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Tiivistelmä
Tausta ja tavoitteet: Tarkastelun kohteena on modernisaatio yhteiskunnallis-historiallisena oppimisena.
Tavoitteena on osoittaa kriittisen teorian kasvatustieteellinen merkitys yhteiskunnallisena kasvatus- ja
sivistysdiskurssina. Teoreettiset lähtökohdat: Filosofista argumentaatiota ja dialektista sivistysteoriaa kehitellään
kriittisen teorian käsittein, jotka ovat peräisin Theodor W. Adornon, Max Horkheimerin ja Herbert Marcusen
filosofioista. Yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen teoria perustuu Jürgen Habermasin, Klaus Ederin ja Axel
Honnethin ajatteluun sekä Michel Foucault'n tiedon ja vallan sekä totuuden politiikan käsitteisiin. Vallan ja
moraalin dialektiikka toimii sisällöllisenä jännitteenä.
Pääongelmat: 1) Millä perusteilla modernisaatio käsitteellistyy yhteiskunnallis-historiallisena oppimisena,
demokratisoitumisena ja tasa-arvoistumisena ja mikä on ollut koulutuksen ja kasvatuksen merkitys näissä
prosesseissa? 2) Miten yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen, demokratisoituminen ja tasa-arvoistuminen ovat
toteutuneet kansallissosialistisen totuuden politiikan ja sitä seuranneiden, demokratisoimiseen tähdänneiden
uudelleenkoulutusohjelmien valossa? 3) Miten tieteellisen tiedon ja vallan yhdistelmä ovat vaikuttaneet
yhteiskunnallis-historialliseen oppimiseen, demokratisoitumiseen ja tasa-arvoistumiseen? Metodologia ja
metodit: Tutkimuksessa kehitellään ja sovelletaan dialektista metodologiaa sekä filosofiseen että historialliseen
tutkimukseen.
Toteutus: Filosofinen osuus toteutettiin kriittisen teorian, habermasilaisen kommunikatiivisen toiminnan teorian
ja foucault'laisen valtadiskurssin välisenä argumentaationa. Historiallinen osuus toteutettiin arkistotutkimuksena.
Theodor W. Adornon, Max Horkheimerin ja Herbert Marcusen arkistojen materiaali on kulttuurihistoriallisesti
merkittävä kansallissosialistisen ajan ja sodan jälkeisen ajan (1930-1960) tutkimuksen kannalta.
Tulokset: 1) Modernisaatio käsitteellistyy perustellusti yhteiskunnallis-historiallisena oppimisena ja
yhteiskunnallisten patologioiden oppimisena. Modernisaatio ei yksiselitteisesti määrity demokratisoitumisena ja
tasa-arvoistumisena. Kasvatus ja koulutus jäsentyvät kriittisessä teoriassa keskeisinä yhteiskunnallisen
oppimisen, demokratian ja tasa-arvon edistäjinä. Historiallinen tutkimus todistaa kasvatuksen ja koulutuksen tasaarvoistavaa vaikutusta vastaan. Uudelleenkasvatuksella ja muodollisilla uudelleenkoulutusohjelmilla oli
kuitenkin kiistatta demokratisoivaa vaikutusta. Poliittis-moraaliset oppimisprosessit asetettiin merkittäviksi
tavoitteiksi toisen maailmansodan jälkeisessä kansainvälisessä koulutuspolitiikassa. Ihmisarvoon vetoava
julkipolitiikka ei kuitenkaan onnistunut kitkemään Auschwitziin johtaneiden prosessien patologioita historian
syvätasolta. Jälkikonventionaaliset, inhimillisyyteen ja ihmisten väliseen diskurssiin perustuvat moraaliset
oppimisprosessit eivät ole toteutuneet, vaikka 1960-luvun sukupolvikonflikti saikin aikaan syvälle käyvän
arvomurroksen. Taloudellis-teknologisilla oppimisprosesseilla on edelleen valta-asema. 2) Modernin tieteen
itseymmärrys on perustunut välineelliseen ja laskelmoivaan järkiperäisyyteen. Moraaliset kysymykset on
laiminlyöty. Tiedon ja vallan yhteenliittymä on kyennyt vain vähän edistämään demokratisoitumista ja tasaarvoistumista. Kriittiseen intressiin perustuvat diskurssit ovat vaatineet demokratiaa ja emansipatorista
kasvatusta. Siirtymä kansallissosialistisesta demokratisoivaan totuuden politiikkaan ei toteutunut tieteellisdiskursiivisen vastarinnan kautta, vaan se toteutui tiedeyhteisölle ulkopuolisen valtarégimen sotilaallisen
vaihdoksen kautta. Tämä mahdollisti kriittisen argumentaation ja demokraattisen tiedeinstituution diskursiiviset
valtakamppailut. 3) Tutkimuksen perusteella ei voida väittää, että välineellisen järkiperäisyyden suuntaamat
oppimisprosessit olisivat korvautuneet kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaamilla. Perusteltua on sen sijaan
väittää, että kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaiset oppimisprosessit asettuivat tavoittelemisenarvoisiksi
toisen maailmansodan jälkeisessä kansainvälisessä politiikassa, jossa korostettiin kasvatuksen ja koulutuksen
merkitystä. Foucault'lainen valtadiskurssi ei kyennyt avaamaan moraalisesti kestäviä toiminnallisia näköaloja
toisin kuin habermasilainen diskurssi.
Tulosten hyödynnettävyys ja tutkimuksen merkitys: Tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää
koulutuspoliittisesti demokratia- ja tasa-arvokeskustelun kannalta sekä teoreettis-metodologisesti eurooppalaisen
ajattelun tuntemuksen, kasvatustieteellisen teorianmuodostuksen, kasvatuksen historian sekä vertailevan
tutkimuksen kannalta.
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Abstract
Theoretical basis: The philosophical argumentation and the elaboration of the dialectic cultural
theory is carried out in the concepts of critical theory that come mostly from the philosophies of
Theodor W. Adorno, Max Horkheimer and Herbert Marcuse. The theory of socio-historical learning
is based on the thinking of Jürgen Habermas, Klaus Eder and Axel Honneth and on the concepts of
knowledge and power and the politics of truth introduced by Michel Foucault. The dialectics of power
and morality provides main tension of the research.
The main problems: 1) On what basis is modernisation conceptualised as socio-historical learning,
democratisation and equalisation and what has been the significance of education and pedagogy in
these processes? 2) How have socio-historical learning, democratisation and equalisation
materialised in the light of the National Socialist politics of truth and the subsequent re-education
programmes aiming at democratisation? 3) How has the combination of scientific knowledge and
power influenced socio-historical learning, democratisation and equalisation?
Methodology and methods: The research elaborates and applies dialectic methodology for the
purposes of both philosophical and historical research. Practical implementation: The historical
materials of the archives of Theodor W. Adorno, Max Horkheimer and Herbert Marcuse are
significant in the cultural-historical sense from the viewpoint of researching the National Socialist
and post-war era (1930.1960).
Results: 1) It is grounded to conceptualise modernisation as socio-historical learning and as the
learning of social pathologies. Modernisation cannot, however, be determined unambiguously in
terms of democratisation and egalitarianism. Pedagogy and education emerge as important promoters
of social learning, democracy and equality in critical theory. Meanwhile historical research provides
evidence against the egalitarian influence of pedagogy and education. It is, however, indisputable that
re-education and the formal re-education programmes had a democratising effect. Political-moral
learning processes were set as important goals in international education policy after the Second
World War. The official policy swearing by human dignity has not been successful in eradicating the
pathologies of the historical processes that led to Auschwitz in the deep historical level.
Postconventional moral learning processes based on humanity and discourse between human beings
have not materialised, although the conflict between the generations in the 1960s resulted in deep
changes in values. The economic technological learning processes are still in a dominating position.
2) The self-understanding of modern science has been based on instrumental and calculating
rationality. The moral issues have been neglected. The combination of knowledge and power has
been able to promote democratisation and equality only to a limited extent. Discourses based on
critical interests have been demanding democracy and emancipatory education. The transition from
the National Socialist politics of truth to democratising politics of truth did not materialise through
scientific discursive resistance, as it was realised through a military change of a power regime that
was external to the scientific community. This made possible critical argumentation and discursive
power struggles of the democratic institution of science. 3) The research does not justify the claim
that learning processes directed by instrumental rationality were replaced by ones directed by
communicative rationality. But there is a good reason to maintain that learning processes that were in
line with communicative rationality became worthy of pursuit in the international politics after the
Second World War when the emphasis was put on the significance of pedagogy and education. The
Foucauldian discourse of power could not, however, open up morally lasting perspectives of action
unlike the Habermasian discourse.

Keywords: pedagogy, education policy, democracy, equality, critical theory, dialectics,
communicative rationality and action, Habermas, Foucault.

Zusammensetzung
Die theoretischen Ausgangspunkte: Die philosophische Argumentation und die dialektische Bildungstheorie
werden mit den Begriffen der kritischen Theorie entwickelt, die aus den Philosophien von Theodor W. Adorno,
Max Horkheimer und Herbert Marcuse stammen. Die Theorie des gesellschaftlich-historischen Lernens basiert
auf der Philosophie von Jürgen Habermas, Klaus Eder und Axel Honneth, sowie auf den Begriffen des Wissens,
der Macht und der Politik der Wahrheit von Michel Foucault. Die Dialektik der Macht und des Morals fungiert
als eine inhaltliche Spannung.
Die hauptsächlichen Probleme: 1) Aus welchem Grunde wird die Modernisierung als gesellschaftlichhistorisches Lernen, Demokratisierung und Gleichberechtigkeit begrifflich und welche ist die Bedeutung der
Schulung und Erziehung in diesen Prozessen gewesen? 2) Wie haben gesellschaftlich-historisches Lernen,
Demokratisierung und Gleichberechtigkeit sich im Lichte der nationalsozialistischen Politik der Wahrheit und
darauffolgenden Umerziehungsprogramme zur Demokratisierung sich verwirklicht? 3) Wie hat die Kombination
der wissenschaftlichen Kenntnis und der Macht gesellschaftlich-historisches Lernen, Demokratisierung, und
Gleichberechtigkeit beeinflußt?
Methodologie und Methoden: Die Forschung entwickelt und gebraucht die dialektische Methodologie sowie zur
philosophischen als historischen Forschung. Verwirklichung: Der historische Teil wurde als Archivenforschung
geführt. Das Material der Archiven von Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Herbert Marcuse ist für die
Forschung der nationalsozialistischen Zeit und der Nachkriegszeit (1930-1960) kulturhistorisch wichtig.
Ergebnisse: 1) Die Modernisierung wird begründet als gesellschaftlich-historisches Lernen und als Lernen der
gesellschaftlichen Pathologien begrifflich. Die Modernisierung ist nicht eindeutlich als Demokratisierung und
Gleichberechtigung zu definieren. Die Erziehung und die Schulung lassen sich in der kritischen Theorie als
zentrale Förderer des gesellschaftlichen Lernens, der Demokratie und der Gleichberechtigkeit einordnen. Die
historische Forschung zeugt gegen die gleichberechtigende Einwirkung der Erziehung und Schulung. Die
Umbildung und formellen Umerziehungsprogramme haben doch zweifellos einen demokratisierenden Einfluß.
Die politisch-moralischen Lernprozessen wurden als bedeutende Ziele der internationalen Bildungspolitik nach
dem Zweiten Weltkrieg gesetzt. Die öffentliche sich auf das Menschenwürde berufende Politik gelang jedoch
nicht, die Pathologien der Prozesse, die zu Auschwitz führten, auf dem Tiefebene der Geschichte auszujäten. Die
postkonventionellen, auf der Humanität und dem Diskurs zwischen der Menschen basierenden moralischen
Lernprozessen haben sich nicht verwirklicht, obgleich der Generationskonflikt der 60er Jahre einen tiefgehenden
Wertdurchbruch zustandebrachte. Die wirtschaftlich-teknologischen Lernprozesse haben fortwährend die
Machtstellung. 2) Die Selbstverständnis der modernen Wissenschaft hat sich auf einer instrumentellen und
berechnerischen Rationalität begründet. Moralische Fragen sind benachlässigt worden. Die Koalition der
Wissenschaft und der Macht hat die Demokratisierung und Gleichberechtigung nur sehr wenig fördern können.
Die auf dem kritischen Interesse basierenden Diskurse haben auf Demokratie und emanzipatorische Erziehung
verlangt. Der Übergang von der nationalsozialistichen auf eine demokratisierenden Politik der Wahrheit hat sich
nicht durch einen wissenschaftlich-diskursiven Widerstand verwirklicht, aber durch eine militärische
Verschiebung des Machtregimes außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Die kritische Argumentation
und der diskursive Kampf um die Macht innerhalb der Institution der Wissenschaft wurden durch dieses
ermöglicht-3) Aufgrund der Erforschung kann nicht behauptet werden, daß die von der instrumentellen
Rationalität gerichteten Lernprozesse durch die von der kommunikativen Rationalität gerichteten Lernprozesse
ersetzt worden wären. Es ist jedoch begründet zu behaupten, daß die Lernprozesse in der Richtung der
kommunikativen Rationalität strebenswert nach dem Zweiten Weltkrieg in der internationalen Politik wurden, wo
die Bedeutung der Erziehung und der Schulung hervorgehoben wurde. Der Machtdiskurs Foucaults war nicht
imstande, moralisch bestehende Aussichten des Handelns zu öffnen, im Gegensatz zu dem Habermasian Diskurs.

Keywords: Erziehung, Bildungspolitik, Demokratie, Gleichberechtigung, kritische Theorie, Dialektik, kommunikative Rationalität und kommunikatives Handeln, Habermas,
Foucault.

Omistan tämän kirjan pojalleni Markukselle
Für meinen Sohn Markus

Alkusanat
Merkittävimpinä institutionaalisina tutkimusympäristöinä ovat väitöskirjatyölleni toimineet Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, J.W. Goethe -yliopiston kirjastot ja
arkistot sekä Deutsches Institut für Pädagogische Forschung (DIPF) Frankfurt am Mainiin
kohdistuneiden opinto- ja tutkimusmatkojeni aikana. Myös Tampereen ja Turun yliopistojen Koulutuksen tutkimuksen, erityisesti koulutuspolitiikan ja vertailevan tutkimuksen
tutkijakoulun seminaareja voidaan pitää tutkimustyöni institutionaalisina puitteina ajanjaksona 1995–1998, jona kirjoitin väitöskirjani. Projektin juuret tosin ulottuvat vuoteen
1989.
Tutkimustyöni sai merkittäviä vaikutteita keskustelumahdollisuuksista saksalaisessa
yliopistomiljöössä vaikuttaneiden filosofien, kasvatustieteilijöiden ja näiden alojen opiskelijoiden kanssa. Minulla oli kunnia keskustella professori Axel Honnethin, Jürgen
Habermasin seuraajan kanssa, jolta sain arvokasta tietoa Jürgen Habermasin ja Michel
Foucault'n filosofioiden välisistä eroista. Frankfurtilaisen filosofin, professori Andrea
Maihoferin kanssa käymäni keskustelut kriittisestä teoriasta sävyttivät työtäni myös feministisesti. Saksalaista kasvatustieteellistä nykykeskustelua — myös kriittisen teorian
osalta — valotti frankfurtilaisen filosofin ja pedagogin, professori Andreas von Prondczynsckyn kertomus ja lähdemateriaali, jota hän lahjoitti käyttööni. Kiitän sosiologian ja
valtio-opin opiskelijaa Minna-Liisa Niveriä ja filosofian opiskelijaa Kristiina Beckeriä
arvokkaista taustatiedoista. Tässä kohden on paikallaan kiittää myös tutkimusassistentti
Ilona Nykyriä ja vapaata kirjailijaa Wolfgang Albrechtia.
Frankfurtin koulukunnan arkistot toimivat tutkimusympäristönäni kesällä 1992, 1994,
1996 sekä syksyllä 1997. Kiitän yksityisen Theodor W. Adorno -arkiston johtajaa tohtori
P. Tiedemannia siitä, että sain luvan tehdä tutkimustani arkistossa. Kiitän Max Horkheimer- ja Herbert Marcuse-arkistojen entistä johtajaa tohtori A. Estermannia ja nykyistä
johtajaa J. Stollbergia ystävällisestä avusta. Erityiskiitoksen ansaitsee diplomikirjastovirkailija (dipl.bibl.) Günther Kroll. Deutsches Institut für Pädagogische Forschung toimi
tutkimusympäristönäni lyhyen ajan vuonna 1996 selvitellessäni vielä kansallissosialistisen kasvatuksen ja uudelleenkoulutuspolitiikan taustoja. Kiitän professori Wolfgang Mitteriä työtäni koskevista kommenteista ja tohtori Christoph Führiä merkittävistä taustatiedoista ja lähdemateriaaleista.

Keskustelut ja kommentit vaikuttivat omalta osaltaan. Tärkein vaikuttava tekijä oli kuitenkin kulttuuriympäristö, jossa Frankfurtin koulun intellektuaalinen henki oli edelleen
vahvasti läsnä.
Merkittävä vaikutus tutkimukseeni oli myös Suomessa järjestetyillä seminaareilla, joihin osallistui myös saksalaisia asiantuntijoita. Kiitän useampaan otteeseen suomalaisten
kasvatustieteilijöiden kanssa yhteistyötä harjoittanutta, Göttingenin yliopiston professori
Dietrich Hoffmannia kommenteista ja lähdemateriaalista. Erityisesti kiitän filosofian kandidaatti Michael Tischeriä, joka toimi arvokkaana tietolähteenä Frankfurtin koulun kriittisen teorian ja kansallissosialistisen pedagogiikan tutkimuksen nykytilanteesta. Työni kasvatuksen etiikkaa ja moraalifilosofiaa käsittelevää osa-aluetta on kommentoinut myös
professori Jürgen Oelkers Bernin yliopistosta.
Merkittävin vaikutus työhöni on suomalaisen kasvatustieteen kentässä epäilemättä
ollut Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkijayhteisöllä, jonka keskusteluissa on pitkään näkynyt myös kriittisen kasvatustieteen juonteita. Tutkimuksen teemoja
konkreettisesti koskevat, kriittisimmät keskustelut kävin seuraavien oululaisten tutkijoiden kanssa: Seppo Saanio, Ari Kivelä ja Esa Pikkarainen. Ne myös edistivät tutkimustyötäni eniten. Myös kasvatustieteen opiskelijoiden osoittama kiinnostus tutkimustani kohtaan on toiminut kannustavana tekijänä. Merkittävä vaikutus oululaiseen tutkijayhteisöön
vakiintuneeseen henkeen on epäilemättä ollut täällä harjoitettavalla oppi- ja aatehistoriallisella sekä filosofisella tutkimuksella.
Kiitän lehtori Tiiu Kuurmetta hänen työhöni kohdistamastaan mielenkiinnosta hetkellä, jolloin se tuntui merkityksettömältä. Hän tuli Ouluun virolaisesta kasvatustieteellisestä yhteisöstä, joka soi minulle kunnian esitelmöidä kasvatuksesta, sivistyksestä ja
yhteiskunnallis-historiallisesta oppimisesta kansainvälisessä Heino Liimets -konferenssissa Tallinna Pedagoogikaülikoolissa.
Jyväskylän yliopiston filosofian ja kasvatustieteen yhteisellä kiinnostuksella Frankfurtin koulukuntaan ja kriittiseen teoriaan on ollut merkitystä kriittisen teorian muotoutumisessa osaksi suomalaista filosofista ja kasvatustieteellistä keskustelua. Tutkimukseni on
saanut vaikutteita etenkin seuraavien jyväskyläläisten tutkijoiden työstä: Jussi Kotkavirta,
Tapio Aittola ja Esa Sironen. Suomalaiseen, kriittisen teorian parissa toimineeseen kasvatustieteelliseen tutkimusyhteisöön voidaan lukea Joensuun yliopiston kasvatustieteen
seminaarit, joita luonnehtivat moraalifilosofiset ja kasvatuksen etiikkaa koskevat kysymyksenasettelut, joiden vaikutuspiiriin jouduin ennen kaikkea yliassistentti Jyrki Hilpelän, vanhempi tutkija Pirkko Pitkäsen ja professori Simo Sepon kautta. Erityiskiitoksen
ansaitsee Pirkko Pitkänen, joka teki merkittävän työn saksalaisten seminaarivieraiden kutsumiseksi Suomeen. Suomalaisen kasvatustieteellisen tiedeyhteisön merkittävin tapahtuma on Suomen kasvatustieteellisen seuran vuosittain järjestämä Kasvatustieteen päivät,
joiden teemaryhmissä olen työni eri vaiheissa saanut siihen vaikuttaneita kommentteja.
Haluan kiittää erityisesti seuraavia kasvatustieteilijöitä: professori Sirkka Hirsjärvi, professori Juhani Jussila, professori Pertti Kansanen ja professori Kari E. Nurmi.
Sosiologisesti suuntautunutta taustatukea tutkimukseni sai seuraavilta tahoilta: joensuulaisesta kasvatussosiologiasta ja turkulaisesta koulutussosiologiasta. Foucault-konsultaatiosta kiitoksen ansaitsevat erityisesti professori Leena Koski ja professori M´hammed
Sabour. Kiitän myös professori Ari Antikaista kommenteista ja lähdemateriaalista. Turun
yliopiston Koulutussosiologian tutkimusyksikön vaikutteet ylsivät työhöni sen loppuvai-

heessa, erityisesti professori Risto Rinteen koulutuspolitiikan ja historian tutkimuksen
vaikutus sekä professori Osmo Kivisen koulutuksellisen tasa-arvon ongelmaa koskeva
vaikutus. Myös tutkija Juha Koiviston kommentit olivat hyödyllisiä.
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan määräämänä ohjaajana on toiminut
väitöskirjani valmistelun alkuvaiheessa professori Pauli Siljander ja loppuvaiheessa Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan määräämänä professori Reijo Raivola.
Kiitokset monista käytännön neuvoista ovat tässä yhteydessä paikallaan professori Leena
Syrjälälle. Englanninkielisen tiivistelmän ja yhteenvedon on kääntänyt FK Vesa Komulainen.
Tutkimustani ovat tukeneet taloudellisesti seuraavat rahoittajatahot: Suomen Akatemia,
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahasto, Suomen kulttuurirahasto, Helsingin Sanomain 100vuotissäätiö, Tampereen yliopisto sekä Tampereen ja Turun yliopistojen Koulutuksen tutkimuksen, erityisesti koulutuspolitiikan ja vertailevan tutkimuksen tutkijakoulu.
Oulun ruskassa syksyllä 1998
Saila Anttonen

Vorwort
Die bedeutendsten institutionellen Untersuchungsmilieus für meine Doktorarbeit sind die
erziehungswissenschaftliche Fakultät an der Universität Oulu, die Archiven und die
Bibliotheken an der J. W. Goethe Universität und dem Deutschen Institut für Pädagogische Forschung (DIPF) während meiner Forschungs- und Studienreisen nach Frankfurt
am Main gewesen. Auch die Seminare der "Forscherschule für Forschung der Ausbildung, besonders für Forschung der Bildungspolitik und vergleichende Forschung" an der
Universität Tampere und an der Universität Turku, können als institutionelle Rahmen
meiner Studien im Periode 1995–1998, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe,
betrachtet werden. Der Ursprung meines Projekts reicht allerdings in das Jahr 1989
zurück.
Meine Forschungsarbeit erhält bemerkenswerte Einflüsse davon, daß ich die Chance
hatte, mit Philosophen/innen, Pädagogen/innen und Studenten/innen dieser Gebiete zu
diskutieren, die in deutschem Universitätsmilieu wirkten. Ich hatte die Ehre mit Professor
Axel Honneth, dem Amtsnachfolger Jürgen Habermas' zu diskutieren, von dem ich
inhaltsreiche Kenntnisse über die Differenzen zwischen der Philosophie von Jürgen
Habermas und der Philosophie von Michel Foucault bekam. Die Gespräche mit der
Frankfurter Philosophin, Vertretungsprofessorin Andrea Maihofer über die kritische
Theorie tönten meine Doktorarbeit auch feministisch. Der Frankfurter Philosoph und Pädagoge Andreas von Prondczynscky's Geschichten und Quellenmaterial, das er zu meiner
Verfügung schenkte, leuchtete die deutsche gegenwärtige erziehungswissenschaftliche
Diskurse — auch was die kritische Theorie betrifft. Ich danke die Studentin der Soziologie und Staatslehre Minna-Liisa Niveri und die Studentin der Philosophie Kristiina Bekker für wichtige Hintergrundsnachrichten. An dieser Stelle ist es am Platze, auch die Forschungsassistentin Ilona Nykyri und den freien Schriftsteller Wolfgang Albrecht zu danken.
Die Archiven der Frankfurter Schule fungierten als mein Forschungsmilieu im Sommer 1992, 1994, 1996 und im Herbst 1997. Ich danke Dr. P. Tiedemann, Leiter des privaten Theodor W. Adorno -Archivs dafür, daß ich die Erlaubnis bekam, meine Untersuchung da zu machen. Ich danke den ehemaligen Leiter Dr. A. Estermann und den heutigen Leiter J. Stollberg für deren freundliche Hilfe. Einen Sonderdank verdient Dipl.bibl.

Günther Kroll. Das Deutsche Institut für Pädagogische Forschung fungierte als mein Forschungsmilieu während kurzer Zeit im Jahr 1996, wenn ich noch den Hintergrund der
nationalsozialistischen Pädagogik und der Umerziehungspolitik ergründete. Ich danke
Professor Wolfgang Mitter für den Kommentar berührend meine Studien und Dr. Christoph Führ für wichtige Hintergrundserkenntnisse und Quellenmaterialien.
Die Gespräche und Kommentare haben mitgewirkt. Der wichtigste wirkende Faktor
war allenfalls das Kulturmilieu, wo der intellektuelle Geist der Frankfurter Schule fortwährend kraftvoll allgegenwärtig war.
Einen bedeutenden Einfluß auf meine Studien hatten auch die Seminare in Finnland,
an den auch deutsche Sachkenner teilnahmen. Ich danke Professor Dietrich Hoffmann aus
der Universität Göttingen, der mehrere Male mit den finnischen Erziehungswissenschaftler/innen kooperiert hat, für sein Kommentar und Quellenmaterial. Besonders danke ich
Cand.phil. Michael Tischer, der als eine wichtige Erkenntnisquelle über die gegenwärtige
Situation im Forschungsgebiete der kritischen Theorie der Frankfurter Schule und der
nationalsozialistische Pädagogik tätig war. Ein moralphilosophischer Teil meiner Doktorarbeit über die Ethik der Bildung ist auch von Professor Jürgen Oelkers aus der Universität Bern kommentiert worden.
Am meisten auf meine Forschungsarbeit in der Praxis der finnischen Erziehungswissenschaft hat ohne Zweifel die Forschergemeinschaft der erziehungswissenscaftlichen
Fakultät an der Universität Oulu gewirkt. Die Aspekte der kritischen Erziehungswissenschaft sind schon lange Zeit anwesend in den Diskussionen dieser Gemeinschaft gewesen.
Die schärfsten kritischen Diskussionen über die Themen meiner Dissertation habe ich mit
den folgenden Ouluer Forschern geführt: Seppo Saanio, Ari Kivelä und Esa Pikkarainen.
Sie haben auch meine Forschungsarbeit am meisten gefördert. Auch das Interesse, das die
Studenten/innen der Erziehungswissenschaft für meine Forschung gezeigt haben, hat als
ein antreibender Faktor gewirkt. Die Ideen- und wissenschaftsgeschichtliche und philosophische Forschung, die in Oulu gemacht wird, hat ohne Zweifel einen bedeutenden Einfluß auf den Geist, der sich in der Ouluer Forschergemeinschaft eingewurzelt hat.
Ich danke Lektorin Tiiu Kuurme für das Interesse, das sie für meine Forschung in einer
Stunde zeigte, wo sie für mich bedeutungslos wirkte. Sie kam nach Oulu aus der estnischen pädagogischen Gemeinschaft, die mir die Ehre gab einen Vortrag über Erziehung,
Bildung und geschichtlich-gesellschaftliche Lernen in der internationalen Heino Liimets Konferenz an der Pädagogische Universität Tallinn zu halten.
In Oulu während der Zeit der Laubfärbung im Herbst 1998
Saila Anttonen
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1. Johdanto
Väitöskirjani tematiikassa yhdistyvät poikkitieteellisesti kasvatustieteelliset, sosiologiset
ja filosofiset kysymyksenasettelut. Tutkimukseni lähtökohtina toimivat eurooppalaiset
kriittiset, yhteiskunnallisesti taustoittuvat kasvatusfilosofiset keskustelut. Tutkimus toteutetaan saksalaisen kriittisen teorian ja kriittisen kasvatustieteen, Jürgen Habermasin ajattelun sekä ranskalaisen jälkimodernin filosofian, erityisesti Michel Foucault'n eräiden keskeisten käsitteiden diskursiivisessa kentässä. Tutkimuksen ongelmanasettelut nousevat
ajankohtaisen eurooppalaisen kasvatusfilosofisen keskustelun ydinkysymyksistä.
Tutkimus on luonteeltaan tieteenfilosofinen ja kasvatusfilosofinen. Sen tavoitteena on
dialektisen kasvatus- ja sivistysteorian kehittely. Tutkimusta voidaan luonnehtia tämän
lisäksi tieteenteoreettiseksi sillä perusteella, että sen tavoitteena on teoreettisten teesien
testaaminen pääasiassa arkistomateriaalista peräisin olevan historiallisen evidenssin
avulla. Tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää koulutuspoliittisesti demokratia- ja
tasa-arvokeskustelussa sekä metodologisesti ja teorianmuodostuksellisesti eurooppalaisen ajattelun tuntemuksen, kasvatustieteellisen teorianmuodostuksen sekä kasvatuksen
historian ja vertailevan tutkimuksen kannalta. Tutkimuksessa kehitellään ja sovelletaan
dialektista metodologiaa.
Tutkimus taustoittuu aikaisemmin toteutettuun modernisaation ristivetoisuuden tarkasteluun, joka perustuu Theodor W. Adornon, Max Horkheimerin, Herbert Marcusen ja Jürgen Habermasin moderniteettia käsitteellistäviin teorioihin sekä Michel Foucault'n ja
Jean-Francois Lyotardin jälkimodernia aikakautta ja mentaliteettia eritteleviin filosofioihin (ks. Anttonen 1994). Tässä tutkimuksessa jatketaan Jürgen Habermasin kehittelemän
yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen idean sekä Klaus Ederin rakenteleman "historia
oppimisprosessina" -käsitteellistyksen kehittelyä saksalaisen kriittisen teorian traditiossa.
Habermasilainen diskurssietiikka ja foucault'lainen valta-analyysi asetetaan argumentoimaan keskenään. Argumentaatio rakennetaan moraalia korostavan saksalaisen kriittisen
teorian ja ranskalaisen valtaan upotetun jälkimodernia tiedettä koskevan puhetavan
välille. Tieteellisten diskurssien ja valtajärjestelmien suhteiden erittely on ollut keskeinen
teema näissä keskusteluissa, joissa tiedeinstituutiota on pidetty moderniteetin tukipyl-
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väänä. Kriittisen teorian ja jälkimodernien diskurssien välinen kiista, joka keskittyy vallan ja vapautuksen, herruuden 1 ja moraalin ristivetoisuuteen, vaikuttaa perustellulta filosofiselta lähtökohdalta tutkimukselle.
Yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen näkökulma avataan määrittämällä habermasilaista yhteiskunnallisen oppimisen käsitettä, siihen sisältyvää diskursiivista moraaliteoriaa
sekä liittämällä tähän käsitteistöön valtaproblematiikka. Lähtökohtaoletuksena on, että
yhteiskunnallinen oppiminen ei tuota pelkästään positiivisia, hyviä, kauniita ja moraalisesti arvokkaita lopputuloksia, vaan se tuottaa myös ongelmia, patologioita, vääristymiä
ja kriisejä sosiaaliseen toimintaan. Erittelen väärinkäytetyn vallan, alistavan ja tukahduttavan herruuden, vaikutuksia yhteiskunnalliseen oppimiseen tarkastelemalla kansallissosialistista kasvatusideologiaa. Erittely nostaa esille polttavan kysymyksen historiallisia
prosesseja suuntaavaa yhteiskunnallista valtaa käyttävien toimijoiden moraalista. Näiden
prosessien määrittäminen oppimisena nostaa kasvatuksen ja koulutuksen sekä näillä kentillä toimivat ihmiset erityisen merkittävään asemaan demokraattisten ja tasa-arvoisten
oppimisprosessien edistäjinä tai estäjinä.
Hyödynnän ongelman tarkastelussa kansallissosialismiin taustoittuvaa aineistoa, jonka
keräsin Theodor W. Adornon, Herbert Marcusen ja Max Horkheimerin arkistoista Frankfurtissa kesinä 1992, 1994 ja 1996. Theodor W. Adornon yksityisestä arkistosta ja Max
Horkheimerin ja Herbert Marcusen Frankfurt am Mainin kaupungin ja yliopiston kirjaston arkistoista kerätty materiaali on merkittävä paitsi kriittisen teorian tutkimuksen kannalta, myös kulttuurihistoriallisesti, koska se sisältää kansallissosialistisen ajan ja sodan
jälkeisen ajan tutkimuksen kannalta merkittävää tietoa. Olen käyttänyt arkistomateriaalin
kokoamisen rajauskriteerinä sitä, että se käsittelee modernia yhteiskuntaa, tiedettä, sivistystä ja kasvatusta. Keskeisen osan näillä kriteereillä kootusta materiaalista muodostaa
aineisto, joka keskittyy kansallissosialistiseen "valistusideologiaan" ja sodanjälkeisessä
Saksassa toteutettuihin, demokratisoitumiseen tähdänneisiin uudelleenkoulutusohjelmiin.
Materiaali käsittelee modernin yhteiskunnan ja tiedeinstituution ongelmia sekä sellaista
sivistys- ja kasvatuskäsitettä, jota voidaan pitää modernin kasvatusajattelun ytimenä, ts.
kasvatuksen tavoitteena on paremman yhteiskunnan ja tulevaisuuden rakentaminen.
Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa 1930–1960-luvuilta peräisin olevaa materiaalia
analysoimalla kriittisen teorian kasvatustieteellinen merkitys ja se, että kriittisen teorian
pääasiallisten kehittelijöiden, Max Horkheimerin, Theodor W. Adornon ja Herbert Marcusen kirjoituksista on rekonstruoitavissa kriittinen kasvatus- ja sivistysdiskurssi. Kriittisen teorian kasvatustieteellinen merkitys tulee esille niissä analyyseissa, joita kriittisen
teorian piirissä tehtiin kansallissosialistisessa Saksassa ja myös sen koulutusjärjestel1. Tässä tutkimuksessa käytetään termiä herruus suomenkielisenä vastineena saksankieliselle termille 'die Herrschaft', joka on
yleismerkitykseltään huomattavasti vahvemman alistamissuhteen varaan rakentuvaa toimintaa kuin dominointi, hallitsevuus
(engl. domination). Englannin kielessä herruus-termiä vastaisi ehkä parhaiten termi 'lordliness'. Neutraalein
englanninkielinen valtakäsite 'power' ei sisällä 'Herrschaft'-käsitteen alistavia vivahteita, vaan vastaa lähinnä saksankielistä
'Macht'-käsitettä. Andrea Maihofer (1995, 119–121) määrittää kriittisen teorian herruuden käsitteen siten, että vallan (Macht)
ja herruuden (Herrschaft) käsitteitä on tässä diskurssissa käytetty lähes synonyymisesti. Herrschaft-käsitettä käytetään saksan
kielessä yleismerkityksessä nimenomaan valtiollisesta ja hallinnollisesta vallasta. Horkheimerin ja Adornon kirjoituksissa ja
kriittisessä diskurssissa käsitteen käyttö ei kuitenkaan rajoitu näihin merkityksiin, vaan kysymys on kaikenlaisista
yhteiskunnallisista ja jopa subjektien välisistä herruussuhteista. Olennaista on käsitteen negatiivinen merkityssisältö:
alistaminen, tukahduttaminen, kieltäminen, tuhoaminen, riistäminen, nöyryyttäminen jne. Maihoferin (1995, 121) mukaan
saksankielisessä foucault'laisessa diskurssissa sen sijaan erotetaan toisistaan vallan (Macht) ja herruuden (Herrschaft)
käsitteet. Valta (Macht) on foucault'laisessa diskurssissa jotain eksistentiaalista ja perustavanlaatuista, kun taas herruuden
(Herrschaft) käsite rajoittuu tarkoittamaan institutionalisoitunutta, valtiollista hallintaa, joka foucault'laisessa diskurssissa
määrittyy ennen kaikkea totalitaarisissa instituutioissa harjoitettuna kurinalaistavana valtana.
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mässä toteutetusta, indoktrinaatioon ja manipulaatioon perustuvasta kasvatustoiminnasta.
Analyyseista avautuu mielenkiintoinen näkökulma erityisesti sosiaalitieteellisen ja pedagogisen tiedon manipulatiivisuuteen ja herruusvaikutuksiin. Frankfurtilaisten johtopäätökset kyseenalaistavat modernin kasvatustieteen ja institutionaalistuneen kasvatuksen
mahdollisuuksia moraalisten oppimisprosessien edistäjinä. Niiden perustalta ei kuitenkaan päädytä täysin pessimistisiin johtopäätöksiin yhteiskunnallisten oppimisprosessien
moraalisista mahdollisuuksista.

2. Yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen, moraalin ja
vallan dialektiikka
2.1. Yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen
2.1.1. Kriteeri 1: demokratisoituminen
Jürgen Habermas ja samassa diskursiivisessa kentässä työskentelevä Klaus Eder (1991)
ovat pohtineet yhteiskunnallisen ja sosiaalisen oppimisen ongelmaa tarkastelemalla
yhteiskunnan ja tiedeinstituution kehitystä oppimisena. Nämä näkökulmat avaavat näkemyksen historiasta, erityisesti modernien yhteiskuntien kehityksestä, yhteiskunnallis-historiallisena oppimisena. Yhteiskunnallisen oppimisen käsitteellä tarkoitetaan makrotasoista kulttuurista oppimista ja yhteiskunnan rakenteiden historiallista muuttumista. Tässä
tutkimuksessa käytetään näistä prosesseista yleisnimitystä yhteiskunnallis-historiallinen
oppiminen. Yhteiskunnallis-historiallisessa oppimisessa on kysymys ennen kaikkea oppimisen tuottamista yhteiskunnallisista vaikutuksista. Oppiminen määrittyy sekä moraalisena oppimisena että oppimisprosesseina, joita herruus eli autoritaarinen, alistava ja
tukahduttava valta vääristää ja patologisoi. Yhteiskunnallisen oppimisen kriteereinä toimivat demokratisoituminen, tasa-arvoistuminen ja jälkikonventionaalinen moraali.
(Habermas 1981a, 75–97; Habermas 1981b, 562–592; Habermas 1975; Habermas 1979.)
"Es geht vielmehr um die Frage: Hat die Gesellschaft gelernt und ihre Identität
definieren können?"(Eder 1991, 321). 1
Modernin projektin avoimuus saa Habermasilla (1987a, 1993) ilmauksensa juuri yhteiskunnallisten oppimisprosessien käsitteessä, jolle hän rakentaa toivonsa projektia kohdanneiden ongelmien ratkaisemisesta. Moderniteetin kriisien ratkaiseminen on mahdollista
yhteisöllisen kanssakäymisen ja keskinäisen kommunikaation muotojen kehittämisen
1. Lainaukset ovat pääsääntöisesti alkukielisinä autenttisuuden varmistamiseksi paitsi silloin, kun alkukielisen tekstin rinnalla
on ollut käytettävissä suomenkielinen käännös. Sitaatteja on jonkin verran tekstissä esiintyvien alkukielisten lisäksi
käännetty suomeksi alaviitteisiin, erityisesti "Dialektik der Aufklärung" -teoksen lainausten osalta.
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sekä moraalisen oppimisen avulla. Nämä prosessit toteutuvat ennen kaikkea ihmisten
välisessä kanssakäymisessä, interaktiossa. Oppimisprosessien tätä puolta käsiteltäessä
käytetään käsitettä yhteisölliset oppimisprosessit. Mikrotasoiset, yhteisölliset oppimisprosessit voivat tuottaa myös aivan uudenlaisia makrotasoisia oppimisvaikutuksia, jotka
toteutuvat yhteiskunnallisissa rakenteissa. Oppimisprosessien tätä puolta tai oppimisprosesseja kokonaisuudessaan käsiteltäessä käytetään käsitettä yhteiskunnallis-historialliset
oppimisprosessit.
Yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien käsitettä voidaan alustavasti luonnehtia seuraavasti. Yhteiskunnallisten oppimisprosessien käsite voidaan määrittää myös
sosio-kulttuurisena evoluutiona. Käsitteellä selitetään tällöin sitä, miten ihmisyhteisöt ja
yhteiskunnat ovat historiallisesti muuttuneet ja kehittyneet. Modernien yhteiskuntien
kehitystä on mahdollista tarkastella yhteiskunnallis-historiallisina ja kollektiivisina oppimisprosesseina. Modernien yhteiskuntien demokratisoitumisprosessit kävivät läpi tiettyjä
oppimisvaiheita, jotka ilmenivät esimerkiksi kollektiivisen moraalitietoisuuden muutoksina. Prosessit tuottivat oppimistuloksina demokraattisempia yhteiskunnallisia käytäntöjä
ja avasivat mahdollisuuksia jälkikonventionaalisen moraalin kehittymiselle. Tavoittelemisenarvoisten oppimisprosessien kriteereiksi määrittyvät kommunikaation muotojen tasavertaisuus, symmetrisyys, yhtäläiset lähtökohdat sekä argumentatiivisesti rakentuvat
moraaliset arvostelmat. Nämä tekijät toimivat sen osoittimina, ovatko yhteisöjen käytännöt ja päätöksentekoprosessit demokraattisia vai eivät. (Eder 1991; Habermas 1979;
Habermas 1981a; Habermas 1981b; Habermas 1995.)
Habermasin sosio-kulttuurisen evoluution teoria eroaa merkittävästi sosiaalidarwinistisiin kilpailuparadigmoihin tukeutuvista evoluutioteorioista siinä, ettei evoluutio kytkeydy sopeutumisen ja eloonjäämistaistelun ajatukseen eikä tarkastelun kohteena ole pelkästään evoluution materiaalinen puoli. Habermas (1975; 1979; 1981b, 447) tosin tukeutuu evoluutiokäsitteessään historialliseen materialismiin tavoitteenaan sen uudelleen
muotoilu. Historiallisen materialismin lähtökohta ei kuitenkaan ole riittävä, vaikkakin
alkuperäisempi siinä mielessä, että kehitys työn ja tuotannon alueella edelsi eksplisiittisen
lingvistisen kommunikaation syntyä. Materiaalisen uusintamisen edellytysten paraneminen edisti ihmisyhteisöjen kehitystä. Välineellinen toiminta suuntautui alunperin luonnon
muokkaamiseen ja strateginen toiminta tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavien,
mahdollisimman tehokkaiden keinojen valintaan. Sosiaalisen toiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen edellyttää lisäksi sellaisen kommunikatiivisen toiminnan tarkastelua,
jossa suuntaudutaan moraalisia kysymyksiä ja oikeudenmukaisuutta koskevaan yhteisymmärrykseen. Habermasin kiinnostuksen kohteena onkin ennen kaikkea ollut kommunikatiivisen toiminnan ja yhteisöllisen oppimisen alueella tapahtunut evoluutionäärinen kehitys, jonka hän katsoo viime kädessä ihmiskunnan kohtalon kysymykseksi ja moderniteetin ongelmien ratkaisemisen avaimeksi.
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"Während Marx die evolutionär folgenreichen Lernvorgänge, die die epochalen
Entwicklungsschübe auslösen, in der Dimension des objektivierenden Denkens,
des technischen und organisatorischen Wissens, des instrumentellen und strategischen Handelns, kurz: der Produktivkräfte lokalisiert hat, gibt es inzwischen gute
Gründe für die Annahme, daß auch in der Dimension der moralischen Einsicht, des
praktischen Wissens, des kommunikativen Handelns und der konsensuellen Regelung von Handlungskonflikten Lernvorgänge stattfinden, die sich in reiferen Formen der sozialen Integration, in neuen Produktionsverhältnissen niederschlagen
und ihrerseits erst den Einsatz neuer Produktivkräfte möglich machen. Damit
gewinnen die Rationalitätsstrukturen, die in Weltbildern, Moralvorstellungen und
Identitätsformationen ihren Ausdruck finden, die in sozialen Bewegungen praktisch wirksam und schließlich in Institutionsystemen verkörpert werden, eine theoriestrategisch wichtige Stellung." (Habermas 1976, 11–12.)
Yhteisöjen edistyneisyyttä mittaa kommunikatiivisen järjen suuntaamassa evoluutioteoriassa se, mahdollistavako ne yksilöllisiä ja yhteisöllisiä oppimisprosesseja vai eivät.
(Habermas 1987, 96; Habermas 1979; ks. myös Pusey 1987; Kiss 1984.) Modernit yhteiskunnat eroavat primitiivisistä yhteisöistä siinä, että ne ovat vapautuneet myyttisestä yhteisöllisyydestä. Ihmisten maailmankuva on järkiperäistynyt, mikä tarkoittaa uskonnollisten
maailmankuvien hajoamista ja kulttuurin "maallistumista" (Habermas 1993, 9). Toimintaympäristö on laajentunut. Nämä muutokset asettavat asioiden ja ongelmien diskursiivisen
ratkaisemisen vaatimuksen ja avaavat modernin yhteiskuntamuodon rajattomat oppimispotentiaalit. Habermasin tavoitteena on selittää kommunikatiivisessa toiminnassa ja sosiaali-integraatiossa tapahtuneen muutoksen avulla sitä, miksi jotkut yhteisöt ja yhteiskunnat löytävät ratkaisuja ongelmiinsa ja toiset eivät. Vaikka viime kädessä vain yksilöt oppivat, sosiaaliset järjestelmät ja yhteisöt voivat kuitenkin muodostaa uudenlaisia rakenteita
hyödyntämällä jäsentensä oppimiskapasiteettia selvitäkseen ongelmistaan. Tämä voi parhaiten toteutua keskinäisessä, yhteisymmärrykseen suuntautuvassa kommunikaatiossa. 2
Tällaisen kommunikaation rakentuminen edellyttää mikrotasoisissa oppimisprosesseissa
sitä, että opitaan erottamaan toisistaan yhteisymmärrykseen ja menestykseen suuntautunut
kommunikointitapa samoin kuin tavat käyttää kieltä erilaisiin toimintatarkoituksiin, esimerkiksi toiveiden ilmaisemiseen tai käskyjen vastaanottamiseen (Habermas 1981b, 27–
29, 41).
Yhteiskunnallisen oppimisen paradigma on moniulotteinen. Se pitää sisällään taloudelliset, poliittiset, moraaliset, kulttuuriset (esim. tiede ja taide) oppimisprosessit ja oppimisvaikutukset. Yhteiskunnalliset oppimisprosessit paikantuvat niin ikään kommunikatiiviseen toimintaan, johon sisältyvä ymmärtämisen aspekti palvelee traditiota ja kulttuurisen
tiedon uudistamista, toimintakoordinaation aspekti sosiaalista integraatiota ja solidaarisuuden luomista, sosialisaation aspekti persoonallisten identiteettien muodostamista. 3 Reproduktioprosessi sisältää semanttisen ulottuvuuden, yhteenkuuluvuuden ulottuvuuden sekä sukupolvien seuraantona ilmenevän historiallisen ulottuvuuden. Kulttuu-

2. "Die utopische Perspektive von Versöhnung und Freiheit ist in den Bedingungen einer kommunikativen Vergesellschaftung
der Individuen angelegt, sie ist in den sprachlichen Reproduktionsmechanismus der Gattung schon eingebaut." (Habermas
1981a, 533.)
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rilla tarkoitetaan tietovarantoa, josta kommunikaatioon osallistuvat huolehtivat tulkinnoillaan. Yhteiskunnalla tarkoitetaan oikeutettuja järjestyksiä, joiden avulla kommunikaatioon osallistuvat säätelevät kuuluvuuttaan sosiaalisiin ryhmiin ja vahvistavat siten solidaarisuuttaan. Persoonallisuudella tarkoitetaan kompetensseja, jotka tekevät subjektista kielellisesti ja toiminnallisesti kyvykkään. (Habermas 1981b, 208–209.)

2.1.2. Kriteeri 2: jälkikonventionaalinen moraali
Erilaisten järkiperäisyyden lajien suuntaamassa toiminnassa ja niiden institutionaalistuneissa muodoissa opitaan kunkin rationaalisuuden mukaisia toimintoja. Kognitiivis-välineellinen järkiperäisyys on institutionaalistunut ensiksikin tieteenä ja teknologiana. Kohteena on ollut ennen kaikkea luonto. Lisäksi se on institutionaalistunut sosiaaliteknologiana. Kohteena on ollut yhteiskunta. Moraalis-praktinen järjellisyys on institutionaalistunut moraalina ja oikeutena. Esteettis-praktinen järjellisyys on institutionaalistunut taiteena ja erotiikkana. Näiden erilaisten järkiperäisyyden ja järjellisyyden lajien alaisuudessa toimittaessa opitaan erilaisten maailmasuhteiden, asenteiden ja toiminnan muotojen kautta. Rationaalisuuden lajien institutionaalistuneet muodot suuntaavat oppimisprosesseja, jotka toteutuvat yhteiskunnallis-historiallisesti. Oppimisprosessien toteutumisen
edellytyksenä toimii niiden refleksiiviseksi tuleminen. Tämä taas puolestaan edellyttää
kommunikaation rakentumista argumentaatioksi, jossa tiedon ja normien hypoteettista
pätevyyttä testataan pätevyysvaatimuksia vasten. Moraalis-praktiset oppimisprosessit
muodostuvat keskeisiksi. Refleksiivisyyden vaatimus koskee erityisesti niitä, jotta mitään
etiikan lajia ei olisi mahdollista asettaa herruuden palvelukseen. (Habermas 1981a, 325–
330.)
Klaus Eder tarkastelee historiaa oppimisprosessina, kuten Habermaskin, kysyen ja
kyseenalaistaen näkökulman osuvuutta ja uskottavuutta. Peruslähtökohtana on moraalisen
oppimisen näkökohta, jota sovelletaan lähinnä saksalaisen yhteiskunnan poliittisen
modernisoitumisen erittelyyn. Eder (1991, 9–13) väittää, että jälkikonventionaalisen maailmankuvan omaavien, autonomisten subjektien toteuttamat egalitaaris-diskursiiviset
yhteisöjen muodostamisprosessit ovat ensimmäinen edellytys normatiivisille oppimisprosesseille poliittisessa järjestelmässä. Ederiä (1991, 238–253) tulkiten on mahdollista jaotella poliittiset oppimisprosessit ja niitä ohjaavat moraaliset periaatteet konservatiivisiin,
liberaaleihin ja radikaaleihin. Konservatiiviset moraaliperiaatteet perustuvat luonnollisina pidettyihin, "esijärkiperäisiin" perusarvoihin. Liberaalit periaatteet korostavat valtion roolia. Valtion rooli muodostuu keskeiseksi erityisesti tapauksissa, joissa ei enää ole
mahdollista ratkaista erimielisyyksiä rationaalisin keinoin siten, että erimielisyys (die
3. "Die kulturelle Überlieferung muß sich in ihren kognitiven und evaluativen Bestandteilen soweit mit spezialisierten
Argumentationen rückkoppeln lassen, daß die entsprechenden Lernprozesse gesellschaftlich institutionalisiert werden
können. Auf diesem Wege können kulturelle Subsysteme für Wissenschaft, Moral und Recht, für Musik, Kunst und Literatur
entstehen, in denen sich argumentativ gestützte, durch Dauerkritik verflüssigte, aber zugleich professionell abgesicherte
Traditionen bilden.
Die kulturelle Überlieferung muß schließlich die Lebenswelt in der Weise interpretieren, daß erfolgsorientiertes Handeln von
den Imperativen einer immer wieder kommunikativ zu erneuernden Verständigung freigesetzt und von
verständigungsorientiertem Handeln wenigstens partiell entkoppelt werden kann. Dadurch wird eine gesellschaftliche
Institutionalisierung zweckrationalen Handelns für generalisierte Zwecke, z.B. eine über Geld und Macht gesteuerte
Subsystembildung für rationales Wirtschaften und rationale Verwaltung möglich." (Habermas 1981a, 109.)
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Dissens) voitaisiin muuttaa konsensukseksi. Jopa yhteiskunnan itseorganisoitumisen periaatteet voivat joutua kyseenalaisiksi tällaisissa ristiriitatilanteissa. Radikaalit periaatteet
taas korostavat yksilöiden välisiä toimintayhteyksiä, joissa vallitsee ainakin periaatteessa
toimintojen tasavertaisuus ja joka perustuu subjektien väliseen keskusteluun.
Jälkikonventionaalisen maailmankuvan omaavalla autonomisella subjektilla tarkoitetaan sitä, että ihminen kokee itsensä ajattelevana ja vastuullisena olentona siten, että hän
kantaa vastuuta maailman järjestymisestä — maailman, jota ei enää ole mahdollista ottaa
annettuna, objektiivisena eikä luonnonlainomaisesti oikeutettuna. Poliittinen osallistuminen ja yhteisöjen muodostuminen ovat edellytyksiä sellaisten yhteenliittymien muotoutumiselle, joissa tämänkaltaisen tietoisuuden omaavat subjektit voivat toimia egalitaaristen
ja diskursiivisten periaatteiden perustalta ilman dominaatiota tai painostusta. Intersubjektiivisille kokemuksille perustuvat yksilöiden toimien kollektiiviset vaikutukset liikuttavat
kollektiivisia oppimisprosesseja. Egalitaaris-diskursiivisen tahdonmuodostuksen ja päätöksenteon periaatteet toimivat myös moraalisen oppimisen ennakkoedellytyksinä — sellaisen moraalisen oppimisen, joka voisi myötä vaikuttaa erilaisten ryhmien ja kulttuurien
välisen tasa-arvon muotoutumiseen. Moraaliset oppimisprosessit puolestaan kytkeytyvät
demokratisoitumisen vaatimukseen politiikassa, koulutuksessa ja työelämässä. Tämä postulaatti tarkoittaa sitä, että jokaisen tulisi osallistua tasavertaisesti omaa toimintakenttäänsä koskevaan päätöksentekoon. (Eder 1991, 9-13.)
"Entscheinend ist die Idee, daß Menschen durch Lernprozesse, die Diskussion voraussetzen, eine moralische Einstellung erwerben können, die höher entwickelt ist
als die derjenigen, die nicht in solchen Kommunikationszusammenhängen lernen."
(Eder 1991, 101).
"Das moralische Kollektivbewußtsein, das in vormodernen Kulturen zu Konformität zwingt und somit Heteronomie erzeugt, wird zu einem kollektiven Selbstbewußtsein, das auf Autonomie gründet. Es zwingt nicht mehr zu Konformität, sondern zu konsensueller Vergemeinschaftung, nicht zur Anerkennung von Autorität,
sondern zur Anerkennung des jeweils anderen als eines Diskurspartners." (Eder
1991, 105.)
Yhteiskunnallis-historialliset oppimisprosessit eivät etene itsestään, vaan niiden liikkeelle saattamiseksi tarvitaan toimijoita, joilla on valta muovata näiden prosessien suuntautumista. Eder (1991, 100–101) paikantaa yhteiskunnallis-historiallisia oppimisprosesseja demokratisoitumisen ja kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaan liikuttaneen
vallan konkreettisesti yhteiskunnallisiin emansipaatioliikkeisiin ja poliittiseen aktivismiin. Jo 1700-luvulta liikkeelle lähteneessä porvarillisen yhteiskunnan kehityksessä ilmenevät oppimisprosessit, joiden suunta oli kohti vapaata kommunikaatiota ja ihmisten
itsensä toteuttamista. Eder perää samalla oppimisprosessien teoreettiseen käsitteellistämiseen ruohonjuuritason toiminnan, esimerkiksi tavallisten kansalaisten ja naisten näkökulmaa, koska historian kirjoitus on tarkastellut ennen kaikkea miesten näkökulmasta "suurten miesten" rakentamaa historiaa. Habermasilaista diskurssiahan onkin kritisoitu sukupuolineutraalisuudesta (ks. esim. Fraser 1988).
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Yhteiskunnallis-historiallisia oppimisprosesseja on aikaisemmin käsitteellistetty enimmäkseen näkökulmasta, josta käsin on kysytty järjestelmien kapasiteettia mukautua muuttuviin olosuhteisiin ja ympäristöihin. Näiden teorioiden mukaan tärkeimmät oppimista liikuttaneet tekijät ovat syntyneet tilanteissa, joissa järjestelmät ovat yrittäneet "säilyä hengissä".
"Soziale Akteure können — und das ist eine oft übersehene Implikation kognitiver
Fähigkeiten — nicht nur individuell lernen, sondern auch kollektiv lernen. Nichtintendierte kollektive Handlungseffekte sind geradezu ein Mechanismus, der die
beteiligten Akteure zum Lernen zwingt. Kollektive Handlungsfolgen werden selber zu einem Gegenstand kognitiv relevanter Erfahrungen. ... ... Aus dieser Lernfähigkeit ergeben sich neuartige Perspektiven auf das Phänomen der Evolution: Evolution wird an kognitive Lernfähigkeiten gebunden und erhält damit Freiheitsgrade, die für "klassische" evolutionäre Prozesse untypisch sind. Diese kognitiven
Fähigkeiten erhöhen die evolutionäre Lernfähigkeit eines Systems." (Eder 1991,
28-29.)
"Wenn Systeme darüber hinaus lernen, sich reflexiv auf die Einheit des eigenen
Systems zu beziehen, so ist das nur ein weiterer Schritt, die eigene Komplexität zu
steigern, um der überkomplexen Umwelt besser gewachsen zu sein — auch dieses
>>Selbstbewußtsein<< bleibt im Banne der Logik der Bestandsicherung von
Systemen." (Habermas 1981a, 530.)
Mikrotasoisten oppimisprosessien tarkastelun lisäksi on edelleen tärkeää tarkastella myös
makrotasoisia "järjestelmien oppimisprosesseja". Ederin (1991, 21–24, 494) mukaan
eloonjäämistaistelua ja sopeutumista korostavat teoriat ovat kuitenkin selityskyvyssään
riittämättömiä. Sosio-kulttuurinen evoluutio on oppimisprosessi, joka on paljon muutakin
kuin sokeaa valintaa tai uusien olosuhteiden aiheuttamia muutoksia järjestelmien rakenteissa. Yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen keskeiset ongelmat ovat monimutkaisempia. Ensiksikin on perusteltua kysyä, mitkä todella ovat ongelmat, jotka pakottavat järjestelmän mukautumaan (sopeutumaan). Toiseksi on tärkeää kysyä, millaisten ehtojen alaisuudessa tai millaisissa olosuhteissa jatkuvasti muuttuvat ja monimutkaistuvat ympäristöt
ovat pakotettuja vähittäiseen mukautumiseen (sopeutumiseen). Järjestelmät, kuten talousjärjestelmä, poliittinen järjestelmä tai koulutusjärjestelmä, eivät vain reagoi pakottaviin
tekijöihin, jotka tulevat niiden ulkopuolelta. Niiden omilla merkittävyyskriteereillä ja
intersubjektiivisilla, kollektiivisilla oppimisprosesseilla, jotka perustuvat jälkikonventionaaliseen maailmankuvaan sekä demokraattis-egalitaariseen päätöksentekoon ja tahdon
muodostukseen, on myös oma vaikutuksensa oppimisprosesseihin.
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"Eine Gesellschaft handelt nicht wie ein Subjekt. Eine Gesellschaft mobilisiert
einerseits die Lernfähigkeiten ihrer Mitglieder; sie ist anderseits selbst der kollektive Effekt dieser Lernprozesse. Eine gesellschaftliche Pathologie besteht also
darin, desjenigen Lernprozesses, in dem Individuen ihre subjektiven Deutungsschemata erwerben und ausformulieren und durch die Sozialsysteme ihre Anpassungskapazitäten reproduzieren und erweitern. Es zeigt sich so, daß von einer
gesellschaftlichen Pathologie sinnvoll nur im Sinne einer Pathologie des Lernprozesses geredet werden kann, ... ... Die Analyse gesellschaftlicher Pathologien ist
damit weder immanente Kritik von Gedankengängen ("Ideologiekritik") noch
Suche nach immanenten Selbstblockierungen von Systemen ("Krisenanalyse"),
sondern Analyse systematisch verzerrter Formen kollektiven Lernens." (Eder
1991, 33–34.)
Empiirinen tieto ja moraalis-praktiset näkemykset toimivat kognitiivisena potentiaalina,
jota voidaan yhteiskunnallisesti hyödyntää oppimisessa. Yhteiskunnat oppivat periaatteessa ratkaisemaan järjestelmäongelmia. Yhteiskunnat voivat oppia evoluutionäärisesti,
jolloin ne hyödyntävät maailmankuviin sisältyviä moraali- ja oikeusnäkemyksiä ja muodostavat uudenlaista sosiaalista integraatiota. Oppimisprosesseina etenevä yhteiskunnallinen evoluutio toteutuu ennen kaikkea moraalis-praktisen tietoisuuden kehittymisen
kautta, mikä mahdollistaa systeemiongelmista aiheutuvien kriisien ratkaisemisen. Ihmisten elämismaailman järkiperäistyminen saattaa oppimisprosessit aivan uudelle oppimistasolle. Jälkikonventionaalisella moraalitietoisuudella on yhteiskunnallis-poliittisia oppimisprosesseja edistävää voimaa. Myös maailmankuvan järkiperäistyminen ja irtautuminen metafyysis-uskonnollisista lähtökohdista toimii historiallisena osoituksena tämänkaltaisten oppimisprosessien etenemisestä. Yhteiskunnallinen liikehdintä voidaan määrittää
sellaisten yhteiskunnallisten oppimisprosessien edistäjäksi, jotka suuntautuvat demokratiaan. Demokratisoituminen merkitsee ihmisten emansipoitumista kansalaisina ja palkansaajina. Poliittiset perusoikeudet ja osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
toimivat demokratisoitumisen edellytyksinä. Demokraattinen yhteiskunnallinen päätöksenteko on luonteeltaan diskursiivista. (Habermas 1981b, 447–593.)
"Für die Unterscheidung von gelingenden und pathologischen Evolutionen müssen
jedoch solche ad-hoc-Annahmen in eine generelle Theorie soziokultureller Lernprozesse eingebaut werden. Erst eine solche Theorie ist in der Lage, Kriterien für
gelingende Lernprozesse zu liefern.
Das verändert auch den theoretischen Blick auf das in moralischen Lernprozessen
erzeugte kollektive Bewußtsein. Die Analyse einer kollektiven Bewußtseinsform
ist zugleich auch Kritik dieser Bewußtseinsform. Sie wird zu "Ideologiekritik". ...
... Im folgenden wird davon ausgegangen, daß sie das Ergebnis von Störungen kollektiver Lernprozesse in der Gesellschaft sind. Die Identifizierung einer gesellschaftlichen Pathologie besteht somit in der Identifizierung von Strukturen verzerrter Kooperation in der Gesellschaft." (Eder 1991, 30–31.)
Tiivistäen voidaan todeta, että onnistuneiden oppimisprosessien kriteerinä on kyky itseään
korjaavuuteen. Mikäli tämä kyky sulkeutuu, ollaan tekemisissä patologisten oppimisprosessien kanssa. Patologisille oppimisprosesseille on lisäksi tunnusomaista, että yksilöt
oppivat häiriöisissä kommunikaatioyhteyksissä. Yksilöllisten oppimisprosessien ja kol-
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lektiivisten tietoisuusmuotojen kehittymisen väliset yhteydet eivät toimi. Myös se
rakenne-elementti puuttuu, joka mahdollistaa kollektiivisen oppimisen. Tämä rakenneelementti on jälkitraditionaalisissa yhteiskunnissa egalitaaris-diskursiivisen ymmärtämisen sääntö. Tämä sääntö on toiminut yhteiskunnallista itseorganisoitumista ja poliittisen
herruuden muotoja säätelevänä ideana 1700-luvun lopulta lähtien. Onnistuneiden oppimisprosessien toteutuminen edellyttää sitä, että ihmisten keskeiseksi kokemusmaailmaksi muodostuu näkemys siitä, että he kykenevät keskinäistoimintaan. Nämä periaatteet toteutuivat alkumuodossaan yhdistyksinä, joilla oli valistuksellisia pyrkimyksiä.
Näiden edellytysten vallitessa mahdollistuvat oppimisprosessit, jotka voivat tuottaa poliittisen vallan demokraattisen järjestymisen. Oppimisprosessit todellistuivat modernisaationa, jonka normaali toteuttaminen lähtee liikkeelle alhaalta, patologinen ylhäältä. Patologisoituneiden oppimisprosessien tuntomerkkinä on lisäksi yhteiskunnan hierarkisoituminen, mikä on vastakkainen tendenssi yhteiskunnan järjelliselle diskursiiviselle järjestymiselle, jonka kriteerinä toimii jälkikonventionaalinen moraali. (Eder 1991, 147–191.)
Ederin (1991) tavoitteena on selittää prosessia, jossa historia "patologisoitui" kansallissosialistiseksi järjestelmäksi saksalaisessa yhteiskunnassa. Tässä yhteydessä Eder erittelee
myös herruuden (die Herrschaft), vääristyneen vallan, ilmenemistä sekä historiallisissa
oppimisprosesseissa että filosofisissa käsitejärjestelmissä ja niiden ilmentämässä kollektiivisessa tietoisuudessa. Eder tarkastelee sellaisten filosofisten näkemysten luonnetta,
joita voidaan käyttää autoritaarisen yhteiskuntajärjestyksen oikeuttamiseen. Tällöin
rakentuu myös Michel Foucault'n filosofisista näkemyksistä etäisyyttä ottava näkökulma
yhteiskunnallisissa oppimisprosesseissa todellistuvaan herruuteen, jota kommunikatiivisissa lähtökohdissa on pidetty tavoittelemisenarvoisten moraalisten oppimisprosessien
esteenä.
Modernisaatio voidaan käsitteellistää yhteiskunnallis-historiallisena oppimisprosessina, jossa toteutui sopeutumiskykyisyyden laajeneminen, yhteisöihin kuuluvuuden yleisluontoistuminen, arvojen yleistyminen sekä systeeminen monimutkaistuminen. Arvojen
yleistyminen merkitsi sitä, että arvot lähestyivät yleismaailmallisia oikeudenmukaisuusihanteita. Systeeminen monimutkaistuminen merkitsi samalla moraalis-praktisen ymmärryksen itsenäistymistä. Erityisesti moraalisilla oppimisprosesseilla eli humanistisesti
valistuneen moraalitietoisuuden kehittymisellä oli keskeinen merkitys. Teollisella, demokraattisella ja kasvatuksellisella vallankumouksella oli merkittävä yhteiskunnallis-historiallista oppimista edistävä vaikutus 1700-luvulta liikkeelle lähteneissä kehityskuluissa.
Ongelmana voidaan kuitenkin pitää sivistysjärjestelmän ylibyrokratisoitumista, jota selittää rahan ja vallan väärinkäyttö tässä järjestelmässä, mikä on merkinnyt myös yhteiskunnan epäinhimillistymistä. (Habermas 1981b, 420–443, 455.)
Yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen diskurssissa on erityisesti kasvatustieteellisesti merkittävä näkökohta se, että siinä otetaan huomioon kasvatuksen ja sivistyksen
merkitys oppimisprosessien liikuttajina. Ne eivät etene itsestään, vaan kollektiivisen tietoisuuden muovaajana ja mahtina määritellyn kasvatuksen ja sivistyksen siivittäminä. (ks.
esim. Eder 1991, 266.) Habermas määrittää sivistysjärjestelmän keskeisenä yhteiskunnallisia oppimisprosesseja demokratian ja humanistisen yhteiskuntamuodon suuntaan liikuttaneena mekanismina toisin kuin Michel Foucault, jonka mukaan kyseinen järjestelmä on
toteuttanut lähinnä kurinalaistavia yhteiskunnallisia funktioita. Institutionaalistuneeseen
pedagogiikkaan liittyy tosin Habermasinkin (1981b, 544–546) mukaan "väkivalta". Pedagogiikka voi toimia myös ihmisten elämismaailman tuhoamisen väylänä. Se on kuitenkin
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pääsääntöisesti ollut historiallisen kehityksensä aikana rakentamassa demokraattisen
yhteiskunnan edellytyksiä. Tämä tosin edellyttää sitä, että pedagogiikassa toimivien
ihmisten tavoitteisiin lukeutuvat "inhimillinen kypsyys ja yhteiskunnallinen vastuullisuus" (mündig). (Habermas 1981b, 447–593.)
Yhteiskunnallinen kehitys ja valistuksen projekti eivät määrity lineaarisena edistyksenä, vaan oppimisprosesseina. Ratkaisemattomaksi ongelmaksi jää kuitenkin habermasilaisessa diskurssissa se, kuinka oppimispotentiaalit voidaan yksiselitteisesti toteuttaa
siten, että niillä olisi systeemitasoisia oppimisvaikutuksia. Habermasin (1981b, 556, 573)
kommunikatiivisen toiminnan teoriarakennelmaan sisältyy lyhyt maininta kansallissosialistisesta järjestelmästä ja sen kehityksestä. Järjestelmä määrittyy välineellisen järkiperäisyyden huipentumaksi ja samalla oppimisprosessien patologisoitumaksi. Axel Honneth
tukeutuu erittelyssään Max Horkheimerin & Theodor W. Adornon (1944) "Dialektik der
Aufklärung" -teoksen analyysiin eurooppalaisen sivilisaatioprosessin kulusta ja päätymisestä kansallissosialistisen yhteiskuntajärjestelmän kehittymiseen Saksassa. Honneth
(1986, 48-49) esittää seuraavanlaisen oppimisteoreettisen diagnoosin:
"..., wenn die historische Situation des deutschen Faschismus schon überwunden
ist, offenbart sich der Fortschritt der Zivilisation als der verdeckte Prozeß einer
Rückbildung des Menschen; die soziokulturelle Evolution, die in der Evidenz
eines kumulativen Anwachsens der Produktivkräfte den Eindruck kontinuierlichen
Fortschritts erweckt, entpuppt sich als der langgezogene Akt einer gattungsgeschichtlichen Regression."
Autoritaariset potentiaalit ovat kuitenkin Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian valossa väistyviä. Emansipatoriset potentiaalit sisään rakentuvat nimenomaan kommunikaation rakenteisiin. Oppimisprosessit rakentuvat tendenssien ja vastatendenssien
varaan. Oppimisprosesseissa on keskeistä jatkuva yhteiskunnan uudelleen organisoituminen, mikä edellyttää yksilöiden ja yhteisöjen itsekriittisyyttä. (Habermas 1981b, 447–
593.)

2.1.3. Tavoitetila: kommunikatiivinen järjellisyys
"Wenn wir davon ausgehen, daß sich die Menschengattung über die gesellschaftlich koordinierten Tätigkeiten ihrer Mitglieder erhält, und daß diese Koordinierung
durch Kommunikation, und in zentralen Bereichen durch eine auf Einverständnis
zielende Kommunikation hergestellt werden muß, erfordert die Reproduktion der
Gattung eben auch die Erfüllung der Bedingungen einer dem kommunikativen
Handeln innewohnenden Rationalität. Diese Bedingungen werden in der Moderne
greifbar — mit der Dezentrierung des Weltverständnisses und der Ausdifferenzierung verschiedener universaler Geltungsansprüche." (Habermas 1981a, 531–532.)
Habermasin mukaan ne yhteiskunnalliset oppimispotentiaalit, jotka länsimaisten yhteiskuntien kehityksessä on valjastettu käyttöön, ovat vain pieni osa niistä mahdollisuuksista,
joita todella olisi käytettävissä, jos yhteiskunnallinen oppiminen rakennettaisiin laajemman kommunikatiivisen järjellisyyden varaan. 4 Tälle laajemmalle järjellisyydelle rakentuva ymmärtämissuuntautunut toiminta korvaa myyttisten maailmankuvien desentralisoi-
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tumisen myötä syntyneen modernin patologian — hajonneen sosiaalisen integraation —
jälkitraditionalistisella arkikommunikaatiolla. Teknisen tiedon kasvu ja ulkoiseen luontoon kohdistuvan kontrollin laajeneminen sekä sen mukaiset oppimisprosessit ovat olleet
etualalla historiassa. Ne eivät kuitenkaan ole riittäviä yritettäessä ratkaista kulloisiakin
yhteiskunnallisia ongelmia. Pikemminkin tähän järkiperäisyyden lajiin kiinteästi kytkeytyvät raha ja valta ovat kokonaisvaltaisia oppimisprosesseja estäviä tekijöitä, koska niiden
hallitsemat toiminta-alueet aiheuttavat elämismaailman kolonialisoitumista sekä tieteen,
moraalin ja taiteen asiantuntijakulttuurien eristäytyneisyyttä ja epäyhtenäisyyttä. Ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan lisäksi moraalis-praktista tietoa — tietoa, joka ruumiillistuu interaktion rakenteissa, sosiaalisessa integraatiossa sekä arkipäivän ja asiantuntijakulttuurien diskursiivisissa käytännöissä ja niiden välisten yhteyksien etsinnässä. 5
"Wenn wir von der nicht-kommunikativen Verwendung propositionalen Wissens in
zielgerichteten Handlungen ausgehen, treffen wir eine Vorentscheidung zugunsten
jenes Begriffs kognitiv-instrumenteller Rationalität, der über den Empirismus das
Selbstverständnis der Moderne stark geprägt hat. Er führt die Konnotationen
erfolgreicher Selbstbehauptung mit sich, welche durch informierte Verfügung
über, und intelligente Anpassung an Bedingungen einer kontingenten Umwelt
ermöglicht wird. Wenn wir hingegen von der kommunikativen Verwendung propositionalen Wissens in Sprechhandlungen ausgehen, treffen wir eine Vorentscheidung zugunsten eines weiteren Rationalitätsbegriffs, der an ältere Logosvorstellungen anknüpft. Dieser Begriff kommunikativer Rationalität führt Konnotationen mit
sich, die letztlich zurückgehen auf die zentrale Erfahrung der zwanglos einigenden,
konsensstiftenden Kraft argumentativer Rede, in der verschiedene Teilnehmer ihre
zunächst nur subjektiven Auffassungen überwinden und sich dank der Gemeinsamkeit vernünftig motivierter Überzeugungen gleichzeitig der Einheit der objektiven Welt und der Intersubjektivität ihres Lebenszusammenhangs vergewissern."
(Habermas 1981a, 28.)
Habermasin tavoitteena on selittää kommunikatiivisessa toiminnassa ja sosiaali-integraatiossa tapahtuneen muutoksen avulla sitä, miksi jotkut yhteisöt ja yhteiskunnat löytävät
ratkaisuja ongelmiinsa ja toiset eivät. Sosiaaliset järjestelmät voivat muodostaa uudenlaisia rakenteita hyödyntämällä yhteisöjen jäsenten oppimiskapasiteettia selvitäkseen ongelmistaan. Yksilöt ovat siis viime kädessä niitä, jotka oppivat, eivät järjestelmät. Jälkikonventionaalisten periaatteiden varaan rakentuvat yksilölliset kompetenssit ja ihmisten välinen kanssakäyminen voivat kuitenkin edes auttaa systeemiongelmienkin ratkaisemista.
Edellytyksenä on esimerkiksi moraalin jälkikonventionaalinen taso, jolloin normit menettävät perinteisiin perustuvan auktoriteettinsa ja edellyttävät universaalien kriteerien perus4. Habermasin (1981b, 585–586) mukaan kommunikatiivinen järjellisyys tarkoittaa esimerkiksi tieteessä sitä, että otetaan
vallitsevan totuuden pätevyysvaatimuksen lisäksi huomioon myös moraalisen ja esteettisen kritiikin laiminlyödyt
näkökohdat, jolloin vasta mahdollistuu kriittinen yhteiskuntateoria. Samalla se edellyttää yhteyksiä eri
asiantuntijakulttuurien ja arkipäivän kommunikatiivisten käytäntöjen välille. Mutta kuten Manninen (1989, 171–172) toteaa,
se ei tarkoita erilaisten järjen momenttien taustalla vaikuttavien pätevyysvaatimusten myyttistä yhteensulautumista. Järjen
jakojen puhtauden vaalimisessa tulee esille Habermasin ajattelun luovuttamaton 'modernius'. Vaikka asioita tuleekin
tarkastella kaikilla kolmella perusteilla, perusteita ei tule sekoittaa keskenään: esimerkiksi totuuskysymyksiä ei tule sekoittaa
oikeudenmukaisuus- ja makukysymyksiin.
5. "Diese Entwertungsschübe scheinen mit Übergängen zu neuen Lernniveaus zusammenzuhängen; damit verändern sich die
Bedingungen des Lernens in den Dimensionen sowohl des objektivierenden Denkens wie der moralisch-praktischen Einsicht
und der ästhetisch-praktischen Ausdrucksfähigkeit." (Habermas 1981a, 104.)
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teella tapahtuvaa oikeuttamista siten, että oikeuttamismenettelyissä on oltava edustettuina
kaikkien asianosaisten näkökulmat, mitä universaalisuus Habermasin käsitteistössä tarkoittaa. 6 (ks. esim. Habermas, 1981b, 464–465, 486–488.)
Habermasin visio yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien toivotunsuuntaisesta etenemisestä sisältää seuraavanlaiset kehityshaasteet: hyvinvointi, subjektiivinen
vapaus, oikeudenmukaisuus, poliittinen osallistuminen, julkisuusperiaate politiikassa,
vaihtoehtoiset talouden ja hallinnon rakentumistavat. Tämä merkitsee hallinnon ja talouden humaanisoimista siten, että elämismaailman kommunikatiivinen järjellisyys voi vaikuttaa yhteiskunnassa vastavoimana byrokraattisen hallinnon ja markkinatalouden kolonialisoiville vaikutuksille, jotka aiheuttavat häiriöitä kulttuurisessa uusintamisessa, sosiaalisessa integraatiossa, sosialisaatiossa ja kasvatuksessa. Eräs ratkaisu näihin ongelmiin
on julkinen kommunikaatio, joka saa voimansa elämismaailmasta ja ruohonjuuritason
osallistumisesta. Kommunikaation avoimuus ja julkisuus myötävaikuttavat demokraattiseen osallistumiseen ja luovat todellista kulttuurista monimuotoisuutta. (Habermas 1991,
10–17.)
Demokratisaatio on tärkeä osoitin tavoittelemisenarvoisten oppimisprosessien etenemisestä, vaikkei olekaan olemassa mitään automaattista yhteyttä kapitalistisen modernisaation ja demokratian, taloudellisen edistyksen ja poliittisen vapauden välillä. Toivotunsuuntaisiin oppimisprosesseihin johtaa myös vastuunkantaminen globaalien ongelmien
ratkaisemisesta sekä siitä, ettei jo saavutettua "hyvinvointivaltiollista" tasoa pureta. Oppimisprosessit edellyttävät itsekriittistä potentiaalia ja voimaa "itsestä lähtevään muutokseen", itsensä uudelleenmuotoamiseen sekä kapasiteettia oppia muiden kulttuurien traditioista. Habermasin käytännöllinen ehdotus ongelmien ratkaisemiseksi on radikaalin demokratian toteuttaminen, mikä edellyttää kapitalismin kesyttämistä sosiaalivaltion keinoin.
Kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaan eteneminen edellyttää kansainvälisiä kommunikaatioareenoja kansalaisille, ei pelkästään hallintoelimille. Jälkikansallisvaltiollisessa
yhteiskunnassa on välttämätöntä löytää uusia sosiaalisen integraation ja identiteetin muodostuksen muotoja sekä kehittää kapasiteettia kansainväliseen poliittiseen toimintaan,
koska suunnittelevien, kommunikoivien ja yhteistyötä tekevien subjektien tietoisuus on
samanaikaisesti laajenemassa ja fragmentoitumassa. Demokraattisten käytäntöjen kehittäminen edellyttää uudenlaisen identiteetin muotoamista kasvatuksen avulla. (Habermas
1991, 10–17; Habermas & Michnik 1994; Habermas 1995.) On kuitenkin kyseenalaista,
missä määrin tämänsuuntainen demokratisoituminen on toteutunut ja voi toteutua nykyisessä tilanteessa. Habermasin mukaan monet eivät pidä tällaisia näkemyksiä minään

6. "Zusammenfassend läßt sich sagen, daß normenregulierte Handlungen, expressive Selbstdarstellungen und evaluative
Äußerungen konstative Sprechhandlungen zu einer kommunikativen Praxis ergänzen, die vor dem Hintergrund einer
Lebenswelt auf die Erzielung, Erhaltung und Erneuerung von Konsens angelegt ist, und zwar eines Konsenses, der auf der
intersubjektiven Anerkennung kritisierbarer Geltungsansprüche beruht. Die dieser Praxis innewohnende Rationalität zeigt
sich darin, daß sich ein kommunikativ erzieltes Einverständnis letztlich auf Gründe stützen muß. Und die Rationalität derer,
die an diesen kommunikativen Praxis teilnehmen, bemißt sich daran, ob sie ihre Äußerungen unter geeigneten Umständen
begründen könnten. Die der kommunikativen Alltagspraxis innewohnende Rationalität verweist also auf die
Argumentationspraxis als die Berufungsinstanz, die es ermöglicht, kommunikatives Handeln mit anderen Mitteln
fortzusetzen, wenn ein Dissens durch Alltagsroutinen nicht mehr aufgefangen werden kann und gleichwohl nicht durch den
unvermittelten oder den strategischen Einsatz von Gewalt entschieden werden soll. Ich meine deshalb, daß der Begriff der
kommunikativen Rationalität, der sich auf einen bisher noch ungeklärten systematischen Zusammenhang universaler
Geltungsansprüche bezieht, durch eine Theorie der Argumentation angemessen expliziert werden muß. (Habermas 1981a,
37–38.)
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muuna kuin utopioina. Hän kuitenkin väittää, että maailmanlaajuiset ongelmat pakottavat
meidät unohtamaan egoistiset intressimme, mikä olisi askel kommunikatiivisten "utopioiden" toteuttamisen suuntaan. (Habermas 1995, 182.)
Jotta yhteiskunnallis-historiallisista oppimisprosesseista ei muodostuisi täysin ihanteellista kuvaa, on erotettava toisistaan "utooppissävytteiset" näkemykset siitä, mitkä ovat
tavoittelemisenarvoisia oppimisprosesseja, ja historiallisesti toteutuneet oppimisprosessit. Habermasin kirjoituksista on rekonstruoitavissa yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen teoria, jonka mukaan tavoittelemisenarvoisia prosesseja ovat sellaiset, joissa toteutuu
kommunikatiivinen toiminta ja kommunikatiivinen järjellisyys, jälkikonventionaalisen
moraalin oppiminen sekä yhteiskunnan demokratisoituminen. 7 Modernien länsimaisten
yhteiskuntien historiassa on todellisuudessa kuitenkin opittu paitsi tavoittelemisenarvoisia
jälkikonventionaalisia moraalisia käytäntöjä, myös väärin käyttämään valtaa. Esikonventionaalinen ja konventionaalinen moraalikoodi on mahdollista asettaa vallan väärinkäytön palvelukseen. Jotta tämä erottelu ylipäätään olisi mahdollista tehdä, on esitettävä kriteerit yhteiskunnallisten oppimisprosessien onnistuneisuuden arvioinnille. Oppimisprosessit ovat moraalisilla kriteereillä arvioituina "oikeansuuntaisia" silloin, kun ne edistävät
kommunikatiivista järjellisyyttä, keskinäiseen keskusteluun perustuvaa tahdonmuodostusta, päätöksentekoa ja demokratisoitumista. 8
Yhteiskunnallisen oppimisen paradigma jatkaa kriittisen teorian traditiossa keskeisenä
tavoitteena esitetyn emansipoituneen yhteiskunnan ehtojen erittelyä. Habermasin (1981a;
1981b) kommunikatiivinen lähtökohta on emansipatorisen tieteenteorian ja itserefleksion
käsitteen edelleen kehittelyä (Habermas 1965; 1968). Itserefleksio tarkoittaa ideologiakritiikkiä, jonka tavoitteena on yksilö- ja kollektiivisubjektien itseymmärryksessä esiintyvien väärinymmärtämisten kriittis-reflektiivinen oikaiseminen. Yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien käsitteellistyksen perusainekset ovat näkyvissä jo näissä kehitelmissä. Honneth (1986, 308) määrittää kriittisen yhteiskuntateorian suhdetta yhteiskunnallisiin oppimisprosesseihin seuraavasti:
"..., so soll die kritische Gesellschaftstheorie auf dem Weg einer aufklärenden
Interpretation der Zivilisationsgeschichte die Gattung von einer Störung, von einer
>>Pathologie<< ihres Bildungsprozesses befreien; ..."

7. "Wenn man darauf aber verzichten muß, bleibt nur die Kritik an den Entstellungen, die den Lebensformen kapitalistisch
modernisierter Gesellschaften auf doppelte Weise zugefügt werden: durch die Entwertung ihrer Traditionssubstanz und die
Unterwerfung unter Imperative einer vereinseitigten, aufs Kognitiv-Instrumentelle beschränkten Rationalität. Einer solchen
Kritik kann freilich der prozedurale Begriff kommunikativer Rationalität zugrunde gelegt werden, wenn sich nachweisen
läßt, daß die Dezentrierung des Weltverständnisses und die Rationalisierung der Lebenswelt notwendige Bedingungen für
eine emanzipierte Gesellschaft sind. Utopistisch ist nur die Verwechslung einer hochentwickelten kommunikativen
Infrastruktur möglicher Lebensformen mit der historischen Artikulation einer gelungenen Lebensform. (Habermas 1981a,
112–113.)
8. "Nur zurechnungsfähige Personen können sich rational verhalten. Bemißt sich ihre Rationalität am Erfolg zielgerichteter
Interventionen, genügt es zu fordern, daß sie zwischen Alternativen wählen und (einige) Umweltbedingungen kontrollieren
können. Bemißt sich ihre Rationalität aber am Gelingen von Verständigungsprozessen, so genügt es nicht, auf solche
Fähigkeiten zu rekurrieren. In Zusammenhängen kommunikativen Handelns darf als zurechnungsfähig nur gelten, wer als
Angehöriger einer Kommunikationsgemeinschaft sein Handeln an intersubjektiv anerkannten Geltungsansprüchen
orientieren kann. Den verschiedenen Konzepten der Zurechnungsfähigkeit lassen sich verschiedene Begriffe von Autonomie
zuordnen. Ein höheres Maß an kognitiv instrumenteller Rationalität verschafft eine größere Unabhängigkeit von
Beschränkungen, die die kontingente Umwelt der Selbstbehauptung zielgerichtet handelnder Subjekte auferlegt. Ein höheres
Maß an kommunikativer Rationalität erweitert innerhalb einer Kommunikationsgemeinschaft den Spielraum für die
zwanglose Koordinierung von Handlungen und eine konsensuelle Beilegung von Handlungskonflikten (soweit diese auf im
engeren Sinne kognitive Dissonanzen zurückgehen)." (Habermas 1981a, 33–34.)
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"...; nunmehr interpretiert er (Habermas, S.A.) die Rationalisierungsvorgänge,
durch die er die Fortentwicklung von Gesellschaften zu begreifen versucht, nicht
mehr als einen Bildungsprozeß der menschlichen Gattung, sondern versteht sie als
übersubjektive, von sozialen Systemen getragene Lernprozesse." (Honneth 1986,
313.)
Alustavana teesinä voidaan esittää, että moderneissa yhteiskuntamuodoissa toteutuu
hyvin monenlaisia oppimisprosesseja samanaikaisesti. Tällä perusteella voidaan väittää,
että modernin projekti on avoin projekti, joka saa yksilöt ja yhteisöt miettimään, millaiset
oppimisprosessit ovat toivottavia ja millaiset hylättäviä. Tavoittelemisenarvoisten oppimisprosessien reflektio on tärkeää, koska yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten oppimisprosessien "sairastuminen" on mahdollista myös valistuneessa, modernissa yhteiskunnassa,
mistä on osoituksena kansallissosialistisen järjestelmän synty ja kehitys. Valistuksen ja
humanismin viitoittama tie yhteiskunnallisille oppimisprosesseille perustui valistuksen
sivistysihanteeseen, jonka mukaisesti oppimisprosessit jaotellaan tiedollisiin, moraalisiin
ja taiteellisiin. Ihmiskunnan ja länsimaisten yhteiskuntien oppimishaasteena voidaan
habermasilaisessa hengessä pitää erityisesti moraalisesti laadukkaampien käytäntöjen
kehittämistä.

2.1.4. Kriittisiä huomioita
Habermas (1995, 9–18) on myöhemmin ottanut kriittistä etäisyyttä yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen käsitteeseen. Perusongelma on, onko mahdollista oppia historiasta ja
mistä historiasta tulisi ottaa oppia. Habermas kritisoi lisäksi näkemystä siitä, että historia
voisi toimia suurena oppimestarina. Perustellumpaa on puhua historian yhteydessä oppimisprosesseista. Oppimestarimainen lähtökohta korostaa kulttuurisia konventioita ja sosialisaatiota. Vallitsevien traditioiden omaksuminen ei kuitenkaan välttämättä ole relevantti
oppimistavoite nykyisissä epävarmoissa olosuhteissa, joissa ihmiset kohtaavat tilanteen,
jossa vanhat asenteet, tulkinnat ja kapasiteetit eivät toimi ja joissa jopa ennakointihorisontti on kriisiytymässä. Traditioista peräisin oleva tieto on uudelleen muotoiltava totuuden, oikeudenmukaisuuden ja autenttisuuden pätevyysvaatimusten perusteella. Tämä on
välttämätön ehto eriytyneiden tietojärjestelmien ja oppimisprosessien institutionaalistumiselle (Habermas 1981a, 456).
Habermasilaisesta diskurssista on löydettävissä jopa skeptisiä huomautuksia, joissa
valistuksen käsitteellistäminen oppimisena tuomitaan harhaisena käsityksenä (ks. esim.
Habermas 1993, 70). On todettava, että yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien
käsitteellistys on ongelmallinen huolimatta siitä tosiasiasta, että sitä voidaan edelleen
pitää oikeutetumpana kuin käsitteellistystä, jonka mukaisesti historia määrittyy edistyksenä tai näkemystä, jonka mukaisesti on mahdollista hylätä kokonaan kaikki optimistisutooppiset historian käsitteellistämistavat, kuten yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen
tarkastelukulma. Suurimmaksi ongelmaksi kuitenkin jää, kuinka tavoittelemisenarvoiset
oppimisprosessit voidaan todellistaa. Todellisista diskursiivisista oppimisprosesseista saadut historialliset kokemukset osoittavat lisäksi, että kehitys ei välttämättä ole johtanut
hyvään elämään ihmisille. Habermasilaista yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen diskurssia voidaan kritisoida lisäksi siitä, että se uusintaa maskuliinista edistysajattelua (ks.
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Anttonen 1996b, 179). Myös se on ongelmallista, onko löydettävissä historiallisia todisteita, jotka tekevät yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen käsitteellykseksestä uskottavan. Millaisia oppimisprosesseja on osoitettavissa ja esiin työstettävissä länsimaisten
yhteiskuntien historiasta?
Tosin Habermas (1995, 170) antaa varsin konkreettisen vastauksen kysymykseen, mitä
historiasta olisi pitänyt oppia:
"Wir mußten lernen, uns mit einer traumatischen Vergangenheit öffentlich zu konfrontieren. Daß sich in einer kulturell hoch zivilisierten Gesellschaft wie der deutschen eine liberale politische Kultur erst nach Auschwitz hat ausbilden können, ist
eine schwer zu fassende Wahrheit. Daß sie sich durch Auschwitz, durch die Reflexion auf das Unbegreifliche, ausgebildet hat, ist weniger schwer zu verstehen,
wenn man bedenkt, was Menschenrechte und Demokratie im Kern bedeuten: nämlich die einfache Erwartung, niemanden aus der politischen Gemeinschaft auszuschließen und die Integrität eines jeden in seiner Andersheit gleichermaßen zu achten."
Habermas (1995, 151–153) suhtautuu itsekriittisesti myös ideaalin puhetilanteen ideaan,
jota hän on aikaisemmin käyttänyt demokraattisen tahdonmuodostuksen, demokraattisten
oppimisprosessien ja kommunikatiivisen järjellisyyden kriteerinä ja optimaalisen järjellisesti rakentuvan kommunikaation fiktiivisenä ihanteena. Albrecht Wellmer on kritisoinut
ideaalin puhetilanteen ideaa siitä, että sen toteutuminen merkitsisi ihmisten välisen kommunikaation loppua. Habermas (1995, 152–153) toteaa:
"Im übrigen kritisiere ich mit Wellmer die von Peirce und Apel vorgebrachte Vorstellung einer idealen Kommunikationsgemeinschaft ebenso wie meine eigene
Rede von der >>idealen Sprechsituation<< als Beispiele einer fallacy of misplaced
concreteness."
Itsekritiikistään huolimatta Habermas (1995, 167–188) soveltaa oppimisprosessien käsitteellystä (Saksojen) historiassa toteutuneisiin kehityskulkuihin ja Euroopan integraatioon. Kyseisestä analyysista on esiin työstettävissä konkreettisia tekijöitä, joita voidaan
pitää historiallisten oppimisprosessien edistysaskeleina ja kommunikatiivisen järjellisyyden ilmentyminä. Näitä ovat olleet oikeusvaltion kehittyminen, suhteiden rakentuminen
läntisiin demokratioihin ja taloudellisen tilanteen oleellinen paraneminen. Tärkeimpiä
edellytyksiä tavoittelemisenarvoisille oppimisprosesseille ovat näiden tekijöiden lisäksi
olleet demokraattisen mentaliteetin muotoutuminen sekä uusi poliittinen ja kulttuurinen
suuntautuminen muihin länsimaihin. Lisäksi voidaan mainita kansalaisten sitoutuminen
humanismin ja valistuksen traditioihin. Yhteisöjen jäsenten poliittinen kasvatus, joka on
toteutunut uudenlaisissa kommunikaatiomuodoissa, on vaikuttanut merkittävästi oppimisprosessien toteutumiseen. Kaikki nämä kehityssuunnat ovat toteutuneet kansallisvaltiossa tapahtuneessa kansalaisen muovaamisessa. Kansallisen tietoisuuden muotoutuminen
oli merkittävä tekijä yhteiskunnallisten oppimisprosessien kannalta, koska ilman sitä ei
olisi kyetty oikeuttamaan vallan demokraattista perustaa. Yhteiskunnallinen integraatio ja
solidaarisuus toimivat välttämättöminä ennakkoehtoina kansallisvaltioiden muotoutumiselle. Demokraattinen osallistuminen edisti sosiaalista integraatiota: alamaisista tuli kansallisvaltion vapaita kansalaisia. Solidaarisuuden tunne luotiin kansallisen tietoisuuden
perustalle, joka rakentui yhteiselle alkuperälle, kielelle ja historialle.
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Kansallisvaltioiden sisällä on toteutunut useita demokratian ja tasa-arvon suuntaisia
oppimisprosesseja, esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmän kehittäminen, koulureformeja ja
feministisiä tasa-arvopolitiikkoja, edellä kuvatun alkutilanteen jälkeen. Viimeaikaisista
kehitystendensseistä voidaan mainita seuraavat. Kaupallisesta ja teollisesta kulttuurista on
tullut maailmanlaajuista. Uudet individualistiset elämäntavat ja kulttuurinen monimuotoisuus ovat vallanneet alaa. Yhteiskunnat ovat monimuotoistuneet kulttuurisesti ja ideologisesti, mikä on myötävaikuttanut avoimen kommunikaation, tahdonmuodostuksen ja päätöksenteon kehittymiseen. Nämä kehityssuunnat eivät kuitenkaan ole poistaneet enemmistökulttuurin ylivaltaa. Kehityssuunnat kohti monikulttuurista yhteiskuntaa ovat olleet
konfliktintäyteisiä ja tuskallisia. Monet ihmiset elävät kaksijakoisen identiteetin kanssa
monikulttuurisissa yhteiskunnissa. He ovat samanaikaisesti sekä sitoutuneita maansa kulttuuriin että muukalaisia omassa maassaan. Globalisaatiotendenssit ovat nostaneet ongelmat näkyviin. Eurooppalaiset yhteiskunnat ovat kohtaamassa yleismaailmallistumisen,
joka tuo mukanaan ongelmia, joita ei ole mahdollista käsitellä eikä ratkaista yhden kansallisvaltion sisällä. Habermasin mukaan yhdentyvällä Euroopalla voi hyvin olla "toinen
mahdollisuus" maailman historiassa, mikäli se oppii auttamaan muita maita ilman imperialistisia pyrkimyksiä. (Habermas 1991, 100–109; Habermas 1995, 174–188.) Habermasilaisen näkökulman motiivit voidaan tiivistää toisaalta toivoksi tasa-arvoisemmasta maailmasta, toisaalta huolestuneisuudeksi siitä, että ihmiset eivät ole oppineet demokraattisempia asenteita ja toimintatapoja, vaan imperialismin vaara elää edelleen (ks. myös Anttonen 1997a, 63–68).
Habermasin (1991, 126–129) mukaan suurimpia uhkia ovat eurosentrismi ja kaupallisen kulttuurin maailmanlaajuisuus. Nämä tekijät ovat aiheuttaneet ongelmia ja häiriöitä
alkuperäiskulttuureissa. Sivilisoituneen maailman ja sivistyneen ihmisen muotoutuminen
edellyttäisivät dominaation imperialistisen noidankehän katkaisemista. Keskeiset yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen prosessit — taloudelliset ja poliittiset prosessit —
näkyvät myös Euroopan yhdentymisessä. Poliittiset prosessit ovat olleet toivotunsuuntaisia demokratisoitumisena tarkasteltuna, mutta taloudelliset prosessit ovat tuottaneet ja
ovat tuottamassa suuria ongelmia: krooninen työttömyys, maailmanlaajuiset rahoitus- ja
tuotantomarkkinat, ylikansallisilla markkinoilla käytävä kilpailu, hyvinvointivaltion alasajo ja yhteiskunnan polarisoituminen, joka on tuonut mukanaan uuden alaluokan ja marginaaliryhmät. (Habermas & Michnik 1994, 10-13.)
Tiivistäen voidaan todeta, että habermasilainen modernisaatiota koskeva perusteesi on,
että rationalisaatio- ja oppimisprosessit ovat olleet luonteeltaan ristiriitaisia. Vaikka oppimispotentiaaleja onkin avautunut ja vaikka kommunikatiivista järjellisyyttä ilmentävä
yhteisymmärrys onkin lisääntynyt, on toisaalta todettava, että raha ja valta ovat monissa
tapauksissa korvanneet yhteisymmärryksen kommunikaatiota säätelevänä mekanismina.
Samalla tämä kehityssuunta on kapea-alaistanut jo avautuneita oppimisprosesseja kognitiivis-instrumentaalisen järkiperäisyyden mittoihin (Habermas 1981a, 458–459).
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2.1.5. Ekskursio 9 : muihin modernien yhteiskuntien kehitysteorioihin
Jotta olisi mahdollista paremmin ymmärtää Jürgen Habermasin ja Klaus Ederin oppimisen idealle rakentuvien sosio-kulttuurisen evoluution teorioiden merkittävyys, ne taustoitetaan eräiden aiempien sosiaalitieteellisten evoluutioteorioiden kenttään, jolloin tulevat
paremmin esille niiden eroavaisuudet aiempiin teorioihin verrattuna.
Yhteisöjen ja yhteiskuntien historiallista muuttumista on tarkasteltu evoluutionääristen käsitteellistysten läpi. Talcott Parsons lukeutuu keskeisimpiin sosiaalista evoluutiota
korostaneisiin klassikoihin Auguste Comten ja Herbert Spencerin ohella. Heitä kaikkia
yhdistää näkemys siitä, että ihmisyhteisöjen evoluutiossa ilmeni eloonjäämistaistelu,
jonka onnistuneisuutta määritti sopeutumiskyky. Comten mukaan evoluutio tarkoitti
sopeutumista historiallis-yhteiskunnalliseen kehitykseen, mikä sinällään oli edistyksellistä. Comte korosti järjestystä ja hallintaa sopeutumisen ehtoina. Historia käsitteellistyi
lineaarisena, teleologisena ja väistämättä tiettyyn suuntaan luonnonlainomaisesti kehittyvänä. Tarve säilyä hengissä loi ihmisten välisen solidaarisuuden ja yhteisöt. (ks. Massing
1976, 23–37.) Myös Spencerillä yhteiskunnallinen evoluutio oli edistystä, joka eteni luonnonlainomaisesti tiettyyn suuntaan ja ennalta määrättyä päämäärää kohti. Evoluutiota
määritti ajatus sopivimpien yksilöiden ja yhteisöjen selviytymisestä ja eloonjäämisestä.
Kellermannin (1976, 173–183; 193–194) mukaan teorian esikuvana toimi Charles Darwinin oppi biologisesta lajien kehityksestä. 10 Evoluutiokäsitteellistyksen mukaan sopivimmat selviytyivät ja jäivät eloon, koska he kykenivät sopeutumaan yhteiskunnallis-historiallisen tilanteen vaatimuksiin. Ihmisyhteisöjen kehitystä määritti tasapainon laki. Spencerin mukaan yhteisöt ja yhteiskunnat ovat organismeja, ja niiden kehitys on eloonjäämistaistelussa selviytymistä ja voittamista.
Myös Parsonsin evoluutioteoriaa leimaa ajatus sopeutumisesta (ks. Habermas 1981b,
426). Tosin teoria ei sisällä yhtä vahvaa biologismia kuin Comten ja Spencerin teoriat,
vaan huomio kiinnittyy kulttuuriseen evoluutioon. Parsons (1967) tarkastelee yhteiskuntien evoluutiota primitiivisistä yhteisöistä moderneihin yhteiskuntiin, jolloin hän rakentaa
myös moderniteetin teoriaa. 11 Parsonsin mukaan primitiivisille yhteisöille oli tunnusomaista, että yhteisön piti koossa myyttisyys. Myytit yhdistivät ryhmän ja tuottivat tulkinnallisen viitekehyksen, josta käsin ryhmä käsitteli siihen ulkoapäin kohdistuvia uhkatekijöitä. Yhteisöä koossa pitävä symbolismi oli eriytymätöntä. Se loi ryhmälle yhtenäisen
kulttuurisen identiteetin, joka erotti sen muista. Sukulaisuussuhteisiin pohjautuva myyttinen symbolismi kietoi erilaiset elämänpiirit yhteen. Se ulottui sekä uskonnollisiin, moraalisiin että teknologisiin toimintoihin luoden kiinteän ja eriytymättömän sosiaalisen yhteisyyden. (ks. myös Giddens 1984, 227–274.)

9. Ekskursion käsitettä käytetään tässä työssä sen saksankielisessä merkityksessä tarkoittamaan kiistakirjoitusta. Ekskursio on
habermasilaisessa kirjoittamisen tavassa merkinnyt lisäksi pientä, mutta tärkeää, sivujuonnetta käsiteltävänä olevaan
pääasiaan.
10. Tosin on myös esitetty, että sosiaalidarwinismin kehittivät ensimmäisenä sosiaalitieteilijät ja nimenomaisesti Herbert
Spencer. Darwin sovelsi sitten teoriaa biologisen evoluution tarkasteluun. (ks. esim. Weber 1990, 145–146.)
11. Kuten Habermasin (1981b, 426–434) Parsons-tulkinnasta käy ilmi, Parsonsin ajattelua ei voida yksiselitteisesti sijoittaa
sopeutumis- ja eloonjäämistaisteluparadigman alle, koska hän toisaalta oli myös hyvin kriittinen aikansa yhteiskuntaa
kohtaan. Parsonsin (1967) funktionalistisen systeemiteorian evoluutioteoria tukeutui kuitenkin rakenteellisen tasapainon ja
yhteiskunnallisiin ehtoihin sopeutumisen malliin, mistä Habermas häntä kritisoikin sillä perusteella, ettei teorian avulla
tavoiteta modernin patologioita, koska se jättää huomioimatta elämismaailman ja ihmisten arkielämän omana alueenaan
tarkastellessaan sitä vain yhä monimutkaistuvien järjestelmien osana.
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Ajallisesti myöhäisemmät primitiiviset yhteisöt erosivat edeltäjistään siinä, että ne olivat tulleet heterogeenisemmiksi sisältäen etnisiä, uskonnollisia ja muita vastakohtaisuuksia. Taloudellinen vaihto ja auktoriteettisuhteet alkoivat kehittyä. Sotilaallinen mahti syntyi ylläpitämään sosiaalista järjestystä. Sotilaallista valtaa suurempi vaikutus sosiaalisen
järjestyksen ylläpitoon ja yhteisöjen sopeutumiskyvyn lisääntymiseen oli Parsonsin
mukaan kuitenkin kehittyneemmällä uskonnollisella kulttuurilla. Se tuki hallitsijan aseman oikeutusta ja loi sosiaalista solidaarisuutta. Seuraava vaihe evoluutiossa oli muinaisten yhteiskuntien synty. Tyypillistä näille yhteiskuntamuodostumille oli maallisen hallinnon ja kirkon eriytyminen toisistaan. Kosmologinen uskonnollinen järjestys sekä yleisti
että järjestelmällisti kiinteyttä ylläpitävän symbolismin. Poliittinen ja hallinnollinen järjestelmä alkoi jossain määrin eriytyä uskonnollisesta symbolismista. Pyhä ja materiaalinen maailma alettiin erottaa toisistaan, mikä tuotti yhteiskuntamuodolle ylivoimaisempia
sopeutumisvälineitä. Parsons esittää analyysinsä perusteella neljä evoluutionääristä universaaliota, joille kehittyneisyyden arviointi rakentuu: 1) erikoistunut kulttuurinen legitimaatio, 2) byrokraattisen hallinto-organisaation synty, 3) rahan käyttö markkinavaihdossa ja 4) yleistetty universalistinen normatiivinen järjestys, joka ilmeni esimerkiksi
lakijärjestelmänä. Parsons painottaa normatiivista konsensusta yhteisöjen integraation
perustana. (ks. esim. Habermas 1981b, 421–424.) Giddens (1984, 261–274) kritisoi Parsonsin näkemystä siitä, että se aliarvioi vallan ja väkivallan merkitystä sosiaalisen toiminnan suuntaajana ja sanktioijana.
Parsons (1967) väittää, että sopeutumiskyvyllä voidaan yleispätevästi selittää sosiokulttuurinen evoluutio. Sopeutumisen käsite sisältää näkemyksen eloonjäämistaistelusta.
Selviytymisen keinoina käytettiin materiaalisen ympäristön hyödyntämistä ja eloonjäämistä koskevan epävarmuuden poistamista. Giddensin (1984, 261–274) kritiikki kohdistuu ennen kaikkea juuri tähän näkemykseen. Parsonsin sosiaalisen evoluutioskeeman esikuvana on biologinen evoluutio, muutokset ihmislajin geneettisessä perimässä. Giddens
näkee ongelmana sen, että on vaikea yksiselitteisesti määrittää, mitä elossasäilyminen tai
selviytyminen ihmisyhteisöjen ja yhteiskuntien tapauksessa tarkoittaa. Materiaalisen
ympäristön kontrolli, teknologinen kehitys ja hallintaresurssien manipulointi eivät välttämättä vähennä epävarmuutta. Giddens esittää mielenkiintoisen kysymyksen: Onko nykyinen vaihtelevien teknologisten ja taloudellisten suhdanteiden, poliittisten epävarmuuksien ja ydinaseiden maailma vähemmän epävarma kuin paleoliittinen ihmisyhteisö?
Giddensin (1985) mukaan historialliseen materialismiin tukeutuvat evoluutioteoreetikot ovat nähneet teknologian ja taloudellisen organisoitumisen voimina, jotka saattavat
liikkeelle yhteiskunnallisen muutoksen. Parsonsin tavoitteena oli muodostaa kyseisille
lähtökohdille vastakkainen näkemys. Hän korosti teoriassaan evoluutionääristen sopeutumiskapasiteettien lisääntymistä — kiinteyttä luovan symbolismin kontrolloivaa vaikutusta. Kumpikaan lähtökohta ei vakuuta Giddensiä, vaan hän jatkaa kritiikkiään. Parsonsin evoluutioteoriassa sorrutaan esittämään "world-growth" -tarina, joka luisuu yksilinjaiseen normatiiviseen välttämättömyyteen. Sosio-kulttuurisen evoluution teorioihin on
sisältynyt vahva näkemys siitä, että sosiaalisen evoluution oli välttämätöntä edetä juuri
näin, jotta ihmiskunta ylipäätään kykeni selviytymään. Yksilinjaisuus perustuu analyysiin, jossa ei ole eritelty yhteiskunnan ja kulttuurin eri osa-alueiden kehittyneisyyttä, vaan
esimerkiksi teknologian "primitiivisyys" on laajentunut koko yhteisön "primitiivisyydeksi". Giddensin mukaan Parsonsin näkemys sisältää implisiittisen oletuksen, että juuri
Yhdysvalloissa vallitseva demokratia ilmentäisi evoluution korkeinta tasoa. Giddens kut-
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suu näkemystä normatiiviseksi illuusioksi ja katsoo, että oletus siitä, että puoli miljoonaa
vuotta inhimillistä historiaa kulminoituisi Yhdysvaltojen sosiaalisessa ja poliittisessa järjestelmässä, on kestämätön.
Evoluution yksilinjaisessa ja suoraviivaiseen edistysuskoon perustuvassa tarkastelussa
jää esittämättä kysymys, olivatko primitiiviset yhteisöt ehkä joissakin asioissa kehittyneempiä kuin modernit yhteiskunnat. Miten edistyksellisyyden kriteerit muodostetaan?
Jos kriteerit muodostetaan modernien länsimaisten yhteiskuntien "edistyksellisyyden"
mukaisiksi, tehdäänkö oikeutta primitiivisille yhteisöille. Eikö tällöin liikuta tietyssä
kehässä? Lähtökohtaoletuksena on, että länsimainen yhteiskuntamuoto on kehittynein
mahdollinen. Kehittyneisyyden kriteereiksi valitaan mittarit, jotka mittaavat asioita, joissa
modernit länsimaat ovat pisimmälle edenneitä. Samoilla kriteereillä tarkastellaan primitiivisiä yhteisöjä ja voidaan todeta, että ne ovat kehittymättömämpiä. Johtopäätökseksi saadaan: kehitystä korkeammalle tasolle on tapahtunut. Onko johtopäätös validi? Tukeutuvatko evoluutioteoreetikot harhaan, jonka mukaisesti yhteiskunta ja aika, jossa he itse elävät, näyttäytyy kaikkinaisen sosiaalisen kehityksen huippuna, jolle on lineaarisesti ja
kumulatiivisesti kohottu?
Sopeutumista korostavien evoluutioteorioiden lisäksi ja vastapainoksi on esitetty evoluutioteorioita, jotka kiistävät sopeutumis- ja kilpailuparadigman kokonaisvaltaisen selityskyvyn. Samalla ne kyseenalaistavat historian lineaarisuuden ja evoluutionäärisen edistyksellisyyden. Karl Marxin teoria ihmisyhteisöjen historiallisesta kehityksestä sekä
tukeutuu kilpailuparadigmaan että kiistää sen lähtökohtia. Teoriasta onkin esitetty ristiriitaisia tulkintoja. Toisaalta sitä on tulkittu deterministisenä, taloudellisesta perustasta käsin
evoluutiota selittävänä lähtökohtana, objektiivisena rakenteenmuutoksen teoriana. Toisaalta sitä on tulkittu kollektiivisessa toiminnassa toteutetun historian teoriana, praktisen
luokkatoiminnan teoriana. Dahmer & Fleischerin (1976, 83–130) tulkinnassa Marxin historiankäsityksestä ja ihmisyhteisöjen evoluutiota koskevasta näkemyksestä muodostuu
keskeiseksi erottelu sen välillä, millaisena Marx näki todellistuneen historiallisen kehityksen ja millaisena sen oli määrä tulevaisuudessa tapahtua. Marx katsoi kilpailuyhteiskunnan ilmentävän darwinilaiseen kilpailuparadigmaan tukeutuvan evoluutiokäsitteellistyksen toteutumista. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että Marx olisi pitänyt sitä tavoiteltavana
tapana rakentaa kollektiivista historiaa. Marxin ajattelu sisälsi näkemyksen siitä, että
ihmisyhteisöjen kehitys on tapahtunut yksilinjaisesti yhteisöllisistä yksityisiin elämänmuotoihin, mutta ei ajatusta siitä, että näin olisi ollut välttämätöntä tapahtua esimerkiksi
ihmislajin säilymisen vuoksi. Historia ei näyttäytynyt Marxille evolutionäärisenä edistyksenä, vaan kriisien, vaikeuksien, taantumien kautta etenevänä dialektisena ja monilinjaisena prosessina, jonka historiallisena päämääränä tosin tuli olla vapaiden ja samanarvoisten orgaaninen yhteisö. Myöhemmin hän kuitenkin tuli deterministisempiin ajatuksiin,
joiden mukaan talouden rakentuminen määrittää ihmisyhteisöjen ja yhteiskuntien historiaa. (ks. myös Hänninen 1983, 13–15.)
Horkheimerin & Adornon (1944) "Dialektik der Aufklärung" on mielenkiintoinen teos
ihmiskunnan sosiaalisesta "evoluutiosta". Ihmisyhteisöjen kehittyneisyyttä määritti teoksen mukaan talousjärjestelmä, mutta ei deterministisesti, vaan merkittävä vaikutus oli
myös ihmisten toiminnalla, poliittisella järjestelmällä sekä kulttuurilla ja moraalilla.
Horkheimerin & Adornon ajatteluun sisältyi utooppinen toive siitä, että yhteisöjen evoluutio toteutuisi kehityksenä kohti laadukkaampaa tulevaisuutta. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että historiallinen kehitys olisi edennyt tällä tavoin. Toteutuneen kehityksen
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edistyksellisyyttä oli syytä epäillä. Yhteisöjen ja yhteiskuntien kehittyneisyyttä ei ole
perusteltua tarkastella yhtenä homogeenisena kokonaisuutena, vaan historia käsitteellistyy pikemminkin dialektisesti ristivetoisina kehityssuuntina, jolloin joudutaan kysymään,
mikä siinä on ollut edistyksellistä ja mikä taantumuksellista. Horkheimer & Adorno eivät
nähneet ihmisyhteisöjen seuraannossa ilmeneviä talouden ja politiikan muutoksia yksiselitteisesti edistyksellisinä. Moraali näytti kokonaan kadonneen maailmasta. Demokratisoitumisprosessi oli kääntynyt ihmisten kokonaisvaltaiseksi hallinnaksi ja kontrollikoneiston kehittymiseksi. Kehitys johtaisi lopulta yksilöiden toiminnan vapauden täydelliseen
katoamiseen. Kulttuurin eriytyminen, maailmankuvan rationaalistuminen ja myyttisen
lumouksen haihtuminen, mikä Parsonsin (1967) mukaan oli edistyksellistä, oli johtanut
yhteisölliseen ja moraaliseen hajaannukseen, elämän mielekkyyden katoamiseen, ihmisten välisten suhteiden esineellistymiseen ja vieraantuneeseen kulttuuriin ja elämäntapaan.
Painavuutta näille näkemyksille antoi konkreettinen historiallis-yhteiskunnallinen
tilanne, toinen maailmansota, joka oli osoitus ihmiskunnan kehityksen romahtamisesta ja
merkitsi taantumaa myyttiseen sivistymättömyyteen. Tilanne kumosi oletusta lineaarisesta historiasta ja kumulatiivisesta edistyksestä. Valistuksen konkretisoitunut projekti ei
tavoitteistaan huolimatta ollut kyennyt vapautumaan primitiivisestä myyttisyydestä, vaan
vajoaisi aina uudelleen mytologiaan. Toisin kuin Parsons Horkheimer & Adorno eivät
katsoneet yhteisöjen kehityksessä ilmenevän myyttisyyden katoamista, vaan esimerkiksi
fasismin nousu oli osoitus siitä, että myyttisyys ei ollut väistynyt, vaan se siirtyi myös
moderneihin yhteisöihin ja yhteiskuntiin. Heidän mukaansa fasismi oli looginen seuraus
kehityksestä, joka valistusajasta lähtien oli toteutunut. Valistuksen evoluutionäärisiin pyrkimyksiin itseensä kytkeytyivät myös ne tendenssit, jotka tuottivat sivilisaation romahtamisen. Kriittinen teoria ihmisyhteisöjen ja -yhteiskuntien kehityksestä ei kuitenkaan ollut
deterministinen, vaan se sisälsi ajatuksen siitä, että olisi ollut valittavissa toisenlainenkin
suunta. Toisenlaisen suunnan valinta olisi edellyttänyt nonkonformistisia, mukautumattomia yksilöitä, joiden olisi pitänyt pystyä kollektiivisesti kanavoimaan vastalauseensa.
Tämä näkemys on vastakkainen esimerkiksi Spencerin ja Comten evoluutioteorioiden
korostamalle sopeutumisen ja mukautumisen ajatukselle.
Ihmisyhteisöjen rappiotila oli Horkheimerin & Adornon mukaan seurausta ennen kaikkea luonnon hallintaan suuntautuneesta välineellisestä järjellisyydestä, joka länsimaisen
sivilisaation laivaa oli ohjannut. Ihmisen pyrkimys luonnon ja ihmisten hallintaan oli
tuhoon johtava mekanismi. Tämä oli seurausta juuri siitä järjellisyydestä, mitä sopeutumis- ja kilpailuparadigmaa korostaneet evoluutioteoreetikot olivat juhlineet edistyksen
huippuna. Kriittinen teoria ei kuitenkaan sisältänyt oletusta siitä, että yhteisöjen ja yhteiskuntien kehitys olisi ollut lineaarista tai että sillä olisi jokin teleologinen, ennalta asetettu
päämäärä. Näkemys on täysin päinvastainen kuin sosiaalidarwinistisissa kilpailuparadigmoissa, jotka korostavat eloonjäämistaistelua ja luonnon hallintaa yhteiskunnallisen edistyksen ehtoina.
Kriittisen teorian toisen maailmansodan jälkeistä erittelyä yhteiskunnallisesta evoluutiosta leimasi ennen kaikkea kehityksen lineaarisuuden, teleologisuuden ja edistysuskon
kyseenalaistaminen. Samalla tämä näkökanta ilmensi itsekritiikkiä aikaisempia näkemyksiä kohtaan, joissa vielä oli luotettu siihen, että yhä kiihtyvällä vauhdilla pyörivät talouden pyörät ja niiden liikettä vauhdittava huipputeknologia voisivat taata ihmiskunnalle
vapautuksen. Esimerkiksi Marcuse (1966a, 178–183) kyseenalaistaa amerikkalaisen
yhteiskunnan analyysissään tällaista luottamusta. Hän näkee amerikkalaisen yhteiskunnan
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evoluutionäärisyyden toisin kuin Parsons, joka piti sitä evoluution huipentumana. "Suuren yhteiskunnan" rakentamisen ohjelma on Marcusen mukaan sisäisesti ristiriitainen. Se
tosin sisälsi Parsonsin mainitsemia edistyksellisen yhteiskunnan tuntomerkkejä. "Suuri
yhteiskunta" edellytti organisoitunutta hallintoa sotilaallisine voimineen, jatkuvaan kasvuun suuntautunutta talousjärjestelmää, johon yhdistyy teknologian yhteiskuntaa muuttava voima sekä kasvatus ja koulutus, joiden perustavanlaatuisena tehtävänä on toimia
"suuren yhteiskunnan" rakentamista tukevana symbolismina ja erikoistuneena kulttuurisena oikeuttajana. Marcusen ja Parsonsin analyyseistä voidaan löytää samat tekijät, joiden
osalta he tarkastelevat yhteiskunnan kehittyneisyyden astetta. Sen sijaan kehittyneisyyden ja edistyksellisyyden kriteerit ovat erilaiset. Marcuse pohtii kysymystä ihmisen ja
demokratian näkökulmasta. Voidaanko moderni länsimainen sivilisaatio yksiselitteisesti
arvottaa edistykselliseksi? Eikö kehitys ole tuonut mukanaan ristiriitaisia tendenssejä, jos
sitä mitataan inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden kriteereillä?

2.2. Yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen ja valta
"Der Wille zur Macht ist ein metaphysischer Grundbegriff und gibt Antwort auf die
Frage: Was das Seiende sei. Das ist die Grundfrage der Philosophie. Dieser
Grundbegriff ist nicht neu. Das Entscheidende ist aber, in dieses wesentliche Fragen einzudringen und eine Grundstellung hierzu zu beziehen." Martin Heidegger. 12

2.2.1. Strateginen toiminta ja valta
Habermas (1981b, 180–181) tiivistää teoriarakennelmansa perustavoitteeksi yhdistää toimintateoreettinen ja systeemiteoreettinen tarkastelutapa siten, että yhteiskunta käsitteellistyy samanaikaisesti sekä järjestelmänä että elämismaailmana.
"Dieser Begriff bewährt sich in einer Theorie der sozialen Evolution, die zwischen
der Rationalisierung der Lebenswelt und der Komplexitätssteigerung gesellschaftlicher Systeme trennt, ... ... , mit dessen (einen Begriff der Verständigungsform,
S.A.) Hilfe die Problematik der Verdinglichung kommunikationstheoretisch eingeholt werden kann. Mit diesem begrifflichen Instrumentarium werde ich in der
Schlußbetrachtung Webers Zeitdiagnose wieder aufnehmen und für das Paradox
der Rationalisierung eine neue Formulierung vorschlagen."
Habermasin (1981b, 423, 447, 464–470, 551–554) on mahdollista esittää eloonjäämistaistelu- ja sopeutumisteorioista eroava näkemys siitä, mikä yhteisöjen historiallisessa kehityksessä on ollut todella edistyksellistä täydentämällä eloonjäämistaistelun mallille perustuvaa funktionalismia Max Weberin toiminta- ja rationalisaatioteorialla. Systeemiteoreettisen funktionalismin täydentäminen toimintateorialla on perusteltua, jotta toimivien subjektien merkitys ei jää näkymättömiin yhteiskuntateoriassa.
12. Herbert Marcuse -Archiv 0034.01, 1.
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"Mit dem Konzept des Handlungssystems verschwinden die Aktoren als handelnde
Subjekte; sie werden zu Einheiten abstrahiert, denen Entscheidungen und damit
Effekte von Handlungen zugerechnet werden." (Habermas 1981b, 353.)
Habermasin (1975, 1981b, 420–422) näkemys yhteiskunnan makrotasoisten mekanismien
historiallisesta kehityksestä on paljolti yhteneväinen Talcott Parsonsin peruskäsitteellistysten kanssa. Instrumentaalisen ja strategisen toiminnan sääntöjen ohjaama tuotantovoimien kehitys, systeemi-integraation 13 synty eli parsonsilaisittain yhteiskunnalliset eriytymisprosessit valtiolliseen hallintoon ja kulttuuriin sekä yleinen monimutkaistuminen ovat
luonnehtineet modernien länsimaisten yhteiskuntien kehitystä. Toimintaa voidaan näillä
alueilla pitää rationaalisena silloin, kun taloudellisen voiton maksimoinnissa ja hallinnollisen vallan optimaalisessa käytössä onnistutaan (Habermas 1981a, 300–303). Habermas
esittää myös kritiikkiä Parsonsin teoriaa kohtaan. Sen avulla ei kyetä tarkastelemaan systeemien vaikutuksia elämismaailmassa eikä kommunikatiivista toimintaa.
Habermas lainaa toimintakäsitteidensä 14 perusteet Max Weberiltä: toiminta jaotellaan
tavoiterationaaliseen, arvorationaaliseen, tunneperäiseen ja traditionaaliseen toimintaan.
Tavoiterationaalisessa toiminnassa suuntaudutaan tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavien
keinojen menestykselliseen valintaan. Arvorationaalisessa toiminnassa tietyt toimintatavat ovat eettisin, esteettisin tai uskonnollisin perustein arvoja sinänsä riippumatta toiminnan menestyksellisyydestä. Tunneperäisessä toiminnassa toimitaan tunteiden varassa.
Traditionaalisessa toiminnassa toimitaan totunnaisuuksien varassa. Strateginen toiminta
on suunnitelmallisuuteen perustuva muunnos tavoiterationaalisesta toiminnasta. Strategisessa toiminnassa suuntaudutaan menestykseen. Sen luonteeseen kuuluu kilpailu ja laskelmointi. Kommunikatiivisessa toiminnassa taas suuntaudutaan yhteisymmärrykseen.
Sen luonteeseen kuuluu pyrkimys ymmärtää yhdessä maailmaa, kommunikoida ja muodostaa kielellistä konsensusta siitä. Nämä toimintamuodot ovat toisensa pois sulkevia
yksittäisen toimijan näkökulmasta — samanaikaisesti ei siis voida suuntautua sekä keskinäiseen kilpailuun että yhteisymmärrykseen. Yhteiskunnallisissa toimintajärjestelmissä,
kuten talousjärjestelmä tai koulutusjärjestelmä, sen sijaan toteutuu samanaikaisesti
molemmanlaisia toiminnan muotoja. (Habermas 1981a, 380–383, 416.) Honneth (1986,
59) korostaa Habermasia painokkaammin, että nämä erilaiset toimintamuodot nimenomaan opitaan, mistä seuraa myös erilaiseen rationaalisuuteen perustuvia yhteiskunnallishistoriallisia oppimisvaikutuksia.
"Es muß dann so scheinen, als ob der instrumental handelnde Mensch in derselben
Einstellung der Verfügung, in der er die Natur zu bearbeiten lernt, auch sein eigenes Triebpotential eigenständig zu modellieren fähig ist."
13. Parsonsin (1967) systeemiteoriassa tarkastellaan yhteisöjen evoluutiota ennen kaikkea systeemi-integraation näkökulmasta,
jolloin mikrotasoiset sosiaali-integraation kysymyksenasettelut tulevat esille vain niiltä osin, kun ne kytkeytyvät
makrotasoisten rakenteiden kehityksen tarkasteluun. Habermas samoin kuin Giddens asettaa kysymyksen toisin. Heidän
tavoitteenaan on yhdistää makrotasoinen funktionalistinen ja mikrotasoinen toimintateoreettinen tarkastelu — Habermasin
käsitteistössä strategisen toiminnan sääntöjen ohjaamien toimintajärjestelmien ja kommunikatiivisen toiminnan sääntöjen
ohjaaman interaktion tarkastelu.
14. "Aber diese Verselbstständigung von selbstgeregelten Subsystemen gegenüber einer kommunikativ strukturierten
Lebenswelt hat weniger mit der Rationalisierung von Handlungsorientierungen als vielmehr mit einem neuen Niveau der
Systemdifferenzierung zu tun. Dieses Problem wird Anlaß geben, den handlungstheoretischen Ansatz nicht nur auf der Linie
einer Theorie des kommunikativen Handelns zu erweitern, sondern mit dem systemtheoretischen Ansatz zu verbinden
(Zweite Zwischenbetrachtung). Erst die Integration beider Ansätze macht die Theorie des kommunikativen Handelns zu
einem tragfähigen Fundament für eine Gesellschaftstheorie, die zuerst von Max Weber in Angriff genommene Problematik
gesellschaftlicher Rationalisierung mit Aussicht auf Erfolg aufnehmen kann (Schlußbetrachtung)." (Habermas 1981a, 365.)

42
Kommunikatiivinen lähtökohta eroaa edellä ekskursiossa esitellyistä sosiaalidarwinistisista kilpailuparadigmoista oleellisesti siinä, että siinä ei kytketä evoluutiota sopeutumisen ja eloonjäämistaistelun ajatukseen. 15 Habermasin (1981b, 562) sosio-kulttuurisen
evoluutioteorian 16 ja historiallisen materialismin välinen keskeisin ero ilmenee taas siinä,
että kommunikatiivisen toiminnan teorian tavoitteena on vapauttaa historiallinen materialismi historianfilosofisesta painolastista siten, että irtaudutaan tietyissä elämänmuodoissa
asustavien ideaalien asettamisesta ja suuntaudutaan sellaisten oppimisprosessien mahdollisuuksien todellistamiseen, jotka jo historiallisesti saavutettu oppimistaso on avannut.
Habermas näkee moderniteetin suurena saavutuksena sen, että aiempi myyttinen maailmankuva on desentralisoitunut. Tämä on mahdollistanut omiin pätevyysvaatimuksiinsa
erikoistuneet asiantuntijakulttuurit, tieteen, moraalin ja taiteen. Moderniteetin historia ja
tieteen, moraalin ja taiteen muotoutuminen eivät ole olleet lineaarista edistystä, vaan ne
ovat olleet nimenomaan oppimisprosesseja.
Vaikka kommunikatiivisen toiminnan teorian pääpainotus onkin kommunikatiivisessa
toiminnassa ja moraalisessa oppimisessa, on kuitenkin todettava painokkaasti, että strategisen toiminnan institutionaalistuneet alueet eli systeemitasoiset oppimisvaikutukset saavat yhtäläisen painoarvon. 17 Elämismaailman ja systeemin, strategisen toiminnan ja kommunikatiivisen toiminnan väliset välityssuhteet muodostuvat ongelmallisiksi, jos raha ja
valta korvaavat ymmärtämisen toiminnan säätelijänä elämänpiireissä, joissa toteutuu kulttuurinen reproduktio, sosiaalinen integraatio ja sosialisaatio. Tällöin on perusteltua puhua
elämismaailman järkiperäistymisen sijasta elämismaailman imperialistisesta siirtoasuttamisesta. 18 Valta ei ole kuitenkaan luonteeltaan täysin samanlainen säätelymekanismi kuin
raha, koska vallalla on vaihtoarvon lisäksi myös tiettyä käyttöarvoa kollektiivisten päämäärien toteuttamisessa. Vallalle on tyypillistä myös se, ettei se samassa määrin kuin raha
perustu laskelmointiin. Valtakoodin perustapauksena voidaan pitää käskyn seuraamista,
15. Yhteiskuntien historiallisen kehityksen käsittäminen evoluutiona on yhteiskuntatieteissä evätty useimmiten sillä perusteella,
että teoriat sortuvat yhteiskunnan biologisointiin organismiksi, jolloin sosiaalisen ominaislaatuisuus palautetaan biologiseksi.
Tästä syystä on esitetty, että koko evoluutioteoreettisesta mallista tulisi luopua yhteiskuntien historian kuvausmallina.
Samantapaista kritiikkiä on esitetty myös Habermasin yhteiskunnallista oppimista painottavaa evoluutioteoriaa kohtaan sillä
perusteella, että siinä olisi syyllistytty yhteiskunnan ja yhteisöjen kehityksen palauttamiseen yksilön kehityksellisiin
vaiheisiin, joiden perusteet on rakennettu Jean Piaget'n kognitiivisen kehityksen teorian ja Lawrence Kohlbergin
moraalikehityksen teorian varaan. Tällöin tietyssä historiallisessa vaiheessa olevat yhteiskunnat olisivat verrattavissa tietyssä
kognitiivisen ja moraalisen kehityksen vaiheessa oleviin lapsiin. (ks. Strydom, 1992.)
Näin yksioikoista tulkintaa Habermas ei kuitenkaan tee, vaikka hänen teoriassaan jääkin ongelmalliseksi, mikä on yksilön
kehityksellisten (ontogeneettisten), kollektiivisten ja yhteiskunnallisten oppimisprosessien suhde. Lisäksi voidaan väittää,
että kehitysvaiheteorioiden sovellutusarvo on jopa suurempi yhteisöjen kuin yksilöiden tarkastelussa, kuten Habermas niitä
soveltaakin. Jos oletetaan, että yksilöt järjestäytyessään yhteisöiksi rakentavat kollektiivisesti historiaa ja yhteiskuntaa, on
varsin loogista olettaa, että yksilöllinen ja yhteisöllinen kyvykkyys ja oppimiskapasiteetti myös suuntaavat sitä, millaisiksi
yhteiskunnat muotoutuvat. Peruste sosio-kulttuurisen evoluution kytkemiselle yksilön kehitykseen on nähdäkseni se, että
tällöin etsitään kriteerejä sille, milloin voidaan osoittaa oppimista ja evoluutiota korkeammalle tasolle tapahtuneen niin
yksilöiden kuin yhteisöjenkin kehityshistoriassa.
16. Vaikka Giddensin (1984, 181–185) sosiaaliteoriassa onkin yhtäläisyyksiä Habermasin teorian kanssa, merkittävin
eroavaisuus on kuitenkin se, että Giddens hylkää kokonaan yhteiskuntien historian evoluutioteoreettisen tarkastelutavan, kun
taas Habermas (1981b, 464) pitää oppimisteoreettisesti uudistettua evoluutioteoriaa perusteltuna tapana tarkastella yhteisöjen
ja yhteiskuntien kehitystä. Giddensin mukaan heimoyhteisöt edustivat sellaisia muodostelmia, joissa sosiaalinen ja
systeeminen integraatiomuoto sulautuivat toisiinsa. Yhteisöt toimivat pitkälle sosiaali-integraation varassa. Sen sijaan
modernit yhteiskunnat eivät toimi pelkästään sosiaali-integraation varassa, vaan edellyttävät myös systeemi-integraatiota.
Giddensin mukaan pääasiallisimmat tekijät, jotka erottavat heimoyhteisöt (oraaliset kulttuurit) sääty-yhteiskunnasta ja
kapitalistisesta yhteiskunnasta, ovat valtio ja taloudelliset instituutiot. Myös tradition eli yhteisöllisten käytäntöjen merkitys
väheni heimoyhteisöstä moderniin kansallisvaltioon edettäessä. Traditionaaliset käytännöt, sosiaali- ja systeemi-integraation
ykseys hajosi. Ne eivät tosin kokonaan kadonneet, vaikka pääasiallisimmaksi arkielämän koordinaatiokanavaksi
muodostuivatkin hallinnolliset menettelytavat. Giddensin analyysi on paljolti yhteneväinen Habermasin näkemysten kanssa.
Merkittävin ero heidän välillään ilmenee siinä, että Giddens mieluummin tarkastelee yhteisöjen modernisaatioprosessia
historiallisena muutoksena kuin Habermas, jonka tavoitteena on lisäksi kysyä, mikä prosessissa on ollut evoluutionääristä.
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jolloin se kytkeytyy kiinteämmin normijärjestelmään kuin raha. Valtaa voidaan käsitteellistää paitsi vallanhaltijan ja sille alamaisen välisenä suhteena, myös kilpailusuhteina.
Valta on moderneissa yhteiskunnissa institutionaalistunut virasto-organisaatioina, joissa
valtasuhteet järjestyvät hierarkkisesti. Se on rakentunut laillistettuna herruutena ja rationaalistettuna hallintona, jolloin sen harjoittaminen on riippuvainen legitimaatiosta eli
oikeutuksesta. Valta on luonteeltaan tyypillisesti tavoiterationaalista, strategista toimintaa,
vaikkakin se voi kiinnittyä myös moraaliseen auktoriteettiin ja vaikkakin se voi tuottaa
vaikutuksensa myös kommunikaation, tarkemmin sanottuna autorisoitujen ilmausten
kautta. (Habermas 1981b, 400–408.)
Habermas (1981b, 169) kritisoikin aikaisempia kommunikatiivisen toiminnan käsitteellistyksiä seuraavasti:
"Die materielle Reproduktion der Gesellschaft, die Sicherung ihres physischen
Bestandes nach außen wie nach innen, sind aus dem Bild einer Gesellschaft, die
als kommunikativ strukturierte Lebenswelt verstanden wird, ausgeblendet. Die
Vernachlässigung von Ökonomie, Kriegführung, Kampf um politische Macht, das
Absehen von der Dynamik zugunsten der Logik gesellschaftlicher Entwicklung
beeinträchtigen vor allem Meads Überlegungen zur sozialen Evolution. Gerade
wenn es zutrifft, daß die soziale Integration in zunehmendem Maße durch kommunikativ erzielten Konsens gesichert werden muß, drängt sich die Frage nach den
Grenzen der integrativen Kapazität verständigungsorientierten Handelns, nach den
Grenzen der empirischen Wirksamkeit rationaler Motive auf. Die Reproduktionzwänge des Gesellschaftssystems, die durch Handlungsorientierungen der vergesellschafteten Individuen hindurchgreifen, verschließen sich einer auf Interaktionstrukturen eingeengten Analyse. Die Rationalisierung der Lebenswelt, der
Meads Interesse gilt, erhält erst ihren Stellenwert in einer Systemgeschichte, die
nur einer funktionalistischen Analyse zugänglich ist." (Habermas 1981b, 169.)
Habermas (1987, 96) suhtautuu varsin kriittisesti ihmisyhteisöjen evoluutionäärisyyden
mittaamiseen pelkästään taloudellisena ja teknologisena edistyksenä. Tällainen edistys on
tosin saanut ylivallan ja ihmiskunnan kehitystä suunnannut rationaalisuus on ollut yksiulotteisen rajoittunutta. Sopeutumista ja kilpailua korostaneiden evoluutioteoreetikkojen
edistykselliseksi esittämä kognitiivis-instrumentaalinen eli menestykselliseen itsensä puolustamiseen, kilpailussa voittamiseen ja eloonjäämiskamppailussa selviämiseen suuntautunut järki on vahvasti muovannut yhteisöjen historiallista kehitystä. Tällöin evoluution
kriteereiksi otetaan ympäristöön sopeutumisen ehdot ja sen hyväksikäytön mahdollisuudet. Kommunikatiivisen järjen suuntaamassa evoluutioteoriassa yhteisöjen edistyneisyyttä taas mittaa se, missä määrin ne mahdollistavat yksilöllisiä ja yhteisöllisiä oppimisprosesseja. (ks. myös Pusey 1987; Kiss 1984.) Ihmisyhteisöjen evoluutiossa voidaan erot17. "Gegenüber den formal organisierten, über Tausch- und Machtprozesse gesteuerten Handlungssystemen verhalten sich die
Angehörigen wie zu einem Stück naturwüchsiger Realität — in den Subsystemen zweckrationalen Handelns gerinnt die
Gesellschaft zur zweiten Natur. Gewiß können die Aktoren immer schon aus der Verständigungsorientierung ausscheren,
eine strategische Einstellung einnehmen und normative Kontexte zu etwas in der objektiven Welt vergegenständlichen; aber
in modernen Gesellschaften entstehen Bereiche organisationsförmiger und mediengesteuerter Sozialbeziehungen, die
normenkonforme Einstellungen und identitätsbildende soziale Zugehörigkeiten nicht mehr zulassen, diese vielmehr an die
Peripherie verweisen." (Habermas 1981b, 231.)
18. "Auch unter systemischen Gesichtspunkten sind Macht- und Tauschbeziehungen die Dimensionen, in denen sich
Interaktionssysteme auf Erfordernisse der funktionalen Spezifizierung gesellschaftlicher Kooperation einstellen. (Habermas
1981b, 240.)
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taa kaksi eritasoista, mutta toisiinsa kytkeytyvää linjaa: ihmisten arkielämän, kulttuurin,
maailmankuvien, moraalin eli kommunikatiivisen toiminnan alueilla sekä sosiaalisten,
poliittisten ja taloudellisten valtarakenteiden eli strategisen toiminnan alueilla tapahtunut
kehitys. Habermasin mukaan juuri kommunikatiivisen toiminnan alueilla — elämismaailmassa, maailmankuvissa, ihmisten välisessä kommunikatiivisessa toiminnassa — tapahtunut kehitys on ollut aidosti edistyksellistä.
Habermas (1981a, 207) kytkee oppimisprosessien käsitteellistyksessään yhteen filosofiset käsitteellistykset, sosiologisen teorianmuodostuksen ja historiallisen (historian filosofisen) tarkastelun. Hänen mukaansa Max Weber on käsitteellistänyt modernisaation
universaalihistoriallisina järkiperäistymisprosesseina sekä onnistunut empiirisistä tutkimuksistaan huolimatta säilyttämään yhteiskunnallisten oppimisprosessien teoriassaan
filosofiset rationaalisuuden käsitteet. Valistusfilosofi Condorcet puolestaan on liittänyt
yhteen edistyksen ja oppimisen ideat. Inhimillinen henki on edistymisestään kiitoksen
velkaa älyllisyyden esteettömälle toiminnalle eli oppimismekanismille. Oppiminen tarkoittaa tällöin esteiden älyllistä voittamista. Jo valistusfilosofia antaa moraalisille oppimisprosesseille yhtäläisen aseman kuin kognitiivisille oppimisprosesseille. Se kytkee ne
tieteisiin, mikä mahdollistaa oppimisprosessien tieteellisen organisoinnin. Kognitiivisilla
prosesseilla, tieteellisellä tiedolla ja sen kasautumisella on ollut määräävä asema sivilisatorisessa edistyksessä ja sitä edistäneissä oppimisprosesseissa. Tällainen järkiperäisyys
tarkoittaa ennen kaikkea niitä toimenpiteitä, joissa toimiva subjekti oppii kontrolloimaan
ympäristöään. Valistuksen käytännöillä, joihin lukeutuvat mm. julkinen mielipiteenmuodostus, kouluopetuksen reformit ja kansanopetus, oli valistusfilosofian mukaan merkittävä vaikutus oppimisprosesseihin. Habermas kritisoi valistusfilosofiaa ja Condorcetin
ajattelua siitä, että siinä ylikorostuu luonnonlainomaisuutta painottava tieto, jonka perusteella on mahdollista käsitteellistää "inhimillinen henki" idealistisesti valtana. Järjellistyminen, joka ankkuroi tahdon ja tietoisuuden kommunikatiiviseen käytäntöön, jää tällöin
taka-alalle. 19 (Habermas 1981a, 211–218, 239.)
Seuraava Axel Honnethin (1986, 224) esittämä luonnehdinta tekee oikeutta Habermasin ajattelun peruslinjoille korostaessaan instrumentaalisen järkiperäisyyden ja siihen
perustuvan tiedekäsityksen kommunikatiivis-emansipatorista kritiikkiä ja nostaessaan
ihmislajin sivistysprosessit teorian keskiöön.
"Die kommunikationstheoretischen Einsichten seiner Positivismuskritik erweitert
Habermas zu Grundannahmen einer Gesellschaftstheorie, indem er für den Bildungsprozeß der Gattung und damit die gesellschaftliche Entwicklung einen Primat von Prozessen der sozialen Interaktion nachzuweisen versucht; in dieser zweiten Phase seines Schaffens stellt Habermas die Verständigung als das Paradigma
des Sozialen vor. ... ...; dieser Entwicklungsprozeß, auf dessen Weg sich die Spuren
des alternativen Gesellschaftsmodells allmählich verflüchtigen, mündet schließlich
in der Theorie des kommunikativen Handelns (Kap. 9)."

19. "Trends wie die wissenschaftliche Entwicklung, das kapitalistische Wachstum, die Etablierung von Verfassungsstaaten, die
Entstehung moderner Verwaltungen usw. konnten so unmittelbar als empirische Phänomene behandelt und als Folgen der
strukturellen Differenzierung von Gesellschaftssystemen begriffen werden. Sie brauchten nicht mehr nur als empirische
Indikatoren für eine interne, auf Lernprozesse und Wissensakkumulation zurückgeführte Geschichte des Geistes, nicht mehr
als Anzeichen für eine Rationalisierung im Sinne der Geschichtsphilosophie gedeutet zu werden." (Habermas 1981a, 219.)
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Honneth (1986, 295) jatkaa vallan ja herruuden sekä ihmislajin sivistysprosessien suhteesta seuraavasti väittäen, että valta tai herruus toimivat sivistysprosesseja estävinä tekijöinä eli että yhteiskunnallisten oppimisprosessien on edettävä moraalisesti tietynsuuntaisesti — luokkakonfliktissa ilmenevän alistavan ja tukahduttavan herruuden vastaisesti.
"...; aber die Macht oder Herrschaft, die störend auf den Bildungsprozeß der Gattung einwirkt, resultiert nicht aus der Verfügungsgewalt sozial privilegierter Gruppen, sondern stammt aus dem Anpassungsdruck, den die zweckrationalen Organisationen gesellschaftlich ausüben."

2.2.2. Kommunikatiivinen toiminta, yhteiskunnallinen oppiminen ja
valta
Kommunikatiivinen toiminta merkitsee toimintaa, joka toteutuu kommunikaatiossa ja
kommunikaation kautta, vaikka kommunikatiivisen toiminnan ja kommunikaation käsitteet eivät olekaan täysin samaa tarkoittavat. Kommunikaatiossa voi toteutua myös strategisen toiminnan kaltainen toimintatyyppi silloin, kun kieltä käytetään kommunikaation
todelliset tarkoitusperät yhteisymmärryksen verhoon kätkien. Toimintateoreettisesti käsitteellistetyssä kommunikaatiossa on kysymys siitä, että asioita tehdään kielellisillä ilmauksilla. Kommunikatiivinen toiminta merkitsee neutraaleimmassa merkityksessään symbolisesti välittynyttä interaktiota. Erityisesti habermasilaiselle kommunikatiivisen toiminnan
käsitteelle on lisäksi luonteenomaista se, että asioita tehdään intersubjektiivisesti, kielelliseen yhteisymmärrykseen perustuen, jolloin ideaalia kommunikaatioyhteisöä määrittävät
tasavertaisuuden säännöt ja pätevyysvaatimukset — totuus, oikeudenmukaisuus ja aitous
— vaikuttavat kommunikaation perustana. 20 Kommunikatiivinen toiminta sisältää arvorationaalisen ja tunneperäisen toiminnan lajin aineksia. Sen modernille muodolle on lisäksi
tunnusomaista intersubjektiivinen yhteisymmärrys ja irrottautuminen totunnaisuuksista
eli traditionalistisista toimintatavoista. (Habermas 1981a, 380-383, 423–427.)
"Um Mißverständnissen vorzubeugen, möchte ich wiederholen, daß das kommunikative Handlungsmodell Handeln nicht mit Kommunikation gleichsetzt." (Habermas 1981a, 150.)
"Diese Art von Interaktionen, in denen alle Beteiligten ihre individuellen Handlungspläne aufeinander abstimmen und daher ihre illokutionären Ziele vorbehaltlos verfolgen, habe ich kommunikatives Handeln genannt." (Habermas 1981a,
395.)

20. "Zum kommunikativen Handeln haben wir zunächst alle die Interaktionen gerechnet, in denen die Beteiligten ihre
individuellen Handlungspläne vorbehaltlos auf der Grundlage eines kommunikativ erzielten Einverständnisses koordinieren.
... ... Für kommunikatives Handeln sind nur solche Sprechhandlungen konstitutiv, mit denen der Sprecher kritisierbare
Geltungsansprüche verbindet. ... .... .... ..., gilt für alle verständigungsorientierten Sprechhandlungen stets unter jedem der
drei Aspekte zurückgewiesen werden: unter dem Aspekt der Richtigkeit, die der Sprecher für seine Handlung mit
Bezugnahme auf einen normativen Kontext (bzw. mittelbar für diese Normen selber) beansprucht; unter dem Aspekt der
Wahrhaftigkeit, die der Sprecher für die Äußerung der ihm privilegiert zugänglichen subjektiven Erlebnisse beansprucht;
schließlich unter dem Aspekt der Wahrheit, die der Sprecher mit seiner Äußerung für eine Aussage (bzw. für die
Existenzpräsuppositionen des Inhalts einer normalisierten Aussage) beansprucht. (Habermas 1981a, 410, 412.)
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"Der Begriff des kommunikativen Handelns schneidet aus der Situationsbewältigung vor allem zwei Aspekte heraus: den teleologischen Aspekt der Verwirklichung von Zwecken (oder der Durchführung eines Handlungsplans) und den kommunikativen Aspekt der Auslegung der Situation und der Erzielung eines Einverständnisses. Im kommunikativen Handeln verfolgen die Beteiligten ihre Pläne auf
der Grundlage einer gemeinsamen Situationsdefinition einvernehmlich. ... ... Der
über teleologisches Handeln erreichte Erfolg und der über Akte der Verständigung
herbeigeführte Konsens sind in jedem Falle die Kriterien für Gelingen oder Mißlingen der Situationsbewältigung." (Habermas 1981b, 193.)
Yksittäisiä kommunikaatiotoimia ja yhteiskunnallis-historiallista oppimista välittäväksi
tekijäksi asettuu kommunikatiivisen toiminnan käsitettä täydentävä elämismaailman
käsite. Elämismaailma voidaan määrittää aikaisempien sukupolvien toteuttamien tulkintojen historiallisena tuotteena. Oppimisprosessit kiinnittyvät erityisesti moraalisiin kokemuksiin, jotka ovat sidoksissa symbolisesti välittyneeseen interaktioon (ks. myös Honneth 1986, 284, 318). Kysymys on elämismaailman rakenteiden järkiperäistymisestä,
mikä puolestaan muovaa maailmankuvaa ja ihmisen maailmasuhteita — suhdetta objektiiviseen, sosiaaliseen ja subjektiiviseen maailmaan. Näiden tekijöiden rakentuminen ja
institutionaalistuminen esimerkiksi tieteellisenä tietona, moraalinormeina ja esteettisinä
kokemuksina kytkee elämismaailman ja kommunikatiivisen toiminnan yhteen historiallisten prosessien kanssa. Näissä instituutioissa rakentuvat "tiedon lajit" edistävät luonteeltaan erilaisia oppimisprosesseja. (Habermas 1981a, 451–452; Habermas 1993, 9, 30.)
"...; aber zu ihrer eigenen Reproduktion bedarf die Natur nicht, wie die Lebenswelt, des Mediums verständigungsorientierten Handelns — das menschliche Handeln wirkt auf sie lediglich zurück." (Habermas 1981b, 383).
Habermas (1981a, 72–113; 1981b, 464) väittää, että siirtymässä esimoderneista yhteiselämän muodoista moderneihin yhteiskuntiin toteutui seuraavanlaisia oppimisprosesseja.
Yhteisöllisyys rakentui muinaisissa järjestelmissä siten, että ihmisten elämismaailma ja
arkielämässä syntyvä identiteetti olivat yhtä koko yhteisön identiteetin kanssa. Yhteisössä vallitsi riittien ja myyttien tuottama tietoisuus, ja sen pätevyys kietoi sisäänsä myös
toiminnan. Yksilön ja yhteisön tietoisuus oli yhtä primitiivisissä yhteisöissä, jolloin jälkikonventionaalisten identiteettien muodostaminen ei ollut mahdollista. Toimintaa ja sen
taustalla vaikuttavia pätevyysvaatimuksia ei ollut mahdollista erottaa toisistaan. Valtiollisesti järjestyneiden yhteiskuntien synty eriytti pätevyyden ja toiminnan yhtenäisyyden.
Kokonaisvaltainen maailmankuva hajosi ja sen pätevyyttä alkoi määrittää länsimaille tyypillinen uskonnollisuus ja sosiaalista toimintaa säädellä legitimoitu valta — valtio. (ks.
myös Giddens 1984.) Modernit yhteiskunnat eroavat primitiivisistä yhteisöistä siinä, että
ne ovat vapautuneet myyttisestä yhteisöllisyydestä, ihmisten maailmankuva on järkiperäistynyt ja toimintaympäristö laajentunut, mikä juuri tuotti asioiden ja ongelmien diskursiivisen ratkaisemisen vaatimuksen ja avasi modernin yhteiskuntamuodon rajattomat
oppimispotentiaalit.
Eriytyminen on edennyt moderneissa yhteiskunnissa niin pitkälle, että on mahdollista
erottaa toisistaan maailmankuvan pätevyys ja taustalla vaikuttavat periaatteet, joiden
perusteella pätevyyttä vaaditaan. Tällaisen tietoisuuden synty vasta mahdollisti pätevyysvaatimusten diskursiivisen koettelun. Traditioilla oli moderneja yhteiskuntia edeltävissä
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yhteisöissä niin suuri normittava voima, ettei perusteiden kriittinen kysyminen ollut mahdollista. Moderniteetin suurena saavutuksena voidaan pitää desentralisoituneen maailmankuvan kehittymistä, mikä mahdollisti asioiden diskursiivisen koettelun ja kriittisen
tarkastelun sekä avasi samalla ennen näkemättömiä mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen
oppimiseen. 21 Yhtenäinen maailmankuva eriytyi objektiiviseksi, sosiaaliseksi ja subjektiiviseksi maailmasuhteeksi. Maailmankuvan taustalla vaikuttavien pätevyysvaatimusten
— totuus, oikeudenmukaisuus, autenttisuus — ratkaisemisen luonne muuttui oleellisesti:
myyttisestä edettiin kyseenalaistamattoman pätevyyden kautta pätevyysvaatimusten diskursiiviseen ratkaisemiseen, jolloin kukaan tai mikään ei voi sanella valmiita lopputuloksia, vaan ne muodostetaan keskinäisessä kommunikaatiossa. Tällä perusteella Habermas
arvottaa moderniteetin kehitysetappina, joka on objektiivisesti tuottanut mahdollisuudet
demokratisoitumisprosessille ja avannut samalla rajattomia mahdollisuuksia yhteiskunnalliselle oppimiselle ja siihen perustuvalle sosio-kulttuuriselle evoluutiolle. (ks. esim.
Habermas 1981a 75–76, 81–85, 96–97, 202; Habermas 1981b, 482, 585–592.)
Habermasin kanssa samassa diskursiivisessa kentässä työskentelevät Axel Honneth
(1986) ja Klaus Eder (1991) ovat kehitelleet tämän lähtökohtaa edelleen kysymällä,
kuinka elämismaailman järkiperäistyneet aspektit alkavat vaikuttaa yhteiskunnallisesti, ja
vastaamalla, että niiden täytyy muodostua yhteiskunnallisten instituutioiden osaksi (ks.
myös Strydom, 1992). Axel Honneth (1986, 7–8) nostaa mielenkiintoisella tavalla Michel
Foucault'n ajattelun Habermasin kommunikatiivisen paradigman rinnalle esittäen nämä
kaksi kilpailevina linjoina kriittisen teorian kysymyksenasettelujen edelleenkehittelyssä.
Honneth (1986) kehittelee edelleen Foucault'n valtateoriaa yhteiskunnallisten herruussuhteiden kritiikkinä. Sekä Foucault'n teoriaa että Habermasin kommunikatiivisen toiminnan
teoriaa voidaan pitää yrityksinä muotoilla uudella tavalla Horkheimerin & Adornon
(1944) "Dialektik der Aufklärung" -teoksen modernisaatiota ja valistusta, sivilisaatioprosessia koskeva analyysi. Se on mahdollista ymmärtää myös sivistysteoriana. Sivistysteoria taas puolestaan on perusteltua muotoilla Habermasin ja Ederin käsitteellistyksiin
tukeutuen yhteiskunnallis-historiallisena oppimisena, jossa keskeisessä roolissa on toimintateoreettinen paradigma. Se määrittyy Foucault'n ajattelussa kamppailuparadigmana
ja Habermasin ajattelussa ymmärtämisen paradigmana. Nämä kaksi paradigmaa määrittävät samalla oppimisen ja evoluution kriteerejä. Milloin voimme todeta oppimista ja siihen
perustuvaa evoluutiota tapahtuneen? Mitä opimme suuntautuessamme tietyllä tavoin toiminnassamme yksilöinä ja yhteisöinä?
On mahdollista esittää joitakin tiivistettyjä teesejä modernisoitumisen mukanaan tuomista muutoksista ja niiden vaikutuksesta yhteiskunnallisen oppimisen mahdollisuuksiin.
Modernisaatio tuotti kahtalaisia vaikutuksia kollektiivisen oppimisen alueella. Toisaalta
se vapautti yksilöllisiä ja kollektiivisia oppimispotentiaaleja traditioiden kahleista. Toisaalta se rapautti yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta, jotka toimivat kollektiivisen oppimisen perustana. Moderneihin yhteiskuntamuodostumiin siirtyminen vapautti sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä oppimispotentiaaleja, kun traditioiden normittava voima väheni. Evoluutionäärinen oppiminen ei tarkoittanut enää olemassa olevaan sopeutumista, vaan myös
21. "Während der Kontakt mit der äußeren Natur, der durch instrumentelles Handeln hergestellt wird, den konstruktiven Erwerb
des >>intellektuellen Normensystems<< vermittelt, bahnt die Interaktion mit anderen Personen den Weg zum konstruktiven
Hineinwachsen in das gesellschaftlich anerkannte >>System moralischer Normen<<. Lernmechanismen, Anpassung und
Akkomodation, werden über diese beiden Handlungsarten in spezifischer Weise wirksam: ... ... Kognitive Entwicklung
bedeutet allgemein die Dezentrierung eines egozentrisch geprägten Weltverständnisses." (Habermas 1981a, 105–106.)
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uuden luomista, aiemmin vallinneiden rajojen ylittämistä. Tämä merkitsee aiemmin
latentteina olleiden oppimispotentiaalien todellistamista jatkuvina, yhä kehittyneempiä
muotoja saavina yksilöllisinä ja kollektiivisina oppimisprosesseina. Prosessit ovat luonteeltaan monilinjaisia, jolloin mitään ennalta lukkoon lyötyä evoluution päätepistettä tai
määrättyä korkeinta tasoa ei tarvitse olettaa, vaan oppimisena käsitetty evoluutio on jatkuva prosessi.
Yhteisöjen auktoriteettisuhteet ja materiaaliset vaihtosuhteet organisoituivat hallintoja talousjärjestelmiksi. Yhteisöt kehittyivät vähitellen kansallisvaltioiksi, joiden tunnuspiirteinä on pidetty byrokraattisen hallinnon ja kapitalistisen rahatalouden syntyä. Ongelmaksi on muodostunut, kuinka yksilöllinen ja yhteisöllinen oppiminen voi siirtyä vaikuttamaan järjestelmissä ja niiden ongelmien ratkaisemisessa. Yhteisön koheesiota, yhtenäisyyttä eli ns. yhteisöllisyyttä luovissa tekijöissä tapahtui merkittäviä historiallisia muutoksia. Maailmankuvassa, normatiivisessa järjestyksessä ja sitä muovaavissa prosesseissa
sekä symbolisessa reproduktiossa tapahtui muutoksia. Kulttuurin eriytyminen tuotti suurempia yksilöllisiä oppimismahdollisuuksia ja mahdollisti sen, että yksilö kykeni näkemään itsensä yhteisönsä erillisenä jäsenenä. Desentralisoituneen, epäkeskittyneen maailmankuvan synty loi uusia diskursiivisen oppimisen mahdollisuuksia. Yhteisöllisyyteen,
sosiaaliseen solidaarisuuteen ja yhteisön interaktiomalleihin kytkeytynyt oppimisprosessien kollektiivinen todellistaminen muuttui ongelmaksi yhteisöllisyyden hajoamisen
myötä.
On erotettava toisistaan yksilösidonnaiset oppimisprosessit ja yksilötason ylittävät
oppimisvaikutukset, jotka ilmenevät kulttuurisina ja sosiaalisina innovaatioina ja jakautuvat tuotantovoimiksi ja yhteisöllisen moraalitietoisuuden rakenteiksi. Toimiessamme strategisesti opimme eri asioita kuin toimiessamme kommunikatiivisesti. Yhteiskunnallinen
oppiminen rakentuu eri tavalla systeemi-integraation varaan rakentuvissa yhteiskunnissa
kuin sosiaali-integraation varaan rakentuvissa yhteisöissä. Molemmissa toimintatavoissa
on vallan aspekti mukana, vaikka se kytkeytyykin ennen kaikkea byrokraattis-hallinnollisena ja taloudellisena valtana strategiseen toimintaan ja ihmisen ja luonnon välisten suhteiden rakentumisessa ilmenevänä perusvaltana instrumentaaliseen toimintaan. (Habermas 1981b, 464–465.)
"...; rationales Gesellschaftshandeln (erfolgsorientiertes, zweckrationales Handeln,
S.A.) tritt damit an die Stelle des konventionellen Gemeinschaftshandelns: ..."
(Habermas 1981a, 346.)
Modernisaatiossa toteutuneita oppimisprosesseja ei kuitenkaan voida määrittää yksiselitteisesti kommunikatiivisen järjellisyyden todellistumiseksi. Historiallisissa oppimisprosesseissa on osoitettavissa myös siinä määrin vaarallisia patologioita ja suuria ongelmia,
että on perusteltua kysyä, kyseenalaistavatko ne koko oppimisparadigman mahdollisuuden historian kirjoituksessa. Eder (1991, 324–325) kytkee 1800-luvun lopulle alkamaan
ajoittamansa yhteiskunnalliset oppimisprosessit kysymykseen vallasta ja poliittisesta
vapaudesta. Saksalaisessa yhteiskunnassa todellistunut poliittinen oppimisprosessi voidaan määrittää siirtymänä emansipatorisesti määrittyneestä nationalismista imperialistisesti määrittyneeseen. Tätä myötä tuhoutuivat myös rationaalisen poliittisen kanssakäymisen perusteet. Diskurssi korvautui vallalla. Tämä voidaan määrittää historiallisten oppimisprosessien patologiana.
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Kommunikatiivisen toiminnan teoria sisältää oletuksia myös siitä, millaisina näiden
historiallisten oppimisprosessien patologiat syntyvät ja ilmenevät interaktiossa eli ihmisten välisessä kommunikaatiossa — sellaisessa kommunikaatiossa, joka ei toteuta eikä
lisää kommunikatiivista yhteiskunnallista järjellisyyttä. Tällainen kommunikaatio on
manipulaatiota. 22 Se voi olla luonteeltaan tiedostamatonta tai tietoista. Kysymys on siis
strategisesta toiminnasta, jossa kommunikaatiota käytetään muiden kuin yhteisymmärrykseen ja yhteiseen ymmärtämiseen tähtäävien tavoitteiden palveluksessa. Nämä tavoitteet
ovat useimmiten vallankäytöllisiä eli niillä pyritään joko tuottamaan suoria valtavaikutuksia tai kollektiivisia ideologioita, jotka takaavat vallan harjoittamisen jatkumisen ja suojaavat vallankäyttäjän intressejä. Vääristynyt kommunikaatio voi olla luonteeltaan piiloista, mikä tarkoittaa sitä, että kommunikoijilta jää tiedostamatta se, että kommunikaatio
perustuu manipulaatiolle. Kommunikaation tavoitteena ei ole yhteisymmärryksen muodostaminen, vaan jokin muu julkilausumaton päämäärä, jota kumpikaan tai kukaan kommunikaation osapuoli ei tiedosta. (ks. Habermas 1981a, 445–446.) Tällaisessa tilanteessa
mahdollistuu kollektiivisen ideologian, kollektiivisen harhan 23 syntyminen. Kommunikaatio voi olla luonteeltaan myös tietoisesti manipulaatioon tähtäävää, jolloin toinen tai
joku kommunikaatioon osallistuvista tietoisesti manipuloi muita. Tietoisena tavoitteena
on ideologian rakentaminen, mikä mahdollistaa massapetoksen. Tällöin kommunikaation
tavoitteita ei julkilausuta tai niiksi esitetään jotkin muut kuin manipuloijan todelliset
tavoitteet. Näistä mikrotasoisista, interaktiossa todellistuvista kommunikaatiovääristymistä puolestaan syntyy kollektiivisia ja yhteiskunnantasoisia prosesseja, jotka voidaan
määrittää Ederin tavoin oppimisprosessien patologioiksi.
Periaatteessa modernisoituminen kuitenkin avasi mahdollisuuden kommunikatiivisen
järjellisyyden suuntaisille oppimisprosesseille. Modernisaatioprosessi synnytti Habermasin (1981a, 473–488) mukaan aivan uudenlaisia oppimispotentiaaleja, joiden todellistaminen on kuitenkin jäänyt puoli tiehen, koska saman prosessin kääntöpuoli tuotti myös
esteitä niiden toteutumiselle. Uskomusjärjestelmistä vapautunut moderni järjellisyys
suuntautui kapea-alaisen järkiperäistävästi ja laskelmoivasti. Yhteisöllisyyden ja traditioiden kahleista vapautuneiden hallinnaksi ja koheesion luomiseksi oli rakennettava järjestelmiä, joista sittemmin muotoutui luonteeltaan ihmisten elämismaailmasta vieraantuneita koneistoja. Ei riitä, että oppimispotentiaalit todellistuvat pelkästään kognitiivisinstrumentaalisen rationaalisuuden alueella. Mahdollisuudet oppimiseen laajemmalla
kentällä ovat syntyneet modernin maailmankuvan myötä — mahdollisuudet oppimiseen
kommunikatiivisen järjellisyyden alueella, jossa yhdistyvät kognitiivinen tieto, moraalinen oikeudenmukaisuus ja autenttinen luovuus, joiden avulla voidaan taistella moderniteetin patologioita vastaan.

22. Manipulaatiolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa toisen yksilön tai ryhmän tietoisuuteen tai toimintaan vaikuttamista tai
vaikuttamisyritystä siinä tarkoituksessa, että tämä toimisi manipuloijan (manipuloijien) haluamalla tavalla usein myös omien
intressiensä vastaisesti, mikäli nämä ovat ristiriidassa manipuloijan intressien kanssa. Vaikuttamisen onnistumisen
edellytyksenä toimii tällöin uskottavan ideologian eli "harhaisen tietoisuuden" ja "vääristyneen kommunikaation" luominen,
jonka varassa toimittaessa omat intressit jäävät tiedostamatta. Tällöin voidaan toimia niitä vastaan ja manipuloijan intressien
mukaisesti hänen tarkoittamallaan tavalla.
23. "Das falsche Bewußtsein, ob es sich nun kollektiv oder intrapsychisch, in Form von Ideologien oder Selbsttäuschungen
manifestiert, wird von Symptomen, also von Einschränkungen begleitet, die die Interaktionsteilnehmer nicht der Umwelt,
sondern dem sozialen Lebenszusammenhang selber zurechnen und darum als wie immer uneingestandene Repression
empfinden." (Habermas 1981b, 350.)
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Habermasia (1987, 204–208; 1989, 95) mukaillen voisi olettaa, että laaja-alaisempien
oppimismahdollisuuksien todellistaminen edellyttäisi, että rahan, vallan ja solidaarisuuden vaikutuspiirit saatettaisiin uuteen tasapainoon modernissa yhteiskunnassa.
"Solidaarisuuden sosiaalista integraatiota luovaa voimaa olisi voitava puolustaa
kahden muun ohjausresurssin, rahan ja hallinnollisen vallan, 'väkivaltaa' vastaan."
Tällöin mahdollistuisi intressinäkökohtien demokraattinen yleistäminen ja normien yleismaailmallinen oikeuttaminen suurorganisaatioiden alapuolella. Kyseisellä areenalla ei
kiistellä välittömästi rahasta ja vallasta, vaan määritelmistä, elämänmuotojen kieliopin
muuttamisesta ja autonomiasta. Vallan kasvu, suunnittelun voimavarat ja yhteiskunnallinen rikkaus, tuotantovoimien kehitys eivät välttämättä tasoita tietä ihmisarvoiselle, tasaveroiselle ja vapaalle elämälle. Lisäksi tarvitaan muutoksia arkikommunikaatiossa ja diskursiivisen tahdonmuodostuksen lähtökohtatilanne, jossa asianosaiset itse omasta aloitteestaan, omien tarpeidensa ja näkemystensä mukaisesti voisivat toteuttaa paremman ja
turvallisemman elämän konkreettisia mahdollisuuksia. Ja diskursiivisuuteen perustuvien
sosiaalisten oppimisprosessien todellistumista. 24

2.2.3. Yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen ja vallan käsitteelliset
suhteet
Jatkossa käytetään yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen eri tasoista ja osa-alueista
käsitteellistyksiä yksilön oppiminen, yhteisön oppiminen ja yhteiskunnallinen oppiminen. Yhteisön oppiminen käsitteellistyy intersubjektiivisena oppimisena tai kollektiivisena oppimisena riippuen siitä, millaisen kiinteyden varaan yhteisö rakentuu. Yksilöiden
oppiminen on välttämätön, muttei riittävä ehto yhteisöissä toteutuvalle intersubjektiiviselle ja kollektiiviselle oppimiselle, mikä puolestaan on välttämätön, muttei riittävä ehto
yhteiskunnallisille ja historiallisille oppimisprosesseille, joiden toteuttamiseksi tavoitellunsuuntaisina tarvitaan lisäksi valtaa ja valtaa käyttäviä subjekteja. Tämä yhdistelmä
toimii keskeisenä yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien liikuttajana. Keskeinen ongelma oppimisen ideaan perustuvissa sosio-kulttuurisen evoluution teorioissa on,
kuinka yksilöllinen ja yhteisöllinen oppiminen voi ruumiillistua organisaatioissa eli edesauttaa järjestelmäongelmien ratkaisemista.
Yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien ja vallan välisiä suhteita voidaan
alustavasti käsitteellistää väitteellä, että valta toimii yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien liikuttajana ja suunnan määrittäjänä. Kun kysytään yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien tavoittelemisenarvoista suuntaa, keskeiseksi ongelmaksi asettuu vallan oikeutuksen (legitimiteetin) kysyminen: Kuinka rakentaa vallankäyttö oikeudenmukaisesti? Valtaproblematiikka nousee yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien tarkastelun keskiöön erityisesti tilanteissa, joissa näiden oppimisprosessien suunnasta
vallitsee siinä määrin epätietoisuus, että on perusteltua puhua oppimisprosessien kriisiytymisestä. Ristivetoiset pyrkimykset, mahdollisuudet ja suunnan määritykset luonnehtivat

24. "Dieser Weg vom kommunikativen Handeln zum Diskurs ist in natürlichen Kontexten vielfach blockiert, aber in der Struktur
des verständigungsorientierten Handelns immer schon angelegt." (Habermas 1981a, 188.)
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kriisitilanteita. Niitä luonnehtii lisäksi kamppailu vallasta määrittää yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien suuntaa ja tulevaisuutta. Alustavasti voidaan tässä yhteydessä
todeta, että vallan ja yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien suhde on samankaltainen kuin kasvatuksen ja yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien suhde. Tästä
näkökulmasta katsottuna on perusteltua väittää, että kasvatus on luonteeltaan valtaa ja
valtakamppailuja, joissa kamppaillaan yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien
suunnasta.
Hyvin yleisellä tasolla voidaan todeta, että valta on toiminnan aspekti (esim. Hyvärinen 1994). Michel Foucault'n mukaan valtaa on kaikkialla eli valta on siis minkä tahansa
toiminnan aspekti. Yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien ja vallan suhdetta
leikkaa tässä tutkimuksessa myös kolmas akseli: kysymys moraalista. Kun valta määritetään toiminnan aspektina, ollaan tekemisissä myös sen ongelman kanssa, mitä on moraalisesti oikeutettu toiminta. Tästä syystä valtaa ei voida tarkastella vain neutraalisti minkä
tahansa toiminnan aspektina, vaan on eroteltava toisistaan toiminta, jota luonnehtii
moraalisesti negatiivinen valta-aspekti, ja toiminta, jota luonnehtii moraalisesti positiivinen valta-aspekti. Tällaisten erottelujen tekeminen on luonteeltaan normatiivista. Normittaminen kulminoituu vallan ja moraalin dialektiikkana, joka toimii yhteiskunnallis-historiallisia oppimisprosesseja suuntaavana voimana. Tarkastelun kohteeksi on asetettava
myös vallankäytön subjektit, koska ihmisten toteuttamaa yhteiskunnallista toimintaa ei
voi olla olemassa ilman toimijoita. 25
Klassisissa, esimerkiksi Max Weberiin juurensa juontavissa valta-analyyseissä onkin
yksinkertaistetusti kysytty, kenellä on valtaa ja kenellä on enemmän valtaa. Weberiläinen
valtakäsite määrittyy siten, että valta merkitsee mahdollisuutta saada tahtonsa läpi vastustuksesta huolimatta. Tämä negatiivisesti määrittyvä valtakäsite sisältää dominaation, hallinnan, alistavan herruuden, tukahduttamisen ja painostuksen aspektin. Valta määrittyykin täten toimintana, jota luonnehtii alistaminen, tukahduttaminen, kieltäminen ja vapauden rajoittaminen. Tällainen valtakäsite sisältyy myös näkemyksiin, joissa valta ei määrity toiminnan aspektina, vaan toimijoista irtautuneina, mekanisoituneina valtarakenteina
ja -koneistoina. Toimivista subjekteista, vallankäyttäjistä ja vallankäytön kohteista, tulee
tässä käsitteellistämistavassa yhtä lailla koneiston osia. Tällöin sen kysymyksen esittäminen, kenellä on valtaa ja kenellä on enemmän valtaa, muuttuu merkityksettömäksi. Valta
asettuu erityisen ongelmalliseksi juuri sellaisissa tapauksissa, joissa se mekanisoituu alistavaksi herruudeksi. Äärimuotona herruutena ilmenevästä vallasta voidaan mainita totalitaariset yhteiskuntajärjestelmät, joissa valta ruumiillistuu autoritaarisuutena ja ilmentää
samalla ihmisyyden alennustilaa. Michel Foucault käyttää tällaisesta vallan muodosta ja
toiminnasta nimitystä kurinalaistava valta. (ks. ja vrt. esim. Crespi 1994; Hyvärinen 1994;
Palonen 1994.)

25. "Einwände erhebt Foucault gegen die beiden zentralen Bestandteile der traditionellen Machtkonzeption, also gegenüber ihren
Vorstellungen über das Subjekt und die Mittel gesellschaftlicher Macht. Im Hinblick auf die Annahme eines sozialen Aktors,
dem Macht als vertraglich vereinbarter oder gewaltsam angeeigneter Besitz zugerechnet wird, bringt Foucault die These vor,
die zunächst zur entscheidenden Voraussetzung seiner eigenen Machtkonzeption wird: Macht ist nicht als das fixierbare
Vermögen, als die dauerhafte Eigenschaft eines individuellen Subjekts oder einer sozialen Gruppierung zu denken, sondern
als das prinzipiell labile und unabgeschlossene Produkt der strategischen Auseinandersetzungen zwischen Subjekten. Der
Erwerb und die Behauptung gesellschaftlicher Macht findet daher nicht in Form einer einseitigen Aneignung und Ausübung
von Verfügungsrechten oder Zwangsinstrumenten statt, sondern in Gestalt eines andauernden Kampfes sozialer Akteure
untereinander." (Honneth 1986, 174.)
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Valtaa voidaan analysoida joko riippumattoman, itsenäisen yksinvaltiaan (modernissa
mielessä valtio) toteuttamana tukahduttamisena tai dominaation ja torjunnan, taistelun ja
alistumisen vastavoimina. Valta ei käsitteellisty pelkästään tukahduttamisena: luonnon,
viettien, yksilöiden, luokan. Valtaa on foucault'laisen diskurssin mukaan perusteltua analysoida taisteluna, konfliktina tai sotana. 26 Foucault'n tarkoituksena on osoittaa, että
kaikki valtasuhteet eivät suinkaan ole oikeutettuja suvereenisuussuhteita. Osa niistä on
dominaatiosuhteita (herruussuhteita), joita luonnehtii kätkettynä oleminen ja karkeus.
Näkemys riippumattomalle ja itsenäiselle hallitsijalle annetusta oikeutetusta vallasta
hämärtää valtaan aina kytkeytyvää dominaation, herruuden juonnetta. Valta järjestyy
paitsi keskusjohtoiseksi dominaatioksi, myös verkostomaiseksi, monien valtakeskusten
järjestelmäksi. (Foucault 1976, 89–108.)
Foucault (1976, 95–99, 105–108) näkee vallan levittäytyneen kaikkialle, vaikkei hän
väitäkään, että valta olisi parhaiten jakautunut asia maailmassa. Foucault ei esitä kysymystä siitä, mitä valtamuodostelmat tavoittelevat. Mitkä ovat vallankäyttäjän päämäärät?
Valtaa on perusteltua tutkia sen todellisina ja tehokkaina käytäntöinä, joissa verhotaan sen
tavoite, jos sillä ylipäätään on sellainen. Tutkimuksen kohteena on piste, jossa vallalla on
suora ja välitön suhde kohteeseensa ja jossa se tuottaa todelliset vaikutuksensa. Valta ei
koskaan paikallistu yhteen paikkaan. Se ei usein ole kenenkään käsissä. Vallan kohteet
eivät ole pelkästään sen kohteita, vaan ne ovat myös sen välineitä, ilmentäjiä ja ruumiillistumia.
On tutkittava sekä yleismaailmallisia dominaation muotoja että vallan paikallisia teknologioita, dominaation taktiikoita ja tekniikoita. Ylhäältä alas suuntautuva riippumattoman yksinvaltiaan hierarkkinen malli on riittämätön vallan analyysin väline siitä syystä,
ettemme elä enää autoritaarisissa ja ehdottomissa monarkioissa, vaan länsimaiset yhteiskunnat rakentuvat parlamentaarisiksi demokratioiksi. Suvereenin hallitsijan mallille
perustuva vallan käsite on itsepintaisesti iskostunut moderniin teoreettiseen itseymmärrykseen, koska riippumattomuus ja itsenäisyys mahdollistavat vallan määrittelyn julkisesta oikeuksien muotoamisesta seuraavana yhteisöllisenä riippumattomuutena ja demokratisoitumisena. Määrittely kätkee kuitenkin samalla prosessin kurinalaistavat vaikutukset. Moderneissa yhteiskunnissa esiintyy myös ei-suvereenia valtaa, joka ilmenee kurinalaistavina ja normalisoivina menettelytapoina. Foucault (1976, 89–108) kääntää katseensa alistettuihin ja kysyy, miten asiat toimivat jatkuvan alistamisen alaisuudessa ja
kuinka alistetut muodostuvat. Vallan kurinalaistavien muotojen analyysi on samalla oppijärjestelmien ja tieteen analyysia.
Habermasin (1993, 313–343) tarkastelu kohdistuu klassisen kriittisen teorian asettamaan ongelmaan alistavaksi herruudeksi vääristyneestä vallasta ja siihen, miten yksilöt ja
ryhmät ovat vallan ja herruuden kohteina. Habermasilaisessa diskurssissa tukeudutaan
toisaalta juuri tähän suvereenin vallan kollektiiviseen muotoon, kun esitetään ratkaisuehdotus vallan yhteiskunnallisen järjestymisen ongelmaan "kommunikatiivisena valtana".
Tieteelliseen tietoon kätkeytyvää valtaa taas olisi mahdollista purkaa totuuden tavoitteluun suuntautuvassa herruudesta vapaassa dialogissa eli vuoropuhelussa, jota suuntaisivat ideaalin puhetilanteen ehdot. Moraaliksi, ihmisoikeuksiksi ja keskinäisiksi yhteisymmärryksiksi käsitteellistyvä alue ei määrity negatiivisena eli tukahduttavana ja alistavana
26. "Foucault geht von einer spezifischen Dimension sozialen Handelns aus; sein Grundmodel ist die strategische
Intersubjektivität des Kampfes." (Honneth 1986, 176).
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valtana. Näkemys edustaa valtakäsitettä, jota Foucault kritisoi ihanteellisuudesta, koska
se jättää huomioimatta vallan vääjäämättömät kurinalaistavat ja normalisoivat vaikutukset. Niiden erinomaisena kasvualustana toimii yhteisöllisen suvereenisuuden ajatus, joka
myös "kommunikatiivisen vallan" ideaan 27 sisältyy. Merkittävin ero suhteessa Foucault'n
ajatteluun ilmenee siinä, että Habermas kysyy vallan oikeutettavuutta ja samalla kunkin
valtajärjestelmän intressejä. Kommunikatiivista valtaa määrittää diskurssiperiaate siten,
että yhteiskunnallinen valta rakentuu "väkivallattomasti" vapaassa ja avoimessa intersubjektiivisessa kommunikaatiossa, johon kaikilla kansalaisilla on yhtäläinen osallistumisen
vapaus, oikeus ja velvollisuus (ks. myös Habermas 1994, 187–207).
Valta määrittyy vallan käytön välineiden osalta Honnethin (1986, 66–67, 78–80, 109,
187–188, 191) rekonstruktiossa aina fyysisen väkivallan käytöstä ja sillä uhkaamisesta
kielellisiin keinoihin, ylipuhumiseen ja manipulaatioon. Negatiivissävyistä valtakäsitettä
luonnehtivat paine, pakko, painostus sekä manipulaatio. Foucault'laisen mikrovaltakäsitteen keskiöön asettuu erityisesti ruumiillisuuden kurinalaistaminen. 28 Motoristen liikkeiden rutiinisoimisen hallinnollisesta muodosta eli käyttäytymisen hallinnollisesta kontrolloinnista käytetään nimitystä väestön "biopolitiikka" (ks. myös Foucault 1980). Foucault'laisessa valtakäsitteessä yhdistyvät sekä "totuuden politiikka" eli ideologisluonteinen valta että hallinnollinen "väkivalta". Totuuden politiikkaa harjoitetaan esimerkiksi tieteellisen tiedon ja pedagogiikan kautta. Biopolitiikka ilmenee valtion toteuttamana väkivaltana, jonka malliesimerkkeinä voidaan mainita totalitaariset instituutiot. Honnethin
toteuttamassa vallan käsitteen rekonstruktiossa korostuu myös rakenteellinen valta, jopa
väkivalta, mistä syystä vallan kritiikki on perusteltua. Kriittisen teorian diskurssissa jatkava valtarekonstruktio ei aseta vallan vastapooliksi voimattomuutta, vaikkakin se ilmenee yhteiskunnallis-historiallisena tilana, vaan alistavasta ja tukahduttavasta herruudesta
vapautuneen tilan, jota klassisessa kriittisessä teoriassa on luonnehdittu esimerkiksi
"mimeettisenä", samastuvana suhteena luontoon. "Mimeettisyys" 29 ja sen järkiperäistynyt
ilmentymä, symmetrisyyttä tavoitteleva kommunikatiivinen toiminta, merkitsevät yhteiskunnallisesti vapautumista nykyisenlaisesta yhteiskunnallisesta ja sivilisatorisesta vallasta sekä viettien hallinnasta. Kommunikatiivinen toiminta ja kommunikatiivinen järjellisyys saavat erityisen keskeisen sijan (jälki)moderneissa yhteiskunnissa, joissa vallankäyttö perustuu suurelta osin massakommunikaatiovälineiden toteuttamaan manipulaatioon.
Michel Foucault'n samoin kuin Jürgen Habermasin ajattelusta on työstettävissä näkyviin myös positiivinen valtakäsite, jonka perusteella voidaan todeta, että valta on toiminnan positiivinen aspekti. Foucault'lainen peruskysymys on, miten valta toimii. Tällöin ei
tarkastella pelkästään yksilön toimintaa, jossa valta on toiminnan aspektina mukana, vaan
tarkastelutaso on yhteisö tai yhteiskunta. Foucault'n mukaan valta ei ole pelkästään tukahduttavaa ja alistavaa. Valta ei ole pelkästään voima, joka sanoo ei, vaan valta käsitteellistyy myös tuottavana, asioita läpi vievänä energiana. Vallan tuottavuus ilmenee esimer27. "Der diskursive Charakter der Meinungs- und Willensbildung in der politischen Öffentlichkeit und in parlamentarischen
Körperschaften hat aber auch den praktischen Sinn, Verständigungsverhältnisse herzustellen, welche im Sinne von H. Arendt
>>gewaltlos<< sind und die Produktivkraft kommunikativer Freiheit entfesseln. Nur aus Strukturen unversehrter
Intersubjektivität kann die kommunikative Macht gemeinsamer Überzeugungen hervorgehen. Diese Verschrängung von
diskursiver Rechtsetzung und kommunikativer Machtbildung erklärt sich letztlich daraus, daß Gründe im kommunikativen
Handeln eben auch Motive bilden." (Habermas 1994, 188.)
28. "Die >Aufklärung<, welche die Freiheiten entdeckt hat, hat auch die Disziplinen erfunden." (Honneth 1986, 219).
29. Saksankielinen Mimesis-termi merkitsee yleismerkityksessään tiedostamatonta samastumista ja jäljittelyä.
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kiksi yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien yhteydessä siten, että voidaan väittää, että yhteisöjen ja yhteiskuntien tasoinen valta tuottaa yhteiskunnallis-historialliset
oppimisprosessit ja etenkin oppimisvaikutukset. 30 Tässä laajassa merkityksessä valtaa on
kaikkialla. Myös kriittisen teorian traditiossa jatkava habermasilainen emansipaation
käsite on sijoitettavissa tällaisen positiivisen valtakäsitteen viitekehykseen. Emansipatorinen valta merkitsee ihmisten mahdollisuutta tietoisesti päättää toiminnastaan ja ihmiskunnan historian suunnasta eli yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien suuntaamisesta ilman, että suunnan määritystä määräisivät mekanisoituneet, tiedostamattomat
pakot. Edellä hahmotellusta kaksijakoisesta valtakäsitteestä käsin on perusteltua hahmottaa valta dominaation ja emansipaation ristivetoisuutena siten, että dominaationa ja alistavana herruutena ilmenevä valta synnyttää emansipatorisen vastavoiman. Tällainen valtakäsite hahmottaa valtaa samalla myös epäsymmetrisenä suhteena. Valta on lisäksi mahdollista käsitteellistää neutraalisti toimintakykynä, josta voi seurata monenlaista toimintaa. Vallan arvottaminen moraalisesti huonona tai hyvänä asiana edellyttää yksityiskohtaisempien erittelyjen tekemistä, jotka spesifisti määrittävät, minkälaisesta vallasta on kysymys.
Lopuksi voidaan lyhyesti todeta Honnethin (1986, 331-333) tavoin, ettei valtateoriassa voida jättää huomioimatta Foucault'n korostamia "elämismaailmassa" toteutuvia,
arkipäivän mikrotasoisena toimintana rakentuvia herruuden harjoittamisen muotoja, joilla
on merkittävä asema yhteiskunnan reproduktiossa ja jotka omalta osaltaan suuntaavat
sitä, millaisiksi kollektiiviset ja yhteiskunnallis-historialliset oppimisprosessit rakentuvat.
Tällöin ei voida pitää täysin uskottavana Habermasin teesiä siitä, että elämismaailmalliset toimintaprosessit edistäisivät kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaisia ja jälkikonventionaalista moraalia toteuttavia oppimisprosesseja (ks. myös Castoriadis 1992).

2.3. Yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen ja moraali 31
"Auf dem Grunde der Amoralität liegt das schlechte Gewissen. Die Marxische Kritik konfrontiert die bürgerliche Gesellschaft wie ökonomisch so moralisch mit
ihren eigenen Normen." (Adorno 1945, Ts. 1530.)

2.3.1. Tavoitetila: jälkikonventionaalinen moraali
Moderniin yhteiskuntamuodostumiin siirtyminen vapautti sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä oppimispotentiaaleja, kun traditioiden normittava voima väheni ja kun maailmankuva
järkiperäistyi (ks. esim. Habermas 1981a, 269–279).

30. "...; zu dieser sind die gesellschaftlichen Institutionen in der Lage, weil sie auf dem Wege eines übersubjektiven
Lernprozesses die Mittel der Machtausübung kumulativ zu verbessern vermögen." (Honneth 1986, 215).
31. Tämän ja seuraavan luvun ongelma-aluetta olen tarkastellut aiemmin myös seuraavissa artikkeleissa:
Anttonen, S. 1995a. Educational criticism of power. Julkaisussa S. Anttonen & P. Pitkänen (Hrsg.) 1995. Kritizismus in der
Pädagogik. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 61/1995, 42–61.
Anttonen, S. 1996a. Arvokasvatus monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Habermasin diskurssietiikan avaamia näköaloja.
Kirjassa P. Pitkänen (toim.) Kasvatuksen etiikka. Oy Edita Ab, Helsinki 1996, 67–87.
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"...; aber gerade in modernen Gesellschaften dehnen sich die Bereiche der
<<normfreien Sozialität>> so sehr aus, daß der Integrationsbedarf weitgehend
unter Umgehung des Verständigungsmechanismus befriedigt werden muß."
(Habermas 1981b, 362).
Elämismaailman järkiperäistyminen ja oppimispotentiaalien avautuminen merkitsi
samalla "eettistymisen" vahvistumista. Eettinen rationaalistuminen merkitsi "lumouksen
haihtumista" ja uskonnollisten auktoriteettien saneleman moraalin korvautumista moraaliperiaatteilla, jotka muotoiltiin yksilöiden välisissä kommunikatiivisissa suhteissa. Normien luonne muuttui oleellisesti siten, että niitä voitiin seurata ja myös kritisoida. Moraalisesta vastuullisuudesta ja autonomiasta tuli tässä uudessa tilanteessa keskeisiä. (Habermas 1981a, 286.) Evoluutionäärinen oppiminen ei enää tarkoittanut modernissa yhteiskunnassa olemassa olevaan sopeutumista, vaan myös uuden luomista, aiemmin vallinneiden rajojen ylittämistä. Tämä merkitsi aiemmin latentteina olleiden oppimispotentiaalien
todellistamista jatkuvina, yhä kehittyneempiä muotoja saavina yksilöllisinä ja kollektiivisina oppimisprosesseina. 32 Prosessit ovat luonteeltaan monilinjaisia, jolloin mitään
ennalta lukkoon lyötyä evoluution päätepistettä tai määrättyä korkeinta tasoa ei tarvitse
olettaa, vaan oppimisena käsitetty evoluutio on jatkuva prosessi — moderni on avoin projekti.
"Esimerkilliset menneisyydet, joihin nykyhetki voisi ilman muuta suuntautua, ovat
haalistuneet. Moderni ei voi enää omaksua suuntaa-antavia mittapuitaan muiden
aikakausien esikuvista. Moderni näkee olevansa yksinomaan itsensä varassa — sen
on luotava normatiivisuutensa itsestään. Autenttinen nykyisyys on tästä lähin
paikka, jossa tradition jatkaminen ja innovaatio risteytyvät." (Habermas 1987,
190.)
Klaus Ederin (1991, 64–74) lähtökohdat ovat samankaltaiset kuin Habermasin modernien yhteiskuntien moraalisia oppimisprosesseja käsitteellistävissä teorioissa. Moraalisesti perusteltavissa olevien normien teoria perustuu tasavertaisuuden ja diskursiivisuuden periaatteille, joiden mukaisesti toimittaessa tulisi toteutua yleinen tahto (die volonté
générale), joka samalla olisi perustelemassa oikeutettua poliittista valtaa (die Herrschaft).
Universaalisuusperiaate joutuu Ederin ajattelussa kuitenkin terävämmän kritiikin kohteeksi kuin Habermasin (1981b, 165) teoriassa, jossa siinäkin tosin todetaan, että
"Die funktionalen Aspekte der gesellschaftlichen Entwicklung müssen den strukturellen gegenübergestellt werden, wenn man sich über die Ohnmacht der kommunikativen Vernunft keinen Täuschungen hingeben will."
"...; aber als konkrete Lebensformen gehorchen sie einem anderen Maßstab als
dem der Universalisierung." (Habermas 1981b, 166.)
Jäykkä universaalisuusstrategia ei Ederin mukaan johda muuhun kuin muodollisesti
samanlaiseen kohteluun (Gleichbehandlung). Ei riitä, että diskursiivisuuden periaate
johtaa kommunikaatioon osallistuvien hypoteettiseen konsensukseen. On vaadittava
32. "Wenn man historische Übergänge zwischen verschiedenen strukturierten Deutungssystemen als Lernprozesse begreifen
will, muß man aber der Forderung nach einer formalen Analyse von Sinnzusammenhängen genügen, die es erlaubt, die
empirische Aufeinanderfolge von Weltbildern als eine aus der Teilnehmerperspektive einsichtig nachvollziehbare und
intersubjektiv überprüfbare Folge von Lernschritten zu rekonstruieren." (Habermas 1981a, 103.)
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todellistettavissa olevaa diskursiivisuutta ja moraalin todellista diskursiivista perustelua,
joka samalla ilmentää poliittisten ja sosiaalisten instituutioiden demokratisoitumista.
Pelkkä "virtuaalinen eli potentiaalinen diskursiivisuus" ei riitä. Tämä tarkoittaa sitä, että
avataan diskurssin "mahdollisuuksien maailma" (die Virtualisierung des Diskurses) eli
sijoitetaan diskurssi kuvitteellisesti menneisyyteen. Tämän lisäksi verrataan menneisyydessä solmittua yhteiskuntasopimusta toiseen, nykyisyydessä todellistuneeseen diskurssiin. Tämä mahdollistaa sen tarkistamisen, että silloin perustelluiksi argumentoidut normit
argumentoitaisiin edelleen sellaisiksi.
Ederin (1991, 34–37, 53–54) mukaan ei ole olemassa mitään yleismaailmallisesti päteviä normeja, jotka soveltuisivat kaikkiin kulttuureihin ja yhteiskuntiin. Vallitsevat normit
edellyttävät myös sitä, että ne ovat moraalisesti perusteltavissa. Moraalia ja siinä tapahtuvia historiallisia muutoksia puolestaan muovaavat kollektiiviset oppimisprosessit, jotka
kytkevät sosio-kulttuurisen evoluution kommunikaatioon. Moraalista järjestystä on mahdollista muuttaa oppimisen kautta. Moraalinen järjestys on toisaalta edellytys yksilölliselle moraaliselle oppimiselle, toisaalta kollektiivisen moraalisen oppimisen lopputulos.
Ihmisten välinen dialogisuus on mekanismi, joka saa aikaan moraaliset oppimisprosessit.
"Das Ziel moralischen Lernens ist Verständigung, Einigung über strittige normative Fragen. Die Welt intersubjektiver Verständigung ist damit nicht nur das
Medium, sondern auch das Ziel moralischer Lernprozesse."(Eder 1991, 50.)
Oppimispatologioista on Ederin (1991, 57–60, 62) mukaan perusteltua puhua tapauksissa,
joissa jokin ryhmä tuhoaa mahdollisuuttaan itsensä uusintamiseen ja samalla rajoittaa
mahdollisia oppimisprosessejaan. Tällaista ryhmää luonnehtii kollektiivisen identiteetin
puuttuminen, yksityisyys, kollektiivisten muistojen eli yhteisen menneisyyden puuttuminen. Kollektiivinen muistaminen on edellytys moraalis-kollektiivisen tietoisuuden muotoutumiselle. Lisäksi moraalisen oppimisen yhteisötasoisia patologioita luonnehtii moraalin rajaaminen oman ryhmän sisälle ja muiden ryhmien sulkeminen moraaliperiaatteiden
pätemisen ulkopuolelle. Yhteiskunnallisen alueella esiintyvät patologiat eivät ole tulosta
yksilöllisistä patologioista, vaan ne ovat pikemminkin blokkiutuneiden yhteisöllisten
moraalisten oppimisprosessien tulosta. Tällainen moraalikoodi ilmenee tyypillisesti esimerkiksi nationalismissa, jota luonnehtivat autoritaariset maailmankuvat, "yliluonnollisen" järjestyksen idea ja historian irrottaminen yhteyksistään myyttisen objektiivisen
hengen ilmaukseksi. Tällaisissa tapauksissa moraalista tulee ihmisten selän takana vaikuttavaa karkeaa valtaa. Moraalisten patologioiden purkamisen edellytyksenä on moraalinen
argumentaatio ja moraalisia periaatteita koskeva diskurssi, jossa modernille yhteiskunnalle tunnusomaista jälkikonventionaalista moraalia muodostetaan.
"Um die Voraussetzungen dafür zu klären, bedarf es einer systematischen Verankerung dieser Überlegungen in einer Theorie der für die Moderne konstitutiven postkonventionellen Moral. Dies erfordert einmal eine Strukturtheorie einer postkonventionellen Moral und zweitens eine Theorie der Genese einer solchen Moral.
Diese beiden Teiltheorien sollen die Grundlagen für eine Theorie moralischer
Lernprozesse in der Moderne liefern." (Eder 1991, 63.)
Modernien yhteiskuntien moraaliset oppimisprosessit kytkeytyvät tietyntyyppiseen sosiaaliseen interaktioon ja kommunikaatioon, jollaista ei vielä esiintynyt traditionalistisissa
yhteiskunnissa. Tasa-arvoisuuden ja diskursiivisuuden rakenneperiaatteet ruumiillistuivat
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poliittisena yhdistymisenä, johon moraaliset oppimisprosessit paikantuvat. Modernin
yhteiskunnan evoluutionääriset oppimisprosessit määrittyvät toisaalta egalitaaris-diskursiivisia yhdistyksiä perustelevissa käytännöissä, jotka ovat seurausta sisäisistä rationalisaatioprosesseista, toisaalta ulkoisista muutoksista, jotka objektiivisesti mahdollistavat
yhdistysten muodostumisen. Tässä kehityksessä yhdistyvät sekä yksilölliset oppimisprosessit että kollektiiviset oppimisprosessit, joissa jälkikonventionaalisesta moraalista tulee
modernin kollektiivitietoisuuden perusta. Modernien yhteiskuntien oppimisprosessit,
joissa järki ja kommunikaatio yhdistyivät, ajoittuvat 1700-luvulle. Järjen ja kommunikaation yhteenkietoutumista voidaan pitää "oppineiden yhteiskunnan, valistusyhteiskunnan
mallina". Tämä merkitsi moraalisten oppimisprosessien kannalta sitä, että puritaanisuskonnollisten moraaliperusteiden tilalle astui valistuksen idea. Porvarillinen kulttuuri
alkoi kehittyä tällöin, mikä avasi kokemusmaailman, joka mahdollisti jälkitraditionaalisen
moraalitietoisuuden kehittymisen. (Eder 1991, 87–99.)
Habermas (1979, 154–158) käyttää yksilön moraalin kehitysteorioita analogisesti etsiessään kriteeristöjä yhteiskunnallisten oppimisprosessien kehittyneisyyden arvioinnille.
Oppimisen kriteerien määrittäminen onkin hyvin merkittävä kysymys yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen idean uskottavuuden kannalta. Oppimisprosessien järkevyyden ja
moraalisempien oppimisprosessien arvottamisen yhtenä kriteerinä toimii jälkikonventionaalinen moraali. Habermasin (1990) moraalisen oppimisen teoria siirtää ihmisten väliseen kommunikaatioon saman perusasetelman kuin Lawrence Kohlbergin yksilön moraalikehitykseen keskittyvässä teoriassa on. Jälkikonventionaalisen moraalin taso 6 muuntuu
Habermasin teoriassa yhteisölliseksi moraalisen oppimisen vaiheeksi, jossa yhteisön toimintaa eivät säätele perinneuskolliset konventiot (sovinnaisuudet, tottumukset ja tavat),
vaan yhteisössä vallitsee periaatteista käsin perusteleva moraalitietoisuus, jonka osaksi
muodostuva normatiivisuus on koeteltu diskursiivisesti. Jälkikonventionaalista moraalia
määrittävät myös habermasilaisessa diskurssissa tietyt muodolliset perusarvot, kuten tasaarvo, vapaus ja ihmisarvo (Habermas 1981b, 165). Jos oletetaan, että yksilöt järjestäytyessään yhteisöiksi rakentavat kollektiivisesti historiaa ja yhteiskuntaa, on varsin loogista olettaa, että yksilöllinen ja yhteisöllinen kyvykkyys ja moraalinen oppimiskapasiteetti osaltaan suuntaavat sitä, millaisiksi yhteiskunnat ja niiden instituutiot muotoutuvat.
Habermas (1981b, 464–465) kuitenkin korostaa, että yksilösidonnaiset oppimisprosessit
ja yksilötason ylittävät oppimisvaikutukset on erotettava toisistaan. Nimenomaan yksilötason ylittävät oppimisvaikutukset ilmenevät kulttuurisina ja yhteiskunnallisina innovaatioina ja jakautuvat tuotantovoimiksi ja yhteisöllisen moraalitietoisuuden rakenteiksi.

2.3.2. Ekskursio: Kohlbergin moraalisen kehityksen teoriasta
Habermasin diskurssietiikkaan
Esittelen seuraavaksi diskurssietiikan periaatteiden taustoja, ongelmallisuutta ja niihin
kohdistettua kritiikkiä. Jürgen Habermasin moraaliteoria tukeutuu Lawrence Kohlbergin
näkemyksiin, joten on perusteltua eritellä näiden lähtökohtien välisiä suhteita ja jännitteitä. Lawrence Kohlberg & Robert A. Ryncarz (1990a) hylkäävät kulttuurirelativismin,
jonka mukaan kullakin kulttuurilla on erilaiset moraalikäsitykset ja arvolähtökohdat.
Relativistisen näkemyksen mukaan arvot, normit ja moraali hyväksytään vain joissakin
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alakulttuureissa, kulttuureissa tai yhteiskunnissa. On erotettava toisistaan kulttuurisidonnaiset säännöt ja universaalit, kaikista kulttuureista löytyvät periaatteet, joissa ilmenevät
yleismaailmalliset moraaliarvot. Tällaisia universaaleja, kaikista kulttuureista löytyviä
periaatteita, ovat esimerkiksi ihmisarvon kunnioittaminen, tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus.
Kohlberg ym. korostavat universaalisuutta, mitä voidaan kritisoida siitä, ettei teoriassa
ole otettu huomioon tosiasiaa, ettei ole olemassa yhtään kulttuuria, missä edellä mainittuja periaatteita ei olisi loukattu, joten periaatteiden loukkaaminenkin voidaan käsittää
yleismaailmallisena ilmiönä. Useimmissa kulttuureissa niitä on kuitenkin vaadittu, muttei
aina suinkaan yleismaailmallisesti, vaan oman ryhmän sisällä. Konkreettisena esimerkkinä tällaisesta menettelystä voidaan mainita kansallissosialistien oppi arjalaisen rodun
puhtauden vaatimuksineen. Näitä universaaleja periaatteita sovellettiin toki "arjalaiseen
rotuun", muttei esimerkiksi juutalaisiin (ks. esim. Jokisalo, 1994). Tämä oli mahdollista,
koska heille ei annettu ihmisarvoa, jolloin he eivät myöskään kuuluneet tämän periaatteen
piiriin. Kohlbergin moraaliteoriassa tuleekin hyvin kärjistyneenä esille todellisuuden ja
ihanteiden välinen ristiriita varsinkin, kun teoria ei välttämättä edellytä keskusteluyhteyden rakentamista erilaisten kulttuuristen ryhmittymien välille. Keskinäinen kommunikaatio vasta toisi esille yleismaailmallisuuden ja yleismaailmallisten moraaliperiaatteiden
ongelmallisuuden ja rajat.
Ongelma saa Kohlbergin & Ryncarzin (1990a) teoriassa toisarvoisen aseman. Yksilöiden moraalin kehitys noudattaa samoja yleisiä lainalaisuuksia kulttuuriympäristöstä riippumatta. Ihminen kehittyy kaikissa yhteiskunnissa moraalisten näkemystensä osalta siten,
että hän siirtyy esikonventionaalisista, itsekkäistä ja itsekeskeisistä ajattelutavoista yhteisön toimintatapoja kunnioittavien konventionaalisten ajattelutapojen kautta yleismaailmallisuutta korostaviin arvostelmiin ja periaatteisiin. Konventionaalisten tasojen mukaan
toimiminen merkitsee sitä, että uusinnetaan jo yhteiskunnassa vallalla olevia sopimuksia
ja konventioita, jolloin ei edistetä yleismaailmallisen tasa-arvon todellistumista. Universaalisuutta korostavat arvostelmat alkavat toimia jälkikonventionaalisissa vaiheissa mittapuuna myös oman yhteisön ja yhteiskunnan moraalikäsityksiä arvioitaessa. Arvioinnin
kriteereinä toimivat ihmisarvo ja universaali oikeudenmukaisuus. Jos lait tai yhteisön
säännöt ovat ristiriidassa oikeudenmukaisuuden, tasa-arvoisuuden, vastavuoroisuuden ja
ihmisoikeuksien periaatteiden kanssa, tällaisen moraalitietoisuuden saavuttanut ihminen
toimii niitä vastaan.
Kohlberg & Ryncarz (1990a) kehittelevät teoriassaan myös moraalin kehityksen kosmista tasoa, jolla yksilö pohdiskelee moraalin olemusta. Yksilö pohdiskelee kysymystä,
miksi ylipäätään kannattaa olla moraalinen. Miksi toimia moraalisesti? Miksi toimia
oikeudenmukaisesti epäoikeudenmukaisessa maailmassa? Ihminen kokee itsensä osaksi
suurta maailmankaikkeutta ja ymmärtää, että käsitys oikeasta ja väärästä perustuu tämän
kokonaisuuden peruslogiikkaan ja sen säilyttämiseen. Moraalisten sääntöjen perusta ei
ole yhteiskunnallisten sopimusten perusteella syntyneissä periaatteissa, vaan universaaleissa, luonnon järjestystä ilmentävissä periaatteissa. Kosminen laki määrää rajat myös
yhteiskunnalliselle elämälle. Moraalisesti oikea toiminta tarkoittaa sitä, että toimitaan
siten, että ihmiskunnan kehitys voi jatkua. Tämä taas edellyttää universaalia, erilaisten
kulttuuristen ryhmittymien arvolähtökohtia ja niiden välisiä ristiriitoja ylittävää näkökulmaa moraalisiin kysymyksiin.
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Kohlbergin moraalin kehityksen teorian monologinen, viime kädessä yksilön kehitykseen tukeutuva luonne, tulee hyvin esille, kun sitä verrataan Habermasin subjektien välisyyttä ja yhteisöllisyyttä korostavaan diskurssietiikkaan. Se ei ota huomioon sitä intersubjektiivista kontekstia ja yhteiskuntaa, jossa yksilöiden moraalikehitys toteutuu. On perusteetonta väittää, että yksilöt kehittyisivät moraalikäsityksissään laajamittaisesti jälkikonventionaalisille tasoille länsimaisissa moderneissa yhteiskunnissa, joiden toimintaperiaatteet yleisesti noudattavat suurimmalta osaltaan esikonventionaalisia moraaliperiaatteita.
Yhteiskunnallisten kontekstien ylittäminen ei ole mahdollista, jos moraalisia kysymyksiä
tarkastellaan vain yksilön kehityksellisinä kysymyksinä.
Tosin on todettava, että Kohlbergin & Ryncarzin (1990a) teoriaan sisään rakentuu
myös vahva yhteisöllinen aspekti. Ongelmalliseksi kuitenkin jää, miten yleismaailmallisen näkökulman rakentaminen on mahdollista. Jos korostetaan tällaisen näkökulman
omaksumisen tärkeyttä pelkästään yksilötasolla, on varsin todennäköisenä seurauksena
se, että kukin yksilö rakentaa oman "universaalin perspektiivinsä" nimenomaan sen arvomaailman varaan, joka hänellä on jo valmiiksi rakentuneena omista kulttuurisista lähtökohdistaan käsin. Lopputuloksena ei ole yleismaailmallinen näkökulma, vaan pikemminkin näkökulma, josta käsin ei kyetä käsittelemään kulttuurisia ristiriitoja, koska ne on jo
valmiiksi suljettu ulkopuolelle. Yleismaailmallinen näkökulma asettuu käytännössä hallitsevassa asemassa olevan, usein myös keskiluokkaisen, kulttuuripääoman 33 palvelukseen.
Voidaan lisäksi esittää kriittisiä huomioita moraalin kehitysteoreettista painotusta kohtaan. Moraali ei kehity jonkin sisään rakennetun yksilönkehityksellisen logiikan mukaisesti, vaan se opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Se opitaan aina tietyssä yhteiskunnassa ja kulttuurissa, jolloin jo olemassa oleva epäoikeudenmukainen yhteiskunnallinen ja kulttuurihegemoninen konteksti muovaa sitä, mitä opitaan moraaliksi ja moraaliseksi. Joskus saatetaan oppia myös kriittinen näkökulma, josta käsin havaitaan, että
moraalisen yleismaailmallisuuden ja todellisen yhteiskunnallisen tilanteen välillä on räikeä ristiriita.
Gilligan, Murphy & Tappan (1990) esittävät kritiikkiä Kohlbergin yleismaailmallisten
periaatteiden etiikkaa kohtaan väittäen, ettei ole olemassa vain yhtä ainoaa oikeaa eettistä
tapaa toimia ja ajatella, vaan eettisesti oikeat toimintatavat ovat hyvin tilannesidonnaisia.
Gilligan ym. (1990) kritisoivat Kohlbergin periaate-etiikkaa siitä, että jäykkien yksittäisten moraaliperiaatteiden varassa toimiminen ei aina ole mielekästä, vaan arkielämän ristiriidoista nousevissa moraalisissa ongelmatilanteissa voi olla useita oikeita moraaliperiaatteita. Yleismaailmallisuuden korostus voi käytännön elämässä asettua jopa epäoikeudenmukaisuuden ja epätasa-arvon palvelukseen. Gilligan ym. edustavat relativistisempaa
näkemystä. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa syntyvien moraalisten ongelmien ratkaisemiseen ei ole olemassa ehdottoman varmoja, yleispäteviä moraalisia totuuksia ja
arvoja. Antaako Gilliganin kahden moraliteetin relativismiin tukeutuva kritiikki aihetta
yleismaailmallisten moraaliperiaatteiden hylkäämiseen vai niiden uudelleen muotoiluun?
Kritiikin perustana on ajatus siitä, että oikeudenmukaisuuteen tukeutuva moraalinen
suuntautuminen on maskuliininen, kun taas naisten moraalista suuntautumista luonnehtii
toisesta huolehtiminen ja tilannesidonnaisten moraalisten ongelmien mukaan toimiminen. (ks. myös Nunner-Winkler 1990). Nähdäkseni nämä kriittiset huomiot eivät yksiselitteisesti anna aihetta yleismaailmallisten periaatteiden hylkäämiseen, joskin kulttuurisi33. Kulttuuripääoman käsitteestä ks. tarkemmin esim. Kivinen 1988.
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donnaisuuteen tukeutuva varoitus niiden väärin käytöstä on otettava vakavasti. Pikemminkin ne antavat aihetta kolmannen tien etsintään moraalisen relativismin ja universalismin kahtiajaon välimaastosta. Näkökulmat eivät ole toisensa pois sulkevia, vaan toisensa
edellyttäviä.

2.3.3. Diskursiivisuus ja jälkikonventionaalinen moraali
Jürgen Habermas (1990) on esittänyt kritiikkiä Kohlbergin ym. (1990b) moraalin kehitysteoriaa kohtaan ja kehittänyt lähtökohtaa diskurssietiikaksi. Kohlbergin teorian ongelmallisuus ilmenee siinä, että se yleismaailmallisen näkökulman korostamisesta huolimatta jää
yksinpuhelulliseksi, yksityiseksi ja eristäytyneenä toteutetuksi toiminnaksi. Habermasin
tavoitteena taas on tehdä yleismaailmallisuuden periaatteesta julkinen keskustelutapahtuma, jota kaikki toteuttavat yhdessä. 34 Diskurssietiikka 35 pitää kiinni yleismaailmallisista oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteista, mutta ottaa samalla huomioon
kulttuurisen monimuotoisuuden. Subjektien välisen, yleismaailmallisen diskurssin 36
tavoitteena on ylittää asioiden paikallisia järjestyksiä ja perinneuskollisia järjestelyjä. Järkevä yhteinen tahdonmuodostus ja päätöksenteko voi toteutua vain perusteluja hakevassa
ja esittävässä keskustelussa, jota luonnehtii asioiden tarkastelu myös kaikkien muiden
näkökulmista, ja keskustelun kohteeksi asetettujen moraalisten näkemysten kritisoitavuus. Keskustelujen on oltava luonteeltaan refleksiivistä argumentaatiota eli perustelevaa
väittelyä, jossa erilaiset perustelut ja intressinäkökohdat tuodaan keskusteltaviksi. 37 Tavoitteena on, että argumentaatio muuttaa aikaisempia asenteita, paikallisia
sopimuksia ja omiin intresseihin sidoksissa olevia näkemyksiä. Tämä mahdollistaa argumentaation, jossa voidaan ylittää vallitsevia asiaintiloja ja rakentaa yleismaailmallisesti
pätevää moraalia, joka perustuu kommunikatiiviseen järjellisyyteen 38 . Tämä on välttämätöntä, jos tukeudutaan ajatukseen yleismaailmallisesta oikeudenmukaisuudesta ja tasaarvosta epäoikeudenmukaisessa ja epätasa-arvoisessa maailmassa. (ks. tarkemmin Habermas 1983, 134–135, 139; Habermas 1990; ks. myös Anttonen 1993a, 120–123.)

34. "Was der kategorische Imperativ leisten sollte, kann mit Hilfe der Projektion einer Willensbildung unter den idealisierten
Bedingungen eines universellen Diskurses eingelöst werden. Das moralisch urteilsfähige Subjekt kann nicht je für sich allein,
sondern nur in Gemeinschaft mit allen übrigen Betroffenen prüfen, ob eine bestehende oder eine empfohlene Norm im
allgemeinen Interesse ist und gegebenenfalls soziale Geltung haben soll." (Habermas 1981b, 145.)
35. "Eine Diskursethik steht und fällt also mit den beiden Annahmen, daß (a) normative Geltungsansprüche einen kognitiven
Sinn haben und wie Wahrheitsansprüche behandelt werden können, und daß (b) die Begründung von Normen und Geboten
die Durchführung eines realen Diskurses verlangt und letztlich nicht monologisch, in der Form einer im Geiste hypothetisch
durchgespielten Argumentation möglich ist." (Habermas 1983, 78.)
36. Diskurssin käsitteellä tarkoitetaan habermasilaisessa ajattelussa intersubjektiivisesti rakentuvaa, arkikommunikaatiota
kehittyneempää, so. perustelevaan ja tasavertaiseen kommunikointitapaan suuntautuvaa, julkista ja avointa keskustelua.
37. "Die Grundannahmen einer kommunikativen Ethik entwickelt Mead gleichzeitig in systematischer und in
evolutionstheoretischer Absicht. Systematisch will er zeigen, daß sich eine universalistische Moral auf diese Weise am
besten begründen läßt. Aber diesen Sachverhalt möchte er selbst noch evolutionstheoretisch erklären. Der theoretische
Grundbegriff der Kommunikationsethik ist der universelle Diskurs, das >>formale Ideal sprachlicher Verständigung<<. ... ...
In dem Maße wie normative Geltungsansprüche auf die Bestätigung durch einen kommunikativ erzielten Konsens
angewiesen sind, setzen sich im modernen Staat Grundsätze demokratischer Willensbildung und universalistische
Rechtsprinzipien durch." (Habermas 1981b, 147.)
38. "Das posttraditionale Verständnis von Normen ist mit einem Begriff kommunikativer Rationalität verwoben, der erst in dem
Maße aktuell werden kann, wie sich die Strukturen der Lebenswelt differenzieren und die Angehörigen divergierende eigene
Interessen ausbilden. Bevor wir dieses Thema aufnehmen, müssen wir uns klarmachen, wie sich der Aufbau einer
subjektiven Welt komplementär zu dem der sozialen Welt vollzieht." (Habermas 1981b, 65.)
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"Handlungsnormen treten für ihren Geltungsbereich mit dem Anspruch auf, im
Hinblick auf eine jeweils regelungsbedürftige Materie ein allen Betroffenen
gemeinsames Interesse auszudrücken und darum allgemeine Anerkennung zu verdienen; deshalb müssen gültige Normen unter Bedingungen, die alle Motive außer
dem der kooperativen Wahrheitssuche neutralisieren, grundsätzlich auch die rational motivierte Zustimmung aller Betroffenen finden können. Auf dieses intuitive
Wissen stützen wir uns immer dann, wenn wir moralisch argumentieren; in diesen
Präsuppositionen wurzelt der >>moral point of view<<." (Habermas 1981a, 3940.)
Argumentaation idea, jossa kaikkien asianosaisten näkökulmat ovat edustettuina, sisältää
ajatuksen kaikkien ihmisten tasavertaisesta mahdollisuudesta osallistua eettisten ja
moraalisten periaatteiden muotoamiseen. 39 Periaatteet voivat vaatia itselleen yleispätevän moraalin asemaa vasta tullessaan yhteisesti hyväksytyiksi, laajimmillaan kuvitteellisen maailmanyhteisön hyväksymiksi. Tosiasiallista asiaintilaa vastaan asettuva ideaalin
puhetilanteen ja sen käytännön sovellutuksen, argumentaation idea 40 osoittaa, kuinka vaikeaa (ellei mahdotonta) yleismaailmallisen moraalisen näkökulman yhteinen rakentaminen on nykyisessä maailmassa, jota Habermas vielä pitää modernina sillä perusteella,
ettei sen moraalisissa päämäärissä ole täysin luovuttu tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden tavoittelusta. Ideaa voidaankin ennen kaikkea käyttää tosiasiallisiin, yhteiskunnallisiin epäkohtiin kohdistuvan kritiikin välineenä, ei todellisuuden erittelynä tai kuvauksena. (ks. tarkemmin esim. Habermas 1981b, 140–145; Habermas 1983;
Habermas 1989; Habermas 1990; Anttonen 1993a, 120–123; Anttonen 1996a, 67–87.)
Habermas rajoittaa diskurssietiikan käyttöalueen ainoastaan oikeudenmukaisen yhteisöllisen toiminnan arviointiin ja oikeuttamisen kysymyksiin jättäen soveltamisen kysymykset erittelynsä ulkopuolelle. Oikeudenmukaisen yhteisöllisen toiminnan arviointi
tosin sisältää myös käytännöllisiä näkökohtia. Esimerkiksi intressiristiriitojen sovitteleminen edellyttää yhteisön toimintakäytännöissä todellistuvaa solidaarisuutta 41 Solidaarisuus yhteisön muita jäseniä kohtaan ei kuitenkaan voi rakentua sellaiseksi solidaarisuudeksi, jonka perusteella yksilö on valmis uhraamaan itsensä kollektiivisen järjestelmän
puolesta. Esimerkkinä tällaisesta ei-diskursiivisesti muodostuneesta, pakottavasta solidaarisuudesta voidaan mainita kansallissosialistisen Saksan toimintaperiaatteet. Tällaisen
solidaarisuuden sijasta on rakennettava diskursiivista solidaarisuutta, jossa argumentit
ylittävät erityisten elämismaailmojen, oman ryhmän, luokan, yhteisön, rodun, kansallisuuden, sukupuolen rajat. Lähtökohta on askel suuntaan, jossa oikeudenmukaisuudesta ja
solidaarisuudesta voisi muodostua yleismaailmallista. Erilaiset elämismaailmat tulisi saattaa toistensa ymmärtämiseen ja yhteisymmärrykseen suuntautuneeseen diskurssiin keskenään, jotta yleismaailmallisen, perusteluihin perustuvan moraalin rakentamisen tiellä voitaisiin edetä. (Habermas 1990.)

39. "Die Form der Argumentation ergibt sich somit aus Notwendigkeiten der Partizipation und des Machtausgleichs: ..."
(Habermas 1983, 82.)
40. "Damit wird die Alternativenlosigkeit dieser Regeln für die Argumentationspraxis bewiesen, ohne daß diese selbst aber
begründet würde. Gewiß — die Beteiligten müssen diese Regeln als ein Faktum der Vernunft allein dadurch, daß sie sich aufs
Argumentieren verlegen, schon anerkannt haben." (Habermas 1983, 105.)
41. Habermasin solidaarisuuden käsitteessä tulevat yhteen sovitetuiksi Gilliganin ym. (1990) vastakkaisina pitämät
huolehtivuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet, koska solidaarisuus edellyttää sekä oikeudenmukaisia käytäntöjä että
huolehtimista yhteisön muista jäsenistä.
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"...; sie unterliegen mindestens implizit der bindenden Kraft guter Gründe."
(Habermas 1981b, 321).
"Letztlich müssen deshalb Verfahrenseigenschaften des Argumentationsprozesses
selbst die Bürde der Erklärung dafür tragen, warum verfahrensgerecht erzielte
Resultate die Vermutung der Gültigkeit für sich haben. Die kommunikative Verfassung rationaler Diskurse kann beispielsweise dafür sorgen, daß alle relevanten Beiträge zum Zuge kommen und allein der zwanglose Zwang des besseren Arguments
das >>Ja<< oder >>Nein<< der Teilnehmer bestimmt." (Habermas 1997, 53.)
Jälkikonventionaalisen moraalin kehittyminen kiinnittyy habermasilaisen ajattelun
mukaan myös historiallisiin prosesseihin ja modernisaationa käsitteellistettyihin järkiperäistymisprosesseihin. Kommunikatiivinen etiikka ei ole luonteeltaan uskonnollista veljeysetiikkaa lähimmäisenrakkauden vaatimuksineen, vaan sille on tunnusomaista läpijärkiperäistyminen. Kommunikatiivisen järjellisyyden muovaama etiikka eroaa myös vakaumusetiikasta (die Gesinnungsethik), jonka keskeisimpiä tunnusmerkkejä olivat sen
ammattieettinen luonne ja utilitarismi. Tämänsuuntaisen moraalisen kehityksen seuraavana etappina voidaan pitää kognitivististen vastuullisuusetiikkojen kehittymistä. Keskeistä on toimijan vastuullisuuden korostus. Kommunikatiivinen etiikka taas muovautuu
vahvojen systemaattisten argumenttien kautta. Tämänsuuntaisen moraalin kehitys alkoi
historiallisesti valistusajalla sekularisoituneen etiikan kehittymisen myötä, mikä merkitsi
samalla emansipoitumista irrationaalisen protestanttisen etiikan eli veljeysetiikan vaikutuspiiristä. (Habermas 1981a, 309–319.)
Habermasilaista moraaliteoriaa on perusteltua kritisoida siitä, että siinä ylikorostuu
rationaalisuus siten, että se asettuu hyvin vahvaksi ihanteeksi — tosin laaja-alaisessa
kommunikatiivisessa muodossaan. Elämänkäytäntöihin sidoksissa olevien kommunikaatiomuotojen kehittäminen näiden ideoiden perustalta muodostuu kuitenkin ongelmalliseksi, kuten Habermas itsekin on todennut. Kommunikaation institutionaalistuneet muodotkin ovat sidoksissa elämänkäytäntöihin. Elämänkäytännöt taas toimivat hyvin suuressa
määrin sellaisten logiikkojen mukaisesti, jotka eivät noudata viileän järkiperäisiä perusteluja tai muodollisia periaatteita.
"Unter den differenzierten Lebensbedingungen pluralistischer Gesellschaften muß
ein solcher Versuch jedoch scheitern. Die Beteiligten lernen, daß die kritische Vergewisserung ihrer starken, in der Praxis bewährten Wertungen zu konkurrierenden
Konzeptionen des Guten führt." (Habermas 1997, 56.)
Habermas (1997, 7) kuitenkin puolustaa diskurssietiikkaa postmodernin diskurssin vastaväitteitä vastaan seuraavaan tapaan:
"Im ersten Teil verteidige ich den vernünftigen Gehalt einer Moral der gleichen
Achtung für jeden und der allgemeinen solidarischen Verantwortung des einen für
den anderen. Das postmoderne Mißtrauen gegen einen rücksichtslos assimilierenden und gleichschaltenden Universalismus mißversteht den Sinn dieser Moral und
bringt im Eifer des Gefechts jene rationale Struktur von Andersheit und Differenz
zum Verschwinden, die ein wohlverstandener Universalismus gerade zur Geltung
bringt."
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Habermasilaisen diskurssietiikan keskeisin näkökohta on väite siitä, että sekä yksilöllinen
ja yhteisöllinen etiikka että yhteiskuntatasoinen moraali ovat nimenomaan oppimisen
tulosta.
"Die Diskurstheorie führt schließlich (c) die Unterscheidung zwischen moralischen und ethischen Fragen in der Weise ein und behauptet einen Vorrang des
Gerechten vor dem Guten in dem Sinne, daß die Logik von Gerechtigkeitsfragen
die Dynamik einer fortschreitenden Erweiterung des Horizonts verlangt." (Habermas 1997, 316).
"Diesem konstruktivistischen Lernkonzept kommt die Diskursethik insofern entgegen, als sie die diskursive Willensbildung (wie die Argumentation überhaupt) als
Reflexionsform des kommunikativen Handelns versteht und für den Übergang vom
Handeln zum Diskurs einen Einstellungswechsel fordert, den das in der kommunikativen Alltagspraxis heranwachsende und befangene Kind nicht von Haus aus
beherrscht kann." (Habermas 1983, 136).

2.3.4. Diskurssietiikka, elämismaailma ja arvokasvatus
Elämismaailman käsite kuvaa yhteiskunnan, kulttuurin ja ihmisen minuuden leikkauspistettä. Elämismaailma muotoutuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Se muodostaa
kyseenalaistamattoman perustan, jolle ihmisten arkitietoisuus ja arkielämä rakentuu. Elämismaailma voidaan määritellä yhteisöllisesti rakentuneeksi, kyseenalaistamattomaksi
ajattelutapojen ja käytäntöjen koosteeksi, joka toimii kyseisen elämismaailman jakavien
yksilöiden maailmankuvan, arvolähtökohtien, identiteetin ja samalla kommunikatiivisen
toiminnan perustana. Elämismaailma rakentuu historiallisesti siten, että sen perustana toimivat menneiden sukupolvien tulkinnat. 42
"Diese intersubjektiv geteilte Lebenswelt bildet den Hintergrund fürs kommunikative Handeln. (Habermas 1981a, 123.)
Diskurssietiikkaan sisältyy myös sivistys- ja kasvatusteorian kannalta merkittäviä aineksia, jotka Habermas rakentaa ennen kaikkea G.H. Meadin ja Emilé Durkheimin ajattelun
rekonstruktion varaan. Perusväittämä on, että lapsen interaktio- ja kielikompetenssi kehittyy sosialisatorisessa interaktiossa vanhempien kanssa. Tällaisessa interaktiossa kehittyvät myös kognitiivisen kompetenssin ja moraalitietoisuuden alkeismuodot, jotka myöhemmin kehittyvät korkeammantasoisiksi kompetensseiksi. Korkeammantasoisista kom-

42. "Die Lebenswelt speichert die vorgetane Interpretationsarbeit vorangegangener Generationen; sie ist das konservative
Gegengewicht gegen das Dissensrisiko, das mit jedem aktuellen Verständigungsvorgang entsteht. Denn die kommunikativ
Handelnden können eine Verständigung nur über Ja/Nein-Stellungnahmen zu kritisierbaren Geltungsansprüchen erreichen.
Die Relation zwischen diesen Gewichten ändert sich mit der Dezentrierung der Weltbilder." (Habermas 1981a, 107.)
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petensseista voidaan mainita oppimiskykyisyys, vastuullisuus ja itsekriittisyys. 43 (Habermas 1981b, 69–117.) Habermas (1981b, 138) toteaa kasvatuksesta ja sosialisaatioprosesseista seuraavaa:
"An diesem Grundzug der Sprache kann man sich klarmachen, was es bedeutet,
wenn die Sozialisationprozesse durch die sprachliche Struktur der Beziehungen
zwischen dem Heranwachsenden und seinen Bezugspersonen geprägt werden. Die
in System der Personalpronomina zum Ausdruck kommende Struktur sprachlicher
Intersubjektivität sorgt dafür, daß das Kind lernt, soziale Rollen in der ersten Person zu spielen. Dieser strukturelle Zwang verhindert eine bloße Reduplikation der
Gruppenidentität in der Personlichkeitsstruktur des Einzelnen; er wirkt sich als ein
Zwang zur Individuierung aus. Jeder, der in der kommunikativen Rolle der ersten
Person an sozialen Interaktionen teilnimmt, muß als ein Aktor auftreten, der
gleichzeitig eine ihm privilegiert zugängliche Innenwelt gegenüber Tatsachen und
Normen abgrenzt und der gegenüber Tatsachen und Normen abgrenzt und der
gegenüber anderen Teilnehmern Initiativen ergreift, die ihm als eigene, zu >>verantwortende<< Handlungen zugerechnet werden. Der Grad der Individuierung und
das Maß der Zurechnungsfähigkeit variieren mit dem objektiven Spielraum für
eigenständiges kommunikatives Handeln. In dem Maße wie sich die sozialisatorische Interaktion der Eltern von fixen Vorbildern und starren Normen löst, um so
formaler werden die im Sozialisationsprozeß vermittelten Kompetenzen. Der von
Durkheim beobachtete Trend zu fortschreitender Individuierung und wachsender
Autonomie läßt sich unter strukturellen Aspekten damit erklären, daß sich die
Identitätsbildung und die Genese von Gruppenzugehörigkeiten immer weiter von
partikularen Kontexten entfernen und immer mehr auf den Erwerb generalisierter
Fähigkeiten kommunikativen Handelns verlagern." (Habermas 1981b, 138-139.)
Elämismaailman ja arvokasvatuksen suhde muodostuu kahtalaiseksi. Yhtäältä ihmiset
kasvavat jossain, tietyn ajan, yhteiskunnan, kulttuurin ja lähipiirin muotoamassa elämismaailmassa, joka muovaa kasvavien arvolähtökohtia. Kasvaminen tietyssä elämismaailmassa ja kasvaminen tiettyyn elämismaailmaan tuottaa arvolähtökohtien osittaisen
kyseenalaistamattomuuden siinä kasvaville ja toimiville yksilöille. Toisaalta tietoinen ja
tavoitteinen arvokasvatus vaikuttaa elämismaailman ja arvolähtökohtien muotoutumiseen. Arvokasvatuksen, kuten kaiken muunkin tavoitteellisen kasvatuksen, ihanteena on,
että se tuottaisi elämismaailmaa järkiperäistäviä vaikutuksia. 44 Vaarana kuitenkin on, että
kasvatus tuottaa myös elämismaailmaa kolonialisoivia vaikutuksia. Habermasin mukaan
43. "Das reflektierte Selbstverständnis begründet die Zurechnungsfähigkeit eines Aktors. Der zurechnungsfähige Aktor verhält
sich nicht nur in seinen unmittelbar moralisierbaren Handlungen, sondern ebenso in seinen kognitiven wie in seinen
expressiven Äußerungen selbstkritisch. Obwohl die Zurechnungsfähigkeit eine im Kern moralisch-praktische Kategorie ist,
erstreckt sie sich auch auf die ins Geltungsspektrum verständigungsorientierten Handelns einbezogenen Kognitionen und
Expressionen. (Habermas 1981b, 117.)
44. "Wir haben ferner gesehen, warum die der Sprache innewohnende Rationalität empirisch in dem Maße wirksam werden
kann, wie die kommunikativen Akte die Steuerung sozialer Interaktionen übernehmen und Funktionen der gesellschaftlichen
Reproduktion, der Erhaltung sozialer Lebenswelten erfüllen. Das Rationalitätspotential verständigungsorientierten Handelns
kann in dem Maße entbunden und in die Rationalisierung der Lebenswelten sozialer Gruppen umgesetzt werden, wie die
Sprache Funktionen der Verständigung, der Handlungskoordinierung und der Vergesellschaftung von Individuen erfüllt und
dadurch zu einem Medium wird, über das sich kulturelle Reproduktion, soziale Integration und Sozialisation vollziehen.
Wenn man die soziale Evolution in dieser Weise unter Gesichtspunkte der Rationalisierung bringt, ... ... ..., was die
Umstellung auf ein institutionell zunächst eng umschriebenes kommunikatives Handeln für den Hominisationsprozeß
bedeutet, und warum die sprachliche Vermittlung dieses normengeleiteten Handelns den Anstoß zur Rationalisierung der
Lebenswelt gegeben haben könnte." (Habermas 1981b, 132.)
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elämismaailman kolonialisoitumista aiheuttavat erityisesti kapitalistisen talousjärjestelmän ja byrokraattisen hallintojärjestelmän vaikutukset ihmisten arkielämässä siten, että
ne muovaavat myös elämismaailmallisen kanssakäymisen logiikkaa laskelmointiin, kilpailuun ja valtataisteluun perustuvaksi. Ne tuhoavat samalla kulttuurista moninaisuutta ja
muokkaavat erilaisia elämismaailmoja kulttuurisen valtavirran mukaisiksi. 45
"Auf der Grundlage einer immer schärfer hervortretenden Dichotomie zwischen
Hoch- und Volkskultur bilden die Klassen eigene Milieus aus, schichtenspezifische
Lebenswelten und Wertorientierungen." (Habermas 1981b, 253.)
Arvokasvatuksen keskeinen ongelma on, järkiperäistääkö kasvatustoiminta elämismaailmaa vai kolonialisoiko se sitä. Tosin elämismaailman kyseenalaistamattomiin arvojärjestelmiin vaikuttava arvokasvatus onnistuessaan järkyttää aina elämismaailman perustaa ja
kyseenalaistaa aikaisempia itsestään selvyyksiä. Tätä voidaan pitää jopa eräänä kriittisen
arvokasvatuksen tavoitteena. Kriittisen arvokasvatuksen eettiseksi ongelmaksi kuitenkin
muodostuu, millaisia elämismaailmallisia muutoksia kasvattajalla on oikeus ja toisaalta
velvollisuus tavoitella ja miten. Habermasilaisen diskurssietiikan soveltaminen arvokasvatuksessa on ongelmallista. Lähtökohdan käytännölliset sovellutukset ylipäätään ovat
pulmallisia, kuten Habermas itsekin varoittelee. Jos arvokasvatuksen tavoitteeksi asetetaan todellisten diskurssien rakentaminen kulttuurien välille toivossa, että erilaisiin arvolähtökohtiin sitoutuvat elämismaailmat kohtaavat ja ymmärtävät paremmin toinen toisiaan, sorrutaan ihanteellisuuteen, joka kadottaa diskurssietiikkaan sisältyvän kriittisen
mahdollisuuden. Ei riitä, että puhutaan kauniisti kaikkien yleismaailmallisesta oikeudesta
osallistua arvottamisprosessiin, solidaarisuudesta tai kaikkien kulttuurien välisestä sisaruudesta ja veljeydestä.
Jos hyväksytään moraalia koskevan analyysin lähtökohdaksi oletus siitä, että modernisaatio on heikentänyt traditionaalisten moraalisten näkemysten normittavaa voimaa 46 ja
tuottanut hajaannuksen tilan, jossa moraalisen orientaation sisältävän kasvatuksen perusta
joudutaan arvioimaan uudelleen, voidaan tiivistää seuraavat vaihtoehdot, joiden perustalta
ratkaisua voidaan etsiä. Ratkaisuna nähdään ensiksikin traditionaalisten moraalisten näkemysten normittavan voiman palauttaminen ja modernin projektin purkaminen palaamalla
takaisin esimoderniin, jolloin hajaannus voidaan estää. Samalla menetetään mahdollisuus
vallitsevaa ylittävien utopioiden muotoiluun. Toisenlaisena ratkaisuna nähdään siirtyminen modernin projektista jälkimodernin projektiin, jolloin hajaannuksen ylittämistä ei katsota tarpeelliseksi eikä mahdolliseksi, vaan seurauksena on yhä pidemmälle menevä
moraalinen ja tiedollinen relativismi, joka todennäköisesti merkitsee kovien arvojen voit45. "Am Ende Verdrängen systemische Mechanismen Formen der sozialen Integration auch in jenen Bereichen, wo die
konsensabhängige Handlungskoordinierung nicht substituiert werden kann: also dort, wo die symbolische Reproduktion der
Lebenswelt auf dem Spiel steht. Dann nimmt die Mediatisierung der Lebenswelt die Gestalt einer Kolonialisierung an.
Bevor ich die moderne, seit dem 18. Jahrhundert im Westen sich herauskristallisierende Verständigungsform als
Ausgangspunkt für eine Theorie der Moderne wähle, die an die Webersche Rationalisierungsthese anschließt, möchte ich den
theoriegeschichtlichen Faden wieder aufnehmen. ... Grundbegriffe von System- und Handlungstheorie vermitteln lassen.
Dabei können wir uns gleichzeitig des gegenwärtigen Standes der sozialwissenschaftlichen Grundlagendiskussion
vergewissern und auf der heute maßgeblichen Ebene der Theoriebildung das Problem der Verdinglichung wieder aufnehmen
und in Begriffen systemisch induzierter Lebensweltpathologien neu formulieren." (Habermas 1981b, 293.)
46. "..., daß die Beteiligten in der Lage sind, von naiv vollzogenen Handlungen zu reflexiv eingestellten Argumentationen
überzugehen. Das kritische Potential der Rede kann gegen bestehende Institutionen in dem Maße aufgeboten werden, wie die
hypothetische Erörterung normativer Geltungsansprüche institutionalisiert wird. Natürlich begegnen legitime Ordnungen den
kommunikativ handelnden Subjekten nach wie vor als etwas Normatives; aber diese Normativität verändert ihre Qualität in
dem Maße, wie Institutionen nicht mehr per se durch religiöse und metaphysische Weltbilder legitimiert sind. (Habermas
1981b, 290–292.)
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toa ja yhteiskunnallisen kilpailuparadigman esiinmarssia myös koulutusinstituutiossa.
Samalla kyseenalaistuvat modernin projektiin sisältyneet utooppiset ideaalit todellisesta
demokratiasta ja laadukkaammasta tulevaisuudesta. Kolmanneksi ratkaisuna nähdään
modernin projektin uudenlainen jatkaminen, jolloin tavoitteena on moraalisen hajaannuksen diskursiivinen ylittäminen. Utooppiset ideaalit eivät kyseenalaistu, koska katsotaan,
että niille on mahdollista muotoilla relativismin ylittävä lähtökohta intersubjektiivisessa
kommunikaatiossa. Samalla pidetään yllä toivoa siitä, että modernin varjopuolet ja uhkat
voidaan ylittää ja että kriittiset diskurssit voivat toimia tämän projektin puolesta.
Esimoderniin ei ole reaalista mahdollisuutta palata, koska modernin synnyttämä
desentralisoitunut maailmankuva 47 estää esimodernin normatiivisuuden oikeuttamisyritykset. Näkemys vastustaa yrityksiä palauttaa traditionaaliset moraalikäsitykset valtaan,
koska niiden kahlitsevuus toimii modernisaation avaamien sosiaalisten oppimisprosessien tehokkaimpana esteenä. Myös jälkimoderni pyrkimys utooppisten ideaalien, kuten
sivistys, edistys, demokratia, ja kriittisen lähtökohdan kyseenalaistamiseen on Habermasin (1987, 193–194) mukaan pikemminkin umpikuja kuin ratkaisu. Se on ennen kaikkea
moraalinen umpikuja, koska se on puolustuspuhe täydelliselle moraaliselle relativismille.
(vrt. esim. Weber 1990, 142–150; Lyotard 1985, 8.) Modernin suuri edistyksellinen saavutus on tietoisuus siitä, että asiat on ratkaistava diskursiivisesti, subjektien välisessä
kommunikaatiossa. 48 (ks. myös Habermas 1981a, 104; 1981b, 487, 562; Habermas 1987,
169–187.)
Toinen kysymys taas on, voidaanko diskurssietiikkaan sisältyviä periaatteita kuitenkin
rajoitetusti soveltaa opetuksessa ja kasvatuksessa — esimerkiksi koululuokan monikulttuurisuudessa — sillä varauksella, että tiedostetaan, ettei mihinkään yleismaailmallisiin
arvolähtökohtiin voida päästä rajatussa diskurssissakaan. Vaatimattomampana tavoitteenasetteluna voidaankin ehkä pitää sitä, että moraalia koskevassa diskurssissa on mahdollista tiedostaa annettuna otetun elämismaailman ja arvolähtökohtien rajoittuneisuus.
Lisäksi on huomioitava arvolähtökohtien taustalla vaikuttavat yhteiskunnalliset, rakenteellista eriarvoisuutta ylläpitävät tekijät. Kriittisen arvokasvatuksen ongelmana kuitenkin on kasvattajan näkökulmasta, kestääkö lapsi elämismaailmansa suhteellistamisen.
Ongelma houkuttaakin kasvattajaa omaksumaan vain habermasilaiseen diskurssietiikkaan sisältyvän ihanteellisuuden ja jättämään huomiotta vähemmän kauniin todellisuuden tavoittamismahdollisuuden. Mahdollisuus tulee tosin vieläkin selkeämmin esille
Michel Foucault'n rajojen rikkomisen etiikassa. Foucault'n etiikka kertoo meille, ettei
maailma sittenkään ole niin hyvä ja kaunis, kuin kasvattajat ehkäpä haluaisivat sen olevan.

47. Habermas (1981a, 96–113) esittää desentralisoituneen maailmankuvan vastakohdaksi myyttiselle maailmanhahmottamiselle.
Desentralisoitunutta maailmankuvaa luonnehtii maailman käsittäminen objektiivisena, sosiaalisena ja subjektiivisena
maailmana. Lisäksi desentralisoitunut maailmankuva on avoin, vaihtoehtoja sisältävä, kritiikin ja refleksiiviset
oppimisprosessit mahdollistava.
48. "...; ich möchte aber deutlich machen, daßdie Unterscheidung zwischen der idealen und der sozialen Geltung von (Werten
und) Normen eine Konsequenz hat, die in unserem Zusammenhang wichtiger ist als das Postulat der Werturteilsfreiheit.
Rationalisierungsprozesse können an gesellschaftlichen Lebensordnungen nur darum ansetzen, weil der Bestand legitimer
Ordnungen von der faktischen Anerkennung solcher Geltungsansprüche abhängt, die intern angegriffen, also durch Kritik,
neue Einsichten, Lernprozesse usw. erschüttert werden können.
Nun entstehen in traditionalen Gesellschaften (und nicht nur hier) neue Ideen, neue Gründe und Begründungsniveaus nicht in
den Formen geregelter Argumentation: ..." (Habermas 1981a, 269-270.)

67
"..., und vorher finden Sie es gestaltet in den >Fleurs du mal<, wie Baudelaire seinen Gedichtband nannte;- und eine Alltagsweisheit ist es, daß etwas wahr sein
kann, obwohl und indem es nicht schön und nicht heilig und nicht gut ist." (Habermas 1981a, 336).
Arvokasvatuksen eräänä keskeisenä tehtävänä voidaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa
pitää sitä, että opitaan suhteellistamaan oma elämismaailmallinen konteksti ja sitä muotoavat arvolähtökohdat. Tavoitteena on tällöin rakentaa kriittistä näkökulmaa vallitseviin
arvojärjestelmiin. Tätä prosessia on käsitteellistetty esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
emansipatorisena kasvatuksena kriittisissä kasvatustieteellisissä suuntauksissa, elämismaailman järkiperäistämisenä habermasilaisessa käsitteistössä tai jo muotoutuneita kulttuurisia kategorioita ylittävänä rajojen rikkomisen etiikkana foucault'laisessa käsitteistössä. Radikaalin pedagogiikan eri muotoilut keskittyvät ennen kaikkea kulttuuristen
muodostelmien ja arvolähtökohtien muuttamiseen kasvatuksen avulla. Niiden tavoitteena
on muutosten toteuttaminen elämismaailmassa ja sitä kautta myös yhteiskuntajärjestelmässä. 49

2.3.5. Moraalisen oppimisen kritiikkiä
Ederin (1991) esille tuomien näkökohtien valossa vaikuttaa perustellulta hieman tarkistaa
moraalisen oppimisorientaation korostusta, jonka varaan Habermas rakentaa toivon sellaisesta ihmiskunnan kehityksestä, jota luonnehtisivat kommunikatiivisen järjellisyyden
suuntaiset oppimisprosessit. Ederin analyysit historiallisten oppimisprosessien sisältämistä herruusvaikutuksista kyseenalaistavat Habermasin teesiä siitä, että länsimainen
modernisaatio olisi ollut suuri demokratisoitumisprosessi. Onko moderni sittenkään avoin
projekti? Vai onko se jo ajat sitten sulkeutunut weberiläiseen rautahäkkiin, kuten Horkheimer & Adorno (1947) ovat välineellisen järjen kritiikissään väittäneet? Onko perustellusti vaihdettava näkökulmaa ja nähtävä moraaliset oppimisprosessit foucaultlaisittain
moraalin kaapuun verhoutuneena kurinalaistavan vallan ja herruuden nousuna? Kyseenalaista onkin, missä määrin kehitystä ovat määrittäneet moraaliset oppimisprosessit ja
moraalisesti laadukkaamman yhteiskuntatodellisuuden muotoutuminen, kuten saksalaisessa kriittisessä teoriassa ja kasvatusfilosofiassa on esitetty. Valta-analyysiin perustuva
näkökulma yhteiskunnalliseen oppimiseen, ja tieteelliseen tietoon sen osa-alueena ja liikuttajana, tuottaa toisenlaisen tarkastelupisteen, josta on mahdollista havaita sekä totuuden rationaalisuus että vallan ja herruuden kyllästämä todellisuus.
Ederin (1991, 107–113) analyysi kollektiivisten oppimisprosessien patologioista
kyseenalaistaa optimistisesti sävyttynyttä luottamusta siihen, että modernin projekti olisi
yksiselitteisesti tuottanut toivotunsuuntaisia, kommunikatiiviseen järjellisyyteen suuntautuneita oppimisprosesseja. Oppimisprosessit eivät ole edenneet ilman osallisten kärsimyksiä. Erityisen merkityksellinen on kärsimyksen laji, jota aiheuttaa toiminnan häikäilemätön moraalittomuus eli kyyninen näkemys, jonka mukaan ihmisten yhteiselämä ei ole
49. "Dafür ist die symmetrische Beziehung zwischen der Autorität geltender Normen, denen der Aktor begegnet, und der in
seiner Persönlichkeit verankerten Selbstkontrolle, ist die Entsprechung zwischen der Institutionalisierung und der
Internalisierung von Werten wesentlich. Darin spiegelt sich der Doppelcharakter einer Freiheit, die durch die persönliche
Anerkennung einer Bindung an überpersönliche Ordnungen konstituiert wird." (Habermas 1981b, 310.)
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mitään muuta kuin sitä, että ihmiset kamppailevat loputtomasti vallasta ja herruudesta.
Samanlajisen patologian ilmentymää ovat nationalistiset ja kolonialistiset ideologiat,
jotka ilmentävät itseään kollektiivisissa moraalikäsityksissä. Moraalin perään kysyminen
muuttuu imperialistisissa ideologioissa puhtaasti vallan perään huutamiseksi. Tällaiset
moraalisten oppimisprosessien patologiat selittyvät sillä, että ne opitaan kollektiivisesti
yhtä lailla kuin muunkinlaiset moraaliperiaatteet ja normatiiviset näkemykset (vrt. Habermas 1981b, 130).
"Man kann daraus den skeptischen Schluß ziehen, daß real-diskursiv organisierte
moralische Lernprozesse vergeblich sind. Diese Haltung könnte unmittelbar an die
amoralischen Denktraditionen des 19. Jahrhunderts anschließen. Man kann daraus
aber auch den Schluß ziehen, daß historische Erfahrung dann zu weiteren Lernprozessen zwingen kann, wenn man sich auf sie einläßt. Wieweit die aus dieser Erfahrung resultierende Kritik an der realdiskursiven Moral kollektive Lernprozesse hin
zu einer neuen Form einer postkonventionellen Moral weitertreiben kann, bleibt
innerhalb dieser Theorie eine offene Frage. Diese Kritik wäre nicht mehr und nicht
weniger als ein weiterer Mechanismus in den moralischen Lernprozessen, die
moderne Gesellschaften im Gegensatz zu traditionellen Gesellschaften kennzeichnen." (Eder 1991, 494.)

2.4. Moraaliset oppimisprosessit ja valta
"In dem Antimoral das Unmoralische der Moral, Repression, verwirft, macht sie
zugleich ihr innerstes Anliegen sich zu eigen: daß mit jeder Beschränkung auch
jede Gewalt verschwinde." (Adorno 1945, Ts 1532).
"Das geläufige Argument der Toleranz, alle Menschen, alle Rasen seien gleich, ist
ein Bumerang. Es setzt sich der bequem Widerlegung durch die Sinne aus, und
noch die zwingendsten antropologischen Beweise dafür, daß die Juden keine Rasse
seien, werden den Falle des Pogroms kaum etwas daran ändern, daß die Faschisten ganz gut wissen, wenn sie umbringen wollen und wenn nicht. Wollte man dem
gegenüber die Gleichheit alles dessen was Menschenantlitz trägt als Ideal fordern,
anstatt sie als Tatsache zu unterstellen, so wurde das wenig helfen. Die abstrakte
Utopie wäre allzu leicht mit den abgefeimtesten Tendenzen der Gesellschaft vereinbar." (Adorno 1945, Ts 1546.)

2.4.1. Diskurssietiikan perusteet ja valta
Habermasin ja Foucault'n kriittisten teorioiden eroavaisuuksia voidaan selittää sillä, että
edellistä voidaan pitää kommunikaatioteoreettisena muunnoksena ja jälkimmäistä systeemiteoreettisena yrityksenä ratkaista kriittisen yhteiskuntateorian ongelmia. Keskeisimpänä ongelmana voidaan perustellusti pitää mahdollisuushorisontin ja toimintamahdollisuuksien uudelleen avaamista perustavanlaatuiselle yhteiskunnalliselle muutokselle myös
Auschwitzin jälkeen. Uudelleen avaaminen edellyttää kommunikatiivisen järjellisyyden
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suuntaisten moraalisten oppimisprosessien teoriaa, joka puuttuu foucault’laisesta diskurssista, jossa modernisaatioon kiinnittyvä moraalinen emansipaatio määrittyy herruuden
välineiden täydellistymisenä siten, että myös moraali määritellään herruuden välineenä. 50
Tässä tutkimuksessa etsitään kolmatta ratkaisuvaihtoehtoa pedagogiikan alueelta. Ratkaisuyrityksenä esitetään historiallisesti kiinnittyvä sivistysteoria, jonka dialektisiksi
perusulottuvuuksiksi määrittyvät kasvatuksen ja yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen
väliset jännitteet (pääluvut VI ja VII). Kasvatustoimintaan kiinnittyvää yhteiskunnallishistoriallisen oppimisen paradigmaa pidetään perusteltuna. Sen uskottavuutta yritetään
perustella huolimatta siitä, että foucault'lainen valtateoria vahvasti kyseenalaistaa kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaisten historiallisten oppimisprosessien toteutumisen
mahdollisuuksia. 51 Foucault'lainen puhe argumentoi diskursiivisesti rakentuvan yhteisymmärryksen tavoitetta vastaan korostaessaan kielen ja diskurssin 52 funktiota herruuden
välineenä ja väittäessään, että kurinalaistavat vallan tekniikat aiheuttavat produktiivisina
vaikutuksina tieteellisen tiedon kumuloitumista ja edistävät täten kumulatiivisia oppimisprosesseja (ks. myös Honneth 1986, 160, 192).
Yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien ja vallan dialektiikan tarkastelu nostaa esille peruskysymyksen siitä, onko moraalisten oppimisprosessien lähtökohta lainkaan
uskottava. Onko modernin projektilla todella saatu aikaan demokraattisempia yhteiskunnallisia käytäntöjä, diskursiivista päätöksentekoa ja kehittyneempiä ratkaisuja moraalisiin ja eettisiin ongelmiin? Habermasilaista diskurssieettistä lähtökohtaa soveltaen voidaan esittää kolmijako: esimoderni, moderni ja jälkimoderni moraalitietoisuus. Näiden
jaottelujen taustalta on löydettävissä Lawrence Kohlbergin moraalin kehitysteoria, joka
jaottelee moraalin kehitystasot esikonventionaaliseen, konventionaaliseen ja jälkikonventionaaliseen. Habermasin kommunikatiivinen lähtökohta muuntaa tätä näkemystä siten,
että jälkikonventionaalisuuden ei katsota ilmenevän yksilön tietoisuudessa, vaan yksilöiden välisyydessä, intersubjektiivisuudessa ja diskursiivisuudessa. Ederin mukaan modernien yhteiskuntien moraalitietoisuutta voidaan luonnehtia refleksiiviseksi moraalitietoisuudeksi, mikä tarkoittaa vallitsevien normien ja konventioiden kyseenalaistamista.
Toteutuneet yhteiskunnalliset oppimisprosessit kuitenkin kyseenalaistavat luottamusta siihen, että länsimaisten yhteiskuntien ja tieteen kehitys olisi ollut moraalisesti laadukas
oppimisprosessi. Näissä prosesseissa ilmenevä herruus eli autoritaarinen valta on toiminut
demokratisoitumisprosessien ja moraalisempien yhteiskunnallisten käytäntöjen kehittymisen esteenä. Olennaiseksi ja ratkaisemattomaksi ongelmaksi asettuukin, millaista on
moraalisesti oikeutettu vallan käyttö.
50. "...; ein strategisches Handlungsmodell ist, wie ich zeigen möchte, der theoretische Kern des von Foucault in einer zweiten
Phase seines Schaffens in Angriff genommenen Machttheorie .... Allerdings führt auch der Grundlage eines Begriffs des
>>sozialen Kampfes<< zu errichten, in leicht nachvollziehbare Schwierigkeiten, die Foucault dazu zwingen, in seinen von
der Machttheorie geleiteten historischen Untersuchungen auf ein systemtheoretisches Denkmodell auszuweichen; von dort
aus betrachtet, stellt sich die Gesellschaftstheorie Foucaults schließich als eine >>systemtheoretische Auflösung<< der
Dialektik der Aufklärung dar .... Demgegenüber läßt sich die Habermassche Gesellschaftstheorie, wie ich anschließend
zeigen möchte, im ganzen als eine >>kommunikationstheoretische Transformation<< der Dialektik der Aufklärung
begreifen."(Honneth 1986, 120.)
51. "Wird nämlich die kognitive Ordnung der sozialen Welt im Sinne Foucaults als das jeweilige Produkt eines subjektlosen
Zeichensystems begriffen, so kann die intellektuelle Geschichte des Menschen nicht länger als ein historisches Geschehen
betrachtet werden, das den kontinuierlichen Lauf eines Lernprozesses nimmt oder überhaupt noch durch die kognitiven
Initiativen von Subjekten angestoßen wird." (Honneth 1986, 142.)
52. "Diskurse sind dann soziale Wissensysteme, die ihre Entstehung ebenso den strategischen Erfordernissen einer etablierten
Machtordnung verdanken wie sie ihrerseits auf die gegebene Machtordnung effektivierend zurückwirken." (Honneth 1986,
171).
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"Soziale Ordnungen können nicht im Sinne eines kollektiven Instrumentalismus
erklärt werden: eine faktische Ordnung, die aus der Konkurrenz zweckrational
handelnder Individuen um Macht und/oder Reichtum hervorgeht, bleibt unstabil,
solange nicht das moralische Moment des Gewissens und der Obligation, d.h. einer
Orientierung des Handelns an verpflichtenden Werten hinzutritt." (Habermas
1981b, 318.)

2.4.2. Moraalikoodi vallankäytön kanavana
Jäykkään universalismiin tukeutuvat moraaliteoriat eivät vaikuta uskottavilta
(jälki)modernin monikulttuurisuuden ja erilaisuuden kontekstissa. Tästä ei kuitenkaan
seuraa, että yleismaailmallisista oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden vaatimuksista
tulisi luopua. On etsittävä kolmatta tietä, joka ylittää jäykän universalismin ja relativismin
välisen kahtiajaottelun. Diskurssietiikan täydentäminen erilaisuuden etiikoilla on varteen
otettava vaihtoehto.
Michel Foucault'n "rajojen rikkomisen etiikka" (the ethics of transgression) toimii
kriittisenä äänenä vahvoja universaalisuusvaatimuksia vastaan. Niiden uskottavuutta
tuleekin arvioida uudelleen (jälki)modernin, radikaalin erilaisuuden kulttuurissa. Lisäksi
se nostaa aikaisemmin eriteltyjä lähtökohtia keskeisemmin esille myös niiden yhteiskunnallisten ryhmittymien näkökulman, jotka eivät ole vielä nykyisyydessä päässeet osallisiksi tästä yleismaailmallisesta oikeudenmukaisuudesta. (Foucault 1976; Foucault 1977;
Richters 1988.) Näkökulma on yhteneväinen etiikan tutkimuksen asiantuntijoiden Seyla
Benhabibin, Gertrud Nunner-Winklerin ja Annemiek Richtersin näkökulmien kanssa. He
kritisoivat Habermasin diskurssietiikkaa siitä, että se kaikesta diskursiivisuuden korostuksestaan huolimatta edustaa eurooppalaisen, keskiluokkaisen miehen moraalinäkemyksiä
jo diskursiivisuuden periaatetta muotoillessaan. (ks. Benhabib 1988; Benhabib 1992a;
Fraser 1986; Gilligan ym. 1990; Nunner-Winkler 1990; Richters 1988.) Huomioimatta ei
voida jättää Andrea Maihoferinkaan (1995) terävää kritiikkiä, joka perustuu foucault'laiseen näkökulmaan, jonka mukaan moraali on ennen kaikkea historiallisesti määräytynyttä hegemoniaalista diskurssia. Se on sitä ennen kaikkea sukupuolen rakentumista ja
seksuaalisuutta säädellessään (ks. myös Foucault 1988, 242–285). Eikä näiden hegemoniaalisten diskurssien koordinaatistossa muodostunut valkoisten, porvarillisten, keskiluokkaisten naisten moraalikoodikaan edusta herruudettomuuden tilaa (ks. myös Anttonen
1996c, 160–162; Anttonen 1997b, 239).
"Nicht zuletzt daran zeigt sich, daß die an Verantwortung und Fürsorge orientierte
>>weibliche<< Moralauffassung über eine patriarchale Zuschreibung hinaus auch
eine Selbstaffirmierung und Selbststilisierung der westlichen, bürgerlichen, weißen
Frau(en) ist. (Maihofer 1995, 155).
Seyla Benhabib (1992, 233–234) kritisoi diskurssietiikkaa lisäksi siitä, ettei riitä, että
yleismaailmallinen moraali rakentuu yleistetyn toisen näkökulman ottamisen varaan,
mikä toimii edellytyksenä sille, että yleismaailmallinen diskurssi ylipäätään voi rakentua
edes teoriassa. Inhimillisesti kestävän moraalin rakentumisen edellytyksenä on konkreet-
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tisen toisen kohtaaminen, jolloin ei enää olla tekemisissä abstraktien periaatteiden kanssa,
vaan konkreettisten ihmisten ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen eettisten ongelmien
kanssa.
"Die Anerkennung der Menschenwürde des verallgemeinerten Anderen ist ebenso
wesentlich wie das Bekenntnis zur Besonderheit des konkreten Anderen. Enthält
die Perspektive des verallgemeinerten Anderen das Versprechen der Gerechtigkeit, so werden in der Beziehung zum konkreten Anderen die ephemeren Momente
des Glücks und der Solidarität entdeckt.
Ein kommunikativer Autonomiebegriff gewinnt eine utopische und motivierende
Kraft insofern, als er weder eine Vermischung noch eine Verschmelzung, sondern
die notwendige Komplementarität dieser beiden Perspektiven erwarten läßt. Die
ideale Kommunikationsgemeinschaft entspricht einer Form der Ich-Identität, welche die Entfaltung der Beziehung zum konkreten Anderen auf der Basis autonomen Handelns zuläßt. Nur dann können wir sagen, Gerechtigkeit ohne Solidarität
sei blind, und Freiheit, die mit Glück nicht zu vereinen ist, sei leer."
Foucault'n 'rajojen rikkomisen etiikka' ja radikaalin erilaisuuden politiikka rakentuu näkemykselle siitä, että modernin projektin 53 historiassa on juuri eettisellä ja moraalisella universalismilla käytetty suunnattomasti kurinalaistavaa ja normalisoivaa valtaa, joka on
tehnyt ihmisistä samanaikaisesti subjekteja ja alistettuja. Juuri tästä syystä Foucault
näkeekin 'erilaisuuden etiikkojen' rakentamisen aikamme polttavana haasteena. Perusongelmana on, kuinka rakentaa sellaisia eettisiä lähtökohtia, jotka eivät enää modernin
moraaliperiaatteiden mukaisesti kurinalaista ja rankaise (Foucault, 1980). Uskonto, laki
tai tieteellinen tieto eivät sellaisenaan voi enää toimia uudenlaisten eettisten näkökulmien
kyseenalaistamattomana perustana, yksinkertaisesti jo siitä syystä, että ne ovat menettäneet merkitystään ihmisten arvoperustan muotoajina (jälki)modernissa, monikulttuurisessa yhteiskunnassa. (Richters 1988; Foucault 1976; Foucault 1977.)
Vanhat perusteet eivät kelpaa siitä syystä, että ne ovat läpi modernin yhteiskunnan historian olleet edistämässä vallan kurinalaistavia ja normalisoivia vaikutuksia. Vaikutusten
tarkoituksena on ollut tuottaa ihmisten keskuuteen mukautuvaisuutta, tottelevaisuutta ja
tiukkojen normien mukaista yhdenmukaisuutta, joka on tukahduttanut kulttuurista moninaisuutta ja radikaalia erilaisuutta. Tässä suhteessa Foucault'n ajatusrakennelma on
samansuuntainen Habermasin (1981b, 523) elämismaailman kolonialisaatio-oletuksen
kanssa. Elämismaailman siirtoasuttaminen tarkoittaa kulttuurisen moninaisuuden tuhoamista ja muokkaamista kulttuurisen valtavirran mukaiseksi. Myöhäiskapitalistisessa
yhteiskunnassa tätä toteuttavat entistä voimaperäisemmin ylikansalliset markkinat ja
byrokraattinen hallintojärjestelmä. Tässä yhteydessä voimme täsmällisemmin nähdä
ongelman, mikä kaikkiin ei-diskursiivisiin, yleismaailmallisuutta vaativiin moraalisiin
lähtökohtiin sisältyy. Yleismaailmallisuuden vaatimuksilla on mahdollista oikeuttaa tietyn
yksittäisen kulttuurisen ryhmän moraalisia näkemyksiä väittämällä niitä yleismaailmallisiksi.
Honneth (1986, 37) ilmaisee saman ilmiön kasvatus- ja sivistysprosessien vaikutuksena seuraavasti:
53. Modernin projektilla tarkoitetaan järkeä, tieteellistä tietoa, demokratiaa, vapautta ja veljeyttä korostanutta, valistusajattelusta
juurensa juontavaa, eurooppalaisten yhteiskuntien kehitystä ja edistysajattelua pohjustanutta taloudellis-poliittista projektia.
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"Horkheimer rechnet hier mit einer Reihe von kulturellen Einrichtungen, die die
Verhaltensanforderungen des gesellschaftlichen Produktionsprozesses in stabil
institutionalisierten Prozessen der Erziehung und Bildung an die Subjekte rückvermitteln; die elterlichen Erziehungsprozeduren, die schulischen Curricula oder die
religiösen Rituale sind auf alle soziale Klassen einwirkende Medien, über die die
Verhaltenszwänge des Wirtschaftssystems zwar indirekt und gebrochen, aber doch
lebenslang und unaufhörlich auf die individuelle Psyche ausstrahlen."
Foucault'n muutoksen etiikalla on samat tavoitteet kuin Habermasin (1991) diskurssietiikalla. Foucault näkee eettisen kehitelmänsä ennen kaikkea mahdollisuutena ylittää rajoja,
jotka on istutettu subjekteihin subjektiuden muotoutumisprosessissa. Tällä näkemyksellä
Foucault tuleekin Habermasia selkeämmin astuneeksi normalisoivan moralismin uhrien
kenkiin ja ottaneeksi heidän näkökulmansa. Sen sijaan Foucault'n etiikkojen perusteet
jäävät huomattavasti relativistisemmalle maaperälle kuin Habermasin diskurssietiikassa.
Radikaalia erilaisuutta ja eettisten näkökulmien moninaisuutta korostava lähtökohta vaikuttaa kuitenkin uskottavammalta todellisuuden erittelyltä nykyisessä kulttuurisessa
monimuotoisuudessa. Tosin eettisten perustelujen relativistinen luonne asettaa oikeudenmukaisuuden, solidaarisuuden ja tasavertaisuuden ihanteet ja niiden yleismaailmallisen
toteuttamisen vaatimuksen kyseenalaiseksi. Tästä peruseroavaisuudesta juontaa juurensa
se kritiikki, jota Habermas (1993) ja habermasilaisessa diskurssissa työskentelevät teoreetikot ovat esittäneet Foucault'a kohtaan syyttäen häntä jopa moraalisesta nihilismistä. 54
Foucault'lainen lähtökohta ei kuitenkaan nähdäkseni johda moraaliseen nihilismiin, ainoastaan skeptisismiin, joka kohdistuu modernin suuriin tavoitteisiin ja yleismaailmallisiin
päämääriin. Rajojen rikkomisen etiikan perustavoitteena on mahdollistaa kapinointi niitä
tapoja kohtaan, joilla meidät on jo ennalta määritelty, luokiteltu ja kategorisoitu. Näkökulma ei johda nietzscheläiseen nihilismiin, vaan pessimistiseen aktivismiin. (ks. esim.
Habermas 1987b; D'Amigo 1990–91; Dews 1986; Haaparanta 1985; Nikolinakos 1990;
Michael 1990; Foucault 1978; Richters 1988; Soper 1990; ks. myös Anttonen 1993b, 74–
81.)
Myös foucault'laiseen filosofiaan sisältyy etiikan ja moraalin alaan kuuluvien ongelmien pohdintaa ja erittelyä. Foucault (1988, 242–286) oli kiinnostunut moraalista toisenlaisesta näkökulmasta kuin Habermas. Foucault'n tavoitteena oli selvittää, miten etiikan ja
moraalin avulla oli historiallisesti käytetty valtaa ja määritelty subjekteja normalisoivien
normien kriteerit. Keskeinen käsite tässä analyysissa on moraalikoodin käsite, jolla tarkoitetaan sitä, että toteavan tarkastelun kohteeksi asetetaan sellaiset normi- ja sääntöjärjestelmät, jotka vallitsevat kulloisessakin kulttuurissa ja yhteiskunnallis-historiallisessa
tilanteessa. Tähän liittyvät kysymyksenasettelut olivat seuraavanlaisia: Millainen oli kulloinkin luonteeltaan se moraalikoodi, jolle ihmiset alistuivat? Miten moraalikoodit muokkasivat ja alistivat ihmisiä? Miten ja millaiseksi subjektius muotoutui kulloisenkin moraalikoodin alaisuudessa, joka kielsi, käski, salli ja vaati? (ks. myös Davidson 1989, 221–
227; Richters 1988.)

54. Foucault ei kiinnittänyt huomiota eettis-moraalisiin kysymyksiin tai ryhtynyt yritykseen muotoilla eettistä lähtökohtaansa
ennen kuin 1980-luvun alussa, vähän ennen kuolemaansa. Tosin on todettava, että Foucault'n puhdas valta-analyysikin sisälsi
joitakin eettisiä näkökohtia esimerkiksi alistettujen ja uhrien perspektiiviä hahmotellessaan. Lisäksi hänen radikaali
toimintansa yhteiskunnan kontrollikoneiston uhrien puolesta ei tue oletusta siitä, että hän olisi kokonaan katsonut
nietzcheläisittäin olevansa moraalin tuolla puolen. (ks. Eribon 1993.)
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2.4.3. Yhteenveto: yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen, moraalin ja
vallan dialektiikka
Yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen, moraalin ja vallan dialektiikka voidaan tiivistää
seuraavana kuviona:

YHTEISKUNTA

MORAALI

OPPIMINEN

HERRAMORAALI

VALTA

OPPIMINEN

KOMMUNIKATIIVINEN MORAALI

KOMMUNIKATIIVINEN
HERRUUS

KANSALLISSOSIALISMI
(Patologia)

JÄRJELLISYYS

KOMMUNIKATIIVINEN
VALTA
DEMOKRATIA

(Utopia)

Kuvio 1. Yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen ulottuvuudet: patologia ja utopia
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Yhteiskunnallis-historiallista oppimista on edellä eritelty ennen kaikkea vallan ja moraalin käsitteellisen dialektiikan lävitse. Tämän dialektisen kolmion kolme keskeistä käsitettä
ja ulottuvuutta ovat yhteiskunta, moraali ja valta. Neljäntenä ulottuvuutena toimii aika eli
historia, jossa oppiminen toteutuu. Yhteiskunta on järjestelminä tarkasteltuna ja neutraalisti ilmaistuna se rakenteellis-järjestelmäinen tila, jossa moraali ja valta toteutuvat kullekin aikakaudelle sisällöllisesti tyypillisinä toimintoina, jotka on opittu historiallisesti.
Vallan ja moraalin sisällöllinen luonne mahdollistaa sen, että jokin yhteiskuntamuoto
voidaan määrittää esimerkiksi yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen patologiaksi tai
utopiaksi (=toteutumattomaksi, tavoittelemisenarvoiseksi tilaksi). Patologisoituneen oppimisen tunnusmerkiksi voidaan vallan osalta määrittää se, että vallan harjoittaminen rakentuu alistavaksi, tukahduttavaksi, riistäväksi, tuhoavaksi, hierarkkiseksi herruusjärjestelmäksi ja sen mukaisiksi sosiaalisiksi suhteiksi, jotka opitaan ihmisten välisessä interaktiossa. Patologisoituneen oppimisen tunnusmerkiksi voidaan moraalin osalta määrittää se,
että kyseisessä yhteiskuntajärjestelmässä vallitsee herruuteen perustuva moraalikoodi,
joka normittaa yhteiskunnallista ja ihmisten välistä toimintaa. Sitä ei kuitenkaan voida
pitää vakavassa mielessä moraalina, vaan pikemminkin moraalittomuuden ja epämoraalin koodina, koska sitä määrittävät ennen kaikkea epäinhimillisyyden, sorron ja tuhoamisen oikeuttavat kriteerit. Myös tämän moraalikoodin omaksuminen on patologisoituneen
yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen tuote, joka kuitenkin viime kädessä paikantuu
ihmisten väliseen yhteisölliseen kanssakäymiseen, vaikkei se palaudukaan sinne niiltä
osin, kun on kysymys oppimisen järjestelmätasoisista vaikutuksista.
Patologisoituneet oppimisprosessit todellistuivat historiallisesti kansallissosialistisessa
yhteiskuntajärjestelmässä, jossa opittiin herramoraalin moraalikoodi ja herruuteen perustuva vallankäyttötapa. Tosin tässä järjestelmässä esiintyi oletettavasti myös näille oppimisprosesseille vastakkaisia oppimisprosesseja. Niillä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta
muodostua kyseisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa historian suuntaa määrittäviksi,
vaan ne jäivät ihmisten välisessä kanssakäymisessä pienimuotoisina, pieninä hetkinä ja
pieninä askelina, toteutuneiksi prosesseiksi, joilla kuitenkin oli inhimillisyyden ja utooppisen kommunikatiivisen järjellisyyden kannalta suuri merkitys. Toisenlaisen järjellisyyden muovaamiin, ajallisesti ja paikallisesti rajoittuneisiin interaktioihin, kiinnittyvät kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaisten oppimisprosessien idut, joista demokratia-utopia voi periaatteessa löytää historiallisen kasvualustansa. On perusteltua olettaa, että kansallissosialistisen yhteiskuntajärjestelmän murtuma ja demokraattisempaan yhteiskuntamuotoon suuntautuneet yhteiskunnallis-historialliset oppimisprosessit merkitsivät aivan
uudenlaisia, jälkikonventionaalisen moraalin ja diskurssietiikan suuntaisia oppimisprosesseja. Niiden oppimisvaikutukset institutionaalistuivat laadullisesti toisenlaisena, demokraattisena valtajärjestelmänä ja uudenlaisina, tuottavina vallankäytön tapoina. Kommunikatiivisen moraalin ja kommunikatiivisen vallan historiallinen todellistuminen merkitsisi sitä, että kommunikatiivisen järjellisyyden luonnehtima yhteiskuntautopia nimeltä
demokratia olisi toteutunut. Merkitsisikö sen toteutuminen kaiken yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen loppumista? Ainakin sen toteutumattomuudella on oppimisprosesseja
liikuttavaa voimaa.
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2.5. Tieto/valta ja totuuden politiikan käsite 55
"Zwischen der Erkenntnis und der Macht besteht nicht nur der Zusammenhang des
Lakaientums, sondern auch einer der Wahrheit." (Adorno 1945, Ts. 1469).

2.5.1. Tiedon ja vallan liitto
Kriittisen teorian ja postmodernien puhetapojen välisen keskustelun keskiöön nousee
vallan teema. Valtaa tarkastellaan sekä yleisenä modernia yhteiskuntaa leimanneena että
erityisenä modernia tiedettä suunnanneena tekijänä sekä sen tuottamaan tietoon liittyvänä
ongelmana. Kysymys on kahdesta erilaisesta näkökulmasta valistuksen perintöön ja
modernin projektiin. Jürgen Habermas (1993, 11–13) kritisoi postmodernisteja, jotka väittävät, että valistuksen premissit ovat kuolleet, mutta sen seuraukset etenevät. Valistuksen
perinnön kieltäminen edustaa tämän kritiikin mukaan uuskonservatismia. Habermasiin
voidaankin liittää luonnehdinta — moderni ajattelija, koska hänen filosofiansa sitoutuu
keskeisiin modernin yhteiskunnan ja tieteen rakentamisen taustalla vaikuttaneisiin tavoitteisiin: demokratia, tasa-arvo, sananvapaus ja julkisuus, tieteen edistys ja rationaalisuus.
Kyseisessä filosofiassa on kuitenkin havaittavissa kriittinen suhtautuminen moderneissa
yhteiskunnissa toteutuneeseen kehitykseen. Habermas väittää pikemminkin samaan
tapaan kuin Herbert Marcuse (1964), että modernien yhteiskuntien kehityksessä on yksi
järjen momenteista saanut ylikorostuneen aseman — sen tekninen, välineellinen puoli.
Toisaalta Marcusen näkemyksessä järjettömyyden rationaalisesta luonteesta tai rationaalisuuden järjettömyydestä on yhtäläisyyksiä Michel Foucault'n ajatteluun, jonka mukaan
järki on kadottanut kykynsä erotella järjellisen ja järjettömän välillä ja jossa järjen aikakausi, valistus, muuntuu hulluuden historiaksi. Järjetön rationaalisuus ilmentää itseään
esimerkiksi teknologisesti, välineellisesti järjestyneessä yhteiskunnallisessa kontrollissa
ja sen toteuttamiseen suuntautuneissa organisaatioissa, joita voidaan luonnehtia äärimmäisen rationaalisiksi siinä mielessä, että ne koneistoina toimivat valtavan tehokkaasti
saavuttaen teknokraattiset päämääränsä (Marcuse 1969, 14, 70–71, 85, 137–139, 151).
Sen sijaan näiden tavoitteiden ja koneistomaisen toimintatavan järjellisyyttä voidaan
epäillä.
"Järkiperäinen yhteiskunta kumoaa järjen idean." (Marcuse 1969, 176).

55. Tämän luvun problematiikkaa olen aiemmin tarkastellut seuraavissa julkaisuissa:
Anttonen, S. 1993b. Tieteenteoreettiset perusteet yhteiskunnallisissa murroksissa: Tieteen ja vallan kahdet kasvot.
Julkaisussa S. Anttonen & R. Raivola (toim.) 1993. Kasvatus ja koulutus muuttuvassa yhteiskunnassa. XIV kasvatustieteen
päivät Oulussa 26.–28.11.1992. Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 53, 57–83.
Anttonen, S. 1995b. Totuuden politiikat — koulutus vallan vaihdosten ristivedossa. Julkaisussa J. Jussila & R. Rajala (toim.)
1995. Rajanylityksiä: Monipuolistuva kasvatustutkimus tieteiden kentässä. XVI Kasvatustieteen päivät Rovaniemellä 24.–
26.11.1994. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja C. Katsauksia ja puheenvuoroja 10.
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"Ollaan valmiit myöntämään taloudellinen ja poliittinen hulluus — ja kestämään
se. Mutta tämän tyyppinen >>varjopuolien<< tietäminen on vain eräs tapa hyväksyä vallitseva asiaintila ja kuuluu olennaisena osana järjestelmän lujittamiseen, siihen vastakohtien suureen yhdistämiseen joka estää laadullisen muutoksen; se on
ominaista kaiken toivonsa menettäneelle tai läpikotaisin sopeutetulle ihmiselle
joka on kotiutunut maailmaan jossa järjetönkin on järkeä." (Marcuse 1969, 232.)
Myös Habermasin (1993) tavoitteena on esittää kritiikkiä modernin järjen yksipuolistumista vastaan ja laajemman, kommunikatiivisen järjen puolesta, toisin kuin Foucault'lla,
joka päätyy hylkäämään modernin kantavan voiman, järjen.
Modernilla tiedeinstituutiolla on ollut hyvin keskeinen rooli yhteiskunnallisten oppimisvaikutusten tuottajana. Habermas (1981a; 1981b, 1993) soveltaa yhteiskunnallisen
oppimisen ideaansa myös tiedeinstituution tarkasteluun ja tieteen historiallisen kehityksen
erittelyyn. Tavoitteena on ottaa etäisyyttä erityisesti sellaisiin tieteenhistorian kirjoitustapoihin, joissa tiedeinstituution kehityksen katsottiin olleen suuri edistyskertomus. Etäisyyden ottaminen vaikuttaakin perustellulta modernien yhteiskuntien kriisiytymisen ja
asiantuntijoiden ajoittaisen neuvottomuuden vuoksi. Moraalisen oppimisen valistava
mahdollisuus on aina rajallinen myös ihmis- ja yhteiskuntatieteissä. Näiden tieteiden
oppimisprosessit eivät sisällä pelkästään normatiivista ja moraalista potentiaalia, vaan ne
ovat aina olleet edistämässä myös talous- ja hallintojärjestelmissä ilmenevää systeemisen
monimutkaistumisen rautaista logiikkaa (ks. myös Kunnemann 1994, 13–36). Habermas
ei kuitenkaan suostu astumaan jälkimodernin relativismin ja suurten kertomusten kieltämisen rekeen, vaikka hän tekeekin myönnytyksiä pienempien kertomusten suuntaan. Hän
kääntyy pienempien kertomusten puoleen erityisesti katsoessaan, että ei voida enää tukeutua suuriin historian filosofioihin, joihin sisältyy ajatus historian absoluuttisesta päätepisteestä. On tyydyttävä siihen, että yhteisölliset ja yhteiskunnalliset oppimisprosessit lähtevät liikkeelle siltä oppimistasolta, jonka kulloinkin saavutettu yhteiskunnallinen oppimistilanne on avannut. Tällöin vältytään tieteessäkin suuren edistyskertomuksen harhalta ja
päädytään johtopäätöksiin, joiden mukaisesti tiedeinstituution ja tieteellisten diskurssien
kehittyneisyyden taso ei ole lineaarisesti aina parempi ajallisesti myöhäisemmissä historian vaiheissa. Niiden kehityskulut voivat oppimisprosessien tavoin sisältää taantumia ja
moraalisen oppimisen ja demokratisoitumisen kannalta kyseenalaisia oppimistuloksia,
joista kollektiivinen oppiminen on taas aloitettava uudelleen.
Foucault'n (1977, 109–133; 1976, 93–94) valta-analyysi kyseenalaistaa perustavanlaatuisella tavalla emansipatorisen tiedonintressin, tiedon vapauttavan voiman modernin jälkeisessä maailmassa. Samalla kyseenalaistuu praktisen intressin ohjaamana saavutettu
tieto, jota luonnehtii moraalinen aspekti. Näiden intressien tilalle asettuu emansipatorisen
intressin vastavoima — herruuden intressi. (ks. myös Habermas 1965). Postmoderni diskurssi kritisoi kriittistä teoriaa siitä, ettei se huomioisi vallan ja tiedon toisiinsa kietoutuneita verkostoja, jotka muovaavat yhteiskuntaa ja sitä koskevia diskursseja. Postmodernismi on tarkkasilmäistä valtarakenteiden ja praktisten strategioiden analyysia, johon ei
kuitenkaan liity vapautumisen ajatusta. Se hylkää vapautumisen ajamisen ja kieltää järjestelmällisen kriittisen projektin mahdollisuuden. Vapautuksen puolesta puhuminen ei takaa
vapautta, vaan emansipatoriset vaatimukset voivat oikeuttaa myös tukahduttavia käytäntöjä. Utopioiden toteuttaminen edellyttää tukahduttamista, joka on oikeudenmukaisuuden
välttämätön osa. Jälkimodernia yhteiskuntaa koskevien keskustelujen markkinoima plura-
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lismi, kulttuurista monimuotoisuutta korostava puhetapa esiintyy tukahduttavien emansipatoristen tavoitteenasettelujen vastustajana. Moninaisuuden korostus sinänsä ei tosin
välttämättä johda moraaliseen nihilismiin, vaan kuten Habermas (1989) toteaa, moraalisten kysymysten diskursiivinen ratkaiseminen ei suinkaan ole ristiriidassa radikaalin pluralismin kanssa, vaan pikemminkin edellyttää sitä. Merkittävää se sijaan on, voidaanko
modernin yhteiskunnan ongelmien argumentatiivinen ratkaiseminen ja diskursseissa muodostuvat yhteisymmärrykset perustella vai onko myönnettävä, että pelkkä dominaatioasetelmiksi rakentunut valta on ratkaisevin tekijä.
Foucault'n valtadiskurssi kyseenalaistaa vahvasti vaihtoehdon, jonka mukaan olisi
mahdollista todellistaa kommunikatiivinen vallankäyttö. Tieteen ja vallan kytkentöjen
tavoittamiseksi ei riitä pelkällä ideologian käsitteellä työskentely. Ideologioiden purkaminen ei vapauta tiedettä sen olemuksessa ilmenevästä vallasta. Foucault (1976, 95–99,
105–108) kritisoi ideologian käsitteellä operoivia valtateoreetikkoja nostalgisesta kaipuusta tietoon, joka olisi täysin vapaa virheistä ja illuusioista, ja vallan muotoon, joka
olisi viaton kaikesta pakosta, kurista ja normalisaatiosta. Tällainen tilanne on mahdoton
saavuttaa, koska valta ja myös sen negatiiviset aspektit ovat olennainen osa tiedon muodostumista. Habermas tarkastelee vallan verhoutumista ideologiaan. Tosin ideologian
käsite on riittämätön pelkästään vääränä tietoisuutena käsitteellistettynä. Tästä syystä
habermasilaisessa diskurssissa on keskeinen myös intressin käsite, jolloin tieteen skientistinen itseymmärrys määrittyy ideologiseksi. Sen mukaan tiedon hankinta ei ole luonteeltaan intressisidonnaista. Intressittömän tieteen harha kätkee herruuden. Habermas määrittääkin vallan tuottavan voiman jonain muuna kuin valtana — emansipaationa — tarkastellessaan vallan tukahduttavia aspekteja, jotka ruumiillistuvat alistavana herruutena.
Emansipaatio tarkoittaa ihmisten ja yhteiskuntien mahdollisuuksia tietoisesti päättää kohtalostaan ilman, että lopputulosta muovaisivat pakon ja herruuden alistavat, tukahduttavat ja vääristävät mekanismit. (ks. Habermas 1965; Habermas 1987a; Habermas 1987b;
ks. myös Tuori 1993.)
Näkemys täsmällisyyteen, rationaalisuuteen ja edistykseen nojaavasta, kasautuvasta,
jatkuvasti edistyvästä ja uusien keksintöjen myötä kehittyvästä tieteestä joutuu kritiikin
kohteeksi foucault'laisessa diskurssissa. Tieteen "opinkappaleet" ovat muodostuneet hierarkkisiksi, yleismaailmallisia selitysmalleja tavoitteleviksi teorioiksi. Yritys soveltaa
yhtä ja samaa kokonaisvaltaista selitysmallia ("grand-theory") mihin tahansa erityisongelmaan on osoittautunut tutkimuksen esteeksi. Foucault'n tavoitteena oli rakentaa hierarkkisia teoriatyyppejä vastustava tiedekäsite ja tutkimuskäytäntö, joka toimisi hyökkäyksenä
traditionalistista moraalia ja hierarkiaa vastaan — epäjatkuvana, epäyhtenäisenä, paikallisena kritiikkinä. Tällöin vältytään yleismaailmallisten teorioiden tukahduttavalta vaikutukselta. Kritiikin paikallinen luonne ja pätevyys ei tarvitse tuekseen vetoamista hallitseviin oppijärjestelmiin. (Foucault 1976, 78–83, 107; Foucault 1977, 111–112.)
Tilalle asettuu näkemys tieteestä valtataisteluina ja toisiaan seuraavina valtajärjestelminä. Uudet valtajärjestelmät syntyvät uudenlaisista diskursseista ja tiedon muodoista.
Tieteen epäjatkuvuuksien tutkiminen on vallan vaihdosten tutkimista. Epäjatkuvuudet
eivät ole sisällön muutoksia tai uuden paradigman esiinmarsseja, vaan valtajärjestelmien,
tieteellisten väitteiden politiikan vaihdoksia. Tällöin ei niinkään ole kysymys sen tavoittamisesta, miten ulkoinen valta ilmentää itseään tieteessä. Kysymys on pikemminkin sen
tutkimisesta, miten vallan vaikutukset kiertävät tieteellisissä väitteissä saaden ilmaisunsa
niissä ja virraten niiden läpi tieteellisen tiedon käyttäjiin. Tieteellisten diskurssien valta ei
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toisin kuin Habermasin tiedonintressiteoriassa näyttäydy pelkästään ideologioiden verhoamana, tieteellisissä diskursseissa ilmenevänä tiedostamattomiksi jääneiden intressien
valtana. Tällä perusteella on perusteltua hylätä herruudesta vapaan tieteellisen diskurssin
idea. Ei riitä, että ideologioita voidaan purkaa tiedostamalla tietoa ja sen hankkimista
ohjaavat intressit. (Foucault 1976, 80–83, 107; Foucault 1977, 112–113, 117, 127–131.)
Valta on toisaalta jo tieteen käytäntöjen muodostumista määrittävä tekijä, toisaalta sen
kurinalaistavia vaikutuksia tuottava tekijä. Oppiaineiden, opinkappaleiden ja tieteenalojen
analyysi on Foucault'lla samalla vallan kurinalaistavien muotojen analyysia, mihin discipline-termikin viittaa. Tieteellisesti rakentuneiden oppijärjestelmien jatkuva laajeneminen
merkitsee sitä, että vallan kurinalaistavat muodot levittäytyvät yhä useammille inhimillisen elämän alueille. Vallan kurinalaistavuus ilmenee tietämisen koneistojen laajenemisena
ja uusina aluevaltauksina tieteessä. Oppijärjestelmien sisällä muotoutuvat diskurssit toimivat olennaisesti vallan kasvualustana. Valta ilmenee tehokkaiden välineiden tuottamisena tiedon muodostamista ja kasautumista varten — havainnoinnin välineiden, rekisteröinnin tekniikoiden, tutkimuskäytäntöjen, kontrollijärjestelmien. Tällöin tieteestä muodostuu paljon suuremmassa määrin vallan ja herruuden läpäisemää kuin Habermasin
(1965; 1987b) ajattelussa, jonka tavoitteena on rakentaa teoriaa myös sellaisista tieteen
käsitteellistämisistä, joiden itseymmärrys ei rakennu herruuden varaan. Foucault'laisesta
näkökulmasta se on läsnä kaikissa tieteen käsitteellistämistavoissa, koska se on edellytys
sille, että ne ylipäätään kykenevät muodostumaan. Erityisen vahvana vallan momentti
ilmenee humanistisissa tieteissä, joiden läpi kurinalaistava valta virtaa tiedon käyttäjiin.
Humanistisiin tieteisiin kiinnittyvä valta on erityisen vaarallista siitä syystä, että näiden
tieteenalojen tuottama tieto perustuu epävarmuuteen. (Foucault 1974, 344–348; Foucault
1976, 103–107.)
Tieteen ja sen tuottaman tieteellisen tiedon sekä vallan kytkennät käsitteellistyvät
monimuotoisina dialektisina voimakenttinä ja jännitteinä. Valta määrittyy yhtäältä tieteellisten diskurssien ja niissä tuotetun tiedon seuralaisena. Tiedeinstituutiota läpäisevät sekä
tieteelle "ulkoiset" yhteiskunnalliset valtavaikutukset että tiedeyhteisön sisäiset valtakamppailut. Valtavirtaukset ja valtakamppailujen tulokset palaavat takaisin tieteen ulkopuolelle muualle yhteiskuntaan, missä ne ilmenevät asiantuntijavaltana suhteessa tieteellisen tiedon käyttäjiin ja myös tutkimuskohteisiin — ihmisiin. Näistä syistä on tärkeää eritellä tieteen valtajärjestelmissä ilmeneviä tavoitteita ja intressejä sekä kiinnittää huomiota
tiedeinstituutiossa ja tieteen harjoittamisen tavoissa tapahtuneisiin murroksiin. Foucault
kirjoittaa modernin tieteen historiaa valtavaikutusten läpäisemän tiedon historiana. Tätä
foucault'laista jälkimodernia tieteenteoriaa on mahdollista tulkita myös moderniin tieteeseen iskostuneen vallan kritiikkinä. Tosin teoriaa on myös väärin käytetty siten, että siitä
on tehty modernin tieteen valtavaikutusten vahvistaja — valtaan ja sen harjoittajiin kohdistuvan kritiikin kyseenalaistaja.
Myös Habermasin (1965) tiedonintressiteoriaa on mahdollista tulkita teoriana vallan ja
tiedon kytkennöistä. Tekninen tieto ja tieteisusko toimivat vallan ja kontrollin ilmentyminä. Tieteellisen tiedon avulla harjoitettu valta on totaalisinta tapauksissa, joissa onnistutaan vakuuttamaan ihmiset siitä, että on vain yksi totuus. Tieteellisellä tiedolla legitimoitu valta on tehokasta, koska se varmistaa vaikutuksensa kahteen kertaan. Ensiksikin
tieteellisillä diskursseilla on moderneissa yhteiskunnissa vahva valta-asema. Toiseksi
ainoan, oikean totuuden lähtökohdat pyrkivät rakentamaan suojakseen ideologian, joka
kätkee tämän dominaatioasetelman. Toisaalta tieteellisellä tiedolla on ollut myös vapaut-
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tavaa voimaa modernin tieteen historiassa. Habermasin mukaan tällaisen vapauttavan tiedon tuottamisen edellytyksenä toimii herruudeton diskurssi, joka suuntautuu yhteisymmärryksien argumentatiiviseen rakentamiseen. Herruudettoman diskurssin idean mukaisesti etenevässä argumentaatiossa olisi mahdollista päästä selville totuudesta tai ainakin
purkaa tieteelliseen tietoon kytkeytyneitä ideologioita. Herruudettoman diskurssin eli
ideaalin puhetilanteen idea ilmentää sitä mahdollisuutta, että tieteellisissä diskursseissa
ilmenevistä dominaatioasetelmista itsestään voidaan vapautua, mikäli kaikkien tasavertainen diskurssi kaikkien kanssa toteutuu. Habermasin (1987a; 1993, 279–312) mukaan tieteen historiassa on toteutunut tämänsuuntaisia kehityskulkuja. Se ei ole ollut pelkästään
valtajärjestelmien vaihdosten historiaa, vaan myös tiedon vapauttavan voiman historiaa.
Foucault'lainen käsitys vallan ja tiedon kytkennöistä kyseenalaistaa tätä Habermasin
kommunikatiivisen toiminnan teorian erästä perusväittämää. Etenkin modernit ihmistieteet ja niiden tuottama tieto ovat vastanneet siitä, että vallan kurinalaistavat ja normalisoivat vaikutukset ovat levinneet esimerkiksi pedagogiikkaan erikoistuneiden instituutioiden kautta yhteiskuntaan. Vallan kurinalaistava muoto eli kriittisen teorian käsitteistössä
herruus ilmenee tiedeinstituutiossa hierarkkisina oppijärjestelminä, jotka toteuttavat
yhteiskunnan kontrollitavoitteita. Totuuden politiikan käsite kuvaa foucault'laisessa käsitteistössä sitä, että toden ja epätoden rajojen määrittäminen on politiikkaa ja vallankäyttöä.
Erilaisten totuuden politiikkojen välillä on modernin tieteen historiassa käyty valtakamppailuja, jolloin tieteen historiaa on mahdollista hahmottaa valtajärjestelmien seuraantona.
Valta takertuu kaikkiin tieteellisiin diskursseihin näissä valtakamppailuissa ja aseman
määrityksissä tieteen hierarkiassa. Valta on tiukasti kiinni myös emansipatorisissa diskursseissa. Avoimeksi kysymykseksi jätetään tässä vaiheessa, muodostuuko myös emansipatorisista diskursseista "herruusdiskursseja", mikäli niistä tulee voittoisia ja mikäli ne
saavat valta-aseman tieteen hierarkiassa. Tosin Foucault'n (1976, 81–85) teoriaankin
sisältyy vastavallan muotoiluyritys: saada kuuluville tieteen hierarkioista hylätty ääni.
Tätä voidaan pitää emansipatorisena, vapautusta etsivänä juonteena. Ongelmaksi jää näiden käsitteellistysten jälkeenkin se, että vallan negatiiviset ja positiiviset aspektit ovat
siinä määrin dialektisesti yhteenkietoutuneita, että niiden erottaminen toisistaan on vaikeaa.

2.5.2. Totuuden politiikan käsite
Tieteellisen tiedon ja vallan kytkentöihin kohdistuvan tarkastelun teoreettisen kehyksen
muodostavat toisaalta foucault'laiset, toisaalta habermasilaiset kysymyksenasettelut totuudesta, tiedosta ja vallasta (ks. Anttonen 1993b; Antonen 1994; Anttonen & Kemppainen
1994; Anttonen 1995b). Hyödynnän seuraavassa myös Michèlle Barrettin (1991) näkemyksiä foucault'laisesta käsitteestä totuuden politiikat. Lähtökohtana toimii toisaalta
teesi, että tiedossa ja "totuuksissa" on ennen kaikkea kysymys vallasta ja vallan vaihdoksista. Näkemyksen vastateesiksi voidaan esittää, että totuuden politiikoiksi rakentuva
valta korruptoi tietoa ja totuutta. Kumpikaan teesi ei sellaisenaan vaikuta perustellulta.
Vallan ja tiedon suhde rakentuu monimutkaisemmille kytkennöille. Kysymys on samanaikaisesti sekä totuuden politiikkoina ilmenevän vallan vaihdoksista että vaihdosten sisältöjen ja seuraamusten arvioinnista totuuden ihannetta vasten.
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Vertailtaessa Foucault'n ja Habermasin totuuden, tiedon ja vallan käsitteellistyksiä
havaitaan, että heidän filosofioidensa eroavaisuudet johtuvat osittain käsitejärjestelmien
yhteismitattomuudesta, osittain todellisista näkemyseroista. Foucault'n valtakäsite vaikuttaa laajemmalta kuin Habermasin. Sen alkuperäinen ranskankielinen termi on "pouvoir",
jonka lähin saksankielinen vastine on "die Macht". Habermasin ja Foucault'n käsitteet
eivät täysin vastaa toisiaan, sillä "pouvoir"-termin suoraa saksankielistä käännöstä lähimpänä olisi ehkä "können". Foucault'n valtakäsite vaikuttaisi olevan jotain enemmän kuin
"die Macht", ilmentävän myös tiettyä voimaa, kyvykkyyttä. Kriittisen yhteiskuntateorian
projektissa on ollut keskeisenä analyysin ja kritiikin kohteena herruus, "die Herrschaft",
joka on eräs vallan (die Macht) muoto. Herruus arvottuu negatiivisesti. Se on vallan
muoto, jota luonnehtii autoritaarisuuden, totalitaarisuuden, ylemmyyden ja samalla ihmisyyden alennustilan juonne. Foucault'n kurinalaistavan vallan analyysi näyttäisi tulevan
lähelle ilmiötä, jonka Habermas käsitteellistää herruutena. Vallan kurinalaistavat muodot
ja herruus ovat vallan ilmenemismuotoja, jotka molemmilla filosofeilla arvottuvat negatiivisesti. Toisaalta molemmat tavoittelevat positiivisen vallan käsitettä asioita läpi vievänä energiana tai kommunikatiivisena valtana. Näkemysten eroavuudet, jopa vastakkaisuus, tulevat ilmi, kun esitetään kysymys, miten valtasuhteet pitäisi järjestää ja millaisia
erilaisia todellisia mahdollisuuksia niiden järjestämiseen on. Foucault analysoi totuuden
ongelmaa ennen kaikkea totuutena vallitsevina tieteellisinä diskursseina ja niiden tuottamana tietona. Tällöin vallan ja tosien diskurssien ongelmassa on kysymys vallan ja tiedon
ongelmasta ("pouvoir/savoir"). (Termeistä ja käsitteistä ks. Gordon 1980; Foucault 1978.)
Habermasin konsensusteoreettinen totuuskäsite sisältää ajatuksen siitä, että tiettyjen
hyvin epätodennäköisten ehtojen alaisuudessa käytävässä argumentaatiossa on mahdollista päästä yhteisymmärrykseen totuudesta. Samalla tämä näkemys sisältää ajatuksen
siitä, että todellistuvat tieteelliset diskurssit ja olemassa oleva tieteellinen tieto eivät ole
lopullisia totuuksia, vaan ne ovat hypoteettisia ehdokkaita totuudesta jatkuvasti käytävässä argumentaatiossa. Tällöin universaalin yhteisymmärryksen idea siirtyy jatkuvasti
tulevaisuuteen, koska sen edellytyksinä toimivien kommunikaation kriteerien täyttyminen
ei nykyisyydessä ole mahdollista. Toisin kuin foucault'laisessa diskurssissa habermasilaisessa diskurssissa avautuu tietty mahdollisuuksien horisontti vallitsevia tieteen "totuuksia" ylittävälle ja niitä vastaan asettuvalle totuuden käsitteelle. Juuri tämän horisontin
avulla Habermas välttää totuuden konsensusteoriaa uhkaavan vaaran, että ajaudutaan fundamentalismiin, jonka mukaisesti katsotaan jonkin olemassa olevan tiedeyhteisön yhteisymmärryksen ilmentävän kyseenalaistamatonta, lopullista totuutta. (ks. esim. Habermas
1987b, 116–160; Reese-Schäfer 1991, 17–24.)
Foucault'lainen totuuden politiikan käsite kytkeytyy perustavanlaatuisesti vallan käsitteeseen. Totuuden politiikka tarkoittaa tässä käsitejärjestelmässä ennen kaikkea vallalla
olevan tiedon valtaa eli politiikkaa, jota harjoitetaan totuuden kautta ja avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että asioita oikeutetaan ja niille annetaan auktoriteetti totuuden diskurssilla,
so. väittämällä, että tämä on totuus. Totuuden politiikan käsite tarkoittaa niitä diskursseja,
jotka kulloinkin ovat vallalla tieteen kentällä ja jotka esitetään totena tieteellisenä tietona.
(Foucault 1976; Foucault 1977; Barrett 1991; Anttonen 1993b; Kusch 1994.) Foucault ei
ota kantaa siihen, ovatko nämä diskurssit tosia vai eivät. Hän on ennen kaikkea kiinnostunut siitä, miten "totuudet" tuotetaan, miten niitä käytetään ja miten niiden vaikutukset varmistetaan. Nämä kannanotot eivät kuitenkaan kiistä totuuden tai toden tiedon mahdollisuutta. Ne vain osoittavat perustavanlaatuisen suhteen tiedon ja vallan välillä. Tahto
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totuuteen onkin nietzscheläisittäin tahtoa valtaan. Totuuden halu on avainulottuvuus siinä,
että tiede on historiallisesti vähitellen institutionaalistunut valtana. Muita tällaisia totuuden politiikkaa harjoittavia instituutioita ovat kasvatuksen käytännöt ja koulutusinstituutiot, jotka kaikki harjoittavat valtaansa tiettyjen opinkappaleiden ja diskurssien kautta
ohjailemalla totuuksia. (ks. Foucault 1976; Foucault 1977; Barrett 1991; Anttonen 1993b;
Anttonen & Kemppainen 1994; Kusch 1994.)
Yksinkertaistaen voidaan todeta, että tiede tuottaa totuuksia, joista ei aina edes tiedetä,
ovatko ne totuuksia vai eivät. Merkittävää kuitenkin on, että niitä käytetään totuuksina.
Tämä foucault'lainen näkemys totuuden politiikasta eroaa perustavanlaatuisesti Jürgen
Habermasin (1987) totuusteoriasta. Habermasin teorian tavoitteena on kritisoida valtaa,
joka esiintyy totuutena. Teoria perustuu yhteisölliseen totuuden konsensusteoriaan ja
paremman argumentin voimaan luottavaan tietoteoriaan, jonka mukaan totuus on ihanne,
jonka toteuttamista tiedeinstituution totuudet tavoittelevat milloin enemmän, milloin
vähemmän. Vaikka totuudesta argumentoiva tiedeyhteisö ei kykenekään saavuttamaan
lopullista totuutta, totuuden muodostamisen kriteerit eivät ole satunnaiset. Näiden kriteerien keskeisin ulottuvuus on, että totuutta ja tieteellistä tietoa ei voida alistaa vallan palvelukseen. Jos näin tapahtuu, tilanne on osoitus siitä, että tiedeyhteisö ei toimi sen totuuteen suuntautuneiden tavoitteiden ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Foucault'n (1976)
mukaan tiedeyhteisö ei ole koskaan toiminutkaan tällä tavalla. Foucault'ta voidaan tulkita
myös siten, ettei hän itse asiassa aina ole varma, onko lopullista totuutta edes olemassa.
Tosiasiat ovat vain tulkintoja. Totuutta ei voida löytää, vaan se täytyy tehdä. (Ks. Foucault
1976; Foucault 1978, 21–23; Kusch 1994.)
Barrett (1991) kuvaa vallan ja tiedon suhdetta siten, että kaikkia tieteenharjoittajia säätelee valta. Tieteenharjoittajat (totuuden poliitikot) ovat osallisia vallan verkostoissa.
Tästä syystä näkemys vapaasta tieteenharjoittajasta, jonka ylle valta lankeaa ylhäältä, ei
selitä tieteen ja muun yhteiskunnallisen vallan välisiä kytkentöjä. Foucault'n tavoitteena
oli selvittää, miten kasvava yksilöiden kurinalaistaminen on moderneissa länsimaisissa
yhteiskunnissa tapahtunut ja miten tieteellistä tietoa on käytetty tämän intressin palveluksessa. Miten tiedolla on harjoitettu valtaa — miten totuuden politiikkoja on käytetty? Niiden harjoittaminen on ollut mahdollista, koska vallan vaikutukset eivät useimmissa tapauksissa ole loppujen lopuksi olleet negatiivisia, vaan totuuden politiikkoina ilmenevä
valta on tuottanut positiivisia, tieteellisiä diskursseja luovia vaikutuksia. Valta ja tieto
eivät samastu foucault'laisessa analyysissä, vaan erittelyn kohteena on vallan ja tiedon
suhde, joka on ongelma. Kaikki menestyksekkäät vallan harjoittamisen muodot edellyttävät tuekseen tietoa ja uskomuksia.
Kun on kysymys totuuden politiikasta, on kysymys myös valta-asemista ja hallitsevista positioista sekä kunkin totuuden politiikan oikeellisuuden varmistavista käytännöistä. Tällöin on kysymys myös tosia diskursseja rajaamaan pyrkivistä käytännöistä. Foucault'n (1978) mukaan tiedeyhteisö on paitsi totuutta tuottava ja totuuden politiikkaa harjoittava, myös poissulkemisen käytäntöjä harjoittava instituutio. Vallitsevien totuuden
politiikkojen on alistettava joitakin muita tiedon muotoja ja diskursseja, jotta ne voisivat
varmistaa valta-asemansa. Tieteen kentällä syntyy siis poissuljettua, alistettua, haudattua
ja piilotettua tietoa. Poissuljettu tieto on usein luonteeltaan sellaista tietoa, joka ei
mukaudu vallitseviin totuuden politiikkoihin (Kusch 1994, 129).
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Totuuden politiikan käsite on erittäin keskeinen kasvatusinstituutioiden tarkastelun
kannalta, koska siihen sisältyy aina yhtenä sen harjoittamisen piirteenä pyrkimys kasvattaa kyseisen politiikan mukaisia subjekteja. Foucault'n keskeisiä kysymyksiä olivat.
Miten subjekteja muokataan vallan vaikutusten alaisena? Miten muovataan sellaisia subjekteja, jotka harjoittavat valtaa ja sellaisia, jotka alistuvat siihen? (Ks. Barrett 1991, 123–
156.) Totuus tuotetaan aina erilaisten pakkojen alaisuudessa. Totuus sisältää vallan säätelevät vaikutukset. Kunkin yhteiskunnan valtarakenteet, -järjestelmät ja -suhteet vaikuttavat aina totuuden tuottamisen taustalla. Totuuden ja tiedon tuottamiseen erikoistuneet instituutiot ja diskurssit ovat elintärkeitä valtajärjestelmien säilymisen kannalta, koska tuotettuun totuuteen tukeutuminen takaa sen, että vallan harjoittaminen jatkuu. Totuus ja
valta muodostavat toisiaan täydentävän ja toisistaan riippuvaisen järjestelmän, jolloin tieteenharjoittajat ovat pakotettuja tuottamaan vallan totuuden, jota yhteiskunta vaatii.
Totuus muodostaa lakeja, joiden mukaisesti tosina pidetyt diskurssit tuotetaan. Tosiksi
hyväksytyt diskurssit taas päättävät vallan vaikutuksista ja laajentuvat vallan vaikutuksiksi. Totuutta tuottaviin tieteellisiin diskursseihin ja instituutioihin kohdistuu jatkuva
taloudellinen ja poliittinen kannustus, mikä saa aikaan sen, että tuotetaan taloudellisen
tuotannon ja poliittisen vallan vaatimia totuuksia. Totuutena näyttäytyvä tieto on jatkuvien poliittisten kiistojen ja sosiaalisen kamppailun kohteena. Totuudesta on tullut valtavan kulutuksen kohde — tuote, jonka markkinoinnista huolehtivat yhä laajenevat informaatio- ja kasvatuskoneistot. Ne käyttävät samalla valtaa siirtämällä tiedon käyttäjille
vallan totuuden, joka on tuotettu ja välitetty kontrollin alaisuudessa. Jokaisella yhteiskunnalla on omat totuusrégimensä, yleiset totuuden politiikkansa. (Foucault 1977, 131–133.)
Foucault täsmentää totuuden politiikan käsitettä seuraavasti. Totuuden politiikka tarkoittaa ensinnäkin sitä, että tietyntyyppiset diskurssit hyväksytään ja pannaan toimimaan
tosina. Toiseksi totuuden politiikalla tarkoitetaan mekanismeja ja menettelytapoja, jotka
mahdollistavat tosien ja epätosien lauseiden erottamisen toisistaan. Kolmanneksi sillä tarkoitetaan tekniikkoja ja käytäntöjä, joita arvostetaan totuuden tuottamisen ja tiedon hankkimisen välineinä. Lisäksi totuuden politiikan määrittämisessä on keskeistä niiden asema,
joilla on hoidossaan sen sanominen, mikä lasketaan totuudeksi. (Foucault 1977, 131–
133.)
Esityslista vallan ja tiedon välisten kytkentöjen ongelman ratkaisemiseksi muodostuu
ristiriitaiseksi. Foucault'n tavoitteena on toisaalta irrottaa totuuden valta sosiaalisesta,
kulttuurisesta ja taloudellisesta ylivallasta, jonka sisällä se nykyään toimii, toisaalta vain
kehittää teoriaa tiedeinstituution valtakamppailuista. Tieteenharjoittajille jää hieman liikkumavaraa kaikkialla risteilevan valtaverkoston silmukoissa. Tämän liikkumavaran mahdollistaja on valta itse — produktiivinen, tuottava valta. Yhteiskunnan rakenteelle ja toiminnalle elintärkeän totuusrégimen muodostamisesta käytävä taistelu toimii liikkumavaran mahdollistajana. Taistelu on kuitenkin kyseenalainen keino, koska se ei mahdollista
tietoon kiinnittyvän vallan irrottamista erilaisista hegemonian muodoista. Taistelu on taistelua totuudesta tai totuuden ympärillä, mutta se ei oleellisesti ole taistelua totuuden puolesta. Kamppailun kohteena ovat pikemminkin totuuden status ja sen taloudelliset ja
poliittiset roolit. Se on taistelua niistä säännöistä, joiden mukaisesti totta ja epätotta erotellaan ja vallan vaikutukset kiinnitetään toteen. Tieteenharjoittajan olennainen poliittinen ongelma ei ole, kuinka kritisoida tieteeseen otaksuttavasti kytkeytyviä ideologisia
sisältöjä ja olla samalla vakuuttunut siitä, että oma tieteellinen käytäntö perustuu oikealle
ideologialle, vaan se, kuinka on mahdollista muotoilla uusi totuuden politiikka. Fou-
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cault'n mukaan eräs puute vallan ja tieteen suhteen käsitteellistämisessä onkin ollut, ettei
valtaa koskaan nähty itsessä tai omassa leirissä. Sitä katsottiin harjoitettavan vain vastustajan leirissä. Foucault'n tavoitteena ei ollut totuuden emansipoiminen jokaisesta valtajärjestelmästä. Se on mahdotontakin, koska totuus on jo valtaa. Totuus ei ole vallan ulkopuolella, vaan se on aina valtakamppailun tulos. Se ei ole mikään emansipoituneiden yksinoikeus. Emansipatorinen diskurssi on yksi diskurssi muiden joukossa. Sillä on mahdollisuus
muodostua totuutta määrittäväksi valtajärjestelmäksi, jos se voittaa totuuskamppailussa.
Sillä ei kuitenkaan voi olla mitään yleismaailmallista totuuden muodostumista säätelevää
asemaa. Totuuden politiikan avulla käytettyyn valtaan kiinnittyy täten aina myös hegemonisen, ylivallaksi muodostuneen vallan juonne. (Foucault 1977, 109–133.)
Foucault tarkoittaa totuudella tieteessä tosiasiallisesti vallalla ja vallassa olevia diskursseja. Hän on kiinnostunut ennen kaikkea siitä, miten totuuden vaikutukset on tuotettu
diskursseissa, jotka sinänsä eivät ole sen enempää tosia kuin epätosiakaan. Diskurssit 56
tuottavat valta-asemia, jolloin voidaan puhua diskursiivisesta valtajärjestelmästä. Subjekteja kantava ja määräävä historia on pikemminkin sodan kuin kielellisten yhteisymmärryksien historiaa: valtasuhteita, ei merkityssuhteita. Historia ei kanna merkityksiä siinä
mielessä, että se olisi käsitteellistettävissä esimerkiksi hermeneuttisesti tai dialektisesti
kommunikaation rakenteeksi, kieleksi, dialogiksi tai ristiriitaisuuksiksi. Myös diskurssit
ovat olennaisesti vallan läpitunkemia. Ketä ne palvelevat? (Foucault 1976, 90–91, 106–
107; Foucault 1977, 144.) Foucault'laisessa valtadiskurssissa ei esitetä kysymystä valtajärjestelmäksi nousseen diskurssin pätevyydestä ja tarkoitusperien oikeutettavuudesta,
mitä Habermas sen sijaan pitää keskeisenä kysymyksenasetteluna. Habermasin (1965,
163–164; 1987b) mukaan totuuden idea toimii metodina, jolla voidaan kriittisesti tarkastella tieteessä todellistuvia diskursseja. Perusajatuksena on, että totuudesta olisi mahdollista päästä yksimielisyyteen herruudesta vapaassa dialogissa, joka ei kuitenkaan voi
todellistua. Tällöin herruudesta vapaan dialogin todellistaminen siirtyy tulevaisuuteen.
Foucault (1976, 95–108) jättää tuskin lainkaan toivoa niille, joiden tavoitteena on "dominaatiosta vapaa dialogi", jossa ennakoituu herruudesta vapaa maailma. Tieteenharjoittajilla ei ole keinoja, joilla olisi mahdollista vastustaa vallan kurinalaistavia mekanismeja
— tieteellisen tiedon mukana seuraavaa vallan nousua.
Foucault (1976, 93–94) kyseenalaistaa habermasilaisen emansipatorisen intressin
todellistamisen mahdollisuuksia ja herruudesta vapaan dialogin toteutumismahdollisuuksia tieteessä. Valtasuhteet vaikuttavat aina totuusdiskurssien tuottamisessa. Sama koskee
tiedon vapauttavaa voimaa korostavaa puhetapaa, jos siitä tulee vakiintunut diskurssi tieteessä. Tieteen diskurssit ovat siinä määrin vallan läpitunkemia, ettei niitä ohjaavan rajoitetunkaan emansipatorisen intressin olettaminen ole mahdollista. Niiden muotoutumista
ei määritä yhteisymmärryksen ja ihmisenä kasvamisen tavoite, vaan vallan tavoite. Tiedon vapauttavaa voimaa etsivä diskurssikaan ei voi paeta valtaa itsessään, vaan valta on

56. Kuschin (1985, 54–64) mukaan Habermasin ja Foucault'n erimielisyys juontaa juurensa siitä, että Foucault'n diskurssikäsite
on monologinen. Se ei edellytä dialogista suhdetta, kun taas Habermasin diskurssi edellyttää sitä. Foucault'n diskurssi viittaa
kaikkeen puhuttuun. Siitä käsin ei ole mahdollista muotoilla etiikkaa, jolloin diskurssianalyysi muodostuu vallan analyysiksi,
joka ei tunne mitään etiikkaa. Tällöin ei ole mahdollista muotoilla eettisiä tai normatiivisia periaatteita. Habermasin
diskurssin käsitteen intersubjektiivinen luonne puolestaan välttämättä asettaa kysymyksen oikeudenmukaisuudesta suhteessa
kanssapuhujiin. Samalla se sisältää näkemyksen normatiivisesta perustasta, jolta kritiikki voi lähteä ilman, että siihen
itseensä sisältyisi vallan momentti.
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tarrautunut jo diskurssin muodostumisen ehtoihin. Tällöin Foucault menettää mahdollisuuden toteuttaa tavoitteensa vapauttaa historiallinen tieto hierarkkisesta rakenteesta,
koska valta on jo tiukasti kiinni hänen genealogiassaankin.
Foucault (1977, 117–119) pitää riittämättömänä habermasilaisen valtakäsitteen perusideaa vallasta tukahduttamisen ja alistamisen välineenä, koska valta sisältää aina myös
tuottavaa voimaa. Jos vallan vaikutukset määritellään pelkästään tukahduttaviksi, omaksutaan käsitys vallasta lakina, joka sanoo ei, jolloin valta kantaa mukanaan pelkästään
tukahduttavia ja estäviä voimia. Foucault ei usko siihen, että ihmiset olisivat totelleet, jos
valta olisi ollut pelkästään negatiivista ja tukahduttavaa. Hän kysyykin, mikä tekee vallasta hyvänä pidettyä ja hyväksyttyä ja vastaa, ettei se pelkästään paina meitä voimana,
joka sanoo ei, vaan vie läpi ja tuottaa asioita, saa aikaan mielihyvää, muodostaa tietoa ja
tuottaa diskursseja. Se on tuottava verkosto, joka kulkee yhteiskunnallisen läpi suuremmassa määrin kuin sen negatiiviset, tukahduttavat osa-alueet. Valta tuottaa, mutta tuottaako herruus ja mitä se tuottaa. Foucault'n valtakäsitteeseen jää negatiivisuuden leima:
taistelu vallasta ja valtasuhteiden muutokset sotana. Tukahduttavaa, alistavaa, tuhoavaa
valtaa ja tuottavaa valtaa ei kyetä erottamaan toisistaan, jos ei kysytä vallassa olevan diskurssin intressiä.
Foucault'n (1974; 1976, 103–107) tarkastelun kohteena oli erityisesti humanististen
tieteiden tieto, sen historia ja kytkennät valtaan ja muotoutuminen vallan ehtojen alaisuudessa. Valta ja tieto muodostavat erottamattoman ykseyden ihmistieteissä. Vallan teknologiat tuottavat kurinalaistavia vaikutuksia, kun humanististen tieteiden tietoa sovelletaan
esimerkiksi terapioina tai sosiaaliteknologioina ihmisten arkielämän kokemuksiin. Humanistiset tieteet manipuloivat ja välittävät mekanisoivaa valtaa. Tiede manipuloi sosiaalista
toimintaa ja järjestää väestön motiiveja. Se palvelee yhteiskuntaa, jonka tavoitteena on
yhdenmukaistaa itsensä ja määritellä normalisoivien normien kriteerit. Ihmisten elämää
muokkaavien totuuden tekniikoiden verkoston tukipylväinä voidaan pitää esimerkiksi
pedagogeja, lääkäreitä, psykologeja, tuomareita, perhesuunnittelijoita.
Genealogia selittää tiedon synnyn vallan harjoittamisesta käsin. Kaikkea tiedonmuodostusta ohjaa vallan intressi. Genealogian kaksoisrooli tulee esille siinä, että yhtäältä se
palvelee empiiristä analyysiä, jossa valtasuhteet käsitteellistyvät tieteellisen tiedon synnyn ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten ehtoina. Toisaalta se selittää, kuinka tieteellinen
diskurssi ihmisestä ylipäätään on mahdollinen. Modernin tiedekäsityksen järkevää ydintä
puolustava Habermas (1987a, 267–269) on huolissaan siitä, että tieteelliset ja ylipäätään
tietoa muodostavat diskurssit menettävät erityisen pätevyytensä. Niistä tulee samanlaisia
valtajärjestelmiä kuin muistakin diskursiivisista käytännöistä. Moderni tiedon halu
samastuu vallan haluun, joka määrittää sääntökokoelmaa, jonka mukaan tosi ja epätosi
erotetaan toisistaan ja valtavaikutukset kiinnitetään totuuteen. Ihmistä koskeva tieteellinen tieto kääntyy kurinalaiseksi väkivallaksi terapioina, asiantuntijanäkemyksinä, sosiaaliteknologioina, opetussuunnitelmina, testeinä, tutkimusraportteina, tietopankkeina ja
uudistusehdotuksina. Habermas syyttää Foucault'ta positivistisesta asenteesta, jonka
mukaisesti valtaa ei enää tarvitse kytkeä toimivien ja arvioivien subjektien kyvykkyyteen
— vallasta tulee subjektitonta ja kasvotonta.
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2.5.3. Kriittisiä huomioita kokonaisvaltaistavaa valtaparadigmaa
kohtaan
Foucault'n mukaan manipulatiivisten ja ei-manipulatiivisten lähtökohtien erottelu ei ole
mahdollista. Emansipaatioon suuntautuminen ei kykene estämään vallan ja tiedon yhteenkietoutumista. Valta toimii edellytyksenä kaikelle tiedolle, myös emansipatoriselle.
Tiedon vapauttavan voiman puolesta puhumiseen sisältyy valtaa yhtälailla kuin sosiaaliteknologiseen manipulaatioonkin, koska emansipatorisen tiedon artikuloitumista edeltää
jo valtataistelu ja kamppailussa voittaminen. Foucault'n (1976, 81) näkemykset heittävät
vapautusta tavoittelevien diskurssien ylle epäilyksen niihin piilotetusta tavoitteesta valaa
todellisuus tiettyyn kokonaisvaltaiseen, hierarkkiseen muottiin. Vapautusta etsivien diskurssien sisältö ja tavoitteet eivät takaa niiden irtautumista vallan vaikutuspiiristä. Habermas pitää näkemystä Foucault'n valta-analyysin tukkeumana, josta tämä tosin ennen kuolemaansa alkoi etsiä ulospääsyä pohtimalla ihmistieteiden perustaa myös muista kuin
dominaation lähtökohdista, esimerkiksi eettisten näkökohtien perustalta. Foucault'n valtaanalyysi on moraalisesti neutraalia. Hän ei kytke vallan analyysiään kysymykseen ihmisoikeuksista, todellisesta demokratiasta ja normatiivisesta diskurssista kuten Habermas.
Valta tosin kytkeytyy normatiivisuuteen siten, että normatiivisten diskurssien käyminen
on taistelua vallasta ja kamppailua siitä, kuka ja miten saa määritellä niiden sisällöt. Foucault'n analyysistä seuraakin tietty lohduttomuus, jonka Habermas ilmaisee siten, että lähtökohtaoletus tiedon- ja vallanhalun ykseydestä tuottaa johtopäätöksen, jonka mukaan
kaikki tieto perustuu epäoikeudenmukaisuudelle. Taistelussa voittaminen riittää, jolloin
oikeudenmukaisuus palautuu kysymykseksi suvereenin vallasta määritellä oikeus, joka on
luonteeltaan tukahduttavaa. Tasavertaisessa diskurssissa muodostuvan "kommunikatiivisen vallan" tie ei ole avoinna.
Foucault'n mukaan moraalin retoriikalla kätkettiin brutaali muutos vallan tekniikoissa
ja modernin valtajärjestelmän nousu — sellaisen sopeuttamiskoneiston hiominen, joka
edellytti vastuullisuutta ja asetti arkipäivän toiminnan eloonjäämistaistelun palvelukseen.
Habermas (1993, 339–349) huomauttaa painokkaasti, ettei modernisaatiota kokonaisuudessaan toteutettu siten, että reformiliikkeet olisivat oikeuttaneet itsensä normatiivisesti
lain ja moraalin retoriikalla ja kätkeneet vallan aspektinsa humaanisoimalla sen. Teesi voi
olla osuva kuvattaessa joitakin modernisaatiossa tapahtuneita kehityskulkuja. Yleistettynä
kokonaisuuteen se on kuitenkin epätosi. Foucault on jäänyt valtakäsitteistönsä vangiksi,
jolloin myös moraalis-praktiset oppimisprosessit näyttäytyvät valtaa tukevien prosessien
voimaperäistymisenä. Ihmisten arkielämä ei rakennu eloonjäämistaisteluksi siinä määrin
kuin Foucault antaa ymmärtää, vaan sieltä on löydettävissä toisenlaisen rationaalisuuden
jälkiä. Arkielämässä ilmenee orastavia tendenssejä herruudesta vapaaseen yhteiselämään
ja yhteiskuntaan. Elämismaailmoissa ei pelkästään taistella vallasta, vaan siellä muodostetaan itseymmärrystä ja identiteettiä, rakennetaan jaetuissa merkityksissä ja niiden välittymisprosesseissa muodostuvia traditioita ja opitaan toimimaan moraalisesti kehittyneemmän järjellisyyden, jälkikonventionaalisen moraalin varassa.
Habermas (1993, 421) väittääkin, että

"Geld und Macht können Solidarität und Sinn weder kaufen noch erzwingen."
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Tiedon genealogian tarkoituksena on tuottaa keino "alistetun tiedon" kansannousulle.
Alistetulla tiedolla tarkoitetaan niiden ryhmien kokemuksia, jotka eivät koskaan ole saavuttaneet virallisen tiedon asemaa ja jotka eivät ole koskaan riittävästi artikuloituneet.
Alistettu tieto muodostaa valtajärjestelmien kasvualustan siinä mielessä, että sen edustajat
kantavat valtajärjestelmää muodostamalla tiedon, joka on hylätty riittämättömänä, naivina, hierarkkisesti alhaalle eli vaaditun kognitiivisen tai tieteellisen tason alapuolelle
sijoittuvana tietona. Genealogia muodostaa tietyn vastavallan position, josta käsin se saavuttaa näkökulman, jonka oletetaan ylittävän hallitsevien valtadiskurssien näkökulmat.
Tästä perspektiivistä on mahdollista ylittää vakiintuneet "pätevyydet", jotka ovat muotoutuneet vallassa olevassa diskurssissa. (Foucault 1976, 81–85.)
Genealogia tarkoittaa sekä historiaa että näkemystä sen tutkimisen lähtökohdista.
Genealoginen historian tutkimus tarkoittaa alkuperän ja synnyn esiin kaivamista. Vallan
läpäisevyys Foucault'n ajattelussa tulee ymmärrettäväksi alkuperän ja synnyn tutkimisen
idean avulla. Hänen mukaansa ihmiskunnan historian aamu näyttäytyy alusta alkaen metsästyksen, sodan, taistelujen, voimasuhteiden ja samalla väkivallan ja alistamisen historiana. Toiseksi genealoginen historian tutkimus tukeutuu näkemykseen, että se tutkii
"todellista historiaa". Genealogia pyrkii eroon teleologisesta, väistämättömään päämäärään tukeutuvasta ja rationalistisesta historian kirjoituksesta ja historian filosofiasta. Historian epäjatkuvuudet ovat tärkeitä historian "todelliseksi tekemisessä", koska "todellinen
historia" edellyttää sitä, että se voi tuottaa epäjatkuvuuden vallitsevaan olemisen tapaan,
jolloin historian suunta muuttuu. Tällöin se kritisoi jokaista historiaa, jota johtaa ylihistoriallinen lähtökohta — historiaa, joka pakottaa ajan moninaisuuden yhdeksi ennalta määrätyksi kokonaisuudeksi. Historian ulkopuolelta otettu lähtökohta antaa käyttöön väistämättömän objektiivisuuden tunnun — vakuuttuneisuuden ikuisen totuuden tavoittamisesta. (Foucault 1978, 83–101.) Foucault pohtii samaa historian ja yhteiskunnan ulkopuolelta tuotetun fundamentalismin ongelmaa kuin Habermaskin, joka tarjosi siihen diskursiivista ratkaisua. Jos historian suunta ratkaistaan intersubjektiivisesti sosiaalisessa toiminnassa, sitä suuntaamaan ei tarvitse olettaa mitään ennalta määrättyä historian teleologiaa.
Foucault'n analyysissä joudutaan sen ongelman eteen, etteivät hänen peruskäsitteensä
mahdollista herruuden kritiikkiä. Ongelmallista tämä on erityisesti siksi, että ei ole olemassa mitään kriteerejä, joilla olisi mahdollista erottaa toisistaan parempia ja huonompia
sääntöjä tai käytäntöjä. Habermasin (1987a, 280–286) mukaan Foucault'n keskeisin
ongelma on, ettei hänen valtakäsitteensä salli vastavallan perustelua, joka takaisi tiedollisen etuoikeuden toisiaan seuraavien valtajärjestelmien asetelmaa purkamaan suuntautuvan historian filosofian perustalta. Jokainen vastavalta liikkuu jo syntyessään sen valtahorisontin sisällä, jota vastaan se taistelee. Se muuttuu uudeksi valtakompleksiksi, joka synnyttää uuden vastavoiman niin pian, kuin siitä tulee voittoisaa. Tiedon genealogiakaan ei
kykene murtamaan tätä kehää. Tämän päivän teoreettisen valtajärjestelmän ja tiedon hierarkkisuuden vastustajat tulevat luomaan huomisen valtajärjestelmän ja pystyttämään
uuden tiedon hierarkian.
Foucault'laiseen totuuden politiikkojen analyysiin sisältyy epäluottamuksen sävyttämä,
kyyninen juonne, joka on vastakkainen habermasilaiselle demokraattiselle sitoumuksellisuudelle. Ihmiskunta ei suinkaan edisty vähitellen taistelusta taisteluun saavuttaakseen
viimein yleismaailmallisen yhteisymmärryksen, kuten Habermas väittää, vaan se siirtyy
herruudesta herruuteen. Herruusasemat säilyvät, vain niiden haltijat vaihtuvat. (ks. tar-
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kemmin Anttonen 1993b; Kusch 1994.) Totuuden politiikan käsitteessä oletetaan, että
joku luo totuuden politiikat ja harjoittaa niitä. Vastuulliset toimijat on mahdollista tunnistaa ja asettaa vastuuseen harjoittamastaan totuuden politiikasta niissä tapauksissa, joissa
se tuottaa vahingollisia seuraamuksia. Moraalisen vastuullisuuden elementti kätkeytyy
myös foucault'laiseen retoriikkaan, vaikkei Foucault sitä korostakaan. Moraalisen arvioinnin näkökulmaa avaa myös näkemys siitä, että valtaa ei omisteta, vaan sitä harjoitetaan.
Valta on olemassa toiminnassa, josta toimija on vastuussa. Moraalisen vastuullisuuden
perääminen avaa kysymyksiä. Mitä kansallissosialistit tekivät totuuden politiikallaan?
Mitä kriitikot tekivät omallaan? Valta-analyysia on syytä täydentää tarkastelemalla habermasilaisittain moraalisia seuraamuksia. Tällainen tarkastelu etsii kriteerejä, joiden perusteella jokin totuuden politiikka voidaan määrittää yhteiskunnallisen oppimisen edistysaskeleeksi. (ks. myös Anttonen 1993b; Anttonen 1995a; Anttonen 1995b; Anttonen 1995c.)
Kriteerien ja perustelujen etsiminen on tärkeää, koska Auschwitz kyseenalaistaa modernin yhteiskunnan sivilisaation edistyksellisyyden ja tieteen rationaalisuuden (ks. tarkemmin myös Jokisalo 1996, 122).
Habermas sitoutuu demokraattisiin projekteihin, kun taas Foucault katsoo päältä ja
toteaa: totuuden politiikkoja, jotka oikeuttavat itsensä demokratian retoriikalla. Kumpikin näkökohta on jossain määrin yksipuolinen ja jossain määrin perusteltu. Miten moraalisia seuraamuksia on perusteltua arvioida? Habermasin (1987b) mukaan ne on mahdollista asettaa argumentoinnin kohteeksi, jolloin ei vallitse täydellinen relativismi ja yhteismitattomuus, vaan normatiivisia ja moraalisia kriteerejä on oletettava. Nimenomaan
moraaliset perustelut nousevat hyvin keskeisiksi tiedon muodostuksen ja totuuden politiikkojen harjoittamisen kannalta. Habermasin teoria on yksi varteen otettava askel
moraalisten kriteerien muodostamisen suuntaan. Teoria ei välttämättä kuitenkaan toimi
käytännössä, koska on hyvin vaikeaa ennakoida kunkin totuuden politiikan käytännöllisiä ja moraalisia seuraamuksia silloin, kun se on vasta tulossa valta-asemaan. Jälkiviisaus
eli seuraamusten jälkikäteinen arvioiminen on tässäkin tapauksessa helpompaa, mutta
joissakin tapauksissa uhraukset ovat saattaneet jo olla liian kovat, kuten tavoitteena on
osoittaa seuraavien konkreettisten tapausten analyyseilla.
Tarkastelen tutkimukseni historiallisessa osuudessa kahta totuuden politiikkaa, joista
toisen historia on tuominnut ja toisen harjoittamista jatketaan edelleen — kansallissosialistisen ajan "sivistysideologiaa" sekä uudelleenkoulutus- ja demokratisoimisohjelmia,
joiden toteuttamiseen frankfurtilaiset kriitikot osallistuivat yhdessä juutalaisyhteisöjen
kanssa. Erityisesti keskitytään sen erittelyyn, millaisia vaikutuksia nämä kaksi yhteiskunnallista projektia tuottivat. Oliko kansallissosialistisessa ja demokratisoivassa totuuden
politiikassa jotain perustavanlaatuisesti erilaista? Vai onko tyydyttävä siihen, että totuuden politiikkojen välistä paremmuutta ei voida arvioida — kysymys on vain yhtä kaikki
vallasta? Löytyykö niiden vertailulle ja arvioinnille moraalisia kriteerejä, joiden perusteella voidaan sanoa, että toinen on todempaa ja oikeudenmukaisempaa kuin toinen? Erittelen totuuden politiikkoja aluksi foucault'laisesta näkökulmasta, jolloin myöskään
hyväksytyn totuuden politiikan demokratisoimismotiivit eivät oletettavasti näyttäydy kaikilta osin kovin ihanteellisessa valossa. Myös habermasilainen paremman argumentin ja
moraalisen arvioinnin idea on erittäin perusteltu ja sovellutuskelpoinen, jotta ei ajauduttaisi täysin relativistiseen näkemykseen näiden totuuden politiikkojen suhteista ja oikeutettavuudesta (ks. Habermas, 1987a; Habermas 1987b; Anttonen 1995c, 55–61).
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Ennen tätä historiallista analyysia esitellään tiivistetyt tutkimusongelmat ja tutkimuksen metodologia sekä esitetään kaksi filosofista teesiä modernisaation ja yhteiskunnallishistoriallisen oppimisen suhteista. Historiallisen todistusaineiston erittelyn jälkeen palataan dialektisen metodin mukaisesti uudelleen näihin filosofis-teoreettisiin kysymyksenasetteluihin. Tarkasteluissa pohditaan kasvatustieteellisiä peruskysymyksiä. Esimerkiksi
kysymys ihmisen perusolemuksesta nousee keskeiseksi oppimisprosessien tarkastelun
lähtökohdaksi, kun kysytään sitä, millaista kulttuuria ja sivistystä tarkastelun kohteena
olevat yhteiskunnalliset oppimisprosessit ovat tuottaneet. Kasvatustieteen ja kasvatuksen
kannalta olennaisiksi kysymyksiksi asettuvat, millainen diskurssi ihmisestä toimi kansallissosialistista ja demokratisointiin suuntautunutta totuuden politiikkaa oikeuttavana
näkemyksenä ja mitä nämä diskurssit kertovat ihmisestä, ihmisen kasvatettavuudesta,
kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä yhteiskunnallisten oppimisprosessien edellytyksinä ja suuntaajina. Tutkimuksen kasvatustieteellinen luonne määrittyy näiden kysymyksenasettelujen myötä sivistysteoreettisesti. Kasvatuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen välisten suhteiden erittelyssä voidaan katsoa viime kädessä
olevan kysymys inhimillisen sivistyksen ja kulttuurin muotoutumisen ongelmasta ja sivistyskäsitteen uudelleen muotoilusta yhteiskunnallis-historiallisena oppimisena.

2.6. hteiskunnallis-historiallinen oppiminen ja pedagogiikka 57
2.6.1. Edistysajattelun vaihtoehto
Länsimaisten yhteiskuntien historiallista tarkastelua on leimannut kehityskulkujen näkeminen suoraviivaisena, kasautuvana edistyksenä. Tämä tarkastelutapa on edelleenkin toiveikkuutta herättävä huolimatta siitä, että useat kriisiytymis- ja perikatoprofeetat ovat jo
kauan sitten varoittavat sanansa lausuneet.
"Historian jokaisen perikadon mielekkyys pohjautuu juuri tähän jokaista elävää
kulttuuria odottavaan sisäiseen ja ulkonaiseen täydentymiseen ja valmiina olemiseen. Ääriviivoiltaan selvimpänä on nähtävissä 'antiikin perikato', kun me taas puolestamme aavistamme jo nyt selvästi ympärillämme ja itsessämme ensimmäiset
merkit kulultaan ja kestoltaan antiikin perikatoa täysin vastaavasta omasta tapahtumasta, länsimaiden perikadosta, joka kuuluu tulevan vuosituhannen ensimmäisiin
vuosisatoihin." (Spengler 1962, 96).
"Teemansa mukaisesti osoittaa kirjamme tendenssit, joissa kulttuurinen edistys
muuttuu vastakohdakseen." (Horkheimer & Adorno 1987, 13).

57. Tämä luku 6. on lähes tällaisena julkaistu aikaisemmin Anttonen, S. 1996d. Yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen
pedagogisena diskurssina. Julkaisussa J. Aaltola & P. Moilanen (toim.) Hyveet, dialogi ja kasvatus. Kasvatustieteen päivät
23.-25.11.1995 Jyväskylässä: 3. osaraportti. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja
käytänteitä 24. ISBN 951-34-0889-2. ISSN 1235-5739.
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Kriitikoita on myöhemminkin riittänyt. Mutta mitä heillä on tarjottavana edistysajattelun
valta-aseman tilalle? Usein vain joko romantisoiva kulttuuripessimismi tai hampaaton
vallan kritiikki, joka kokonaisvaltaistaa herruuden länsimaisen edistyksen tukipilariksi.
Aikaansa sidottuina nämä näkemykset puolustanevatkin paikkaansa. Mutta mitä ne tarjoavat tämän päivän käytännölliselle toiminnalle? Mitä ne tarjoavat kasvatusajattelulle, joka
suuntautuu ihmiseen ja yhteiskuntaan, jossa ihmiskunnan suurin ongelma — valta — olisi
ratkaistu?
Kyynistyneestä filosofisesta ilmapiiristä, joka kaikesta vapaamielisyyden vakuutteluistaan huolimatta samaistaa kaiken järjellisyyden tukahduttavan vallan ja välineellisyyden
kanssa, on löydettävissä varovaista toiveikkuuttakin — toiveikkuutta, jonka valossa
ihmiskunta voisi vielä kyetä oppimaan ja ratkaisemaan ongelmiaan (ks. esim. Habermas
1992, 16–17). Jürgen Habermasin (1993, 392–395) diskurssi länsimaisten yhteiskuntien
kehityksestä tavoittaa edistysajattelun ja vallan ongelmat, mutta tarjoaa samalla vaihtoehtoisen, kehityksen valtavirtaa kritisoivan näkökulman. Tärkeintä on oppia yhteistä tahdonmuodostusta ja demokraattista päätöksentekoa ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja
kommunikaatiossa. Tärkeintä on tavoitella herruudesta vapaata kommunikaatioyhteyttä,
kasvaa ihmisenä tähän suuntaan ja muuttaa yhteiskuntaa sitä kautta, kuten Wolfgang
Lempert ja Klaus Mollenhauer (1991) kriittisen kasvatustieteen tavoitteenasettelut ilmaisevat (ks. myös Tschamler 1978). Tärkeää on kuitenkin myös kysyä, voidaanko tällaisten
oppimisprosessien osoittaa historiallisesti todellistuneen. Opittiinko Auschwitzista jotain?
Ja mitä Auschwitzissa opittiin? Opittiinko kansallissosialistista valtajärjestelmää pönkittäneen kasvatuksen luonteesta jotain? Historialliset kysymykset on esitettävä, jotta yhteiskunnallis-historialliseen oppimiseen sisältyvä optimismi ei osoittaudu katteettomaksi
ihanteellisuudeksi.
Yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen näkökulma kiteytyy näkemyksessä, jonka
mukaan ihmisten on mahdollista oppia jo toteutuneesta historiasta, menneisyydestä (ks.
Habermas 1995). Historiallisia oppimisprosesseja on mahdollista todellistaa kasvatuksen
ja yhteiskunnallis-poliittisen toiminnan kautta. Yhteiskunnalliset oppimisprosessit kiinnittyvät yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden oppimiseen. Modernien yhteiskuntien kehityksen
tarkastelu oppimisprosesseina nostaa keskeisesti esille kysymyksen todellistuneiden ja
tavoiteltavien prosessien sisällöistä. Tällöin ei enää riitä, että luotetaan yhteisöjen ja yksilöiden kykyyn oppia, vaan on habermasilaisessa diskurssissa jatkavan Klaus Ederin
(1991, 21–24, 494) tavoin kysyttävä, kykenevätkö myös järjestelmät "oppimaan" siinä
mielessä, että yksilöiden oppimiskapasiteetin kehittyminen tuottaisi myös intersubjektiivista uudelleen rakentumista eli yhteisöllisiä oppimisvaikutuksia, mikä taas puolestaan
vaikuttaisi järjestelmien uudelleen organisoitumiseen. Ongelma on merkittävä, koska historiallisen oppimisen toteutuminen edellyttää muutoksia järjestelmissä.
Ehkä keskeisimmäksi modernien länsimaisten yhteiskuntien oppimisprosesseja määrittäväksi tekijäksi on kohonnut tieteellinen tieto ja sen tuottamat yhteiskunnalliset vaikutukset, joita voidaan tarkastella foucault'laisittain tieto/valtana tai habermasilaisittain asiantuntijavaltana. Kun näkemys tieteestä suurena lineaarisena edistyskertomuksena ei enää
näytä toimivan, puhe tieteen hajoamisesta tuhansiksi pieniksi minikertomuksiksi on astunut tilalle. Mutta millaisia tieteellisiä tai yhteiskunnallisia seuraamuksia tästä on? Kykenevätkö jälkimodernit puhetavat enää rakentamaan luottamusta siihen, että tieteellä edelleen olisi jotain annettavaa ihmiskunnan ongelmien ratkaisijana? Ehdotan kolmantena
vaihtoehtona Habermasin (1987b) näkemyksiä tieteestä oppimiskertomuksena. Näkökul-
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maa voidaan luonnehtia erityisesti kasvatustieteelliseksi tavaksi tarkastella tiedon ja
asiantuntijavallan ongelmaa, koska sen ytimen muodostaa luottamus siihen, että oppimisen mahdollisuudet ovat edistykseen liittyvistä ongelmista huolimatta edelleen avoinna,
jopa lisääntyneet (ks. myös Anttonen 1995c, 89–92). Oppimismahdollisuudet eivät ole
lisääntyneet pelkästään systeemisellä, rahan ja hallinnollisen vallan, säätelemällä alueella, josta käsin tuotetaan teknisesti hyödynnettävissä oleva tieto, jota voidaan tarkastella
myös yhtenä länsimaisten yhteiskuntien ongelmien aiheuttajana. Tämän lisäksi erityisesti
elämismaailmalliset oppimisprosessit — kulttuurinen uusintaminen, sosialisaatio ja sosiaalinen integraatio — ovat tulleet yhä merkittävimmiksi yhteiskunnassa ylipäätään ja tiedeinstituutiossa erityisesti. (Habermas 1990b, 179–197.)
Habermas käsitteellistää yhteiskunnan sekä systeeminä että elämismaailmana. Kun
yhteiskuntaa tarkastellaan systeemiteoreettisesta näkökulmasta, se rakentuu järjestelmänä
ja alajärjestelminä, esimerkiksi talousjärjestelmänä, poliittisena järjestelmänä, koulutusjärjestelmänä sekä näiden järjestelmien vaihtosuhteista rakentuvana kokonaisjärjestelmänä. Järjestelmille on tunnusomaista, että ne rakentuvat strategisen toiminnan logiikan
mukaisesti, jolloin toiminta koordinoituu ennen kaikkea rahan ja vallan välineillä ja suuntautuu voiton maksimointiin ja menestykseen "valtapelissä". Kun yhteiskuntaa tarkastellaan interaktionistisesta näkökulmasta, se rakentuu elämismaailmana, jolloin kiinnitetään
huomiota ennen kaikkea ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja arkielämään yhteiskuntaa omalta osaltaan rakentavana toimintana. Elämismaailmalle on tunnusomaista, että se
rakentuu kommunikatiivisen toiminnan logiikan mukaisesti, jolloin toiminta koordinoituu kielellisesti välittyneiden "yhteisymmärrysten" varassa, jotka usein muodostuvat toimijoille itselleen tiedostumattomaksi arkitoiminnan kyseenalaistumattomaksi perustaksi.
(ks. Habermas 1981a & Habermas 1981b.)
Habermasin (1987b, 95–97; 1990b, 195–196) hyvin optimistisin sanoin:
"..., koska olen vakavissani sitä mieltä, että juuri tieteellisen argumentaation kommunikatiiviset muodot viime kädessä pitävät koossa funktioiltaan mitä erilaisimpia
yliopistollisia oppimisprosesseja. ... ... Tieteenalat ovat kehkeytyneet omissa julkisuuksissaan, ja ainoastaan näissä rakenteissa ne saattavat säilyttää elinvoimaisuutensa. ... Myös yliopiston ulkopuolella tieteelliset oppimisprosessit sisältävät jotakin yliopistollisesta alkuperäismuodostaan. Kaikki ne elävät diskursiivisen kiistelyn virikkeitä tarjoavasta ja tuottavasta voimasta, ... En halua nyt toistaa sitä virhettä, että esittäisin tutkijoiden kommunikaatioyhteisön jonakin esimerkillisenä.
Sen argumentaatiomuotojen tasaveroisessa ja universalistisessa sisällössä ilmenee
lähinnä vain tieteenharjoittamisen, ei kokonaisyhteiskunnan normit. Nämä kuitenkin ovat korostuneesti osa sitä kommunikatiivista järjellisyyttä, jonka muotojen
sisällä modernien, vakiintumattomien ja esikuvattomien yhteiskuntien on ymmärrettävä itseään."
Edellisestä sitaatista käy ilmi Habermasin näkemys tavoittelemisenarvoisista tieteellisistä
ja yhteiskunnallis-historiallisista oppimisprosesseista. Oppimisprosessien suuntaa koskeva vastaus on samalla sekä yksiselitteinen että harvinaisen ongelmallinen: kohti kommunikatiivista järjellisyyttä. Ongelmaksi muodostuu, mitä tämä kommunikatiivinen järjellisyys yhteiskunnalliseksi käytännöksi ja toiminnaksi konkretisoituna tarkoittaa (ks.
tarkemmin Anttonen 1994). Habermas näkee toki tiedeinstituution merkittävänä yhteiskunnallisten oppimisvaikutusten tuottajana, mutta nämä oppimisvaikutukset eivät välttä-
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mättä ole olleet kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaisia, vaan pikemminkin rahan ja
hallinnollisen vallan määrittämiä, yksiulotteisen teknistyneitä ratkaisuja. Lisäksi kyynistyneestä filosofisesta ilmapiiristä voimansa saavat analyysit tiedeinstituutiosta valtataistelujen esimerkillisimpänä tyyssijana, asettavat Habermasin näkemyksen tiedeyhteisössä
toteutuvasta järjellisestä kommunikaatiosta kyseenalaisiksi (Foucault 1976; Foucault
1977; ks. myös Anttonen 1993b; Anttonen 1995a). Perustellusti voidaankin kysyä, eikö
Habermas varauksistaan huolimatta edusta myös tiettyä akateemista elitistisyyttä väittäessään tiedeyhteisön kommunikaatiomuotoihin sisältyvän jotakin tavoittelemisenarvoisesta
kommunikatiivisesta järjellisyydestä.
Näiden huomioiden perustalta on kuitenkin mahdollista tarkemmin määritellä habermasilainen, kommunikatiiviseen järjellisyyteen suuntautuva yhteiskunnallis-historiallisen
oppimisen näkökulma. Lyhyesti se on kiteytettävissä ajatukseen siitä, että modernin projekti on avoin projekti — se suuntautuu sellaisten yhteiskunnallisten käytäntöjen kehittämiseen, joille ei välttämättä ole olemassa mitään esikuvia. Modernin projektin avoimuus
ja esikuvattomuus saattaa kuitenkin johtaa myös siihen, ettei ole olemassa myöskään minkäänlaisia näköaloja. Yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien käsite voidaan tulkita myös neutraalimmassa kuin kommunikatiiviseen järjellisyyteen suunnatun tavoitetilan mielessä. Modernien yhteiskuntien kehityksessä on toteutunut hyvin monenlaisia
yhteiskunnallisia oppimisprosesseja — enimmäkseen taloudellisen ja teknologisen rationaalisuuden määrittämillä alueilla. Myös tieteellisten oppimisprosessien suunta on nähdäkseni määräytynyt tästä rationaalisuudesta käsin siten, että niiden sisältö on määritelty
pikemminkin yhteiskunnallisista valtapositioista kuin laajapohjaisessa, julkisessa kommunikaatiossa. Avoin tilanne joka tapauksessa asettaa yksilöt ja yhteisöt miettimään ja
kommunikoimaan siitä, millaiset oppimisprosessit ovat toivottavia ja millaiset hylättäviä.
Habermasin näkökulma avaa laaja-alaisen sivistysihanteen: Laajimmillaan koko ihmiskunnan tulisi kehittää yhteisesti, kommunikatiivisesti ja tasavertaisesti sekä tiedollisia,
eettis-moraalisia että esteettisiä oppimisprosesseja ilman, että ne vain asettuisivat teknistaloudellisen rationaalisuuden palvelukseen tai täydennyksiksi (ks. esim. Habermas 1993,
392–395). Voimmeko vielä luottaa kasvatuksen voimaan tällaisten oppimisprosessien
liikkeelle saattajana?

2.6.2. Yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen ja kasvatus
Saksalainen kriittinen suuntaus kasvatustieteessä on korostanut paitsi kriittisyyttä, myös
yhteiskunnallisuuden ja kasvatuksellisuuden dialektista yhteyttä — kasvatuksen ja sivistyksen, kasvatuksen ja politiikan dialektista suhdetta. Yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen näkökulma on perustellusti yhteensovitettavissa kriittisen kasvatustieteen lähtökohtien kanssa. Yhteiskunnallisen oppimisen diskurssi on pedagoginen diskurssi sillä perusteella, että yhteiskunnallinen oppiminen voidaan nähdä kasvatuksen tavoitetilana ja
tapana ilmaista sivistyksen käsite. Kriittisen kasvatustieteen praktisena, poliittis-moraalisena perustavoitteena on edistää kasvatuksessa paitsi yksilösubjektien kasvua myös
yhteiskuntien kehitystä kohti inhimillisyyttä (ks. esim. Friesenhahn 1985). Pedagogiikka
on kriittisessä ajattelussa lunastanut paikkansa yhteiskunnan ja historian muovaajana —
paremman tulevaisuuden tavoittelijana. Kasvatuksen kaikkivoipaisuuteen yhteiskunnalli-
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sia oppimisprosesseja rakentavana tekijänä kriittisessä kasvatustieteessä ei kuitenkaan
koskaan ole sokeasti luotettu. Dialektinen perspektiivi on aina tavoittanut myös vallitsevan yhteiskunnallisen kontekstin pedagogiikan määrittäjänä ja suuntaajana. (ks. Paffrath
1987; Tschamler 1978; Young 1989.)
Mitä tämä optimistis-utooppinen diskurssi sitten tarjoaa tämän päivän kasvattajalle tai
kasvatustieteilijälle? Joudutaanko vain toteamaan, että aika on jo ajanut näiden ihanteellisten tavoitteenasettelujen — parempi tulevaisuus, demokraattisempi ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta ja kasvatus — uskottavuuden ohi? Modernin kasvatusajattelun ydin on
kyseenalaistettu sillä perusteella, että kasvatuksella on päämäärätietoisesti tavoiteltu näitä
sivistysihanteita lähes kolmen vuosisadan ajan. Onnistumattako? Kysymys on olennainen. Etsiessämme vastausta siihen, mihin suuntaan modernin projektin tulevaisuus kulkee, on katsottava menneisyyteen. Tällöin on mahdollista etsiä vastausta kysymykseen,
ovatko länsimaiset yhteiskunnat kuitenkin kaikesta huolimatta kyenneet toteuttamaan
merkittäviä oppimisprosesseja näillä alueilla.
Historiaan kiinnittyvistä vastauksista riippuu, tullaanko tätäkin diskurssia pitämään
vain valovoimansa ja uskottavuutensa menettäneenä retoriikkana, joka tulisi korvata jälkimodernilla erinomaisuutta ja kyvykkäiden valtaa peräävillä vaatimuksilla, joiden perussanoma on, että asiantuntijuus on valtaa ja sen tulee olla ennen kaikkea sitä. (Lyotard
1985; ks. myös Pirttilä 1993.) Menettääkö modernin suuria tavoitteita puolustava puhetapa merkityksensä sitä kautta, ettei sillä enää yksinkertaisesti ole kasvatuksellista, yhteiskunnallista tai tieteellistä toimintaa motivoivaa voimaa? Historiaan kiinnittyvistä vastauksista riippuu, tullaanko yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen diskurssi sijoittamaan
samaan retoriseen kategoriaan muiden utooppis-demokraattisuutta tai koulutuksellisia
reformeja vaatineiden puhetapojen kanssa, jotka kasvatussosiologinen asiantuntijadiskurssi on jo osoittanut vanhentuneiksi (ks. Simola 1995).
Keskeisimmiksi ongelmiksi asettuvat tästä näkökulmasta. Millä perusteilla on perusteltua pitää kriittisen teorian diskurssia yhteiskunnan ja kasvatuksen dialektiikasta uskottavana? Mistä on löydettävissä sellaisen kasvatustoiminnan idut, joiden varassa on perusteltua luottaa siihen, että kasvatuksen avulla on mahdollista rakentaa demokraattisempaa,
tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa? Onkin kysyttävä, voidaanko historiallisesti kiinnittyvää yhteiskunnallisen oppimisen käsitettä ylipäätään pitää diskurssina
pelkän puhetavan merkityksessä. Jos näkökulmaa pidetään pelkkänä puhetapana, on sen
suurimpana ongelmana ihanteellisuus siinä mielessä, että siinä asetettujen tavoitteiden
toteutuminen ei vaikuta uskottavalta. Näkökulman uskottavuuden edellytyksinä onkin
pidettävä toisaalta esitettyjen vaatimusten ja argumenttien kiinnittymistä yhteiskunnallishistoriallisiin potentiaaleihin, toisaalta siihen sisältyvän moraalisen perustelun yhteiskunnallisia seuraamuksia.
Yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen voidaan käsitteellistää diskurssina myös
habermasilaisessa dialogisuuden ja yhteisöllisen argumentaation merkityksessä. Tällainen diskurssin käsite rakentuu ennen kaikkea keskinäisessä kommunikaatiossa testattavissa olevien perustelujen varaan, ei niinkään jotakin puhetapaa määrittävien tunnuspiirteiden varaan, mihin foucault'laisessa mielessä liittyy myös ajatus siitä, että diskurssin
merkitsevät elementit ovat määrittyneet tietyistä valtapositioista tai valtakamppailuista
käsin ja muodostuneet samalla itsekin vallaksi (ks. Foucault 1988, 106–107; Kusch 1985;
Kusch 1994). Tasa-arvoon, demokratiaan, oikeudenmukaisuuteen ja moraalisesti laadukkaampiin käytäntöihin suuntautunut yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen tarvitsee
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toteutuakseen kiinnittymispinnakseen myös käytännöllisen toiminnan, joka saa perustelunsa intersubjektiivisesta diskursiivisuudesta käsin. Toiminta edellyttää yhteisesti sovittuja tavoitteenasetteluja. Jotta kasvatustoiminnalla ja sitä suuntaavilla poliittis-moraalisilla tavoitteenasetteluilla voisi olla yhteiskunnallisia oppimisprosesseja liikkeelle saattavaa voimaa, on näistä tavoitteenasetteluista sopiminen kiinnitettävä yhteiseen tahdonmuodostukseen ja yhteiseen maailman ymmärtämiseen. Ajattelutapa edellyttää diskurssin käsitettä, jonka mukaisesti oletetaan, että periaatteessa on mahdollista rationaalisesti
argumentoida ja rakentaa yhteisymmärrystä niistä oppimisprosesseista, jotka ovat edellytyksenä ihmiskunnan ongelmien ratkaisemiselle. Keskeiseksi ongelmaksi jää edelleenkin, onko lähtökohdan perusteluksi löydettävissä historiallista näyttöä ja jos on, niin millaisia praktisia seuraamuksia tästä on.
Edellisten näkökantojen välinen ristiriita voidaan tiivistää kahdeksi erilaiseksi linjaksi
diskurssin käsittämisessä sen jälkeen, kun ihmistieteissä on tapahtunut tietynlainen jälkimoderni "retorinen käänne", jota Habermas (1993) on nimittänyt filosofiassa myös "lingvistiseksi käänteeksi". Richard Harvey Brownin (1990, 188–196) mukaan yhteiskunnallinen ja kulttuurinen todellisuus, samoin kuin sosiaalitieteet, määrittyvät luonteeltaan kielellisiksi konstruktioiksi. Kieli ja kommunikatiivinen toiminta muodostuvat ajattelun
perimmäisiksi edellytyksiksi. Tästä perusasetelmasta sekä habermasilainen modernin tieteen puolustus että jälkimoderni diskurssi ovat kohtalaisen yksimielisiä. Sen sijaan erimielisyydet alkavat, kun tarkastellaan kysymystä siitä, mikä on näiden kielellisten konstruktioiden ja diskursiivisten muodostelmien rakentumisen perusta. Jälkimoderni, retoriikkaa korostava linja väittää, että sosiaalinen todellisuus voidaan rakentaa ja purkaa puhetavoilla, jotka perustuvat ennen kaikkea merkittävän valta-aseman haltijan autorisoituun
ääneen ilman, että ääni olisi välttämättä tarpeen perustella rationaalisessa argumentaatiossa. Sen sijaan habermasilaiseen ajatteluun sisältyvän emansipatorisen diskurssin peruslähtökohtana on ajatus tasavertaisesta ja potentiaalisesti rationaaliseen argumentaatioon
perustuvasta tiedonmuodostuksesta, jonka mahdollisuuden radikaaleimmat jälkimodernin retoriikan puolesta puhujat kieltävät. Habermasin (1981a, 44–71) argumentaation
metodologia tarjoaa kuitenkin validiteettivaatimuksineen vielä metodisesti hallitun mahdollisuuden järkevään keskusteluun totuudesta ja oikeutettavissa olevista normeista.
Samalla se sisältää ajatuksen siitä, että diskursiiviset keskustelut voivat toimia relevanttina oppimismekanismina yhteiskunnassa. (ks. tarkemmin myös Morrow 1991; Anttonen
1996a, 76–77.)

2.6.3. Yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen ja koulutus
Mikä valaa perustan sille optimismille, jonka mukaisesti Habermas (1981a; 1981b) väittää, että yhteiskunnallisten oppimisprosessien suuntaa voidaan pitää — moraalisilla kriteereillä arvioituna — toivottavana silloin, kun ne edistävät kommunikatiivista järjellisyyttä, keskinäiseen keskusteluun perustuvaa päätöksentekoa ja demokratisoitumista?
Ihmiskunnan ja länsimaisten yhteiskuntien oppimishaasteena voidaan toki pitää moraalisesti laadukkaampien käytäntöjen kehittämistä. Toinen kysymys taas on, ollaanko näiden
käytäntöjen kehittämisessä onnistuttu ja mikä on ollut kasvatuksen ja moderneissa yhteiskunnissa koulutukseksi institutionaalistuneen kasvatuksen osuus näissä prosesseissa.
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Modernin pedagogiikan ydin — vaatimus kasvatuksesta demokratiaan — on saanut
uudelleen muotoilunsa 1900-luvun erilaisissa pedagogisissa uudistushankkeissa (Scheuerl
1992, 45, 225, 363). Se on ollut keskeinen tavoite myös kriittisen teorian pedagogisessa
itseymmärryksessä ja siitä ponnistaneissa käytännöllisissä uudelleenkoulutusprojekteissa
toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa, jolloin saksalaisen yhteiskunnan demokratisoiminen nähtiin tärkeimpänä pedagogis-poliittisena päämääränä 1940-luvun lopulta aina
1970-luvulle asti. Luottamus koulutuksen voimaan demokratian ja tasa-arvon edistäjänä
vaikuttaisi kuitenkin nykyisessä koulutuspoliittisessa ja kasvatussosiologisessa keskustelussa olevan hiipumassa (ks. tarkemmin Simola 1995). Demokratian ja tasa-arvon tavoitteita on yhä useammin kyseenalaistettu sillä perusteella, että ne ovat liian utopistisia, jotta
ne ylipäätään voisivat toteutua, tai sillä perusteella, että ne ovat jo toteutuneet, tai sillä
perusteella, että ne yksinkertaisesti tulevat kalliiksi.
Näkökannalle löytyy perustelujakin. Luottamusta kasvatuksen voimaan yhteiskuntaa
demokratisoivana tekijänä kyseenalaistaa koulutuksen spesialisoituminen ja asiantuntijavallan ongelma (ks. esim. Fischer 1990; Raivola 1991; Pirttilä 1993). Asiantuntijavaltaisen yhteiskunnan rakentuminen ei välttämättä avaa mahdollisuuksia demokraattiselle päätöksenteolle ja kommunikaatioareenoiden kehittämiselle. Se ei välttämättä myöskään
edistä sellaisten subjektien kasvattamista ja kouluttamista, jotka ovat kykeneviä kyseenalaistamaan itsestäänselvyyksiä ja kantamaan vastuuta yhteiskuntakehityksen suunnasta,
mitkä ovat Ederin (1991) mukaan edellytyksiä yhteiskunnallisille oppimisprosesseille.
Keskeiseksi kasvatustieteelliseksi ongelmaksi muodostuukin moderneissa yhteiskunnissa kysymys koulutuksen ja kasvatuksen päämääristä — sivistyksen eli yhteiskunnallisen oppimisen suunnasta, jota järjestelmiksi organisoituneella koulutuksella toteutetaan.
Raivolan (1991, 342–345) mukaan suunta on nyky-yhteiskunnassa yksipuolistunut koulutuksen välinearvon ja kapea-alaisen eksperttiyden korostuessa inhimillisen sivistyksen ja
kasvatuksen kustannuksella, mikä merkitsee samalla moraalista näköalattomuutta. Mutta
riittääkö kapea-alaistuvan asiantuntijuuden kehittäminen tavoitteenasetteluksi vai tarvitaanko edelleenkin koulutusta, joka suuntautuu laaja-alaisempien yhteiskunnallisten kompetenssien kehittämiseen? Mitä näistä tavoitteenasetteluista seuraa yhteiskunnallisen vallankäytön ja demokratian kannalta? Asiantuntijavallan korostaminen on ristiriidassa
demokratiaan suuntautuvien kehityskulkujen kanssa. Habermasin (1968) mukaan nykyyhteiskuntien suurin ongelma onkin juuri teknologisen asiantuntijuuden ja demokratian
suhde. Yhteiskunnan tekninen kontrollointi kyseenalaistaa demokratian mahdollisuuksia,
so. yleisen ja julkisen kommunikaation mahdollisuuksia (ks. Fischer 1990).
Tosin asiantuntijavallan rajoja koettelee myös uusi näköalattomuus yhteiskunnallisen
oppimisen tavoitteista. Jos jatkuvasti monimutkaistuvassa yhteiskunnassa alkaa esiintyä
yhä enemmän ongelma-alueita, joista kukaan ei tiedä yhtään mitään ja ongelmia, joihin
kenelläkään ei ole ratkaisuja, alkaa asiantuntijoiden todellinen valta olla vähissä. Tällöin
tulevat vastaan myös yhteiskunnallisista valtapositioista määritellyn asiantuntemuksen ja
määrittelijöiden itsensä rajat. Kriisiytynyttä yhteiskunnallista tilannetta luonnehtiikin
ennen kaikkea kamppailu vallasta määrittää kasvatuksen ja sivistyksen suuntaa. Taisteluasetelma kertoo myös siitä, ettei yhteisymmärrykseen suuntautuneiden ja samalla yleisen
intressin toteutumista tavoittelevien kommunikaatioareenojen rakentamisessa ole onnistuttu, vaan toimitaan edelleenkin taistelevien yksilöiden ja ryhmien omien egoististen intressien varassa. Egoististen intressien ja valtapyrkimysten ajaminen ei kuitenkaan välttämättä ole hyvä ratkaisu kokonaisuuden kannalta. Myös asiantuntijavaltaan avautuu kriitti-
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nen näkökulma, koska voidaan todeta, että harvainvalta ei ole aikaisemminkaan tuottanut
kestäviä ratkaisuja. Kapea-alainen asiantuntijuus, joka keskittyy yhä enemmän teknokraattien käsiin, ei vaikuta kokonaisyhteiskunnan kannalta toivottavalta (Fischer 1990;
Raivola 1991, 342–343).
Habermasilainen ajatus yhteisymmärryksien argumentatiivisesta rakentamisesta avaa
vastapainoksi mahdollisuuksia rationaaliseen keskusteluun yhteiskunnallisen oppimisen
suunnasta. Samalla se rakentaa näkökulmaa, jonka mukaisesti valtakamppailut ja asiantuntijavallan vahvistuminen asettuvat pikemminkin ongelmina kuin tavoitetiloina. Paitsi
dominaatioksi ja tukahduttamiseksi rakentunutta valtaa, myös produktiivista valtaa voidaan edelleen kriittisesti tarkastella ihmiskunnan suurimpana ongelmana. Asiantuntijuusja erinomaisuusajattelun vaarana on, että se raivaa tietä yksiulotteiselle totuuden politiikalle näennäisesti moniarvoisessa yhteiskunnassa. Näennäisesti moniulotteinen jälkimoderni totuuden politiikka kohottaa jalustalle tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset,
joille liberalismin suuri kertomus perustuu. Jos luotetaan tämän kertomuksen sanomaan
siitä, että erinomaisuus, kyvykkyys ja asiantuntijuus tuovat pelastuksen, voidaan tieteelliseen tietoon perustuvan asiantuntijavallan ja demokraattisen päätöksenteon välinen perusristiriita unohtaa (vrt. Lyotard 1985; Fukuyama 1992). Mutta riittääkö tämä kasvatuksen
ja yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen tavoitteenasetteluksi?

2.6.4. Miksi yhteiskunnallis-historiallista oppimista kasvatustieteessä?
Demokratiaan, tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen vetoaminen saattaa olla vanhanaikaista, mutta kasvatustieteen historiallinen rakentuminen ja oppimiskertomukset kuitenkin puhuvat näiden perustelujen puolesta. Kasvatustiede voidaan käsitteellistää edelleenkin moraalisena projektina — arvo- ja normikysymysten keskusteluareenana, jolloin sen
itseymmärrykseen kuuluvat myös seuraavanlaiset kysymykset. Millaiseksi kasvatustiede,
sen tuottama tieto ja samalla myös käytännön kasvatustoiminta rakentaa suhteensa yhteiskunnallisen oppimisen edistämiseen? Millaisiin vallan muotoihin kasvatustieteen on käytännön kasvatus- ja sivistystehtäviin suuntautuessaan suhtauduttava kriittisesti? Kasvatukseen ja sivistykseen sisään rakentuva toivon kipinä voidaan edelleenkin tiivistää
modernin projektin suurina tavoitteina: demokraattisemmat yhteiskunnalliset käytännöt,
diskursiivinen päätöksenteko ja kehittyneemmät ratkaisut eettisiin ongelmiin.
Mutta palatakseni kysymyksiin, joista aloitin ja joihin myöhemminkin palaan. Opittiinko Auschwitzista jotain ja mitä Auschwitzissa opittiin? Theodor W. Adornon näkemykset antavat erään vastauksen näihin kysymyksiin. Samalla ne todistelevat varsin
vakuuttavasti, ettei kyynistynyt filosofinen ilmasto välttämättä ole paras mahdollinen
perusta kasvatustieteelliselle keskustelulle. Kun Adorno (1966, 94–98) puhuu kasvatuksesta Auschwitzin jälkeen, kartoittaa hän kriittisen teorian dialektisen kasvatuskäsitteen
mukaisesti kahta toiminta-aluetta: toisaalta kasvatusta lapsuudessa, toisaalta yleistä valistusta, joka luo henkisen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen ilmaston. Kasvatuksen tavoitteeksi asettuu ilmasto, joka ei salli Auschwitzin toistumista. Auschwitzin mahdollistaneen
yhteiskunnallisen ilmaston tunnuspiirteiksi Adorno lukee ensiksikin sokean samastumisen kollektiiviin, joka perustui vääristyneeseen auktoriteettiuskoisuuteen. Ihmiset, jotka
seurasivat sokeasti auktoriteetteja, tekivät itsestään manipuloitavissa olevaa materiaalia ja

96
kadottivat itsensä itseään määräävinä olentoina. Manipulatiivisen ja manipuloitavissa olevan luonteen perustunnusmerkki oli kovuus ja säälimättömyys. Kansallissosialistisen järjestelmän kasvatus perustuikin kurinalaisuuden ja kovuuden oppimiseen. Kasvatuksen
tavoitteena oli rakentaa ihmistyyppi, joka perustui kovuuden, säälimättömyyden ja näille
arvoille rakentuvaan miehisyyden ihanteeseen. Ihmiset tuli kasvattaa suhtautumaan välinpitämättömästi tuskaan ja sen tuottamiseen — oli opittava kestämään tuskaa, mikä taas
edellytti tunteiden tukahduttamista ja tunteettomuutta. Tärkeintä oli tehokkaasti tehdä asioita kiinnittämättä mitään huomiota tekemisten sisältöön. Keskenään kilpailevien, toisiaan vastaan asettuvien, omia egoistisia intressejään ajavien yksilöiden kasvattaminen oli
ensimmäinen edellytys kylmyyden rakentumiselle. Silloisen ajan hengen voi ilmasta
Adornon mukaan seuraavasti: epäinhimillisyydellä on suuri tulevaisuus.
Ja kaikki tämä perustui siihen, etteivät ihmiset enää osanneet rakastaa. Auschwitz ei
koskaan olisi ollut mahdollinen, jos ihmiset olisivat osanneet rakastaa ja jos he eivät olisi
oppineet sitä kylmyyttä, jolle järjestelmä perustui — kylmyyttä, joka ei ehkä kuitenkaan
ole ihmisluontoon sellaisenaan kuuluvaa, toisin kuin Adorno väittää. Adornoa (1966,
100–105) tulkiten voidaan antaa negatiivinen vastaus kysymykseen, mitä Auschwitzista
pitäisi oppia. Ainakin siitä voidaan yrittää oppia se, ettei kylmyyteen perustuvaa yhteiskunnallista ilmastoa voida pitää kasvatuksen lähtökohtana tai historiallisten oppimisprosessien tavoitteena.

3. Ongelmanasettelu, metodologiset valinnat ja lähdeaineisto
3.1. Ongelmanasettelu ja pääasiallinen lähdeaineisto
Tutkimusongelmat muotoillaan seuraavasti:
1. Millä perusteilla modernisaatio käsitteellistyy yhteiskunnallis-historiallisena oppimisena?
1.1 Millä perusteilla yhteiskunnallinen oppiminen on määritettävissä demokratisoitumisena ja tasa-arvoistumisena ja mikä on ollut koulutuksen ja kasvatuksen merkitys
näissä prosesseissa?
1.2 Miten yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen, demokratisoituminen ja tasa-arvoistuminen ovat toteutuneet kansallissosialistisen totuuden politiikan ja sitä seuranneiden, demokratisoimiseen tähdänneiden uudelleenkoulutusohjelmien valossa?
2. Miten tieteellinen tieto sekä tiedon ja vallan yhdistelmä (tieto/valta) ovat vaikuttaneet
yhteiskunnallis-historialliseen oppimiseen?
2.1 Millaisessa suhteessa tiedon ja vallan yhdistelmä on demokratisoitumiseen ja tasaarvoistumiseen ja millaisessa suhteessa se on koulutukseen ja kasvatukseen?
2.2 Miten tieteellinen tieto ja siihen kytkeytyvä asiantuntijavalta ovat vaikuttaneet
yhteiskunnallis-historialliseen oppimiseen kansallissosialistisen totuuden politiikan ja
demokratisoimiseen tähdänneiden uudelleenkoulutusohjelmien valossa?
3. Millaisiin asemiin habermasilaisen ja foucault'laisen näkökulman väliset jännitteet
asettuvat kansallissosialistisen totuuden politiikan ja demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien historiallisen tutkimuksen valossa?
Tutkimusta ei jaeta metodologisesti eikä aineistollisesti teoreettisiin ja empiirisiin osaalueisiin, koska tällaiset jaottelut joka tapauksessa ovat keinotekoisia, vaan se jaotellaan
metodologisesti erilaisiin diskursiivisiin kenttiin. Kenttiä erottelevana tekijänä toimii toisaalta se, keiden välille ja millaiselle yleisölle suunnattuina diskurssit (keskustelut) rakentuvat, ja toisaalta se, mihin ne kohdistuvat ja mikä on niiden tavoite. (ks. esim. Bourdieu
& Wacquant 1995, 95–110, 193–197). Olennaisinta ovat keskustelujen tavoitteet: suuntaudutaanko niissä tiedeyhteisön asiantuntijadiskurssissa keskustelun kohteeksi muotou-
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tuneisiin ongelmiin vai suuntaudutaanko niissä tieteenalan kohdealueen ongelmien ratkaisemiseen. Edellisiin suuntautuminen ei kuitenkaan tee tutkimuksesta teoreettisempaa kuin
jälkimmäisiin ongelmiin suuntautuminen tai päin vastoin. Kysymys on ennen kaikkea
kahdesta erilaisesta diskursiivisesta muodostelmasta, joiden suhteissakin jo tosin ilmenee
asiantuntijavallan ongelma. Tutkimus jaotellaan filosofiseen ja historialliseen osuuteen,
joissa molemmissa on valta-analyysiin perustuvan vertailevan tutkimuksen aineksia (ks.
ja vrt. Kivinen & Rinne 1995).
Tutkimusmateriaalin valinnassa on käytetty peruskriteerinä sitä, että se on olennaista
ongelmanasettelun kannalta. On tärkeää, että se "puhuu" asioista, jotka on asetettu tarkastelun kohteiksi ja problematisoitu. Materiaalia on rajattu seuraavin kriteerein: 1) tuotokset filosofiseen modernisaatiota koskevaan keskusteluun yhteiskunnallis-historiallisen
oppimisen, demokratisoitumisen, moraalin sekä tiedon ja vallan yhdistelmän osalta, sekä
2) riittävän historiallisen ja pedagogisen taustoituksen rakentaminen 1930-1940-lukujen
kansallissosialistisen totuuden politiikan ja 1940-1960-lukujen uudelleenkoulutusohjelmien tarkastelulle. Tutkimuksen aineisto jaetaan kahdenlaiseen teoreettis-konkreettiseen
materiaaliin (diskurssiin). Se jaetaan yhtäältä diskurssiin, jota filosofit ja tutkijat kävivät
kirjojen, artikkeleiden ja muiden julkaisujen kautta ja joka oli suunnattu lähinnä tiedeyhteisölle, ja toisaalta Max Horkheimerin arkistosta kerättyyn kansallissosialistista totuuden politiikkaa ja toisen maailman sodan aikaisessa ja jälkeisessä Saksassa toteutettuja
uudelleenkoulutusohjelmia käsittelevään aineistoon. Tämä aineisto katsotaan diskurssiksi,
joka käytiin konkreettisen historiallis-yhteiskunnallisen ja pedagogisen tapauksen ympärillä. Keskusteluun osallistujat suuntautuivat ennen kaikkea käytännöllisten koulutusprojektien organisointiin. Theodor W. Adornon ja Herbert Marcusen arkistoista kerätty
aineisto taas mahdollistaa aikakauden yleisen tarkastelun ja historiallisen taustoittamisen
sekä kriittiseen teoriaan sisältyvän pedagogisen diskurssin rekonstruktion. Se antaa lisävalaistusta tutkijoiden välisiin keskusteluihin.
Ns. klassisen kriittisen teorian osalta keskitytään "Dialektik der Aufklärung" -teokseen, koska sitä voidaan pitää Horkheimerin & Adornon (1944) merkittävimpänä modernisaatiota käsittelevänä teoksena, joka taustoittuu toiseen maailmansotaan. Samalta historialliselta ajankohdalta on alunperin peräisin myös Adornon (1945) moraalia ja valtaa
käsittelevä teos "Minima Moralia". Herbert Marcusen 1930- ja 1940- lukujen kirjoituksista valitaan sellaiset, jotka käsittelevät yhteiskunnallista kehitystä toisen maailman
sodan taustaa vasten, keskeisimpänä käsikirjoitus "State and individual under the national socialism" (1937). Lisäksi modernisaatiota ja kasvatusta modernissa yhteiskunnassa
eritellään myös 1960- ja 1970-lukujen kirjoitusten valossa. Horkheimerilta (1970) valitaan tarkastelun kohteeksi esimerkiksi "Verwaltete Welt", Herbert Marcuselta (1964;
1969) kirjoitukset yksiulotteisesta ihmisestä ja yhteiskunnasta, joihin lukeutuu myös
kaksi ranskankielistä alkuperäistekstiä. Demokratisoitumiseen ja tasa-arvoistumiseen keskittyvää keskustelua tarkastellaan paitsi em. teosten valossa myös kriittisen teorian pedagogisia keskusteluja koskevan arkistomateriaalin valossa. Klassisen kriittisen teorian
osalta eritellään keskeisimmät pedagogiset kirjoitukset, esimerkiksi Adornon (1970)
Erziehung zur Mündigkeit, Erziehung nach Auschwitz, Theorie der Halbbildung sekä
problematiikkaan keskittyvä arkistomateriaali Max Horkheimerin ja Herbert Marcusen
osalta. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös Jürgen Habermasin (1968a) sosialisaatioteoriaa "Thesen zur Theorie der Sozialisation. Stichworte und Literatur zur Vorlesung im
Sommer-Semester 1968".
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Tutkimuksen historiallinen aineisto on kerätty Theodor W. Adornon yksityisestä arkistosta sekä Max Horkheimerin ja Herbert Marcusen arkistoista, jotka toimivat Frankfurt
am Mainin kaupungin ja yliopiston kirjaston yhteydessä. Materiaali on merkittävä paitsi
kriittisen teorian tutkimuksen kannalta, myös kulttuurihistoriallisesti, koska se sisältää
kansallissosialistisen ajan ja sodan jälkeisen ajan tutkimuksen kannalta merkittävää tietoa.
Arkistomateriaali koostuu erilaisista kasvatuksen ja koulutuksen suunnittelua ja toteutusta
käsittelevistä asiakirjoista, tutkimusraporteista ja käsikirjoituksista, sanomalehtiartikkeleista ja lehtisistä sekä kirjeenvaihdosta. Se käsittelee kasvatus- ja sivistyshistoriallisia
ongelmia: kansallissosialistisen ajan kasvatusta, koulutusta ja "sivistystä" sekä niiden
tuottaman totuuden politiikan purkamista, joka toteutettiin esimerkiksi saksalaisen yhteiskunnan demokratisointiin tähdänneiden uudelleenkoulutusohjelmien avulla. Kommentoivana materiaalina käytetään aikaisempaa saksalaista kasvatustieteellistä tutkimusta, jossa
on kehitelty kriittistä kasvatustiedettä tai tutkittu kansallissosialistista kasvatusideologiaa
tai demokratisoivaa uudelleenkoulutuspolitiikkaa. 1960-luvun lopussa alkanut ja 1970luvulla jatkunut kriittisen kasvatustieteen projekti liittyy kiinteästi kansallissosialistisen
pedagogiikan vastustamiseen sekä pyrkimykseen uudistaa perustavanlaatuisesti saksalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin arvoperustaa.
Kriittisistä kasvatustieteellisistä diskursseista on löydettävissä ainakin kaksi yhteistä
juonnetta. Niiden tavoitteena on yhtäältä ollut tarkastella kriittisesti kasvatustieteen valtavirran virallisia puhetapoja. Toisaalta niihin on sisältynyt vahva yhteiskunnallinen ja
poliittinen juonne, jossa on korostettu kasvatusta ja kasvatustiedettä moraalisesti
laadukkaamman ja demokraattisemman tulevaisuuden rakentamismahdollisuutena. Käytän kriittistä kasvatustieteellistä keskustelua lähinnä kehystämään varsinaista ongelmaaluetta. Ratkaisu on perusteltu, koska tutkimuksen varsinaisena pedagogisena kohteena
on kriittisen teorian kasvatusfilosofia, käytännöllinen kasvatusnäkemys ja konkreettinen
koulutustoiminta alkuperäisaineiston valossa tarkasteltuna.
Jürgen Habermasin tuotannon osalta keskitytään erityisesti teoksiin ja teosten osiin,
joissa tarkastellaan modernisaatiota yhteiskunnallis-historiallisena oppimisena — moraalisemman, demokraattisemman ja tasa-arvoisemman tulevaisuuden avaajana. Keskeisiä
teoksia ja artikkeleja ovat Toward a Reconstruction of Historical Materialism (1975),
Communication and the evolution of society (1979), Theorie des kommunikativen Handelns (1981a) ja (1981b), The Entwinement of Myth and Enlightenment: Re-reading of
the Dialectic of the Enlightenment (1982), Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln (1983), Justice and Solidarity: On the Discussion Concerning Stage 6 (1990), Vergangenheit als Zukunft (1991), Der philosophische Diskurs der Moderne (1993), Die
Normalität einer Berliner Republik (1995) Die Einbeziehung des Anderen (1997). Tässä
yhteydessä otetaan tarkastelun kohteeksi myös samassa diskursiivisessa kentässä työskentelevien Klaus Ederin (1991) ja Axel Honnethin (1986) tutkimukset, jotka ovat merkittäviä yhteiskunnallisen oppimisen ja valtatarkastelujen kannalta. Demokratisoitumisen,
tasa-arvoistumisen ja moraalin problematiikkaa eritellään myös kritiikin kautta, jota
Habermasin ajatteluun on kohdistettu. Kriitikoista mainittakoon Seyla Benhabib, Nancy
Fraser, Andrea Maihofer ja Gertrud Nunner-Winkler. Tarkasteltavaksi on valittu myös
Margarete Mitscherlichin (1993) tutkimus, joka on merkittävä yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen ja kasvatuksen välisten suhteiden erittely.
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Michel Foucault'n tuotannon osalta keskitytään teoksiin ja teosten osiin, jotka tarkastelevat yhteiskunnallis-historiallista kehitystä tieto/valta problematiikan näkökulmasta tai
käsittelevät totuuden politiikan käsitettä. Tavoitteena on rakentaa habermasilaista yhteiskunnallisen oppimisen paradigmaa vastaan argumentoivia näkökulmia ja tulkita kansallissosialistista totuuden politiikkaa ja demokratisoivia uudelleenkoulutusohjelmia foucault'laisen diskurssin valossa. Lähteinä käytetään seuraavia kirjoituksia: The order of the
things. An archeology of the human sciences. (1974), Power/knowledge (1980), Tarkkailla ja rangaista (1980a), Nietzsche, die Genealogie, die Historie (1978), Politics, philosophy, culture. Interviews and other writings 1977-1984 (1988), Dreyfus & Rabinow
(1989) What is Enlightenment? sekä eettistä näkökulmaa kehitteleviä ja kommentoivia
kirjoituksia, kuten Hoy (ed.). Foucault. A critical reader (1989), Davidson (1989)
Archeology, Genealogy, Ethics, Hacking (1989) The Archeology of Foucault ja Nikolinakos (1990) Foucault's Ethical Quandary sekä Barrett (1991) The politics of truth. From
Marx to Foucault.

3.2. Metodologia 1: Dialektinen metodi
"Die Dialektik ist in der Sophistik entsprungen, ein Verfahren der Diskussion, um
dogmatische Behauptungen zu erschüttern und, wie die Staatsanwälte und Komiker es nannten, das mindere Wort zum stärken zu machen. Sie hat sich in der Folge
gegenüber der philosophia perennis zur perennierenden Methode der Kritik ausgebildet, Asyl allen Gedankens der Unterdrückten, selbst des nie von ihnen gedachten. Aber sie war der Mittel, Recht zu behalten, von Anbeginn auch eines Herrschaft, formale Technik der Apologie unbekümmert um den Inhalt, dienstbar
denen, die zahlen konnten: das Prinzip, stets und mit Erfolg den Spieß umzudrehen. Ihre Wahrheit oder Unwahrheit steht daher nicht bei den Methode als solcher,
sondern bei ihrer Intention im historischen Prozeß."(Adorno 1945, Ts. 1790.)
"Weil die dialektische Bestimmung der neuen Qualität jeweils auf die Gewalt der
objektiven Tendenz sich verwiesen sieht, die der Bann der Herrschaft tradiert,
steht sie unter dem fast unausweichlichen Zwang, wann immer sie mit der Arbeit
der Begriffs die Negation der Negation erreicht, auch im Gedanken das schlechte
Alte fürs nichtexistente Neue zu unterschieben.(Adorno 1945, Ts. 1791.)
"Auf die Frage nach dem Ziel der emanzipierten Gesellschaft erhält man Antworten wie die Erfüllung der menschlichen Möglichkeiten oder den Reichtum des
Lebens." (Adorno 1945, Ts. 1798).

3.2.1. Dialektiikka filosofisena metodina
Tutkimus toteutetaan habermasilaisen argumentaation sekä foucault'laisen diskurssianalyysin metodein, joiden avulla työstetään dialektisen metodologian mukaisesti ristivetoisuuksia ja jännitteitä. Jännitetarkastelu rakennetaan habermasilaisena ja foucault'laisena
näkökulmana asetettuihin ongelmiin. Näillä diskurssikentillä kuuluu oletettavasti erilai-
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sia ääniä, jotka saatetaan keskustelemaan keskenään. Tavoitteena on päästä myös julkiperusteluja syvätasoisempaan analyysiin, jonka perustana hyödynnetään Michel Foucault'n
ajatteluun tukeutuvaa diskurssianalyysia. Metodin tavoitteena on kaivaa esille jotakin
puhetapaa (retoriikkaa) luonnehtivat peruselementit, jotka määrittävät sen kyseiseksi diskurssiksi. Foucault käytti tällaista syväanalyysia kätketyn vallan näkyväksi tekemisessä.
Se oli samalla tukahdutettujen ja vaiennettujen äänten kuuluville saattamista ja sellaisten
teemojen nostamista keskustelun kohteeksi, joista oli vaiettu.
Diskurssianalyysia ei toteuteta pelkästään erilaisten puhetapojen erittelynä, vaan diskursiivisuus ymmärretään tässä tutkimuksessa Habermasin argumentaatioteorian mukaisesti eri näkökulmien välisenä, perusteluja esittävänä kommunikaationa. Argumentaation
metodia sovelletaan erittelemällä erilaisten puheenvuorojen perusteluja ja punnitsemalla
niiden selitysarvoa ja asettamalla diskurssit ja niiden argumentit keskustelemaan ja väittelemään keskenään. Erittely rakennetaan muotoon argumentti, vasta-argumentti, historiallinen evidenssi ja syntetisoiva argumentti. Perusjännitteet rakentuvat ulottuvuuksilla: 1)
moderni vs. jälkimoderni diskurssi, jolloin keskustelun aiheena on yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen, demokraattisemman ja moraalisemman modernin projektin mahdollisuus, ja 2) jälkimoderni vs. moderni diskurssi, jolloin keskustelun aiheena on valta/tiedon
merkitys yhteiskunnallis-historiallisessa oppimisessa ja demokratisoitumisessa. Jännitteet kohtaavat kansallissosialistista totuuden politiikkaa ja demokratisoimiseen tähdänneitä uudelleenkoulutusohjelmia eriteltäessä.
Tavoitteena on tässä luvussa koota eräitä keskeisiä dialektista metodologiaa luonnehtivia lähtökohtia koosteeksi, josta on mahdollista rakentaa työkaluja tutkimuksen metodeiksi. Tarkastelen dialektista metodologiaa historiallissävytteisesti siten, että lähden liikkeelle eräistä Karl Marxiin juurensa juontavista, materialistista dialektiikkaa koskevista
ajatuksista ja etenen kriittisessä teoriassa muotoiltuun dialektiikkakäsitteellistykseen keskittyen erityisesti Jürgen Habermasin dialektiikan diskursiiviseen muunnokseen, argumentaatioteoriaan. Otan esille myös dialektisen ajattelun haastajia keskittyen erityisesti
Michel Foucault'n metodologisiin näkemyksiin. Tosin painavaa sanottavaa on myös Julia
Kristevalla, jonka ajattelun valossa matka materialistisen dialektiikan diskursiiviseksi
tekemiseen taittuu kiinnostavasti tuoden mukanaan subjektiivisuuden, intersubjektiivisuuden ja mielikuvituksellisuuden. Tämän luvun metodologista tarkastelua voikin luonnehtia Kristevan käsitteellä intertekstuaaliseksi pikemmin kuin systemaattiseksi tai historialliseksi esitykseksi dialektisesta metodista. Intertekstuaalisuuden käsitteellä Kristeva tarkoittaa sitä, että jokainen teksti on luettu toisten tekstien lävitse. Teksti on monikerroksinen rakennelma, joka kantaa mukanaan loputtomasti jälkiä toisista teksteistä ja siirtymiä
merkitysjärjestelmistä toisiin. (Ks. Sivenius 1993, 8.)
Tutkimuksen metodologinen perusta on filosofis-historiallinen. Tästä syystä on perusteltua etsiä metodisia työkaluja sellaisten filosofisten lähtökohtien parista, joilla kyetään
pureutumaan historiallisluonteiseen diskurssien analyysiin. Tutkimuksen kohteeksi asetetut kriittinen teoria, habermasilainen ja foucault'lainen filosofia ovat perusteltuja paikkoja
metodisiin kaivauksiin, koska näiden metodologioiden historiallinen liike ja argumentaatioasetelma muodostavat tämän tutkimuksen keskeisen jännitekentän. Lisäksi kannattaa
kaivaa sieltä, mistä on perusteltua olettaa jotain myös löytävänsä — sekä filosofiseen
argumentaatioon että historiallisiin tutkimuksiin. Molempia menettelytapoja tarvitaan tutkimuksen toteuttamiseksi — filosofista argumentaatiota teoreettisten lähtökohtien välille
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(Habermas-Foucault -vastakkainasettelu) sekä historiallisia kaivauksia ja argumentaatiota kansallissosialistisesta totuuden politiikasta demokratisoiviin uudelleenkoulutusohjelmiin etenevän sivistyshistoriallisen tarkastelun toteuttamiseksi.
Filosofinen metodi poikkeaa empiirisen tutkimuksen tavasta ymmärtää metodi. Filosofista metodia voidaan hyvin väljästi luonnehtia ajattelun metodiksi. Filosofinen metodi on
saanut erilaisissa traditioissa erilaisia muotoiluja, esimerkiksi formaaliloogisia kehitelmiä
analyyttisessä filosofiassa tai loputtomaan ymmärtämiseen suuntautuneita kehiä hermeneuttisessa filosofiassa. Dialektinen metodi eroaa useimmista muista filosofisista metodeista laaja-alaisuudessaan, koska sen olennaisen osan muodostavat ainekset, joita on
totuttu pitämään metodologisina, jopa tietoteoreettisina (ks. myös Anttonen & Huotari
1995). Tietoteoreettisten ja metodologisten pohdintojensa keskeisyyden dialektinen
metodi ehkä maksaa varsinaisten metodisten pohdintojensa epäeksaktisuudella. Kuten
Manninen (1987, 111) toteaa: Paljon riippuu myös tutkijan kekseliäisyydestä ristiriitoja
esiin työstettäessä.

3.2.2. Yhteiskunta, historia ja dialektiikka
Eräs keskeinen ongelma dialektisen metodin historiassa on ollut kysymys siitä, voidaanko
dialektiikkaa pitää pelkästään ajattelun metodina. Tämä idealistinen dialektiikan ymmärtämisen tapa tuottaisi johtopäätöksen, jonka mukaan ristiriidoilla toimiva ajattelun metodi
rakentaisi myös yhteiskuntatodellisuuden ristiriidat. Materialistisessa dialektiikassa oli
tavoitteena ottaa etäisyyttä tähän hegeliläiseen näkemykseen muuttamalla päänsisäinen
dialektiikka yhteiskunnan, historian ja luonnon dialektiikaksi, joka tuottaa myös ajattelun
dialektiikan. Karl Marxin materialistiselle dialektiikalle on tunnusomaista tietoteoreettinen realismi, jonka mukaan ristiriitainen yhteiskunnallinen todellisuus on reaalisesti olemassa riippumatta siitä, tiedämmekö tai tiedostammeko sitä vai emme. Dialektisen metodin avulla on tarkoitus tavoittaa todellisuuden todellinen luonne, ei pelkästään sen ilmenemismuotoja (ks. Manninen 1987). Samankaltainen asetelma esiintyy myös kriittisen
teorian piirissä kehitellyssä dialektiikassa, tosin esimerkiksi Theodor W. Adornon (1973)
muotoiluissa negatiivisena. Tällöin kielletään se välttämättömyys, että negaation negaatio tuottaisi jotain positiivista sekä väitetään jotain siitä, mitä todellisuus ei ainakaan ole.
Adornon (1973) negatiiviseen dialektiikkaan ei sisälly oletusta siitä, että vallitsevan
yhteiskuntamuodon ristiriidat johtaisivat tämän ristiriitaisen tilan ylittymiseen kehittyneemmäksi yhteiskuntamuodoksi. Tässä lähtökohdassa on vain tyydyttävä jatkuvassa ristiriidassa liikkumiseen ja dogmaattisuuden kritiikkiin. (ks. myös Marcuse 1966b.) Myös
Jürgen Habermasin metodologinen varustus tukeutuu olemuksen ja ilmiön dialektiikkaan
rakennellessaan toisaalta rationaalis-analyyttisia rekonstruktioita, tutkiessaan toisaalta
yhteiskunnallisten ilmiöiden historiallista rakentumista (ks. myös Anttonen 1993c; Anttonen 1994).
Dialektisen metodin pääkohdat voidaan tiivistää seuraavasti:
1. Dialektinen tutkimusprosessi rakentuu abstraktista konkreettiseen nousemisen metodille. Metodia luonnehtii kahdensuuntaisuus. Havainnoista edetään olennaisiin abstraktioihin ja "käsitteellistetyistä havainnoista" taas takaisin käytäntöön, joka tällöin
muuttuu tiedostetummaksi ja tietoisemmaksi käytännöksi.
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2. Dialektinen metodologia erottaa toisistaan ilmiön ja olemuksen. Ilmiöllä tarkoitetaan
jonkin olemuksen ilmenemismuotoja yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Olemus taas
tarkoittaa tutkimuskohteen sisäistä, kätkettyä rakennetta, jonka näkyväksi tekemistä
dialektinen metodi tavoittelee. Dialektisen metodin onnistunut käyttö johtaa olemuksen
eli tämän kätketyn rakenteen tavoittaviin abstraktioihin. Abstraktiot ovat usein luonteeltaan teorioita näkymättömiksi jäävistä yhteiskunnallisista ristiriidoista ja alistussuhteista. Niiden esiin työstäminen ja teoreettinen hahmottaminen mahdollistavat
yhteiskuntakritiikin.
3. Dialektisessa tutkimusprosessissa lähdetään liikkeelle konkreettisten ilmiöiden analyysistä. Dialektisen prosessin tulisi johtaa teoreettisiin abstraktioihin eli varsinaiseen
konkreettiseen erotuksena arkiajattelulle tyypillisestä näennäiskonkreettisesta.
4. Dialektinen metodologia korostaa tutkimuskohteen historiallisuutta. Ilmiöiden analyysi
edellyttääkin lisäksi kohteen geneettistä eli historiallisen kehityksen tarkastelua.
5. Dialektinen metodologia perustuu oletukselle tutkimuskohteen ristiriitaisuudesta. Tutkimuksen tehtävänä on kohteen ja sen historiallisen kehityksen ristiriitaisuuden
näkyväksi tekeminen.
6. Tutkimuskohde ja tutkimusmetodi nähdään toisistaan sisäisesti riippuvaisiksi. Siten
molempia luonnehtii dialektinen olemisen tapa.
7. Tutkimustapa ja esitystapa eroavat usein toisistaan. Tutkimustavalla tarkoitetaan esimerkiksi aineiston yksityiskohtaista erittelyä, johon sisältyy myös tutkimuskohteen kehityksen tarkastelu. Tosin myös esitystavan tulisi rakentua dialektisesti siten, että siinä
näkyy abstraktista konkreettiseen nouseva geneettinen esitys eli analyysin ja synteesin
vuorottelu. (ks. Manninen 1987, 94–110.)

3.2.3. Ristiriidat ja rationaaliset rekonstruktiot
Dialektinen metodi keskittyy ristiriitojen erittelyyn. Ristiriidat olivat eräs keskeinen tutkimuskohde ja dialektisen tutkimuksen lähtökohta jo Karl Marxin dialektiikassa (Habermas 1976; Manninen 1987). Yhteiskunnallisilla ristiriidoilla operoidaan myös kriittisen
teorian dialektiikassa. Tosin Habermasin (1981a; 1981b) kommunikatiivinen lähtökohta
siirtää painopistettä yhteiskuntatodellisuuden ristiriitaisuudesta sen ylittämisen potentiaaleihin kommunikatiivisessa järjellisyydessä ja diskursiivisessa toiminnassa. 1
Yhteiskuntatodellisuuden luonne ja historian dialektinen kehitys oletetaan ristiriitaisiksi. Tutkimuksen tuleekin lähteä liikkeelle ristiriitaisesta käytännöstä ja konkretiasta,
joka toimii perustana abstraktien (konkreettisten) käsitteiden muodostamiselle. Kriittisen
teorian dialektiikka ei kuitenkaan jätä tutkijalle täysin viitoittamatonta tietä tai arkiajattelun mukaista lähtökohtaa. Yhteiskuntatodellisuutta on tarkasteltava dialektisen metodin
avulla ja kiinnitettävä erityistä huomiota sen ristiriitaisuuksiin siitä syystä, että yhteiskuntakokonaisuutta läpäisevät tietyt dominaatio- ja alistusasetelmat, joista sen ristiriitainen

1. Diskursiivisuudella tarkoitetaan habermasilaisessa käsitteistössä intersubjektiivista, subjektien välistä kommunikaatiota, joka
lähestyy avoimen, julkisen ja tasavertaisen kommunikaatiomuodon osalta riittävän pitkälle ideaalin puhetilanteen ehtoja.
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luonne on peräisin. Valta-asetelmat voivat kriittisen teorian mukaan olla luonteeltaan
hyvin monenlaisia. Ne eivät ole pelkästään taloudellisia, vaan myös poliittisia, kulttuurisia ja "diskursiivisissa käytännöissä" 2 ilmeneviä.
Dialektisen metodin avulla tulisi paitsi kyetä tekemään näitä ristiriitoja näkyviksi,
myös purkamaan niitä. Eräänä keskeisenä tavoitteena kriittisen teorian eri muotoiluissa
on ollut emansipaatio, ristiriitojen ja dominaatioasetelmien ylittäminen. Habermasin
(1965) varhaistuotannossa tämä ajatus ilmenee esimerkiksi emansipatorisena tiedonintressinä, mikä merkitsee sitä, että yhteiskuntakriittinen tutkimus kykenee vapauttamaan
ihmisiä tarpeettomista pakoista, jotka ohjaavat heitä tiedostamattomasti. Habermasin
(1972, 191) mukaan ristiriitoja erittelevä dialektinen metodi on pätevä tieteellinen metodi
niin kauan kuin yhteiskunnallisessa todellisuudessa esiintyy sellaisia dominaatioasetelmia, jotka estävät ihmisten välisen kanssakäymisen herruudesta vapaana diskurssina. Jos
tällainen utooppinen tilanne olisi mahdollinen, merkitsisi se myös dialektiikan luonteen
muuttumista — jopa dialektiikan tarpeettomaksi tulemista. Ristiriidoilla operoivalla
metodilla ei enää olisi sisäistä vastaavuus- ja riippuvuussuhdetta yhteiskunnallis-historialliseen todellisuuteen, koska yhteiskunnalliset ristiriidat olisi ratkaistu.
Tämänsuuntaiset oletukset tuottavat kriittisen teorian dialektiikkaan myös toisenlaisen
jännitteen. Konkreettisista ristiriidoista liikkeelle lähtevä tutkimus ei dialektisen metodologian mukaisesti voi tyytyä pelkästään niiden olemassaolon toteamiseen, vaan niiden
luonne ja historiallinen kehitys on kyettävä selittämään ja hahmottamaan käsitteellis-teoreettisesti, jolloin toteutuu abstraktista konkreettiseen nouseminen siinä mielessä, ettei
enää toimita pelkästään arkiajattelun varassa. Ristiriitaisen yhteiskunnallis-historiallisen
kehityksen erittelyä voidaan pitää myös tutkimuksen analyyttisenä vaiheena, minkä jälkeen seuraa rationaalisia rekonstruktioita rakenteleva synteesin vaihe, joka esitystavallisesti etenee teesi-antiteesi-synteesi -jatkumona. (ks. Manninen 1987.) Myös Habermasin
(1976) ajattelussa on tukeuduttu molempiin lähtökohtiin: toisaalta historiallisiin, toisaalta
rationaalisiin rekonstruktioihin, jotka on toteutettu teoriankehittelyyn tähtäävinä klassikkotutkimuksina. Rationaalisilla rekonstruktioilla tarkoitetaan käsitteellis-teoreettisia analyyseja, "ideaalityyppisiä" abstraktioita, esimerkiksi mahdollisimman järkevän kommunikaation rakentumisesta (ideaali puhetilanne) (ks. myös Anttonen 1994).
Rationaalisten rekonstruktioiden kehitteleminen tarkoittaa habermasilaisessa metodologiassa sellaisten käsitteiden konstruoimista, joiden avulla verrataan todellisuuden ristiriitoja käsitteelliseen ja samalla kontrafaktiseen hahmotelmaan tilasta, jossa ristiriitoja ei
esiintyisi. Toisaalta rekonstruktion käsitteellä tarkoitetaan ideaalikonstruktioiden rakentamista (esim. ideaali puhetilanne), toisaalta jo olemassa olevan teorian auki kerimistä ja
yhdistämistä uuteen muotoon siten, että siinä asetetut päämäärät saavutetaan paremmin.
Teoreettinen rekonstruktio merkitsee teorian uudistamista siinä tarkoituksessa, että siihen
sisältyvät mahdollisuudet voidaan ajankohtaistaa ja edelleen hyödyntää. (Habermas 1976,
9.)

2. Käytän "diskursiiviset käytännöt" -termiä tässä Foucault'lta peräisin olevassa merkityksessä. Sillä tarkoitetaan
ajattelurakennelmia ja ennen kaikkea tieteelliseen tietoon perustuvia oppirakennelmia ja kenttiä, joilla toteutuu relevantin
tiedon rajaaminen. Täten diskursiivinen käytäntö sisältää aina myös vallan momentin. Tämä juonne tekee Foucault'n
ajattelusta tältä osin yhteneväisen dialektisen ajattelun kanssa. Molemmat lähtökohdat korostavat valtaa
yhteiskuntatodellisuuden läpäisevänä aspektina — dialektiikka alistusasetelmia ja ristiriitoja rakentavana ja foucault'lainen
vallan genealogia sekä alistavana että monimuotoisempana, produktiivisenakin energiana.
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3.2.4. Käytännölliset käsitteet dialektis-kokemuksellisen metodin
tuotteina
Julia Kristeva (1993) on eritellyt ja kritisoinut materialistisen dialektiikan peruslähtökohtia. Hänen puheenvuoronsa selkiyttää ja arvioi uudelleen erityisesti dialektisen metodin
vaihetta, jossa toteutetaan käsitteiden rakentaminen. Kristevan panos tämän tutkimuksen
metodisten lähtökohtien rakentelussa on lähinnä seuraavanlainen. Käytännöllisten käsitteiden rakentamisen ideaa sovelletaan siten, että historiallisten tarkastelujen toteuttamisen lähtökohdaksi rakennetaan "käyttökelpoiset käsitteet": yhteiskunnallis-historiallisen
oppimisen ja totuuden politiikan käsitteet.
Kristevan (1993, 74–77) esittämä materialistisen dialektiikan kritiikki kohdistuu siihen, että lähtökohdassa ei ole riittävästi huomioitu subjektin merkitystä "käytännöllisten
käsitteiden" rakentamisessa eikä tällaisten käsitteiden rakentamisen käytännöllistä, kokemusperäistä kontekstia. Kristevan mukaan "korkein ristiriita" syntyy nimenomaan silloin,
kun käytännöllisen idean tarkasteluun tuodaan mukaan käsite, jota Kristeva nimittää
hegeliläisittäin "käytännölliseksi käsitteeksi". Käytännölliset käsitteet rakentavat siltaa
materiaalisten tekijöiden muovaaman käytännön ja subjektin välille kysyessään myös
käytäntöjen vaikutuksia subjektiin. Tällöin mukaan tulee materialistista dialektiikkaa
korostuneemmin myös tietämisen subjektin merkitys dialektisen metodin käyttäjänä, ristiriitojen välittömänä kokijana ja käytännöllisten käsitteiden muotoilijana. Myös henkilökohtainen ja välitön kokemus voidaan nähdä käytännön materiaalisina osatekijöinä.
Mitä tekemistä henkilökohtaisella ja välittömällä kokemuksella sitten on teoreettiseen
argumentaatioon tähtäävässä ja teksteillä operoivassa, historiaa ei-elettynä tarkastelevassa tutkimuksessa? Tässä yhteydessä on syytä Kristevan (1993, 76) tavoin kysyä, mitä
käytännöllä ja välittömällä kokemuksella tarkoitetaan. Kristeva lukee käytännöksi esimerkiksi poliittisen elämän, tieteellisen ja esteettisen toiminnan vieläpä siten, että on mahdollista pitää käytäntönä historiallisesti taakse päin sijoittuvaa tilaa, vaikkapa poliittista tai
koulutuksellista käytäntöä, joka useimmiten tavoitetaan juuri kirjallisen materiaalin välityksellä. Tällöin tekstit toimivat myös henkilökohtaisen ja välittömän kokemuksen lähteinä teoreettiselle subjektille. Teoreettisen subjektin ja yhteiskunnallisen, käytännöllisen
subjektin suhde jää marxilaisessa dialektiikassa ongelmalliseksi. Suhde voidaan kuitenkin käsitteellistää siten, että tekstien oletetaan samalla välittävän myös käytännöllisten
subjektien, ajassa ja sen käytännöissä toimineiden subjektien kokemuksia.
Kristeva (1993, 78) pitää materialistisen dialektiikan suurimpana ongelmana sitä, että
se huomioi kyllä taloudellis-rakenteellisten tekijöiden merkityksen ja geneettis-historiallisen kehityksen tarkastelun tärkeyden ja näiden "objektiivisten" linjojen ristiriitaisuuden,
mutta jättää huomioimatta intersubjektiiviset, subjektien väliset ristiriidat sekä ristiriitojen
ilmenemisen subjektissa itsessään. Käytäntö koostuu siitä, että subjektit asettuvat siinä
suhteisiin sekä objektiivisen maailman että muiden subjektien kanssa, joiden kanssa subjekti voi joutua tai olla joutumatta sovittamattomaan ristiriitaan, joka on luonteeltaan
monimuotoinen.
Miten näistä välittömistä, usein myös ristiriitaisista kokemuksista päästään käytännöllisten käsitteiden muodostamiseen? Ymmärrän käytännölliset käsitteet dialektisen tutkimuksen lähtökohtakäsitteellistyksinä. Niitä voidaan nimittää "käyttökelpoisiksi käsitteiksi", joiden avulla on mahdollista analysoida arkiajattelun ylittävistä lähtökohdista
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konkretiaa, käytäntöä ja kristevalaisittain käytännöllisten, toimivien subjektien välittömiä
kokemuksia — nousta abstraktista konkreettisiin käsitteisiin ja palata jälleen historialliseen käytäntöön ja sen murroksiin. Murrosten tutkiminen on dialektisessa materialismissa olennaista, koska lähtökohta on sitoutunut vallankumoukselliseen muutokseen ja
sen edellytysten erittelyyn. (Kristeva 1993, 77.)
Kristevan (1993, 79–81) tienviitat analyysin siirtämiseksi diskurssiin ovat seuraavanlaiset. Historiaa tarkastellaan nykyisyyden ja sen diskurssien lävitse. Tämä edellyttää sitä,
että analyysin on löydettävä itselleen kieli ja toteutettava itsensä tässä kielessä jonkinasteisena fiktiona. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että historia ja historialliset käytännöt
itsessään muuttuisivat fiktioiksi siinä merkityksessä, että niiden faktisuudelle voitaisiin
antaa täysin mielivaltaisia merkityksiä ja tulkintoja. Kysymys on olennainen tutkimusaiheeni kannalta, jonka kohteena ovat erilaisten ristiriitojen ja ideologioiden leikkauspisteet, jolloin diskurssien ja tulkintojen mielivaltaisuus vs. totuudenmukaisuus on erityisen
tärkeä kysymys. Fiktion käsitteellä Kristeva tarkoittaakin ennen kaikkea metodista mahdollisuutta tavoittaa kokemus myös sellaisissa tapauksissa, joissa yhteiskunnallinen käytäntö ei ole sitä itseensä sisällyttänyt. Tässä yhteydessä hän viittaa lyhyesti fasismin tutkimukseen, jossa fiktion käyttö on ollut äärimmäisen syvällinen keino symbolista ja reaalista sortoa sekä nihilismiä vastaan.
Yhteisöllisen käytännöllisen kokemuksen erittely avaa Kristevan (1993, 81) mukaan
näköaloja historian hetkiin, joissa vallitsee syvä kuilu yhteiskunnallisen käytännön ja hallitsevan ideologian siitä tarjoaman kuvan välillä. Lähtökohta ei läpikotaisin diskursiivista
yhteiskuntaa ja historiaa siten, että siitä olisi mahdollista puhua miten vain. Se ei kuitenkaan esitä metodologista näkemystä siitä, miten ja millaisten sääntöjen mukaan siitä sitten
on mahdollista — tiedollisesti perusteltua, moraalisesti oikeutettua ja kokemuksellisesti
vilpittömän autenttista puhua. Käännyn Jürgen Habermasin argumentaatioteorian puoleen rationaalisesti perusteltavissa olevan kommunikaation ja ideologisesti vääristyneen
kommunikaation erottelumahdollisuutta etsiessäni.

3.3. Metodologia 2: argumentaation metodi
3.3.1. Dialektisen metodin diskursiiviset muunnokset
Kriittiset filosofit, Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas ja Michel Foucault mukaan
lukien, ovat pitäneet Karl Marxin dialektiikan ongelmallisimpana kohtana sen materialistista painotusta ja taloudellisten tekijöiden ylikorostumista siten, että muut kulttuuriset
muodostelmat nähdään vain taloudellisen perustan päällysrakenteellisina heijastumina
(ks. esim. Dahmer & Fleischer, 1976). Esimerkiksi Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian kehittelyn eräänä perusmotiivina voidaan pitää yritystä täydentää
marxilaista materiaalisen uusintamisen eli yhteiskunnallisen työn erittelyä kulttuurisen,
maailmankuvallisen, kommunikatiivisen ja moraalisen ulottuvuuden tarkastelulla.
Rekonstruktio antaa näille päällysrakenteellisille muodostumille suhteellisen itsenäisen,
taloudelliseen perustaan palautumattoman aseman (Habermas 1976, 10–13). Habermasin
kiinnostus argumentaatiota kohtaan on peräisin tästä yhteiskunnallista todellisuutta kos-
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kevasta täydentävästä oletuksesta. Tulkitsen Habermasin argumentaatioteorian dialektiikan diskursiiviseksi muunnokseksi. Se on metodisesti sovellutuskelpoinen tekstien tulkinnassa.
Ns. retorinen käänne metodologisessa keskustelussa on problematisoinut tietoteoreettisen realismin perusoletusta siitä, että esimerkiksi yhteiskuntatodellisuus on olemassa tietynlaisena riippumatta siitä, millaisena me sen tiedämme. Tämä näkemys on perustavanlaatuinen myös materialistisessa dialektiikassa, jonka mukaan yhteiskunnallinen oleminen
määrää tietoisuuden, ei päinvastoin (esim. Dahmer & Fleischer 1976). Yhteiskunta ja historia on käsitteellistetty retorisen käänteen myötä joko suoranaisina kielellisinä konstruktioina tai jonakin, jota ei ole mahdollista kuvata tai metodisesti tavoittaa muutoin kuin
kielellisten konstruktioiden kautta ja lävitse (ks. myös Brown 1990). Nämä siirtymät —
mahdollisesti katkoksetkin — näkyvät metodologisessa keskustelussa kahtalaisina: tietoteoreettisen realismin haastajina ja siirtymänä tietoisuusfilosofiasta kommunikatiiviseen
paradigmaan, so. siirtymänä ajattelun metodista subjektien väliseen kommunikaation
metodiin. Habermasin argumentaation metodi voidaan hahmottaa yrityksenä etsiä perusteltua metodista lähtökohtaa tässä "diskursiivistuneessa" tilanteessa.
Tällöin kysymykset siitä, mitä yhteiskunta reaalisesti on tai mitä historiallisesti todella
tapahtui, muuttavat luonnettaan. Keskeiseksi kysymyksenasetteluksi muodostuu, millaisten käsitteellisten muodostelmien tai kielellisten konstruktioiden, diskurssien eli puhetapojen kautta tarkastelemme yhteiskuntaa ja historiaa, jotka riittävän pitkälle relativisoivat
lähtökohdat muuttavat kokonaisuudessaan diskursseiksi, joiden luonne on varsin sopimuksenvarainen. Marxin materialistinen dialektiikka kuitenkin esittää edelleen kriittisiä
muistutuksia siitä, ettei yhteiskunta ja historia kokonaisuudessaan ole täysin sopimuksenvarainen. Esimerkiksi kapitalistisen talousjärjestelmän ja muiden yhteiskunnallisten
rakenteiden pois sopiminen yhteiskuntatieteilijöiden diskursiivisin keinoin ei vaikuta
uskottavalta.
Ongelmallisiksi nousevat tässä yhteydessä kaksi kysymystä. Onko yhteiskunta tai historia kokonaisuudessaan diskursiivinen kooste? Ja mitä tarkoitetaan diskurssin käsitteellä? Jos diskurssin käsitteellä tarkoitetaan intersubjektiivisesti muodostettuja, "neuvoteltuja" kulttuurisia käytäntöjä, joudutaan ilmeisesti olettamaan, että yhteiskunta on muutakin kuin diskursseja. Tähän johtopäätökseen päätyvät sekä Jürgen Habermas (1981b)
yhteiskuntaa myös järjestelminä määrittäessään että Michel Foucault (1974, 1976, 1977),
jonka mukaan diskurssit viittaavat selkeämmin juuri humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedon muodostelmiin, jotka tuottavat vahvoja yhteiskunnallisia valtavaikutuksia.
Foucault ei väitä, että yhteiskunta tai historia voitaisiin palauttaa diskursseiksi. Myös hän
erottaa diskurssit käytännöistä, instituutioista, rakenteista ja järjestelmistä. Tällainen diskurssin käsite eroaa Habermasin diskurssin käsitteestä siinä, että se ei edellytä intersubjektiivista neuvotteluasetelmaa diskurssin yhteiskunnallisten vaikutusten varmistamiseksi.
Diskurssin tuottaminen tieteen autorisoidusta asemasta käsin riittää määrittämään yhteiskunnan tai historian tietynlaiseksi, jolloin yhteiskunta on niitä diskursseja, joiden läpi siitä
puhutaan. Käsittelen Foucault'n metodologisia näkemyksiä tarkemmin jäljempänä tulevassa alaluvussa 4.
Filosofisten metodien muotoutuminen kielifilosofisiksi synnyttää siis ongelman, joka
koskee diskursiivisten muodostelmien alkuperää ja luonnetta. Jürgen Habermas korostaa
kommunikatiivisen toiminnan teoriansa ansiona sitä, ettei se ole tietoisuusfilosofinen lähtökohta. Filosofista metodia luonnehtivana seikkana tätä näkemystä voi yksinkertaistaa
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siten, ettei filosofinen metodi enää habermasilaisessa muodossaan ole ajattelun metodi,
vaan se on kommunikaation metodi — läpikotaisin diskursiivinen siinä merkityksessä,
että se on subjektien välinen — läpikotaisin argumentatiivinen siinä merkityksessä, että
yksittäinen filosofi ei loogisesti argumentoi pelkästään omassa yksinäisyydessään. Perusedellytys on, että argumentaatio muotoutuu kommunikaatiossa muiden kanssa tai filosofiseen produktiin rakennetaan argumentatiivinen, erilaisia näkemyksiä vastakkainasetteleva metodologinen asetelma, joka jäljittelee intersubjektiivisuutta.

3.3.2. Teksti ja konteksti
Habermas (1976, 12) ei historiallisen materialismin rekonstruktiossaan suinkaan sanoudu
irti sen materialistisista perusoletuksista, vaikka 1980-luvun siirtymät antavat aihetta
kysymykseen, voidaanko Habermasin kommunikaatiokehitelmät tulkita myös eräänlaisena intersubjektiivisena idealismina. Taloudellisilla tekijöillä on vaikutuksensa yhteiskuntakehitykseen ja ne muotoavat kulttuurisia, ideologisia ja maailmankuvallisia muodostelmia. Siitä huolimatta on syytä korostaa intersubjektiivisesti rakentuneen osa-alueen
— kommunikaation — itsenäistä asemaa yhteiskuntakehityksessä.
Tästä seuraa metodologisesti esimerkiksi tekstien tulkinnassa johtopäätös, ettei tekstejä voida tutkia pelkkinä teksteinä huomioimatta sitä yhteiskunnallis-historiallista kontekstia, jossa ne ovat syntyneet. Dialektisen metodologian vahvana puolena voidaankin
pitää sitä, että se sijoittaa tutkimuksen tekemisen yhteiskunnallis-historialliseen kontekstiinsa. Tällöin oletetaan, että yhteiskunnallinen ja historiallinen tilanne näkyy ajattelijan
tai tutkijan työssä ja tuotoksissa. Tekstien sijoittuminen yhteiskunnalliseen kontekstiinsa
merkitsee samalla myös sitä, että historiaa kirjoitetaan ja historiallisia analyyseja tehdään
aina jossain määrin nykyisyyden läpi, jolloin toteutuu myös historian refleksiivisyys —
merkitys ajankohtaiselle keskustelulle. (Habermas 1990a, 7; Habermas 1976, 9.)
Dialektinen metodi ei tekstualisoi yhteiskuntaa, vaan tekstit yhteiskunnallistuvat ja
asettuvat historiallisiin taustoihinsa. Tämä edellyttää tutkimukselta tekstien yhteiskunnallisen ja tieteellisen paikan, merkityksen ja vaikutuksen määrittämistä. Tämä merkitsee
seuraavanlaisten kysymysten tarkastelua. Millaisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa
teksti on kirjoitettu? Millaisessa tarkoituksessa se on kirjoitettu eli millaisia intressejä
teksti kantaa? Mitä se argumentoi, miten se argumentoi ja mitä sen argumentit oikeuttavat? Millaisiksi intersubjektiiviset ja intertekstuaaliset yhteydet muotoutuvat? Millaisten
valtasuhteiden kenttään se sijoittuu ja millaisesta positiosta se on kirjoitettu? Kenelle
teksti on suunnattu?
Habermasilaista perusjaottelua puheen faktisuuteen, intersubjektiivisuuteen ja autenttisuuteen on mahdollista hyödyntää tekstin kontekstia määritettäessä kysymällä, miten
totuudenmukaisesti teksti käsittelee tosiasiaväitteitä, miten oikeudenmukaisesti tekstiin
liittyvä intersubjektiivinen konteksti on rakentunut, ja onko tekstin kirjoittajan intentiot
ilmaistu vilpittömästi (ks. Habermas 1981a, 60–67). Tosin on todettava, että tähän kontekstiin on mahdollista päästä käsiksi vain tekstien kautta, kun kyseessä on historiallinen
analyysi. Metodologisesti olennaista tässä yhteydessä onkin, millaisia oletuksia tutkija
tekee toisaalta diskurssien, toisaalta yhteiskunnallis-historiallisen todellisuuden luonteesta.
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3.3.3. Argumentaation metodi diskursiivisten kenttien työstämisen
menetelmänä
Argumentaation metodin suhde materialistiseen dialektiikkaan voidaan määrittää seuraavasti. Lähtökohta on nähdäkseni perusteltu nimenomaan ideologisten koosteiden oppi- ja
aatehistoriallisessa tutkimisessa, koska se ei sisällä yhtä vahvaa oletusta taloudellisen
perustan determinoivasta vaikutuksesta kuin marxilainen dialektiikka. Argumentaation
metodi ei edellytä välttämättä kysymystä siitä, missä mielessä konstruoitu diskurssi 3
vastaa historiallista todellisuutta, vaan se edellyttää teorian sellaisista argumentaatiosäännöistä 4 , joiden valossa on mahdollista tarkastella, miten luotettavia tietolähteitä erilaiset
tekstit, asiakirjat tai diskurssit ovat.
Esittelen seuraavaksi Habermasin argumentaatioteorian lähtökohtia tarkemmin.
Tavoitteena on soveltaa niitä metodisesti tässä tutkimuksessa. Habermasin (1981a, 44–47)
argumentaatioteorian lähtökohtana on ajatus siitä, että deduktiivinen ja induktiivinen
logiikka eivät ole riittäviä malleja kaikille eikä edes suurimmalle osalle legitiimeistä argumenteista, vaan tarvitaan myös informaalia logiikkaa, jota voidaan nimittää dialektiseksi
logiikaksi. Teoreettista tietoa, moraalis-praktisia näkemyksiä tai esteettisiä arviointeja ei
voida täysin palauttaa sen enempää deduktiivisesti pakottaviksi argumenteiksi kuin
empiirisesti pakottavaksi evidenssiksikään.
Habermas huomioi argumentaatioteoriassaan sekä täydellisen relativististen lähtökohtien että yleismaailmallisiin pätevyysvaatimuksiin — propositioiden totuus ja normien
oikeudenmukaisuus — tukeutuviin lähtökohtiin liittyvät ongelmat. Teoria päätyy kuitenkin paremman argumentin pakottoman pakon lähtökohtaan, jolloin sekä relativismi että
jäykkä universalismi hylätään. Universaalit pätevyysvaatimukset on periaatteessa mahdollista kiistää, kun tukeudutaan intersubjektiiviseen argumentaatioon. Argumentaation
lähtökohta ei kuitenkaan avaa ovia täydelliselle relativismillekaan, koska argumentaatiota määrittävät seuraavanlaiset argumentaatiosäännöt, jotta argumentaatio ylipäätään
olisi argumentaatiota. Tällaisia sääntöjä ovat esimerkiksi tasavertaiset mahdollisuudet toimia argumentaatiossa, totuudenmukaisuus, oikeudenmukaisuus ja autenttisuus. Tällöin
ollaan seuraavanlaisten kysymysten äärellä: Miten näitä ongelmallisiksi tulleita pätevyysvaatimuksia voidaan puolustaa hyvillä perusteluilla? Miten perusteluja on mahdollista
kritisoida? Mikä tekee joistakin argumenteista ja perusteluista parempia kuin toisista?
Näihin kysymyksiin vastaaminen edellyttää Habermasin mukaan sitä, että argumentit kytketään totuuden, oikeudenmukaisuuden ja vilpittömyyden pätevyysvaatimuksiin. (Habermas 1981a, 44–47.)
Habermas erottaa argumentatiivisessa puheessa kolme osa-aluetta: prosessin, proseduurin ja produktit. Argumentatiivinen kommunikaatio merkitsee prosessina sitä, että
kommunikaatio lähestyy riittävän pitkälle ideaalin kommunikaation ehtoja, jotka Habermas on konstruoinut teoriassaan ideaalista puhetilanteesta (ks. myös Anttonen, 1994).
Tällaisia ehtoja ovat:
3. Käytän diskurssin käsitettä tässä yhteydessä neutraalisti puhetavan merkityksessä, so. täsmällisemmin tiettyihin
tunnuspiirteisiin perustuva tiedollinen muodostelma, joka eroaa näiden tunnuspiirteidensä kautta muista diskursseista. Tässä
merkityksessä käytän myös ilmaisuja foucault'lainen diskurssi ja habermasilainen diskurssi, joiden välille tutkimuksessa
rakennetaan intersubjektiivisuutta jäljittelevä argumentaatioasetelma, jonka avulla vertaillaan näitä diskursseja etsien niiden
välisiä yksimielisyyksiä ja erimielisyyksiä.
4. Seuraavassa esiteltäviä argumentaatiosääntöjä sovelletaan tutkimuksessa erityisesti historiallisten todistusaineistojen
tutkimiseen siltä osin kuin se on mahdollista.
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1. Symmetrisyysehto eli jokaisen kompetentin puhujan on vaadittava kommunikaatiolta
tasavertaisten kommunikaatioedellytysten täyttymistä.
2. On eliminoitava muut pakot paitsi paremman argumentin pakko eli ainoa motiivi kommunikoida on yhteistoiminnallinen totuuden etsintä.
Argumentatiivinen kommunikaatio merkitsee proseduurina eli menettelytapana säädeltyä interaktion muotoa, diskursiivista ymmärtämisprosessia, joka rakentuu väitteiden esittäjän ja vastaväitteiden esittäjän yhteistoiminnalliselle työnjaolle. Tämä puolestaan normittuu siten, että osallistujat tematisoivat ongelmalliseksi tulleen pätevyysvaatimuksen,
ottavat hypoteettisen asenteen toimintoihinsa ja kokemuksiinsa sekä perusteluilla ja vain
perusteluilla koettelevat esitetyn pätevyysvaatimuksen oikeutusta. Habermasin mukaan
dialektiikan voidaan katsoa toimivan erityisesti dialogisissa proseduureissa. (Habermas
1981a, 49–59.)
Argumentaation ideaali toteutuminen prosessina edellyttäisi sitä, että kommunikaatio
käytäisiin ja sen produktit esiteltäisiin universaalin yleisön edessä, joka saavuttaisi yksimielisyyden niistä. Argumentaation ideaali toteutuminen proseduurina edellyttäisi sitä,
että kiista hypoteettisista pätevyysvaatimuksista päätyisi rationaalisesti motivoituun
yhteisymmärrykseen. Argumentaation ideaalisti tuottamat produktit puolestaan merkitsisivät sitä, että pätevyysvaatimukset tulisivat argumenttien avulla joko perustelluiksi tai
täytetyiksi. On kuitenkin muistettava, että tämä on skeema, jossa on ollut tarkoituksena
rakentaa eräitä ehtoja pätevälle argumentaatiolle, ei suinkaan sanoa mitään siitä, miten
todellisuudessa argumentoidaan. Argumentaatiossa yritetään kollektiivisesti kyseenalaistaa jotain kollektiivisesti pätevää tavoitteena rakentaa kollektiivisesti vielä pätevämpää,
jonka on tarkoitus ylittää kollektiivisesti jaettu problematisoitumaton tieto. Tämä puolestaan edellyttää sosiaalisesti pätevän erottamista argumenteilla perusteltavissa olevasta
pätevyydestä. (Habermas 1981a, 49–59.)
Habermasin (1981a, 60–67) mukaan argumentaation metodologiaa on mahdollista
soveltaa historialliseen, "objektiivisen hengen" muotojen eli kulttuurituotteiden järkevään vertailemiseen. Tässä vertailussa ei tarvitse tyytyä pelkästään toteamaan, mitä osalliset aikalaiset pitävät järkevänä, vaan kriittinen erittely ja rekonstruktiivinen ote mahdollistavat aikalaisten näkökulman ylittävän vertailuperspektiivin. Tällainen menettely edellyttää sitä, että argumentaatioon osallistuvat omaksuvat "puolueettoman", ja samalla
yleismaailmallisen, erityisistä intresseistä etääntyvän näkökulman. Argumentaatio voi
tosin organisoitua sekä konflikti- että konsensussuuntautuneina proseduureina silloin, kun
tosiasiallisesti argumentoidaan. Habermasin metodi, joka on tarkoitettu pätevyysvaatimusten diskursiiviseen ratkaisemiseen, tukeutuu kuitenkin astetta universaalimpaan lähtökohtaan. Konsensuksella ei tällöin tarkoiteta yhteisymmärrystä kompromisseina, koska
kompromisseissa ei toteudu yleismaailmallinen, yleistettävissä oleva intressi, vaan konsensuksen muodostuminen perustuu tällöin intressiristiriitojen sovittelemiseen tilanteessa, jossa valta-asemat ovat jokseenkin yhtä painavat. Näiden näkökohtien välistä eroa
Habermas painottaa erottamalla toisistaan konventionaaliset, toimintakonteksteista riippuvaiset vaatimukset ja yleismaailmalliset pätevyysvaatimukset. Jotta argumentaatio ei
muutu autorisoitujen päätösten voimaan saattamiseksi tai kiistelevien osapuolten menestymispyrkimyksiksi, on välttämätöntä edellyttää sitä, että argumentaatio järjestyisi yhteistoiminnalliseksi totuuden etsinnäksi, jolloin intersubjektiiviset yksimielisyydet muodostuvat pelkästään paremman argumentin voimasta.
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Argumentaatiomuodot eroavat toisistaan universaalien pätevyysvaatimusten mukaan,
jotka tunnistetaan yhteydessään ilmaisun kontekstiin, mutta jotka eivät sellaisinaan muotoudu konteksteissa toteutuvassa kommunikatiivisessa toiminnassa. Tällaisia pätevyysvaatimuksia ovat esimerkiksi vaatimukset siitä, että tosiasioita koskevat väitteet olisivat
tosia, normeja koskevat väitteet oikeudenmukaisia ja subjektiivisia kokemuksia esittävät
lauseet autenttisia, aitoja. Pätevyysvaatimuksella tarkoitetaan siis sitä, että ilmaisuilta
vaaditaan, että siinä edellytetyt pätevyyden ehdot täyttyvät riippumatta siitä, täyttyvätkö
ne todellistuvassa kommunikatiivisessa toiminnassa vai eivät. Eli jos jonkin ilmaisun tarkoituksena on väittää jotakin siitä, miten asiat ovat, niin tämän ilmaisun pätevyyttä tulee
tarkastella totuuden pätevyysvaatimusta vasten. Tällöin sen pätevyyttä on mahdollista
koetella kyseenalaistamalla ja testaamalla sitä totuuden pätevyysvaatimuksen kriteerein
— kiistämällä sen totuudellisuus tai ottamalla myönteinen kanta sen totuudellisuuteen.
Jos ilmaisun tarkoituksena on väittää jotain siitä, miten asioiden tulisi moraalisesti rakentua, niin tämän ilmaisun pätevyyttä on mahdollista koetella kyseenalaistamalla siinä esitetyn normin oikeudenmukaisuus tai jonkin toimintatavan normatiivinen oikeutus — kiistämällä tai myöntämällä moraalikäsityksen tai normien oikeudenmukaisuus. Ilmaisun esittäjän vilpittömyyttä taas on mahdollista koetella testaamalla, tarkoittaako hän sitä, mitä
hän sanoo. Tätä voidaan tarkastella esimerkiksi ilmaisujen ja tekemisten johdonmukaisuutta erittelemällä — kiistämällä tai myöntämällä ilmaisun autenttisuus ja vilpittömyys.
Lisäksi ilmaisuja tulee tarkastella myös ymmärrettävyyden kriteerein, jolloin on kysymys
siitä, onko ne muotoiltu riittävän selkeästi. (Habermas 1981a, 60–67.)
Pätevyysvaatimusten perusteet rakentuvat seuraavasti: totuus, oikeudenmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus ja ymmärrettävyys. Näiden valossa argumentoidaan deskriptiivisten
lauseiden eli tosiasialauseiden totuudesta, toimintoja oikeuttavien normatiivisten lauseiden oikeudenmukaisuusarvosta, evaluatiivisten lauseiden arvostandardien tarkoituksenmukaisuudesta ja eksplikatiivisten lauseiden ymmärrettävyydestä eli siitä, onko ne riittävän selkeästi muotoiltu. Näiden pätevyysvaatimusten valossa on mahdollista arvioida,
päteekö argumentoinnin kohteena oleva lause vai ei. Diskurssia eli argumentaation ideaaleja ehtoja lähestyvää kommunikaatiota voidaan Habermasin mukaan käydä vain totuudesta ja moraalisesta oikeudenmukaisuudesta teoreettisena diskurssina ja moraalisena diskurssina. Myös eksplikatiivinen diskurssi on mahdollinen. Jotta argumentaatioista voisi
muodostua diskursseja, on siihen osallistujien tehtävä kontrafaktinen oletus ideaalin
puhetilanteen ehtojen riittävästä todentumisesta. Sen sijaan tiettyyn kulttuuriin ja elämismaailmaan ankkuroituvat kulttuuristen arvojen standardit, joilla ei ole yleismaailmallista
merkitystä, voidaan asettaa vain kritiikin kohteeksi. (Habermas 1981a, 60–67.) Habermasin (1981a, 68–71) mukaan argumentaation metodia, joka yksinkertaistettuna operoi
yksinkertaisilla lauseilla ja ilmauksilla, on mahdollista laajentaa ja soveltaa myös institutionaalistuneisiin argumentaatioihin ja monimutkaisempiin kulttuurisiin objektivaatioihin
— teorioihin, moraali- ja oikeusnormeihin, taideteoksiin. Nämä pätevyysvaatimukset vaikuttavat myös erilaisten professionaalistuneiden asiantuntijakulttuurien toiminnassa.
Argumentaation metodia ei tässä tutkimuksessa sovelleta yksittäisten lauseiden tai
ilmausten analyysinä, vaan sitä käytetään väljänä kehikkona erilaisia diskursiivisia kenttiä
ja argumentaatioasetelmia muodostettaessa. Argumentaatioteoriaan sisältyvää intersubjektiivisen tiedon muodostuksen ja koettelun ajatusta sovelletaan siten, että esimerkiksi
foucault'laisen ja habermasilaisen lähtökohdan välille rakennetaan argumentaatioasetelma, joka jäljittelee kahden diskurssin välistä kommunikaatiota. Myös habermasilai-
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sessa argumentaation metodologiassa esitettyjä pätevyysvaatimuksia käytetään tutkimuksessa. Totuuden, moraalisen oikeudenmukaisuuden, autenttisen kokemuksen ja vilpittömyyden kysymykset muodostuvat keskeisiksi kriteereiksi historiallisten aineistojen analysoinnin yhteydessä. Erilaisia diskursseja ja asiakirjoja on mahdollista tarkastella kriittisesti näiden kriteerien avulla.
Foucault'laisten ja habermasilaisten argumentaatiolähtökohtien muotoilemiseksi tutkimuksen perusjännitekentäksi tarvitaan habermasilaista diskurssin käsitettä väljempi diskurssin tai diskursiivisen kentän käsite. Diskurssi on esimerkiksi foucault'laisessa ajattelussa ymmärretty siten, että sillä on tarkoitettu tieteen ja tieteellisen tiedon autorisoituun
ääneen perustuvia puhetapoja. Argumentaatio puolestaan toimii välineenä eritellä myös
tällaisten diskurssien tiedollista ja moraalista perusteltavuutta ja pätevyyttä. Näkökohta
on merkittävä erityisesti kansallissosialistisen kasvatusideologian tutkimuksessa, koska
on tärkeää yrittää rakentaa totuudellisten ja vilpillisten, moraalisesti pätevien ja kestämättömien puhetapojen erottelun väline. Tällöin säilyy mahdollisuus sisällyttää diskurssianalyysiin kysymys tieteen tuottamien diskurssien eli puhetapojen totuudenmukaisuudesta ja
moraalisesta sisällöstä. On tärkeää kysyä, mitä on moraalisesti oikein puhua esimerkiksi
kansallissosialismista ja millaiset ovat erilaisten puhetapojen moraalis-poliittiset seuraamukset. Ei voida myöskään sivuuttaa kysymystä siitä, ovatko jotkin diskurssit todempia
kuin toiset. Sellainen tietoteoreettinen ja metodologinen näkemys ei vaikuta perustellulta
moraaliselta kannanotolta, jonka mukaan historia relativoituu täysin sitä mukaa kuin se
diskursiivistuu. Tosin tässäkin yhteydessä törmätään vanhaan ongelmaan tiedon ja moraalin suhteesta, tosiasioiden ja normatiivisuuden suhteesta. Ongelma voidaan muotoilla seuraavasti. Onko parempi puhua moraalisesti hyväksyttävällä tavalla kuin puhua totta, jos
nämä kaksi erilaisin pätevyysvaatimuksin toimivaa diskurssia ovat ristiriidassa keskenään?

3.3.4. Konsensus ja konfliktit — yhteisymmärrykset ja erimielisyydet
Argumentaatio voi olla myös kiistapuhetta, vaikka yhteisymmärrys onkin Habermasin
(1981a, 70) mukaan sen viimekätinen tavoite. Yhteisymmärrys muodostuu paremman
argumentin pakottoman pakon perusteella. Se ei ole luonteeltaan kaupantekoon perustuva neuvottelutulos tai samanvertaisiin valta-asemiin perustuva konsensus. Konflikteja
sisältävän kommunikaation erittelyä voidaankin pitää perusteltuna metodisena ratkaisuna
työstettäessä ristiriitoja esiin yhteiskunnallisista ja historiallisista argumentaatioasetelmista. Voidaan olettaa, että todelliset diskurssien väliset suhteet rakentuvat usein tälle linjalle. On otettava huomioon näkökulmat, jotka hyvin perustein kiistävät Habermasin
yhteisymmärryksen päämäärään suuntautuvan argumentaatioteorian pätevyyden. Esimerkiksi Lyotardin (1985) mukaan kielen alkuperästä ei voida johtaa oletusta siitä, että sen
käytön perimmäisenä tavoitteena olisi yhteisymmärrys. Kielten ja kommunikaation kehitystä on tarkasteltu myös valtataistelun paradigman mukaisesti. Kielipeleissä, jollaisena
argumentaatiokin voidaan nähdä, ilmenee erilaisten diskurssien välinen jatkuva sota.
Myös Foucault (1970, 76, 368–369) tukeutuu tähän lähtökohtaan väittäessään, että kommunikaatiota ja diskursiivisten muodostelmien suhteita ei ole perusteltua tarkastella mer-
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kitysten ja yhteisymmärryksen kontekstissa, vaan perustellumpaa on tarkastella niitä sotaanalogian valossa. Kommunikaatio on vain sodan jatkamista toisin keinoin. (Foucault
1976, 90; ks. myös Hacking 1989, 37.)
Konsensus- ja konfliktiasetelmaa sovelletaan tässä tutkimuksessa sekä teoreettisessa
analyysissä (Foucault vastaan Habermas) että historiallisten todistusaineistojen analyysissä. Historiallisissa osuuksissa rakentuu konfliktisuhde ensinnäkin kahden totuuden
politiikan välille. Toinen jännitekenttä rakentuu, kun tätä yhteiskunnalliseen murrokseen
sijoitettua konfliktisuhdetta tarkastellaan yhteisymmärrykseen perustuvan, argumentaation "ideaalityypin" valossa. Idea järkevästä kommunikaatiosta toimii historialliset kontekstit ja ristiriidat ylittävänä lähtökohtana ja historiallisten diskurssien vertailukriteerinä.
Sen valossa selvitetään myös sitä, mistä enemmän tai vähemmän konflikteja sisältävät tai
yhteisymmärrykseen perustuvat lopputulokset johtuvat. Foucault'n ja Habermasin välinen teoreettinen argumentaatio käynnistyy konfliktiasetelmasta. Myös kansallissosialistisen kasvatusdiskurssin ja kriittisen teorian demokratisoitumiseen tukeutuvan diskurssin
välille rakentuvat vahvat konfliktuaaliset jännitteet. Näiden praktisten diskurssien —
myös moraalisessa merkityksessä — tarkastelussa sovelletaan Habermasin (1983) diskurssietiikkaa ja moraalisen diskurssin pätevyysvaatimuksia. Mahdollisuus argumentoida
moraalisin perusteluin näiden kahden totuuden politiikan eli kasvatusideologian oikeutuksesta muodostuu merkitykselliseksi erityisesti tarkasteltaessa historiallisia todistusaineistoja.
Myös historiallis-praktisten diskurssien ja teoreettisten diskurssien väliset argumentaatiot rakennetaan habermasilaisen argumentaatiometodologian mukaisesti. Argumentatiivisen metodin kriittinen mahdollisuus näkyy siinä, että sen avulla on mahdollista arvioida
kunkin diskurssin perusteluja ja perusteltavuutta. Teoreettisten diskurssien uskottavuuteen
ja perusteltavuuteen voidaan jonkinasteisesti ottaa kantaa historiallisen, "tosiasioihin
perustuvan" evidenssin eli todistusaineiston perusteella. Onko habermasilainen näkemys
historiasta moraalisina ja demokraattisina oppimisprosesseina uskottava historiallisen evidenssin valossa? Onko foucault'lainen näkemys historiasta vallan vaihdoksina ja katkoksellisina murroksina, joista ei muodostu oppimisprosesseina käsitteellistettävissä olevaa
jatkumoa, uskottava? Tarkastelussa sovelletaan informaalin argumentaation logiikkaa,
jonka tavoitteena ei ole induktiivisesti falsifioida tai verifioida teoreettisia diskursseja tai
deduktiivisesti johtaa näistä diskursseista sitä, millaisia historiallisia evidenssitapauksia ja
praktisia argumentaatioita rakentuu. Diskurssien suhde rakentuu dialektiseksi, jolloin
sekä historiallisista tarkasteluista saatu käytännöllinen todistusaineisto että rationaalisesti
rekonstruoidut diskurssit puhuvat.

3.3.5. Performatiivinen ristiriita
Habermasin argumentaatiolähtökohtaa skeptisemmät näkemykset kyseenalaistavat tehokkaasti Habermasin lähtökohdan uskottavuutta sijoittaessaan argumentaatiot ja kommunikaation tehtävät yhteiskunnallisiin yhteyksiinsä — ei suinkaan yhteisymmärrykseen suuntautuneina, vaan jatkuvaan valtataisteluun, voittamiseen ja häviämiseen, suuntautuneina.
Habermas (1994a, 134–159) on kehitellyt, lähinnä Karl-Otto Apelin ajatteluun tukeutuen, performatiivisen ristiriidan käsitteessään vasta-argumentaatiota skeptikkojen hyök-
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käyksille. Performatiivisella ristiriidalla tarkoitetaan sitä, että argumentoija joutuu turvautumaan siihen, mitä hän on kumoamassa eli argumentoimaan ristiriitaisesti suhteessa
omiin lähtökohtiinsa. Habermas väittää, että nimenomaan performatiivisten ristiriitojen
osoittamisen avulla tehdään näkyviksi ne julkilausumattomat säännöt, joita ilman argumentaatio ei voi toimia. Näille säännöille ei ole vaihtoehtoja, jos ylipäätään on kyse argumentaatiosta. Esittelin näitä luovuttamattomia argumentaatiota ohjaavia sääntöjä edellä
luvussa 3.3.
Habermasin argumentaatiolinja näyttäisi muodostuvan sellaiseksi, että argumentaation
universaaleihin sääntöihin — tasavertainen lähtökohta, yhteinen totuuden etsintä, totuus,
oikeudenmukaisuus ja vilpittömyys jne. — skeptisesti suhtautuva argumentoija ajautuu
performatiiviseen ristiriitaan siten, että hän ei voi kiistää argumentaation perusedellytyksiä, mikäli hän ylipäätään haluaa osallistua sellaiseen kommunikaatiomuotoon, joka täyttää argumentatiivisen kommunikaation edellytykset. Tosin tässä yhteydessä on perusteltua esittää skeptinen vastaväite Habermasin argumentaatioteorialle. Eikö argumentaatioteoreetikko tullut jo käyttäneeksi melkoisesti autorisoituun ääneen perustuvaa valtaa esittäessään muodolliset ehdot, joiden mukaisesti argumentaation tulisi sujua ja joihin myös
skeptikon tulisi tyytyä, jotta tämä ei ajautuisi performatiiviseen ristiriitaan itsensä kanssa?
Performatiivinen ristiriita syntyy, jos skeptikko vaikkapa kiistää ehdon kaikkien tasavertaisesta osallistumisoikeudesta argumentaatioon, koska hän samalla kyseenalaistaa oman
osallistumisoikeutensa. Tämä onkin johdonmukaisen skeptikon viimeinen pakotie. Tämä
voi siirtyä argumentaatioon osallistujan asemasta ulkopuolisen tarkkailijan asemaan. 5
Skeptikko on tällöin irrottautunut puolueettoman tarkkailijan roolissaan argumentoivien
yhteisöstä. Skeptikko välttää performatiivisen ristiriidan osallistujan aseman hylätessään,
koska hänen toimintansa on skeptisyydessään äärimmäisen johdonmukaista. (Habermas
1994a, 146–150.) Hän ei kuitenkaan voi kiistää
"elävänsä tietyssä sosio-kulttuurisessa elämänmuodossa, kasvaneensa kommunikatiivisen toiminnan piirissä ja uusintavansa elämänsä siinä." (Habermas 1994a,
149).
Tämä on tärkeää myös argumentaation edellytysten uskottavuuden kannalta, mitä Habermas perustelee seuraavasti:
"Edes johdonmukainen pakenija ei voi paeta kommunikatiivista arkikäytäntöä.
Hän on sidottu sen ennakkoehtoihin, ja nämä puolestaan ovat — ainakin osittain
— identtiset ylipäätään argumentaation edellytysten kanssa." (Habermas 1994a,
150.)
Tutkimuksessa sovelletaan performatiivisen ristiriidan käsitettä erityisesti tarkasteltaessa
Habermasin ja Foucault'n välisiä näkemyseroja. Näiden lähtökohtien välistä keskustelua
on perusteltua käsitteellistää optimistisen diskurssieetikon ja analyyttisen valtaskeptikon
väliseksi vuoropuheluksi. Habermasin ja Foucault'n välisessä argumentaatioasetelmassa
tulee esille myös eräs historiallisten aineistojen analyysin kannalta keskeinen metodologinen ongelma. Habermasilainen tutkimustapa edellyttää sekä kantaaottavan osallistujan
asenteen omaksumista että tästä toimintatavasta etäisyyttä ottavan, reflektiivisen ja objektiivisen tarkkailijan asenteen omaksumista. Foucault'n lähtökohta taas puolestaan tavoitte5. Tässä yhteydessä Habermas ottaa esimerkiksi Foucault'n ajattelun ja hänen skeptisen objektivoivan katseensa.
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lee pelkästään neutraalin tarkkailijan roolia. Tästä asetelmasta tekee metodologisesti mielenkiintoisen se, ettei ole yhdentekevää, millaisesta näkökulmasta historiallisten aineistojen erittelyt toteutetaan — esitetäänkö tarkastelun kohteena oleviin kysymyksiin moraalisia kannanottoja ja missä määrin niiltä ylipäätään voidaan välttyä. Osallistujan rooli
rakentuu Habermasin näkökulman osalta myös sitä kautta, että hän oli ja on osallinen saksalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin traditiossa ja projekteissa, jotka tähtäsivät sodanjälkeisen yhteiskunnan demokratisoitumiseen ainakin yliopistoissa ja akateemisessa miljöössä
tapahtuneiden reformien osalta. Etäisyyttä taas tuottaa Foucault'n näkökulma, joka ei
kanna mukanaan saksalaisen historiallis-yhteiskunnallisen kontekstin rakentamaa elämismaailmaa 6 .
Kulttuurinen konteksti on huomioitava myös siitä syystä, että on perusteltua kysyä,
onko mahdollista siirtää toisessa kulttuurissa ja toisessa kontekstissa kehiteltyjä käsitteitä
ja teorioita sellaisenaan toisen yhteiskunnan ja kulttuurin erittelyyn. Ongelma on otettava
huomioon, mutta nähdäkseni Foucault'n käsitteiden ja teoreettisten oivallusten käyttö on
perusteltua tässä tutkimuksessa, jossa tarkastellaan eurooppalaista modernin projektia,
sen oppimisprosessiluonnetta sekä tieto/vallan ja totuuden politiikkojen vaihdosten kytkentöjä näihin prosesseihin. Pikemminkin ranskalaisen kulttuurikontekstin vaikutus auttaa ottamaan etäisyyttä "Saksan traumaan". Tosin on todettava, että tähän ranskalais-saksalaiseen keskustelulinjaan liittyy myös poliittisia ja intellektuaallisia jännitteitä. Foucault'n valta-analyysi on kuitenkin olennainen tutkimuksen teoreettisen kehyksen kannalta, missä yhteydessä kulttuurisidonnaisuus ei nähdäkseni muodostu ongelmaksi. Foucault'n valta-analyysi on erityisen sovellutuskelpoinen kansallissosialistisen totuuden
politiikan ja tämän jälkeen harjoitetun totuuden politiikan erittelyssä, koska sitä on alunperin kehitelty totalitaaristen organisaatioiden ja valtarégimien murrosten analyysinä.

3.4. Metodologia 3: diskurssit ja valta-analyysi
3.4.1. Arkeologia, genealogia ja autorisoituneet diskurssit
Foucault'n (1976, 83–85) mukaan instituutiot, oppirakennelmat, diskurssit ja käytännöt
ovat aina ihmisten toiminnan tuloksena, sosiaalisesti ja historiallisesti konstruoituja koosteita, joista harjaantunut katse voi tunnistaa sellaisen yhteiskunnallisen ohjailun laajempia, syvempiä ja vanhempia jälkiä, joiden vaikutuksia nämä koosteet ovat. Diskursiivisen
käytännön analyysillä tarkoitetaan Foucault'n käsitteistössä ajattelurakennelmien erittelyä. Diskursiivinen käytäntö on kenttä, jota luonnehtivat seuraavat seikat: kentälle kuuluvien objektien rajaaminen, tiedon subjektin oikeutetun näkökulman määrittäminen sekä
niistä normeista päättäminen, jotka suuntaavat käsitteiden ja teorioiden yksityiskohtaista
erittelyä. Jokainen diskursiivinen käytäntö rakentaa rajoja ja suuntaa valintoja. Diskursii-

6. Elämismaailman käsite tarkoittaa kulttuurisesti rakentuvaa "tulkintahorisonttia", jolle ihmisten arkipäivän toiminta ja ajattelu
perustuvat ja joka tällöin on varsin tiedostamaton ja kyseenalaistumaton resurssivaranto. Elämismaailman käsitteessä
risteävät yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja identiteetin rakentumisen osa-alue. Tietyssä yhteiskunnassa ja kulttuurissa
vallitsevilla historiallisilla traditioilla on elämismaailmaa muotoava merkitys. Kasvatusta voidaan pitää elämismaailmaa
rakentavana toimintamuotona.
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vinen käytäntö kokoaa joukon erilaisia oppirakennelmia tai jopa tieteenaloja. Se voi myös
ryhmitellä niiden tunnuspiirteet uudeksi ja odottamattomaksi kokonaisuudeksi. Tämä
tosin edellyttää sellaisten tiedon muotojen genealogista esiin kaivamista, jotka eivät ole
osa vakiintunutta tieteellistä, eivätkä siten myöskään valtahierarkian ylimmille askelmille
sijoittuvaa tietoa. Ihmisten säätely ja normalisaatio, minkä mahdollistaa jo minkä tahansa
heterogeenisen tapauksen nimeäminen ja määritteleminen, toteutuu enemmän tai vähemmän vakiintuneissa diskursiivisissa viitekehyksissä. Foucault'n kyyninen ja viileä katse
kertoo, että ihmiset eivät enää ole oman kohtalonsa määrittäjiä, subjektiuden omaavia toimijoita, vaan pikemminkin tiettyjen autorisoituneiden diskurssien nimeämiä ja puhumia
olentoja. (Foucault 1977, 111–113; ks. myös Kemmis 1993, 36–38.)

3.4.2. Tiedon arkeologia
Foucault'n arkeologinen metodi tarkoittaa tiedon muotojen sekä niiden olosuhteiden ja
ehtojen historiallista analyysia, joiden alaisuudessa nämä tulivat mahdollisiksi. Diskurssin
käsite tarkoittaa sellaisten asioiden kokonaisuutta, jotka on sanottu tietyllä kentällä. Diskurssi ei ole pelkästään sen esille tuomista, mitä esimerkiksi tieteen intellektuaalisessa
valtavirrassa on sanottu, vaan myös sen esille kaivamista, mitä paljon yleisemmin on
sanottu missä tahansa. Foucault (1976, 85) kaivaakin arkeologisen metodinsa avulla esille
paikallisia diskursseja, jotka voivat olla luonteeltaan myös artikuloitumatonta, kätkettyä
syvätietoa. Ihmis- ja sosiaalitieteiden tuottama tieteellinen tieto huomioidaan ennen kaikkea vallan näkökulmasta, koska tällä tiedon lajilla on historiallisesti ollut merkittäviä valtavaikutuksia. Nimenomaan siinä ilmenee tiedon ja vallan kytkentä: tiedon halu on nimetöntä ja muotoaan vailla olevaa vallan halua. Arkeologia tutkii sitä, mikä teki mahdolliseksi tietyn diskurssin ilmaisemisen, pitkälti riippumatta siitä, kuka tai ketkä sen ilmaisivat. Diskurssin eräs tuntomerkki onkin, että siitä on yhä enemmän tulossa subjektiton.
Diskursseja ei tästä syystä olekaan merkittävää analysoida etsien vastausta kysymykseen,
kuka sanoo, vaan tärkeämpää on eritellä niitä ehtoja ja olosuhteita, joiden alaisuudessa
jollakin diskurssilla on totuusarvo ja joissa se täten ylipäätään voi artikuloitua. Edellytykset löytyvät usein jonkin ajan "syvätiedosta", johon arkeologisen metodin avulla yritetään
päästä käsiksi. Tavoitteena on kaivaa esiin artikuloitumatonta tietoa, joka on usein luonteeltaan fragmentaarista, koska siitä ei ole koskaan tullut osa hyväksytyn tieteellisen
tiedon muodostamia diskursseja, jotka varmistavat varsinaiset valtavaikutukset yhteiskunnassa. (Foucault 1970, xxi–xxii; Foucault 1976, 83–88; Hacking 1989, 28–34.)
Arkeologisen metodin perushypoteesi on, että totuus täytyy ymmärtää järjestelmällisinä menettelytapoina totuuslauseiden (statements) tuotantoa, säätelyä, jakelua, "kierrättämistä" ja toimintaa varten. Foucault'n tavoitteena olikin kirjoittaa sellaisten väitteiden historiaa, jotka vaativat itselleen totuuden asemaa. Jotta tällaisen historian kirjoittaminen oli
mahdollista, oli tarpeen eristää diskursiivisia käytäntöjä — käytäntöjä väitteiden tuottamiseksi, joille oli tyypillistä objektien kentän rajoittaminen, tiedon tuottajan oikeutetun
näkökulman määrittäminen sekä käsitteiden ja teorioiden kehittelyä koskevista normeista
päättäminen. Tiedon historia näyttäytyi tästä näkökulmasta sääntöjen järjestelmänä ja
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tässä järjestelmässä tapahtuvina murroksina, jotka tekivät toisenlaiset väitteet mahdollisiksi. Sääntöjä ei kuitenkaan koskaan ole muotoiltu näkyviin, vaan ne muodostavat "tiedon positiivisen tiedostamattoman". (Foucault 1970, 217–219; Davidson 1989, 221–224.)

3.4.3. Vallan genealogia
Foucault'n (1976, 85) genealoginen metodi tarkoittaa niitä taktiikoita, joiden avulla "pois
suljetut" diskurssit tuodaan mukaan diskursiivisella kentällä toimivaan peliin. Genealogisen metodin tavoitteena on huomioida myös artikuloitumattomat diskursiiviset muodostelmat ja asetelmaan kytkeytyvät valtavaikutukset. Vallan genealogia tarkoittaa historian
tutkimista, joka huomioi tietomuodostelmien, diskurssien ja kohdealueiden muotoutumisen ilman, että sen täytyisi viitata valtaa käyttävään subjektiin — transendentaaliseen eli
itsensä ylittävään tai läpi historian samana pysyvään. Diskurssi koskee ainoastaan diskursseja, ei tietävää subjektia. Refleksiivinen puhe on vain puhetta puheesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Foucault'n kehitelmissä myös subjektilla olisi merkittävä
asema. Subjekti ei ole kiinnostava siinä mielessä, että kysyttäisiin, kuka tai ketkä käyttävät diskursiivista valtaa. Tavoitteena on pikemminkin selvittää sitä, millaisiksi subjektit
muotoutuvat tieto/vallan alaisuudessa, joka määrittää heitä. (Foucault 1977, 117; ks. myös
Hacking 1989, 37.)
Tässä suhteessa Foucault'n lähtökohta vaikuttaisi sekä samansuuntaiselta että eriävältä
kuin Habermasin kommunikatiiviset näkemykset. Samankaltaisuus ilmenee siinä, että
myös Habermasin lähtökohdassa näkyy siirtymä tietämisen subjektin korostamisesta
intersubjektiivisuuden ja kommunikaation tarkasteluun. Eroavaisuus sen sijaan ilmenee
siinä, että Habermasin mukaan kommunikaatio ei rakennu pelkästään kommunikaatioksi
kommunikaatiosta, vaan mahdollista on kommunikoida sekä objektiivisesta, intersubjektiivisesta että subjektiivisesta todellisuudesta — todellisuuksista, jotka eivät kokonaisuudessaan vaikuttaisi rakentuvan diskurssiksi foucault'laisessa merkityksessä eli puheeksi
puheesta.
Genealogisen metodin viimekätisenä tarkoituksena oli selvittää niitä suhteita, joissa
totuus ja valta ovat historiallisesti kytkeytyneet toisiinsa (Dreyfus & Rabinow 1989, 116).
Arkeologinen metodi keskittyi ennen kaikkea diskursiivisten käytäntöjen työstämiseen,
kun taas genealoginen metodi keskittyi niiden erittelyyn vallan problematiikkaan liitettyinä. Arkeologia eristää diskursiivisten käytäntöjen tason ja kaivaa esiin näiden käytäntöjen tuotantoa ja muutoksia koskevat säännöt. Genealogia keskittyy niihin valtaenergioihin ja -suhteisiin, jotka kytkeytyvät diskursiivisiin käytäntöihin. Metodi sisältää myös
vakiintuneiden tiedon muotojen valtavaikutuksia purkavan elementin. Se kohdistui ennen
kaikkea totuusjärjestelmien ja vallan muotojen keskinäisten suhteiden erittelyyn. Totuuden politiikan käsite nousee olennaiseksi käsitteeksi tämän yhteyden selvittämisessä,
koska genealogia kohdentui nimenomaan totuuden tuottamisen poliittisiin régimeihin.
Metodin tehtävänä oli selvittää totuusvaatimusten, totuuksien ja käsitteiden alkuperä.
Genealogia ei kuitenkaan ole — toisin kuin materialistisessa dialektiikassa — kiinnostunut alkuperästä ja historiallisten muotojen esiin työstämisestä siinä tarkoituksessa, että
sen tavoitteena olisi tehdä näkyväksi jonkin ilmiön olemus, alkuperäinen ykseys tai liikkumaton muoto. Kun genealogia etsii alkuja, se etsii sattumia, mahdollisuuksia, intohi-
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moja, yllätyksiä, agitaatiota, voittoja ja ennen kaikkea valtaa. Sen tavoitteena on tosin selvittää myös totuuden politiikkojen historiallista kehittymistä. Tässä selvittelyssään se
kyseenalaistaa fragmentaarisen, erilaisen ja liikkuvan avulla kaiken sen, mitä on totuttu
pitämään liikkumattomuutena, yhtenäisyytenä tai samuutena. Se kyseenalaistaa vakiintuneita tiedon muotoja fragmentaarisen, epäjatkuvan ja "laillistumattoman" tiedon avulla
kaivaessaan esille artikuloitumattomia diskursseja. (Foucault 1976; Foucault 1977.)
Arkeologinen ja genealoginen metodi ovat toisiaan täydentäviä pikemmin kuin ristiriitaisia. Kolmas foucault'laisen tutkimusmetodologian osa-alue on etiikka. Etiikalla ja
moraalilla ymmärretään foucault'laisessa diskurssissa jotain aivan muuta kuin habermasilaisessa. Moraalia tarkastellaan toisenlaisesta näkökulmasta. Foucault'n tavoitteena oli
selvittää, miten etiikalla ja moraalilla oli historiallisesti käytetty valtaa. Kysymyksenasettelu oli seuraavanlainen: Millainen oli kulloinkin luonteeltaan se moraalikoodi, jolle ihmiset alistuivat? Miten nämä moraalikoodit muokkasivat ja alistivat ihmisiä? Miten ja millaiseksi subjektius muotoutui kulloisenkin moraalikoodin alaisuudessa, joka kielsi, käski,
salli ja vaati? (ks. Davidson 1989, 221-227; Richters 1988.)

3.4.4. Katkos ja jatkuvuus murroksen tutkimisessa
Diskursiiviset käytännöt eivät ole pelkästään tapoja tuottaa diskursseja. Ne sisältyvät esimerkiksi teknisiin prosesseihin, instituutioihin, yleisiin käyttäytymisen malleihin ja ennen
kaikkea pedagogisiin muotoihin, jotka samanaikaisesti sekä sisältyvät diskursiivisiin käytäntöihin että pitävät niitä yllä. Diskursiivisille käytännöille on luonteenomaista se, että
niissä tapahtuu muutoksia, jopa murroksia. Näitä muutoksia ei voida palauttaa yksittäisiksi, täsmällisiksi löydöksiksi eikä yleiseksi mentaliteetin, kollektiivisen asenteen tai
mielentilan muutoksiksi. Diskursiivisen käytännön murros kytkeytyy koko joukkoon
monimutkaisia muutoksia, jotka tapahtuvat sen varsinaisen alueen ulkopuolella, esimerkiksi tuotantomuodoissa, sosiaalisissa suhteissa, poliittisissa instituutioissa, mutta toisaalta myös sen alueella: kohteen määrittämisen tekniikoissa, käsitteiden määrittelyssä ja
jalostamisessa sekä tosiasioiden kasaantumisessa. Myös muut siihen yhteydessä olevat
diskursiiviset käytännöt muuttuvat. (ks. Kemmis 1993, 37-39; Foucault 1977, 109, 111–
113.)
Diskurssit ja niitä säätelevät käytännöt muuttuvat radikaalistikin. Onnistuneita murroksia yhdestä diskursiivisesta järjestyksestä toiseen tapahtuu. Ihmiset voivat taistella ja taistelevat historian jättämiä jälkiä vastaan, mutta myös tämä taistelu on tiedon ja vallan keskinäisten suhteiden rakenteistamisen osa. Usein taistelu ei edes ollut voittamisen arvoinen, koska samalla menetettiin niin paljon. Yksi totuuden politiikka korvautuu toisella,
joka usein osoittautuu vieläkin "ymmärtävämmäksi" eli läpitunkevammaksi säätelevissä
ja normalisoivissa valtavaikutuksissaan kuin aikaisempi. Foucault edustaa tällä skeptisellä näkemyksellään, jonka mukaan erilaisten totuuden politiikkojen valtavaikutusten
sisältö ja moraaliset seuraamukset ovat yhdentekeviä, vastakkaista näkökulmaa kuin
Habermas, jonka ajattelussa on havaittavissa selvä sitoutuminen valistuksen projektin
totuuden politiikkaan. Valistuksen projektissa korostuivat vaatimukset rationaalisuudesta,
demokratiasta, solidaarisuudesta, tasa-arvosta ja vapaudesta. (ks. Kemmis 1993, 37–39;
Foucault 1977, 114–133; Habermas 1987a.)
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Arkeologinen metodi keskittyi erityisesti diskurssin tuotannon säännöissä tapahtuneisiin muutoksiin. Metodin avulla pyrittiin pureutumaan niihin anonyymeihin sääntöihin,
jotka määrittivät väitteiden tuotantoa ja muodostamista. Metodin tavoitteena on kaivaa
esille elementtejä, jotka muodostavat sarjoja, sekä osoittaa, mistä sarjat alkavat ja mihin
ne päättyvät. Täten voidaan muotoilla sarjoja koskevia lakeja ja kuvata erilaisten sarjojen
välisiä suhteita. Foucault'n tutkimustapa oli kuvaileva. Kuvauksen kohteina olivat erityiset muutokset tieteessä ja sen diskursiivisissa käytännöissä. Tärkeää oli kiinnittää huomiota diskursiivisissa käytännöissä ilmeneviin epäjatkuvuuksiin. Täten se, mikä useimmista muista näkökulmista vaikutti jatkuvuudelta, saattoi yhtä hyvin vaikuttaa radikaalilta
epäjatkuvuudelta tästä näkökulmasta. Jaksottamisen ja kentän yhtenäisyyden ongelmat
asetettiin uuteen valoon tämän metodin avulla. Tosin metodi mahdollisti myös jatkuvuuksien löytämisen pintana ilmenevien epäjatkuvuuksien alta, joten metodologiassa ei tehdä
etukäteisoletusta katkoksen tai jatkuvuuden hallitsevuudesta. (Foucault 1970, 217–219;
Davidson 1989, 221–224.)

3.5. Tutkimuksen metodi
3.5.1. Abstraktin — ja konkreettisen dialektiikka
Abstraktista konkreettiseen nousemisen metodia sovelletaan tässä tutkimuksessa seuraavasti. Aiempaa käsitteellistä työstämistä ja Jürgen Habermasin ja Michel Foucault'n diskursiivisten lähtökohtien välistä alustavaa argumentaatiota voidaan pitää abstraktina siinä
mielessä, ettei se vielä kiinnity tutkimuksen yhteiskunnallis-historialliseen kohteeseen
(ks. Anttonen 1993b; Anttonen 1995b). Filosofis-teoreettinen argumentaatio saa konkreettisen käyttötarkoituksensa, kun se paikannetaan aineistoon, joka käsittelee yhtäältä
kansallissosialistista, toisaalta demokratisoivaa kasvatusideologiaa sekä koulutusratkaisuja näiden totuuden politiikkojen toteuttajina. Historiallinen aineisto ja siihen kohdistuvat kysymyksenasettelut, jotka on kohdennettu erityisesti sivistykseen, kasvatukseen ja
koulutukseen, ymmärretään tässä tutkimuksessa konkretiaksi, kohdeteoreettiseksi aineistoksi. Historiallisen aineiston tarkastelun jälkeen palataan filosofis-teoreettiseen argumentaatioon, (jonka tähänastiset tuotteet ja tulokset on esitelty edellä pääluvussa II).

3.5.2. Tekstit ja kontekstit
Tekstien taustojen erittelyssä on tärkeää tarkastella tekstien sijoittumista diskursiivisella
kentällä, jolloin määritetään niiden valtavaikutuksia ulottuvuudella autorisoituneet vs.
marginaalissa syntyneet tekstit. Autorisoituneiksi teksteiksi voidaan luokitella tekstit,
joita tieteen institutionaalistuneet käytännöt kehystävät eli tämän institutionaalistuneen
kehyksen sisällä julkaistut filosofien ja tutkijoiden tekstit. Erityisesti Habermasin ja Foucault'n tekstit on tuotettu varsin merkittävistä diskursiivisista valta-asemista. Sen sijaan
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Horkheimerin, Adornon ja Marcusen tekstit on toisen maailmansodan aikana tuotettu
marginaalisesta asemasta käsin. Tosin sodanjälkeisten tekstien kontekstia määrittää liike
marginaalista autorisoitujen positioiden suuntaan.
Kohdeteoreettiseen aineistoon lukeutuu sekä arkistojen kätköistä kaivettuja, artikuloitumattomia diskursseja, että tieteellisellä kentällä autorisoituneita diskursseja. Kohdeteoreettinen aineisto eli konkretia taustoitetaan aikaansa Max Horkheimerin, Theodor W.
Adornon ja Herbert Marcusen tätä historiallista ajanjaksoa (1930–40-luku) erittelevän
filosofisen analyysin lävitse. Toisen maailman sodan jälkeiset, demokratisoitumiseen tähdänneet uudelleenkoulutusohjelmat taustoitetaan kriittisen teorian kasvatuskäsitteeseen ja
sivistysideoihin, koska ne muovasivat uudelleenkoulutusohjelmien taustafilosofiaa. Sen
sijaan Foucault'n ja Habermasin välinen teoreettinen argumentaatio ei taustoitu samaan
ajanjaksoon, vaan molemmat kehittelivät näkemyksiään sodanjälkeisessä tilanteessa. Tällainen ajallinen asetelma tuottaa metodologisesti sen, että historiallisen aineiston tarkastelu toteutetaan ja kohdeteoreettiset diskurssit rakennetaan lukemalla nämä menneisyyden
tekstit nykyisyydessä rakennettujen käsitteiden ja näkökulmien lävitse. Foucault'n ja
Habermasin tekstien historiallis-kulttuurinen konteksti on osittain yhteneväinen, osittain
eroava. Molemmat sijoittuvat ajattelijoina eurooppalaisen modernin projektin kontekstiin:
Foucault ranskalaiseen filosofiseen miljööseen, Habermas saksalaiseen. Tällöin myös
Habermas, Horkheimerin ja Adornon tavoin, on kulttuurisesti ja poliittisesti osallinen
saksalaisen kriittisen intellektuellin asemassaan, toisin kuin Foucault.

3.5.3. Käyttökelpoiset käsitteet
Historiallisten aineistojen analyysin toteuttamiseksi muodostetaan alustavat "käytännölliset eli käyttökelpoiset käsitteet", joilla toimitaan ja joita myöhemmin laajennetaan foucault'laiseksi diskurssiksi ja habermasilaiseksi diskurssiksi. Tällaisiksi käyttökelpoisiksi
käsitteiksi konstruoidaan habermasilainen yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen käsite
ja foucault’lainen tieto/vallan eli totuuden politiikan käsite, joiden valossa abstraktista
konkreettiseen nousemisen ensimmäinen dialektinen kehä toteutetaan. Näiden käsitteellisten työkalujen ja dialektisen metodologian avulla työstetään "käytäntöä" eli kohdeteoreettista aineistoa, joka käsittelee kansallissosialistista kasvatusideologiaa ja koulutusratkaisuja sen toteuttajana. Tämän jälkeen edetään kriittisen teorian kasvatuskäsitteeseen
taustoittuviin uudelleenkoulutusohjelmiin. "Käytännölliset käsitteet" avaavat kristevalaisittain myös persoonalliseen kokemukseen perustuvan näkökulman tutkimuksen kohteeseen ja tutkittaviin teksteihin. Koetun tunnelma välittyykin vahvana sodanaikaisista filosofisista teksteistä. Näkökulma auttaa tekstien kontekstin rakentamisessa.
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3.5.4. Konkretian ristivedot arkeologian ja genealogian kohteena
Foucault'laisen arkeologian ja genealogian metodisia välineitä sovelletaan historiallisten
aineistojen analyysissa. Tavoitteena on kaivaa esille kahta diskursiivista käytäntöä —
kansallissosialistista ja demokratisointiin tähdännyttä totuuden politiikkaa — määrittävät
tekijät arkeologisen metodin avulla. Tavoitteena on osoittaa näiden kahden tietomuodostelman valtakytkennät ja valtavaikutukset genealogisen metodin avulla.
Tavoitteena on työstää esille kansallissosialistisen kasvatusideologian vaihdos demokratisointiin tähtääväksi kasvatusajatteluksi. Ristiriitojen analyysi toteutetaan keskittymällä dialektisen metodologian mukaisesti valta- ja herruusasetelmien esiin työstämiseen
tässä historiallisessa ja ideologisessa murroksessa.
Totuuden politiikkoja vertaillaan konsensus-konflikti -asetelmasta käsin siten, että tarkastelussa sovelletaan sekä Foucault'n vallan vaihdosten analyysia että Habermasin argumentaation metodin ja moraalisen diskurssin pätevyysvaatimuksia.

3.5.5. Katkos ja jatkuvuus
Totuuden politiikan historiallista murrosta ja sen ristivetoisuuksia eritellään kiinnittämällä huomio katkoksiin ja jatkuvuuksiin. Traditioiden välittymistä tai katkeamista koskeva evidenssi mahdollistaa perustellut vastaukset kysymyksiin, voidaanko yhteiskunnallis-historiallista oppimista osoittaa tapahtuneen ja millaista se on ollut luonteeltaan.
Totuuden politiikan vaihdoksen erittely katkosena ja/tai jatkuvuutena on keskeinen
metodinen asetelma myös jäljempänä toteutettavan teoreettisen argumentaation kannalta.
Sen perusteella tuotetaan evidenssiä, jota käytetään argumentaatiossa siitä, voidaanko näiden tapausten valossa osoittaa historiallisesti tapahtuneen demokratisoitumista ja moraalista oppimista. Tarkastelu tuottaa todisteita myös siitä, voidaanko totuuden politiikan
kokonaisuudessaan osoittaa vaihtuneen siinä mielessä, että traditioon olisi syntynyt selkeästi osoitettavissa oleva katkos. Katkos-jatkuvuus -asetelmasta käsin etsitään vastausta
kysymykseen, mitä tästä kaikesta ja tässä kaikessa opittiin.
Historiallisesta konkretiasta saadun evidenssin valossa syvennetään teoreettista argumentaatiota — palataan konkreettisempaan käsitteelliseen ja käsitteellistettyyn konkretiaan.

3.5.6. Teoreettinen argumentaatio ja moraalinen diskurssi:
pätevyysvaatimukset
Argumentaation metodia sovelletaan rakentamalla argumentaatiota ensiksikin kohdeteoreettisia kysymyksiä käsittelevästä materiaalista rakennetun geneettis-historiallisen
rekonstruktion ja habermasilaisen, yhteiskunnallis-historiallista oppimista teoretisoivan
diskurssin välille. Toinen argumentaatiolinja rakennetaan ko. geneettis-historiallisen
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rekonstruktion ja foucault’laisen totuuden politiikkaa ja tieto/valtaa teoretisoivan diskurssin välille. Lopuksi rakennetaan argumentaatio foucault'laisen ja habermasilaisen diskurssin välille geneettis-historiallisen evidenssin valossa.
Argumentaatio toteutetaan habermasilaisella metodologialla. Argumentaatio rakennetaan sekä tiedollisia tosiasiaväittämiä että moraalisia ongelmia koskevaksi. Miten faktisesti oli? Mitä moraalisesti seurasi?

3.5.7. Performatiivinen ristiriita, konsensus ja konfliktit
Foucault'laisten ja habermasilaisten diskursiivisten kenttien välille rakentuvassa argumentaatiossa eritellään sitä, mistä nämä lähtökohdat näyttävät pääsevän konsensukseen ja
miltä osin nämä katsantokannat edelleen jäävät toistensa kanssa konfliktiin. Konfliktien
erittelyssä tarkastellaan performatiivisia ristiriitoja eli sitä, tukeutuvatko argumentaatiolinjat lähtökohtiin, joita ovat kiistämässä.
Lopuksi rakennetaan dialektinen asetelma, jonka valossa kysytään, kumpi argumentaatiolinja paremmin selittää geneettis-historiallisessa rekonstruktiossa esiin työstettyä kehitystä ja mitä todistusaineisto puolestaan osoittaa filosofis-teoreettisten argumentaatiolinjojen uskottavuudesta.

4. Teesi 1: Modernisaatio sulkeutuneena projektina —
oppimisprosessien yksiulotteistuminen ja välineellistyminen
Modernisaatio on sulkeutunut projekti. Tässä tapauksessa mitään olennaista, laadullista
muutosta, joka perustuisi yhteiskunnallis-historialliseen oppimiseen ei ole odotettavissa,
vaan yhteiskunnallinen kehitys on yksiulotteistunut välineellisen järkiperäisyyden mukaiseksi. Kasvatus ja kasvatusinstituutiot toteuttavat niin ikään tätä järjellisyyden lajia. Ne
eivät ole avaamassa uudenlaisia mahdollisuuksia yhteiskunnallis-historialliselle oppimiselle, joka suuntautuisi demokratiaan. Tieteellinen tieto on täydellisesti välineellisen järkiperäisyyden palveluksessa.

4.1. Modernin projektin sulkeutuminen ja välineellinen järkiperäisyys
"Unter den Begriffen, in welche die bürgerliche Moral nach der Aufklärung ihrer
religiösen und die Formalisierung ihrer autonomen Normen sich zusammenzieht,
rangiert Echtheit obenan. ... In der Identität jedes Einzelnen mit sich selber wird
das Postulat unbestechlicher Wahrheit sowohl wie die Glorifizierung des Faktischen von der aufgeklärten Erkenntnis auf die Ethik übertragen."( Adorno 1945,
Ts. 1639.)

4.1.1. Lähtökohta: Valistuksen dialektiikka
Kriittisen teorian muotoiluissa on keskeisenä ongelmana ollut 1940-luvulta lähtien kysymys siitä, kuinka kriittinen teoria perustelee esittämiensä universaalien ihanteiden —
demokratia, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo — ilmenemisen länsimaiden historiallisessa
kehityksessä. Teoria oli riittämätön, koska se ei kyennyt vakuuttavasti osoittamaan, että
modernisaation historiallinen prosessi sisälsi evolutionaarisia tendenssejä, jotka voisivat
ohjata yhteiskunnallisen kehityksen korkeammalle tasolle. Max Horkheimerin & Theodor W. Adornon (1944) teoksen "Dialektik der Aufklärung" — jonka alkuperäinen nimi
oli "Philosophische Fragmente von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno" 1 —
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mukaan modernisaatio näyttäytyi järjettömyyden voittokulkuna, josta aito edistys ja järjellisyys olivat tyystin kadonneet. Objektiivisia mahdollisuuksia sellaiselle muutokselle,
joka olisi kyennyt todellistamaan kollektiivisen oppimisen ja laaja-alaisemman järjellisyyden potentiaalit ja samalla oikeuttamaan kriittisen sivistysteorian, ei ollut havaittavissa.
Historiallisten prosessien ymmärtäminen edellyttää sen kysymyksen asettamista, miten
tähän on tultu eli millaisina yhteiskunnallis-historialliset oppimisprosessit ovat toteutuneet menneisyydessä. Tätä ongelmaa tarkastellaan seuraavassa Theodor W. Adornon,
Max Horkheimerin, Herbert Marcusen ja Jürgen Habermasin modernisaatiota koskevien
näkemysten lävitse. Keskustelun kohteeksi asetetaan seuraavat kysymykset. Onko kriittisen kasvatusfilosofian ja -teorian mahdollisuus perusteltavissa siten, että modernisaatio
käsitteellistetään yhteiskunnallis-historiallisina oppimisprosesseina? Mitkä ovat tällaisen
käsitteellistämistavan seuraamukset modernin projektin avoimuuden kannalta? Millaisina käsitteellistyvät kasvatuksen ja yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen väliset suhteet?
Modernisaation tarkastelu yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien mahdollisuuksina ja ehtoina on ollut keskeinen kysymyksenasettelu saksalaisen kriittisen teorian
traditiossa. Horkheimer & Adorno (1987) sekä Marcuse ovat pohtineet ongelmaa myös
kasvatuksen ongelmana, vaikkakin Habermas on käsitellyt sitä seikkaperäisimmin.
"Die individuelle und gesellschaftliche Emanzipation von Herrschaft ist die
Gegenbewegung zur falschen Projektion, und kein Jude, der diese je in sich zu
beschwichtigen wüßte, wäre noch dem Unheil ähnlich, das über ihn, wie über alle
Verfolgten, Tiere und Menschen, sinnlos hereinbricht." (Kursivointi S.A.) (Horkheimer & Adorno 1944, 246). 2
"Gesellschaftliche und individuelle Erziehung bestärkt die Menschen in der objektivierenden Verhaltensweise von Arbeitenden bewahrt sie davor, sich wieder aufgehen zu lassen im Auf und Nieder der umgebenden Natur. ... In der Verhärtung
dagegen ist das Ich geschmiedet worden. Durch seine Konstitution vollzieht sich
der Übergang von reflektorischer Mimesis zu beherrschter Reflexion. ... , organisierten Zwang, der, in den Individuen als konsequente Selbsterhaltung sich reproduzierend, auf die Natur zurückschlägt als gesellschaftliche Herrschaft über die
Natur." (Kursivointi S.A.) (Horkheimer & Adorno 1944, 222–223.) 3
1. Teoksen käsikirjoituksen valmistumisajankohta oli huhtikuu vuonna 1944. Se kirjoitettiin Los Angelesissa Kaliforniassa ja
julkaistiin Euroopassa, Amsterdamissa, ensimmäisen kerran vuonna 1947. (Max Horkheimer & Theodor W. Adorno,
Dialektik der Aufklärung. 1944. Alkuperäinen käsikirjoitus. Theodor W. Adorno -arkisto; ks. myös Habermas 1993, 130;
Benhabib 1992, 92.) Teosta oli suunniteltu pitkään ja sen toteuttaminen näyttäisi saaneen alkunsa yhteisellä matkalla.
Theodor W. ja Gretel Adorno kirjoittavat Max Horkheimerille 10. marraskuuta 1941 päivätyssä kirjeessään seuraavasti: "Ach
Max, jetzt endlich ist es so weit, und wir wollen es zusammen schaffen. Ich las noch zuletzt das Sadebuch von Gorer, und es
sind mir eine Menge Dinge dazu eingefallen, von denen ich glaube, daß wir sie werden brauchen können. Sie betreffen
wesentlich die Dialektik der Aufklärung oder die Dialektik von Kultur und Barbarei. Sind Sie übrigens einmal der tiefen
Beziehung zwischen Sade und St. Simon nachgegangen? Ich glaube, da liegt viel verborgen. Ich neige immer mehr dazu,
Sade als einen industriellen Utopisten zu betrachten. Sollte übrigens nicht der Komplex Sade und Antisemitismus für uns
einen ersten Kristallisationspunkt abgehen?" (Max Horkheimer Archiv VI 1 B, Brief 8, 8A. 10. November 1941.)
2. "Yksilöllinen ja yhteiskunnallinen emansipaatio herruuden alaisuudesta toimii vastaliikkeenä väärää projektiota vastaan, ..."
3. "Yhteiskunnallinen ja yksilöllinen kasvatus vahvistaa ihmisiä ..." Alkuperäisen käsikirjoituksen rinnalla on luettu myös
teosta Max Horkheimer & Theodor W. Adorno, "Dialektik der Aufklärung" (1944 und 1947) kirjassa Max Horkheimer,
Gesammelte Schriften. Band 5: Dialektik der Aufklärung und Schriften 1940-1950, Hrsg. Guntzelin Schmid Noerr
(Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1987) sekä John Cummingin kääntämää englanninkielistä versiota,
Theodor Adorno & Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment (London: Bookcraft Ltd, 1989).
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Adornon, Horkheimerin ja Marcusen muotoileman kriittisen teorian keskeisenä kysymyksenasetteluna voidaan pitää modernisaation ja rationalisaation välisten suhteiden pohdintaa (ks. myös Anttonen 1992). Ongelma voidaan tulkita sen kysymyksen pohdintana,
onko mahdollista käsittää modernisaatio rationaalisena ja demokraattisena oppimisprojektina, joka sisältää sekä yksilöllisiä että kollektiivisia prosesseja. Kritiikin oikeuttaminen edellyttää kriittisten tendenssien analyysia ja sen osoittamista, että moderniteetin kriisien ratkaiseminen on objektiivisesti mahdollista (ks. myös Habermas 1973). Tämä mahdollistaa sellaisen muutoksen oikeuttamisen ja todellistamisen, joka suuntautuu kohti
parempaa ihmiskuntaa. Jotta kriittinen teoria voisi oikeuttaa utooppiset vaatimuksensa
järjellisyydestä, demokratiasta, tasa-arvosta, onnellisuudesta jne., sen on kyettävä todistamaan, että ne ovat juurtuneet todellisiin historiallisiin mahdollisuuksiin — modernisaatioprosessiin — tehdäkseen yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien teesistään
uskottavan. Kriittisen teorian olisi lisäksi kyettävä oikeuttamaan historian suunnan muuttamisen normatiivinen välttämättömyys, koska tähänastiset yhteiskunnallis-historialliset
oppimisprosessit eivät ole täysin toteuttaneet paremman ja demokraattisemman yhteiskunnan potentiaaleja.
Horkheimer & Adorno muotoilevat moderniteetin perusongelman teoksessaan "Dialektik der Aufklärung":
"Was wir uns vorgesetzt hatten, war in der Tat nichts weniger als die Erkenntnis,
warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in erneute Barbarei versinkt." (Horkheimer & Adorno 1944, I). 4
Seuraavanlaiset argumentit ilmentävät teoksen "Dialektik der Aufklärung" yleistä henkeä
ja perustelevat väitteen siitä, että klassinen kriittinen teoria käsitteellisti modernisaation
sulkeutuneena ja täysin epäonnistuneena projektina, jota ei ole mahdollista nähdä kollektiivisena oppimisprosessina, joka suuntautuisi demokratiaan.
"Die Aporie, der wir uns bei unserer Arbeit gegenüber fanden, erwies sich somit
als der erste Gegenstand, den wir zu untersuchen hatten: die Selbstzerstörung der
Aufklärung." (Horkheimer & Adorno 1944, III-IV). 5
"Es war Herrschaft selbst. In ihre Auflösung vermag das Wissen, in dem nach
Bacon 'die Überlegenheit des Menschen' ohne Zweifel bestand, nun überzugehen.
Angesichts solcher Möglichkeit aber wandelt im Dienst der Gegenwart Aufklärung
sich zum totalen Betrug der Massen um." (Horkheimer & Adorno 1944, 50). 6

4. "Se, minkä asetimme tehtäväksemme ei ollut sen vähempää kuin sen selvittäminen, miksi ihmiskunta oli vajoamassa uuteen
barbariaan sen sijaan, että olisi astumassa todella inhimillisiin olosuhteisiin" Max Horkheimer & Theodor W. Adorno,
Dialektik der Aufklärung (1944). Alkuperäinen käsikirjoitus. Theodor W. Adorno -arkisto. Frankfurt am Main.
5. "Jouduimme työssämme vastakkain ensimmäisen tutkimuskohteemme kanssa: valistuksen itsetuhoisuuden."
6. "Se oli herruus itse. Tieto, jossa 'ihmisten ylivoimaisuus' Baconin mukaan epäilemättä ilmeni kätkettynä, oli kykenevä
muuttamaan muotoaan vain herruuden hajottamisessa. Valistuksesta tulee tämän mahdollisuuden sijasta kuitenkin
nykyisyydessä vain täydellistä massapetosta."
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Myös Theodor W. Adornon (1945, Ts 1776) teoksessa "Minima Moralia" 7 , joka niin
ikään kirjoitettiin toisen maailmansodan aikana, on havaittavissa samankaltainen synkkä
perusvire, jonka mukaan moderniteettia luonnehtii se, että virheitä toistetaan. Niistä ei ole
opittu yhteiskunnallis-historiallisesti.
"In der Klassengesellschaft ist auch das Generationsverhältnis eines von Konkurrenz, hinter den die nackte Gewalt steht." (Adorno 1945, Ts 1402) 8
"Die Logik der Geschichte ist so destruktiv wie die Menschen, die sie zeitigt: wo
immer ihre Schwerkraft hintendiert, reproduziert sie das Äquivalent des vergangenen Unheils. Normal ist des Tods." (Adorno 1945, Ts. 1467) 9
Kriittinen teoria analysoi yksityiskohtaisesti kokonaisvaltaisen kriisiytymisen, joka oli
seurausta modernisaatiosta ja joka ilmeni syvimmillään toisen maailman sodan aikana. Se
ei kuitenkaan kyennyt perustelemaan objektiivisia mahdollisuuksia kriisin ratkaisemiselle. Modernissa yhteiskunnassa toimivat subjektit eivät edes havaitse elävänsä keskellä
moderniteetin kriisiä ja siten he eivät myöskään kykene tekemään mitään yhteiskunnallisen muutoksen hyväksi. Demokraattisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan ihanteiden
piiloisenkin tai vääristyneen ilmenemisen perustelu muodostuu ongelmalliseksi ja toimintaan perustuvan muutoksen objektiivisten mahdollisuuksien osoittaminen lähes mahdottomaksi. Mahdollisuuksia muuttaa tämän järjettömän prosessin suuntaa ei näyttänyt olevan
olemassa — siinä määrin totaaliselta vaikutti välineellisen järjen voittokulku modernien
yhteiskuntien kehityksessä. Välineellinen järkiperäisyys oli siirtoasuttanut ihmisten tietoisuuden ja jokapäiväisen elämän kansallissosialistisessa totalitaarisessa järjestelmässä.
Horkheimer (1992, 15–32) määrittää välineellisen järjen subjektiivisena järjen lajina,
jossa objektiivisella järjellä, joka merkitsee egoistisen subjektikeskeisyyden hylkäämistä
ja siirtymää yleismaailmallista moraalia kohti, ei ole sanan sijaa (ks. myös Habermas
1981a, 462–463). Järjen formalisoitumisen seuraukset ovat:
"Gerechtigkeit, Gleichheit, Glück, Toleranz, alle die Begriffe, die, wie erwähnt, in
den vorhergehenden Jahrhunderten der Vernunft innewohnen oder von ihr sanktioniert sein sollten, haben ihre geistigen Wurzeln verloren." (Horkheimer 1992, 32).

4.1.2. Modernisaatio järjettömyyden lisääntymisenä
Theodor W. Adorno, Max Horkheimer ja Herbert Marcuse (1964) näkivät Max Weberin
tavoin moderniteetin “rautahäkkinä“, jonka välineellinen rationaalisuus oli sulkenut. Hallinnollinen ja poliittinen kontrolli oli levittäytymässä kaikille yhteiskunnallisen elämän
alueille rakentuen vähitellen mekanisoituneeksi koneistoksi. Yksilöillä ei ollut muuta
mahdollisuutta kuin mukautua koneistoon, jos he ylipäätään aikoivat säilyä hengissä.
Tämänkaltainen järkiperäistyminen käsitteellistyi Adornon, Horkheimerin ja Marcusen
7. Teos koostuu 50 aforismista. Se on kirjoitettu Max Horkheimerin 50-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Teoksen ensimmäinen
osa on päivätty 14. helmikuuta 1945 ja toinen osa jouluna 1945. T.W. Adorno (1945). Minima Moralia. Fünfzig Aphorismen
zu Max Horkheimers Fünftigstem Geburtstag. Alkuperäinen käsikirjoitus. Theodor W. Adorno -arkisto. Frankfurt am Main.
8. "Myös sukupolvisuhteet muotoutuvat luokkayhteiskunnassa kilpailuksi, jonka takana vaikuttaa alaston väkivalta."
9. "Historian logiikka on yhtä tuhoavaa kuin ihmiset, joihin se vaikuttaa: missä sen painovoima tuottaakaan tendenssejä, se
uusintaa menneen pahuuden täydessä arvossaan. Normaalia on kuoleminen."
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ajattelussa reifikaationa, yhteiskunnallisen elämän välineellisenä järkiperäistymisenä.
Vapaus katosi huomaamatta: mitä välittömämmäksi kontrolli tuli, sitä vähemmän sitä
kyettiin havaitsemaan kontrolliksi. Tämän (oppimis)prosessin välineellisen luonteen
havaitsemisen tekee vaikeaksi tosiasia, että se sisälsi myös edistyksellisiä saavutuksia,
jotka eliminoivat kriisit ja konfliktitendenssit.
Kriittisen teorian analyysi eroaa Max Weberin ajattelusta reifikaatioteesin osalta, jonka
mukaan ihmisten väliset suhteet rakentuvat esineellistyneiksi modernissa yhteiskunnassa.
Esineellistymisteesi jatkaa Georg Lukácsin (1970, 170-178) ajattelun viitoittamaa linjaa.
Marcuse (1964) käsitteellistää modernisaation yksiulotteisen, teknisen rationaalisuuden
lisääntymisenä. Tämä rationaalisuuden laji ilmenee ennen kaikkea teknologiassa ja taloudessa, mutta myös ihmisten kontrollointiin valjastetussa hallinnossa. Kulttuurin aluekin
esineellistyy vähitellen, jolloin modernia yhteiskuntaa kokonaisuudessaan määrittää vieraantuminen.
Marcuse (1991, 61) väittääkin, että
"järki ei ole muuta kuin järjellisyyden lumetta järjettömässä maailmassa; vapaus ei
muuta kuin vapaana olemisen lumetta yleisen epävapauden keskellä"
Marcusen filosofiasta ei kuitenkaan koskaan kehittynyt yhtä synkkää kuin Horkheimerin
ja Adornon ajattelusta. Marcuse luotti erityisesti kasvatuksen voimaan tulevien sukupolvien tietoisuuden muuttajana.
Horkheimerin & Adornon (1987) mukaan välineellinen järkiperäisyys tarkoittaa järjen
lajia, joka asettaa ihmiset pelkkien välineiden asemaan. Heillä ei ole mitään itseisarvoa
ihmisolentoina. He ovat hyödyllisiä pelkästään hyvin toimivan järjestelmän osina. Ainoa
järjellisyyden kriteeri on se, että päämäärät saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti
ilman, että pohditaan tavoiteltaviin päämääriin tai käytettäviin keinoihin liittyviä moraalisia ongelmia. Sillä ei ole väliä, mikä on tehokkuuden hinta inhimillisellä kärsimyksellä
mitattuna. Äärimmäisin esimerkki tällaisen rationaalisuuden toteutumisesta olivat keskitysleirit ja niiden toimintalogiikka. Ne olivat teknisesti ja välineellisesti hyvin tehokkaita,
mutta samalla täysin epäinhimillisiä. Adornon mukaan keskeisin kasvatusta koskeva
ongelma onkin, kuinka kasvattaa siten, etteivät Auschwitzin kaltaiset ilmiöt enää koskaan toistu maailman historiassa. Tämä näkökohta haastaa kasvatustiedettä myötä vaikuttamaan kriittisen teorian ja käytännön rakentamiseen, joka mahdollistaa sellaisten kriittisten ja aktiivisten subjektien kasvattamisen, jotka kykenevät vastustamaan autoritaarisia
tendenssejä.

4.1.3. Modernisaatio yksiulotteistumisena
Välineellisen järkiperäisyyden voittokulku näytti Horkheimerin & Adornon 1940-luvun
kirjoituksissa niin täydelliseltä, ettei se enää jättänyt tilaa järjen muunlaisille ilmenemismuodoille. Välineellisen järkiperäisyyden yksiulotteinen eteneminen ei kuitenkaan merkinnyt järjellisyyden lisääntymistä yhteiskunnassa. Päin vastoin, kehitys oli johtanut autoritaariseen barbariaan, täydellisesti kontrolloidun maailman syntyyn, esineellistymiseen,
yksiulotteisuuden ylikorostukseen, jopa järjen loppuun. (Horkheimer 1970; Horkheimer
1978, 26–48.)
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Horkheimer & Adorno (1987) päätyivät teoksessaan “Dialektik der Aufklärung“ johtopäätökseen, että välineellistä järjellisyyttä eivät edistä vain tietyt yhteiskunnalliset ryhmät, vaan ihmiskunta kokonaisuudessaan vannoo sen nimeen. Tästä syystä länsimaisen
rationaalisuuden rakenne, ei vain pelkästään välineellinen järkiperäisyys, on asetettava
kritiikin kohteeksi. Näkemys moderniteetista kokonaisvaltaisessa kriisitilassa johti myös
kriittisen teorian perusteiden kriisiytymiseen ja uskottavuuden katoamiseen. Teesi järjen
täydellisestä välineellistymisestä ei enää jättänyt kriitikoille mahdollisuutta käsitteellistää
vastavoimia, jotka voisivat toimia totaalisesti kontrolloidun yhteiskunnan kehittymistä
vastaan ja inhimillisemmän yhteiskunnan puolesta. (ks. myös Marcuse 1964; Marcuse
1991; Benhabib 1981 (1990), 294–314; Hohendahl 1985 (1990), 270–293.)
Kriittinen teoria ajautui ratkaisemattomalta näyttävään konfliktiin yhteiskunnallisten
tendenssien analyysissään. Eikö kriittinen teoria itsekin ja kritiikki, jota se esitti, ollut
saman välineellisen järjen ilmentymää? Tuleeko se samalla esittäneeksi oman mahdottomuutensa ehdot? Jürgen Habermas (1982, 201–218) väittää, että kriittisen teorian on joko
uudelleen harkittava teesiään välineellisen rationaalisuuden kokonaisvaltaisuudesta tai
tunnustettava mahdottomuutensa (ks. myös Habermas 1981a, 461–462).

4.1.4. Modernisaatio ja yhteiskunnallisen oppimisen ristivetoiset
mahdollisuudet
"Der Schluss, dass Macht und Zivilisation untrennbar sind, den die Konservativen
gezogen haben, ist wohl begruendet. Was koennte die Menschen dazu bringen,
sich so zu entfalten, dass sie differenzierte Reize positiv zu erleben vermoegen,
wenn nicht die eigene mit Anstrengung durchsetzte Entwicklung, die am aeusseren
Widerstand sich entzuenden muss. Zuerst ist der antreibende Widerstand im Vater
inkarniert, spaeter wachsen ihm tausend Koepfe: der Lehrer, der Vorgesetzte,
Kunde, Konkurrent, die Vertreter sozialer und staatlicher Maechte." (Max Horkheimer Archiv. 1939/40. XI 6.28, 64.) 10
Modernisaation analyysi on kriittisen teorian traditiossa kohdistettu länsimaisten yhteiskuntien historiassa keskeisen yhteiskunnallisen järkiperäistymisen paradoksin ratkaisemiseen, mikä kuitenkin näyttää jäävän ratkaisemattomaksi ongelmaksi, koska valta ja sivilisaatio nähtiin erottamattomina liittolaisina. Jo Max Weber (1976, 13-31, 155-183; 1980,
1989) analysoi tätä länsimaisten yhteiskuntien kehityksen klassista ongelmaa käsitteellistäen modernisaation järkiperäistymisenä arvottaen kehityksen edistykselliseksi huolimatta
siitä, että se näytti aiheuttavan ongelmia, kuten johtavan ihmisten toiminnan vapauden ja
elämän mielekkyyden katoamiseen. Kulttuurinen rationalisaatio ja moderni tieteellinen
tieto sisälsivät edistyksellisiä saavutuksia siinä mielessä, että ne vapauttivat maailman taikauskosta ja haihduttivat lumouksen. Modernin maailmankuvan synty mahdollisti kuiten-

10. "Konservatiivien johtopäätös vallan ja sivilisaation erottamattomuudesta on hyvin perusteltu. Mikä saisi ihmiset kehittymään
siten, että he kykenisivät kokemaan eriytyneet vaikutteet positiivisesti, ellei heidän ponnistelujen kautta saavutettu
kehityksensä, jonka täytyy syttyä ulkoisesta ristiriidasta. Tämä liikkeelle saattava ristiriita henkilöityy ensin isässä, jolle
kasvaa myöhemmin tuhat päätä: opettaja, korkeammassa asemassa olevat, asiakkaat, kilpailija, yhteiskunnallisen ja
valtiollisen vallan edustajat."
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kin samanaikaisesti "rationalisaation rautahäkin" sulkeutumisen. (Weber 1973, 582–613.)
Välineellinen järkiperäisyys hallitsi tilannetta, jossa ihmiset olivat eksyksissä järkiperäistymisestä huolimatta ja sen vuoksi. (ks. myös Benhabib 1981, 294–314.)
"Herrschaft über eine objektivierte äußere und die reprimierte innere Natur ist das
bleibende Signum der Aufklärung. Damit variieren Horkheimer und Adorno das
bekannte Thema Max Webers, der in der modernen Welt die alten Götter entzaubert, in Gestalt unpersönlicher Mächte ihren Gräbern entsteigen sieht, um den
unversöhnlichen Kampf der Dämonen zu erneuern." (Habermas 1993, 134.)
Karl Marx on käsitteellistänyt länsimaisten yhteiskuntien kehityksen tuottamia ongelmia
ihmisten elämismaailmassa vääränä tietoisuutena ja Emile Durkheim vieraantumisena.
Tulkinnoissa tarkastellaan modernisaation negatiivisia vaikutuksia ihmisten elämään.
Tosin näillä klassikoilla oli myös myönteisempiä näkemyksiä modernisaatiosta. Marxin
mukaan oli mahdollista tulla tietoiseksi yhteiskunnallisista ristiriidoista, joiden tuotetta
väärä tietoisuus oli. Durkheimin mukaan taas oli mahdollista järjestää sosiaaliset suhteet
esimodernin yhteisöllisyyden periaatteiden mukaisesti myös moderneissa yhteiskunnissa.
Weberiläinenkin rationaalisuuden käsite sisälsi päämäärä-väline -rationaalisuuden lisäksi
arvorationaalisuuden ulottuvuuden. Klassikot olivat yhtä mieltä siitä, että länsimaisten
yhteiskuntien kehitys oli perustunut välineelliselle järkiperäisyydelle, jolloin vaarana oli,
että moderni rationaalisuus asettuu täydellisesti kontrolloidun yhteiskunnan palvelijaksi.
(ks. esim. Dahmer & Fleischer 1976; König 1976; Bendix 1977; Käsler 1978; Weber
1980; Weber 1989.)
Kriittisen teorian ensimmäisen sukupolven kriitikot olivat analyysissään yhtä mieltä
klassikoiden kanssa modernisaation dynamiikasta. He eivät kuitenkaan olleet halukkaita
sitoutumaan tämänkaltaiseen rationalisaatioon, vaan kysyivät yhä uudelleen: Tätäkö on
kutsuttava järjeksi ja järkeväksi kehitykseksi? Vapauden ja mielekkyyden menetys hyväksyttiin sosio-kulttuurisina tosiasioina, mutta prosessia ei nähty järjen todellistumisena,
kuten Weberin ajattelussa (ks. myös Töttö 1991). Yksimielisyyttä ei vallinnut myöskään
Marxin kanssa siitä, että olisi mahdollista vapautua väärästä tietoisuudesta ja toiminnasta, joka perustui tälle tietoisuudelle. Kriittisen teorian mukaan vallankumouksellinen
subjekti oli jo menettänyt tilaisuutensa. Kriittisessä diskurssissa ei myöskään durkheimilainen kaipuu esimoderniin yhteisöön saanut kannatusta. Tällaiseen yhteiskuntamuotoon
ei ollut paluuta.
Millaisia kasvatuksellisia mahdollisuuksia ja yhteiskunnallisen oppimisen potentiaaleja teesi välineellisestä järkiperäistymisestä avaa modernisaation taustaa vasten? Adornon, Horkheimerin ja Marcusen analyysi modernisaation luonteesta kyseenalaistaa kasvatuksen mahdollisuuksia ja herättää epäilyksen siitä, onko yhteiskunnallisia oppimispotentiaaleja kohti moraalisempaa ja demokraattisempaa yhteiskuntaa lainkaan olemassa
modernissa maailmassa. Kasvatuksellisen toiminnan mielekkyys ja vapaus joutuvat niin
ikään epäilyksen alaisuuteen. Kasvatuksen syvimmäksi olemukseksi muodostuu manipulaatio, joka siirtää ja välittää välineellisen järkiperäisyyden mekanismia seuraavalle sukupolvelle ja sen rakentamaan yhteiskuntaan ja kulttuuriin. 11 Ainoaksi yhteiskunnallisen
oppimisen mahdollisuudeksi jää vallan, herruuden ja kontrollin oppiminen.
11. "Das deutsche Erziehungswesen samt den Universitäten, die künstlerisch maßgebenden Theater, die großen Orchester, die
Museen standen unter Protektion." (Horkheimer & Adorno 1944, 162). "The German system of education, like the
universities, the artistic influential theaters, the great orchestras, the museums are under protection (under control, S.A.)."
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Emansipatorisen kasvatuksen potentiaalit katoavat, koska niille ei ole enää tilaa, jossa
ne voisivat aktivoitua. Todellisten toimintamahdollisuuksien olemassaoloa ei voida osoittaa, koska kasvatuksellisen toiminnan mielekkyys on katoamassa. Keskeinen ongelma
modernissa yhteiskunnassa on, missä määrin kasvatuksellinen toiminta on välineellisen
järkiperäisyyden esineellistämää ja missä määrin se voi avata uusia mahdollisuuksia
paremman tulevaisuuden rakentamiselle koko ihmiskunnalle.
"Da aber die reale Emanzipation der Menschen nicht zugleich mit der Aufklärung
des Geistes erfolgt, erkrankte die Bildung selbst. Je weniger das gebildete Bewußtsein von der gesellschaftliche Wirklichkeit eingeholt wurde, desto mehr unterlag es
selbst einem Prozeß der Verdinglichung." (Horkheimer & Adorno 1944, 243.) 12
Teesi välineellisen järkiperäisyyden kokonaisvaltaisuudesta kyseenalaistaa kasvatuksellisten instituutioiden mahdollisuuksia edistää inhimillisen sivilisaation kehittymistä korkeammalle tasolle. Samalla se kyseenalaistaa refleksiivisten kollektiivisten oppimisprosessien mahdollisuuden. Ihmiskunnan ainoa mahdollisuus kuitenkin on toteuttaa valistuksen moraalis-poliittiset tavoitteenasettelut ilman herruutta.
Jättivätkö kriitikot kuitenkin mahdollisuuden avoimeksi sille, että yhteiskunnallis-historialliset oppimisprosessit kohti demokratiaa voisivat toteutua?
"In ihrem Zeichen stand die Tendenz zur Emanzipation des Menschen, aber sie ist
zugleich das Resultat eben jener Mechanismen, von denen es die Menschheit
emanzipieren gilt. In der Selbständigkeit und Unvergleichlichkeit des Individuums kristallisiert sich der Widerstand gegen die blinde, unterdrückende Macht des
irrationalen Ganzen. Aber dieser Widerstand war historisch nur möglich durch die
Blindheit und Irrationalität jenes selbständigen und unvergleichlichen Individuums." (Horkheimer & Adorno 1944, 297.) 13

4.1.5. Valistus, kasvatus ja yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen
Tarkastelen seuraavassa lähemmin yhteiskunnalliseen rationalisaatioon liittyviä ongelmia,
joista erityisesti Adorno ja Horkheimer, mutta myös Marcuse, ovat keskustelleet 1940luvulta lähtien, kuvaamalla Horkheimerin & Adornon (1944) muotoilemaa valistuksen
käsitettä. Tämä käsitteellistys rakentaa perustaa filosofiselle pohdinnalle, joka koskee
kasvatusta modernissa yhteiskunnassa. Valistuksen dialektiikka on muotoiltavissa myös
kysymyksenä siitä, onko historiallisten prosessien suuntaaminen mahdollista kasvatuksen ja yhteisöllisen oppimisen kautta.
Horkheimerin & Adornon (1972, 9–19) mukaan valistuksen yritys poistaa myytit ja
taikausko sisältää samalla luonnon riistämisen ja ihmisten kontrolloinnin tavoitteen.
Valistus vastusti myyttejä havaitsematta, että se samalla oli rakentamassa uusia. Myyttejä

12. "Sivistys itsessään sairastui, koska mielen valistuksesta ei seurannut ihmisten todellinen emansipaatio. Mitä vähemmän
sivistynyt tietoisuus tavoittaisi yhteiskunnallisesta todellisuudesta, sitä enemmän se altistuisi esineellistymisprosessille."
13. "Tendenssi ihmisten emansipaatioon oli seurausta siitä (yksilöllisyydestä, S.A.), mutta se (yksilöllisyys, S.A.) on
samanaikaisesti seurausta mekanismeista, joista ihmiskunnan täytyy vapautua. Järjettömän totaliteetin sokeaa, alistavaa
valtaa vastaan kohdistuva vastustus kristalloituu yksilön riippumattomuudessa ja ainutkertaisuudessa. Mutta, historiallisesti
vastarinta oli mahdollista vain jokaisen itsenäisen ja ainutkertaisen yksilön sokeuden ja järjettömyyden vuoksi."
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tuhotessaan se tuhosi myös itseään. Valistuksen prosessi manifestoitui uskomusten murskaavassa kritiikissä. Valistus kääntyi väistämättä itseään vastaan, koska luottamus täysin
valistuneen yhteiskunnan kehittämismahdollisuuteen oli luonteeltaan uskomus. Horkheimerin & Adornon mukaan valistus kääntyy itseään vastaan, koska myös sen omat periaatteet näyttäytyvät uskomuksina ja harhakäsityksinä. Näkemys historiallisesta edistyksestä oli sen suurin harhaluulo. 14
Horkheimerin & Adornon (1972, 42–49) valistuksen tunnuspiirteitä koskevan analyysin mukaan vaikeimmaksi ongelmaksi muodostuu ihmisten toiminnan vapauden menetys, joka toteutuu sitä kautta, että ihmiset itse rajoittavat vapauttaan luomuksillaan, jotka
alkavat elää omaa elämäänsä. Valistuksen dialektinen ristiriita on seurausta siitä, että
ihmisten on jo aikojen alussa täytynyt valita joko alistuminen luonnon voimille tai luonnon alistaminen. Tämä valinta merkitsee välttämättä alistamista — luonnon tai ihmisten.
Ihmisten yritykset saattaa luonto hallintansa alaisuuteen siirtyvät myös yhteiskunnallisen
alueelle. Ihmisyhteisöt rakentuvat samanlaisen herruuden logiikan mukaisesti. Luonnon
kontrolliin alunperin kehitetty välineellinen toimintalogiikka on vähitellen siirtynyt myös
yhteiskunnallisen alueelle. Tällöin se tulee uudelleen myyttisen vaikutuspiiriin, josta se jo
kerran luonnon kontrolloinnissa vapautui. Myyttisyys rakentuu yhteiskunnallisessa vaikutelmaksi siitä, että hallinnollinen koneisto, joka alistaa ihmisiä, olisi välttämättömyys.
Järjestelmät alkavat kontrolloida ihmisiä, jolloin sekä alistajat että alistetut ovat vain
hyvin toimivan koneiston osia — molempien toiminta yhtälailla sidottua. Välineellisen
järjen toimintalogiikkaa noudattava herruus (die Herrschaft) rajoittaa alistettujen toimintavapautta. Elämän mielekkyyden menetys rajoittaa alistajien toimintavapautta. Herruudella on hintansa. Rajoittamattoman edistyksen kirous on väistämätön taantuma. Yhteiskunnallinen kehitys, joka on vapauttanut ihmiskunnan luonnon armoilta, johtaa lisääntyneeseen väkivaltaan ihmisiä kohtaan. Samanaikaisesti kun ihmiskunta on kehittynyt taidoissaan ja tiedoissaan korkeammalle tasolle, se on moraalisesti taantunut primitiivisemmälle tasolle. Ihmiskunta on edistynyt teknisessä kehityksessä, joka on auttanut sitä
vapautumaan luonnon herruudesta. Tämä teknisen koneiston kehittyminen on kuitenkin jo
kääntynyt yhteiskunnallisen alistamiskoneiston kehittymiseksi. Vapautuminen luonnon
armoilta on alkanut kääntyä ihmistä itseään vastaan. Ihmisten yhteiskunnallinen ja sisäinen maailma on joutunut yhä lisääntyvän herruuden alaisuuteen.
"Die Menschen bezahlen die Vermehrung ihrer Macht mit der Entfremdung von
dem, worüber sie die Macht ausüben. Die Aufklärung verhält sich zu Dingen wie
der Diktator zu den Menschen. Er kennt sie, insofern er sie manipulieren kann."
(1944, 8–9.) 15

14. "Seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu
nehmen und sie als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Das
Programm der Aufklärung war die Entzauberung der Welt. Sie wollte die Mythen auflösen und Einbildung durch Wissen
stürzten." (Horkheimer & Adorno 1944, 1.)
"From the beginning has the Enlightenment, in the largest sense of the progressive thinking, followed the goal to liberate
people from fear and to set them to the position of masters. But, the fully enlightened earth radiates the triumph of
destruction. The program of the Enlightenment was the dis-enchantment of the world. It wanted to dissolve the myths and to
replace the illusions by knowledge."
15. "Ihmiset maksavat valtansa lisääntymisen vieraantumisella vallankäyttönsä kohteista. Valistus kohtelee esineitä kuin
diktaattori ihmisiä. Hän tuntee heidät, mikäli hän voi manipuloida heitä."
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Horkheimerin (1970, 19-33) mukaan modernisaatio johtaa kontrolloidun maailman muodostumiseen — maailman, jossa taloudellisten prosessien immanentti logiikka sisältää
tendenssin, jonka toteutuminen johtaa absoluuttisen kontrollin alaisuuteen. Ihmiset alkavat toimia kontrollin ja vallan mekanismien vaatimusten edellyttämällä tavalla. Kaikesta
tulee tarkasti säädeltyä ja mahdollisuudet spontaaniin toimintaan katoavat. Lopputuloksena on yksilöiden toimintavapauden katoaminen modernissa yhteiskunnassa. Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen rationalisaation yhdensuuntaisuus sulkee "rationalisaation rautahäkin", koska elämänsä mielekkyyden menettäneet ihmiset eivät edes ole tietoisia vapautensa katoamisesta. (ks. myös Hohendahl 1985, 270–293.)
Voidaan väittää, että tärkein "Dialektik der Aufklärung" -teoksen sanoma on, että
valistuksen historiallinen todellistuminen on tuonut mukanaan edistystä, jos edistystä
mitataan hyödyllisyytenä, materiaalisen hyvän kasautumisena ja tieteen ja teknologian
huippusaavutuksina. Valistuksen yritys valistaa, haihduttaa lumous ja vapauttaa ihmiset
taikauskoisuudesta — taistella myyttistä tietämättömyyttä vastaan — voidaan määrittää
yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien suurina ja edistyksellisinä saavutuksina.
Valistuksen suurin ristiriita sen sijaan ilmenee weberiläisenä paradoksina: kaikki edistyksellinen kääntyy ihmistä itseään vastaan, koska edistystä tuottavat mekanismit alkavat
kontrolloida yksilöitä ja yhteisöjä välineellisen järkiperäisyyden laskelmoivan logiikan
mukaisesti. Kaiken kattavan historiallisen edistyksen todellistuminen on illuusio, koska
edistys joillakin alueille merkitsee taantumaa joillakin toisilla. "Dialektik der Aufklärung"
-teoksen perimmäiseksi synkäksi sanomaksi jää, että valistus tulee tuhoamaan itsensä ja
suuret saavutuksensa, koska sen sisäinen logiikka rakentuu tuhoavuuden periaatteen
varaan. (Horkheimer & Adorno 1944.)
Tiedon, moraalin ja vallan suhde on mielenkiintoinen yhteiskunnallisina oppimisprosesseina käsitteellistetyn modernisaation kannalta, koska tieto, "valoa ja valistusta kansalle", rakentui demokraattisten oppimisprosessien ehdoksi (Maihofer 1989). 16 Ongelmana vain on, että tiedon ja valistuksen valta on ollut ennen kaikkea miesten valtaa, jolloin demokraattisissa oppimisprosesseissa näkyy modernin sivistyksen kyseenalaistamaton traditio — maskuliinisen perinteen valta ja mahti.
Andrea Maihofer (1995, 110–120) väittää seikkaperäisen ja selkeän "Dialektik der
Aufklärung" -teoksen analyysin perusteella, että Horkheimer & Adorno ovat ennen kaikkea esittäneet teorian siitä, että moderneja porvarillis-kapitalistisia yhteiskuntia luonnehtiva herruus on luonteeltaan nimenomaan miehistä herruutta, ja analyysin siitä, miten tällainen herruuteen perustuva maskuliininen subjekti kehittyy ja rakentuu autoritaarisena
miehisenä identiteettinä. Maihofer väittää, että "naisinen" subjektius ei ylipäätään Horkheimerin ja Adornon mukaan rakennu lainkaan itsenäisenä, vaan aina miesten määrittämänä herruuteen perustuvassa yhteiskuntamuodossa.

16. Saksalaisen kriittisen feminismin ja frankfurtilaisen kriittisen diskurssin traditiossa työskentelevä Andrea Maihofer (1993) on
pohtinut mm. hegemoniaalisten diskurssien problematiikkaa — vallan ja herruuden ongelmia, jotka ilmenevät "totuuden
puhumiseen" erikoituneissa puheissa. Myös amerikkalaisten, habermasilaisten lähtökohtien kanssa aiemmin välejään
selvitelleiden feministien keskuudessa voidaan havaita siirtymää tällaisiin foucault'laisiin kysymyksenasetteluihin. Heistä
mainittakoon Seyla Benhabib (1992) ja Nancy Fraser (1986).

133
"Das moderne (>>männliche<<) Subjekt ist also Horkheimer und Adorno zufolge
in einem mehrfach verschränkten Sinne das Ergebnis von Herrschaft und Unterwerfung. ... ... ... Jedes (>>männliche<<) Subjekt ist dementsprechend sowohl zum
Herrschen als auch zum Beherrschtwerden disponiert. Und in diesem doppelten
Sinne läßt sich davon sprechen, daß das moderne (>>männliche<<) Subjekt in sich
autoritär strukturiert ist. (Maihofer 1995, 114–115.)
"Eine eigenständige Entwicklung als Subjekt wird der Frau verweigert. Die ihr
zugewiesen gesellschaftlichen Existenzweisen erweisen sie stets als durch den
Mann definiert, in ihrem gesellschaftlichen Status von diesem abhängig. Die Frau
ist Horkheimer und Adorno zufolge — ähnlich wie dies später auch Luce Irigaray
betont — entweder Hetäre, Prostituierte, Ehefrau oder Mutter, nie ist sie einfach
nur Frau." (Maihofer 1995, 116.)
"Dialektik der Aufklärung" -teoksen toinen ekskursio "Juliette oder Aufklärung und
Moral" keskittyy kysymykseen moraalista, jolloin myös yhteiskunnallisen ja erityisesti
sukupuolten välisen tasa-arvon teema asetetaan julkilausutusti keskustelun kohteeksi.
Valistuksen moraaliopit perustuvat siihen, että niitä perustellaan uskonnon sijasta älyllisillä perusteluilla. Samalla niistä tulee ennen kaikkea yhteiskuntamoraalia. Moraalisen
valistumisen seuralaisena nähdään kuitenkin yhä useammin herruus, joka muuttuu alistamiseksi. Moraalisesti viileän laskelmoiva valistuneisuus muuttuu herramoraaliksi vahvuutta palvovan kehityksen huipentumana. Tämä laski moraalisen perustan saksalaisen
fasismin kehittymiselle. Hyvyydestä ja hyväntekemisestä tuli tämän moraalikoodin alaisuudessa paheita, herruudesta ja alistamisesta hyveitä. Horkheimerin & Adornon pohdinnan mielenkiintoisena yksityiskohtana on mainittava, että tätä kehitystä kuvataan viileän
ja reflektoituneen naisfilosofin, Julietten kautta. Kuvauksen tavoitteena on todistella sitä,
että orjuudesta vapautumisen kääntöpuoli on joutuminen herramoraalin orjuuden alaisuuteen samalla, kun tapahtuu siirtymä herruuden harjoittajan asemaan. Modernin tieteen
kylmän laskelmoiva, välineellinen järkiperäisyys vaatii tunteiden tukahduttamista —
myötäelämisen ja säälin pois kitkemistä. Samalla tämä prosessi kääntyy kuitenkin valistuksen inhimilliseen ja moraaliseen kypsyyteen suuntautuneita sivistyksellisiä tavoitteita
vastaan. Valistuksen kylmä järkiperäisyys asettuu epäkypsyyden palvelukseen. (Horkheimer 1944, 97–146.) Moraalia käsittelevän osan perusteella on perusteltua väittää
Andrea Maihoferin tulkintaa täydentäen, että Horkheimer & Adorno perustelevat analyysissään näkemystä, jonka mukaan herruus asuu yhteiskunnallisissa valtarakenteissa, esimerkiksi herruuden läpäisemän välineellisen järjen siirtoasuttamassa tiedeinstituutiossa.
Joutuessaan näiden tekijöiden vaikutuspiiriin myös "naisisesta" subjektista tulee herramoraalin sanansaattaja.
Yhteiskunnallisen epäkypsyyden ja moraalisen kypsyyden problematiikka on olennainen kasvatus- ja sivistysteoreettinen kysymyksenasettelu. Kasvatuksen ja sivistyksen tarkastelu yhteiskunnallisissa yhteyksissään on ollut hyvin keskeistä kriittisen kasvatustieteen ja emansipatorisen pedagogiikan traditiossa. Tässä tutkimuksessa kasvatuksen ja
yhteiskunnan keskinäissuhdetta hahmotetaan yhteiskunnallisena oppimisena, jossa sekä
yksilölliset että yhteiskunnallis-historialliset aspektit muodostavat ykseyden. Käsitteellistykselle haetaan teoreettis-filosofista kantavuutta — kriittisen kasvatustieteen traditiolle
uskollisena — kriittisestä yhteiskuntateoriasta ja sen kommunikatiivisesta käänteestä. Esimerkiksi Klaus Mollenhauer (1991, 23–35) väittää, että juuri Adornon (1966, 88–104)
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artikkeli "Erziehung nach Auschwitz" herätti uudelleen henkiin kasvatustieteellisen keskustelun vanhat ideat inhimillisestä kypsyydestä (die Mündigkeit), autonomiasta ja emansipaatiosta sekä osoitti näiden ideoiden praktis-moraalisen yhteiskunnallis-historiallisen
merkityksen. 17
Mollenhauer (1991) korostaa sekä elämismaailman että yhteiskunnallisten järjestelmien näkökulmaa kasvatuksen tarkastelun olennaisina osa-alueina. Myös Thomas Ziehe
(1992, 15–38) analysoi molempia osatekijöitä kulttuurisen modernisaation kontekstissa.
Ziehe kuitenkin kyseenalaistaa vanhojen protestimuotojen mahdollisuuden jälkitraditionaalisessa kulttuurissa: enää ei ole auktoriteetteja, joita vastaan voisi protestoida eikä
mitään, mistä voisi yrittää emansipoitua. Jälkimoderni vapautuminen ja auktoriteettien
mureneminen on korvannut vanhat auktoriteetit ja niihin kohdistuneen kapinan — protesteja ei enää tarvita. Tosin Ziehe (1995, 24–27) ottaa huomioon modernisaatioprosessin
ristivetoisen luonteen. On edelleen vahvasti kyseenalaista, missä määrin kulttuurinen
monimuotoistuminen voi sisältää eettisen ulottuvuuden — esimerkiksi “muukalaisuuden“ ja "vierauden" hyväksymisen. Modernisaatioprosessi on tuottanut fundamentalistisia ja mielivaltaisia käytäntöjä systeemisellä tasolla. Modernisaatio yhteiskunnallis-historiallisena oppimisena sisältää nykytilanteessa sekä tukahduttavia että emansipatorisia prosesseja.

4.2. Tieteellinen tieto välineellisen järjen palveluksessa
"Es ist dahin gekommen, daß Lüge wie Wahrheit klingt, Wahrheit wie Lüge."
(Adorno 1945, Ts 1555).

4.2.1. Välineellisen järjen herruus ja valistuksen dialektiikka
"Sondern der Faschismus ist in der Tat weniger "ideologisch", insoweit er das
Prinzip der Herrschaft unmittelbar proklamiert, das anderswo unter den liberalen
Formen sich versteckt". (Adorno 1945, Ts. 1556).
Horkheimer & Adorno (1972) väittävät, että modernisaation moottorit, tiede ja teknologia, ovat ilmentäneet välineellisen järkiperäisyyden voittokulkua. Välineellisen järjellisyyden kokonaisvaltaistumista koskevat pohdinnat nostavat esille vallan ja herruuden
ongelman. Valta ei leimaa vain yhä tehokkaampia keinoja luonnon hallitsemiseksi tuottavaa teknologiaa, vaan se ilmenee myös ihmis- ja yhteiskuntatieteissä sosiaaliteknologisena itseymmärryksenä. Myös Foucault (1976; 1977) on esittänyt samansuuntaisia ajatuksia väittäessään, että moderni tiede on kokonaisuudessaan muotoutunut vallan ehtojen
alaisuudessa. Tiedon halu on vallan halua.
17. "Aufklärung ist in Kants Worten 'der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist
das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.' 'Verstand ohne Leitung eines anderen' ist
von Vernunft geleiteter Verstand." (1944, 97.)
"The Enlightenment, according to Kant, is man's way out of his self-created immaturity. The immaturity is the incapability to
use one's own understanding without the guidance of another person. 'Understanding without the guidance of another person'
is understanding guided by reason."
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Teesi kaikkien tieteellisten lähtökohtien kytkeytymisestä valtaan ja herruuteen muodostuu ongelmalliseksi kriittisen teorian herruutta kritisoivan itseymmärryksen kannalta.
Tulisiko myös kriittinen teoria nähdä herruuden ilmentymänä? Miten tieteen kriittinen
itseymmärrys voi ylipäätään olla mahdollinen, jos siinä itsessään vaikuttavat samat voimat kuin sen kritisoimissa traditionaalisissa teorialähtökohdissa? Max Horkheimer (1977
[1937], 521–575) myöntää, että myös kriittiseen teoriaan vaikuttavat yhteiskunnassa vallitsevat valtamekanismit. Erotuksena traditionaalisista teorialähtökohdista se ei kuitenkaan ole sokea niille. Tiedostaminen mahdollistaa vapautumisen tieteisuskosta ja tieteen
autonomian harhaluulosta. Tiedostaminen ja kritiikki toimivat edellytyksinä sille, että
kyetään toimimaan sen puolesta, että herruudesta voitaisiin tulevaisuudessa vapautua.
Traditionaalinen teoriakäsite perustui täsmällisiin lauseisiin, niiden empiiriseen testaamiseen sekä teoreettisten lauseiden ja todellisuuden vastaavuuteen. Dialektisen teoriakäsityksen mukaan sekä tutkittavalla materiaalilla on vaikutuksensa teoriaan että teorialla
materiaalien käsitteellistämiseen. Dialektinen teorianmuodostustapahtuma ei ole vain tieteen sisäinen asia, vaan myös laajempaan yhteiskunnalliseen kenttään taustoittuva ja
yhteiskuntaan vaikuttava asia. Kriittinen teoria on luonteeltaan ristiriitoja esille nostava
teoria, koska ihmisten historiallinen oleminen on ollut ja on luonteeltaan ristiriitaista.
Toiveet kriittisen tieteen harjoittamisen mahdollisuuksista näyttivät kuitenkin Horkheimerin & Adornon (1972) mukaan valuneen hiekkaan. Sama skeptisyys tiedon vapauttavaa voimaa kohtaan on löydettävissä myös Foucault'n (1976; 1977) (jälki)modernia tiedettä koskevasta teoriasta, jonka modernin jälkeisen tieteen tienraivaajat ovat kohottaneet
täydellisen moraalisen ja eettisen relativismin voitonlipuksi. Marcusen (1964) tiede- ja
teknologiakritiikistä sen sijaan johtaa kapea polku tiedon avulla tapahtuvaan vapautukseen. Modernin tieteen itseymmärryksen haasteeksi muodostuu, kuinka ylittää teknisen
järjen yksiulotteisuus ja rakentaa tieteen perustaksi moniulotteisempi järjellisyys, jossa
yhdistyvät tiedollinen, moraalinen ja esteettinen ulottuvuus. Habermas jatkaa Marcusen
viitoittamaa linjaa esittäessään väitteen, etteivät modernit humanistiset ja yhteiskuntatieteet kokonaisuudessaan rakennu sosiaaliteknologiselle itseymmärrykselle, vaan sen
kanssa kilpailevat yhteiseen ymmärtämiseen suuntautuneet, kriittiset lähtökohdat.

4.2.2. Välineellinen järki, valta ja intressisidonnainen tieteellinen tieto
Habermasin (1982) teoria modernista tieteestä rakentuu varhaisen kriittisen teorian kysymyksenasettelujen varaan. Hänen tavoitteenaan on rakentaa uudistettu yhteiskuntateoria
kriittisen teorian traditiossa ja välttää varhaisemman projektin umpikujat. Eräs tällainen
umpikuja on teesi välineellisen järjen kokonaisvaltaisuudesta ja herruuden läpäisemästä
tieteestä.
Habermasin (1965) tiedonintressiteorian perussanoma on, että ihmislaji on historiansa
aikana hankkinut tietoa intressien ohjaamana. Tällä näkemyksellään Habermas kritisoi
modernia tiedettä vaivaavaa intressittömän ja ainoan oikean tieteen harhaa. Lajinkehityksellisiä intressejä on ollut kolmenlaisia: tekninen, praktinen ja emansipatorinen. Modernin
tieteen historiaa ei voida kirjoittaa pelkästään välineellisen järjen ja herruuden näkökulmasta, vaan lisäksi on tarkasteltava tieteellisiä lähtökohtia, joiden tavoitteina ovat olleet
ihmiskunnan historian, sosiaalisen todellisuuden ja ihmisen itsensä parempi ymmärtämi-
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nen (ks. myös Habermas 1968). Lisäksi tieteen historiaa voidaan kirjoittaa valistuksen
alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti tiedon vapauttavan voiman historiana. Ihmiskunnan
tavoitteena on ollut vapautua tuotetuista ja tiedostamattomista, tarpeettomista pakoista,
herruudesta, jotta se voisi kehittyä kohti täyttä ihmisyyttä — jotta se voisi ensimmäistä
kertaa tietoisesti päättää kohtalostaan. Habermasin näkemyksen perusteella on mahdollista muotoilla kriittiselle teorialle kriteerit, joiden ylle ei heijastu herruuden varjo.
Vapauttavan tiedon perusta on muotoiltavissa herruudesta vapaan dialogin idealle. Tieteen
historia näyttäytyy tällöin vähittäisenä perustelevissa väittelyissä muodostettujen yhteisymmärryksien historiana. Tätä linjaa ja sen ehtojen tarkempaa pohdintaa jatkaa kommunikatiivisen toiminnan teoria, jossa esitetään idea ideaalista puhetilanteesta ja rakennetaan perusteita diskurssieettiselle moraaliteorialle.
Habermasin (1982) avaama uusi näkökulma kriittisen tieteen mahdollisuudelle ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hän katsoisi tällä ratkaisseensa modernin tieteen itseymmärryksen ongelmat. Kommunikatiivinen lähtökohta edustaa korkeintaan varauksellista, kriisitietoista optimismia. Tiede- ja teknologiakritiikki tulevat ymmärrettäviksi tätä taustaa vasten. Modernin asiantuntijakulttuurin hajoaminen erillisiksi osa-alueiksi, tieteeksi, moraaliksi ja taiteeksi, tuo mukanaan uhkatekijöitä. Moderni maailma saattaa menettää ne mahdollisuudet, joita kehitys on avannut. Se saattaa taantua yksiulotteisuuteen, jolloin tieteestä ja teknologiasta tulee uusi ideologia ja myyttinen maailmankäsitys, josta jo kerran
vapauduttiin. Habermas heittää modernin tieteenharjoittajille haasteen, joka olisi mahdollista ottaa vastaan toimimalla siten, että tieteen yksiulotteisuus muuttuisi vähitellen kokonaisvaltaisemman järjellisyyden — kognitiivisen tiedon, moraalisen vastuun ja taiteellisen
esteettisyyden uudeksi liitoksi.

5. Teesi 2: Modernisaatio avoimena projektina —
oppimisprosessien vapautuminen, demokratisoituminen ja
moniulotteistuminen
Modernisaatio ei ole täysin sulkeutunut projekti, vaan se sisältää ristiriitaisia yhteiskunnallis-historiallisia mahdollisuuksia. Sen luonne määrittyy ennen kaikkea kahdenlaisten
oppimisprosessien kamppailukenttänä, jossa ilmenevät sekä demokratisaation että autoritarismin idut. Välineellisen järkiperäisyyden vaatimukset ovat suunnanneet todellistunutta yhteiskunnallis-historiallista oppimista. Kasvatus ja kasvatusinstituutiot ovat pääasiassa tukeneet tämänsuuntaisia oppimisprosesseja.
Modernisaatio on kuitenkin siinä määrin avoin projekti, että se mahdollistaa perustavanlaatuisen, laadullisen muutoksen, joka takaa demokratian ja tasa-arvon toteutumisen.
Kasvatus on keskeinen yhteiskunnallinen projekti, joka edistää demokratiaa ja tasaarvoa. On perusteltua luottaa siihen, että nämä tavoitteet saavutetaan. Kasvatuksen tehtävänä on tässä tapauksessa vallitsevan yhteiskunnallisen todellisuuden radikaali muuttaminen. Tieteellinen tieto voi toteuttaa emansipatorista intressiä, edistää kommunikatiivista järjellisyyttä ja demokratiaa, koska diskursiivisuuden ja kriittisen argumentaation
periaatteet takaavat sen, että se asettuu totuuden palvelukseen. Perusongelmaksi kuitenkin jää, ettei ihmiskunta ole kyennyt kokonaisuudessaan todellistamaan näitä yhteiskunnallisen oppimisen potentiaaleja.

5.1. Modernin projektin avoimuus ja kommunikatiivinen järjellisyys
"Das Moderne ist wirklich unmodern geworden. Modernität ist eine qualitative
Kategorie, keine chronologisch." (Adorno 1945, Ts. 1750).
"An zentralen Stellen bei Poe und Baudelaire ist der Begriff des Neuen aufgerichtet. ... ... Er umschreibt den präzisen Bescheid, den das Subjekt der abstrakt gewordenen Welt, dem industriellen Zeitalter erteilt. Im Kultus den Neuen und damit in
der Idee der Moderne wird dagegen rebelliert, das es nichts Neues mehr
gebe.(Adorno 1945, Ts. 1774.)
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5.1.1. Lähtökohta: kommunikatiivisen järjellisyyden idea
Luonnehdin vielä lyhyesti kommunikatiivisen rationaalisuuden käsitettä. Habermasilainen kommunikatiivisen järjellisyyden käsite on ideaalinen — siinä mielessä, ettei se
kokonaisuudessaan ole todellistunut yhteiskunnallisena käytäntönä historiallisen kehityksen myötä. Kommunikatiivinen järjellisyys ei ole ilmentänyt itseään länsimaisten yhteiskuntien kehityksen valtavirrassa, vaikkakin siinä on osoitettavissa kommunikatiivisen järjellisyyden saarekkeita. Sen sijaan kommunikatiivinen toiminta on jatkuvasti ihmisten
välisessä kanssakäymisessä todellistuva ilmiö. Kommunikatiivinen toiminta perustuu
siihen historialliseen tosiasiaan, että ihmisyhteisöissä on aina ollut välttämätöntä saavuttaa yhteisymmärrys arvoista ja normeista keskinäisessä kommunikaatiossa. Kommunikaatio ohjaa ihmisten välistä sosiaalista toimintaa, jonka omalakiseksi osaksi myös kasvatustoiminta on luettavissa.
Modernisaatioprosessi ei ole ollut vain konfliktien ja konfrontaatioiden historiaa, vaan
myös yhteisymmärryksen ja jaettujen merkitysten, arvojen ja normien, jopa toisista ihmisistä välittämisen ja solidaarisuuden historiaa. Kaikki nämä tekijät avaavat kommunikatiivisen järjellisyyden todellistamisen mahdollisuuksia — kommunikatiivisen järjellisyyden,
joka on rationaalisuuden kattavampi ja kokonaisvaltaisempi laji. Tämä järjellisyyden laji
sulkee sisäänsä sekä instrumentaaliset ja strategiset aspektit — joilla on ollut merkittävä
rooli modernisaatiossa — että normatiiviset, eettiset, moraaliset ja esteettiset aspektit.
Habermas (1981a, 464–465) argumentoi moniulotteisen järjellisyyden puolesta välineellisen järkiperäisyyden yksiulotteisuutta vastaan.

5.1.2. Modernisaatio kommunikatiivisen järjellisyyden lisääntymisenä
Habermas (1981a, 8; 1982, 201–218) myöntää, että kapitalistisen talouden ja modernin
byrokraattisen valtion organisoituminen on vahvistanut itseään säilyttämään pyrkivien
subjektien ja järjestelmien rajoittunutta välineellistä järkiperäisyyttä. Talouden ja hallinnon imperatiivien toimintalogiikka on siirtymässä kaikille yhteiskunnallisen elämän alueille. Habermas nimittää tätä prosessia elämismaailman kolonialisaatioksi (elämismaailman imperialistiseksi siirtoasuttamiseksi). Habermas jakaa osittain Horkheimerin &
Adornon ideat ajatellessaan, että talous, maailman markkinat ja hallinto tuottavat dysfunktioita ja ajautuvat kriiseihin, jotka heijastuvat yksilöiden ja yhteisöjen itseymmärryksen kriiseinä. Tuloksena saattaa olla tietoisuuden pirstoutuminen ja elämismaailman (die
Lebenswelt) kolonialisaatio kommunikatiivisesti jaetussa maailmassa ja ihmisten jokapäiväisessä elämässä. (Habermas 1981b, 522.)
Habermasin mukaan moderniteetin kriisien ratkaiseminen ei kuitenkaan vaikuta täysin
mahdottomalta. Merkittävin ero suhteessa aikaisempaan kriittiseen teoriaan on tosiasia,
etteivät vapautta rajoittavat mekanismit jää huomaamatta toimivilta subjekteilta. Kulttuurinen järkiperäistyminen herättää ihmiset huomaamaan kehityssuunnan, joka kulkee kohti
vapauden menetystä, mikä toimii uhkatekijänä elämismaailmalle. Herruuden harjoittaminen ei ole näkymätöntä, vaan legitimiteetin manipulatiivinen tuottaminen epäonnistuu
niin pian, kuin alistavasta vallasta tulee näkyvää. Merkityksiä ei ole mahdollista tuottaa
hallinnollisesti eikä ihmisten intentioita ole mahdollista täydellisesti kontrolloida rahalla
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ja vallalla. Modernin maailmankuvan ja maailmanymmärtämisen muodostuminen ja validiteetin intersubjektiivisen ratkaisemisen vaatimus luovat vastavoimia vapautta rajoittavalle mekanismille. Taloudellisten ja hallinnollisten järjestelmien legitimiteetti ei ole enää
itsestään selvää sen jälkeen, kun ihmiset ovat tulleet tietoisiksi diskursiivisuuden periaatteesta, jonka mukaisesti on mahdollista kyseenalaistaa oikeutus, jonka tavoitteena on vallitsevan järjestelmän ylläpitäminen. (ks. myös Habermas 1981a, 468–474.)
Objektiivinen mahdollisuus vastareaktioille on olemassa, koska ihmisten elämismaailma kokonaisuudessaan ei ole välineellisen järkiperäisyyden esineellistämä. Tämän rationaalisuuden lajin rinnalla toimii kommunikatiivinen järjellisyys, jolla on mielekkyyttä
luovaa voimaa. Tätä yhteiskunnallisen taantumasuuntauksen kanssa kilpailevaa prosessia
ei ole syytä aliarvioida. Esimerkiksi asiantuntijakulttuurit kilpailevat kriittisen arviointikyvyn katoamisen kanssa, koska tieteeseen, moraaliin ja taiteeseen erikoistuneissa asiantuntijakulttuureissa saavat ilmauksensa totuuden, oikeudenmukaisuuden ja autenttisuuden pätevyysvaatimukset — kommunikatiivisen järjellisyyden perusteet. (Habermas
1982, 201–218.) Habermasin (1981a, 467–468) mukaan kulttuurin osa-alueiden eriytyminen tieteeseen, moraaliin ja taiteeseen ei merkitse moderniteetin murhenäytelmää — mielekkyyden katoamista maailmasta. Esimodernin järjellisyyden yhtenäisyyden hajaantuminen ja desentralisoituneen maailmankuvan mahdollistanut diskursiivisuuden vaatimus
ovat edistyksellisiä tekijöitä. Eriytyminen ei merkitse kritiikin mahdollisuuden menettämistä, vaan vahvistumista, koska ongelmat on ratkaistava intersubjektiivisesti kommunikatiivisen järjellisyyden mukaisesti.
Prosessi kuitenkin sisältää sen vaaran, että eriytyneet järjen osa-alueet taipuvat välineellisen järkiperäisyyden palvelijoiksi. Moderni tiede, yleismaailmallinen moraali ja autonominen taide eivät ole luovuttaneet välineellisen järkiperäisyyden edessä, vaan kommunikatiivinen järjellisyys ilmentää sen lisäksi itseään modernisaatiossa. Kommunikatiivinen järjellisyys ilmenee oikeuksien ja moraalin yleismaailmallisissa perusteissa, oikeusvaltion instituutioissa, demokraattisessa tahdonmuodostuksessa ja päätöksenteossa sekä
identiteetin muodostamisen yksilöllisissä muodoissa. (Habermas 1981a, 485; 525–534;
Habermas 1982.)

5.1.3. Modernisaatio demokratisoitumisena
Jürgen Habermasin (1981a, 462–463) tulkinta kulttuurisesta järkiperäistymisestä eroaa
perustavanlaatuisesti Max Weberin 1 sekä Max Horkheimerin & Theodor W. Adornon tulkinnoista. Kulttuuristen osa-alueiden eriytyminen ja maailmankuvan desentralisaatio
eivät välttämättä johda elämän mielekkyyden katoamiseen. Päinvastoin, prosessi on
moderniteetin todellisen edistyksellisyyden ilmentymää. Se tuottaa objektiivisen mahdollisuuden validiteetin ja oikeutuksen diskursiiviseen ratkaisemiseen (Habermas 1981a,
486). Modernisaatio on tuonut mukanaan ennen näkemättömiä mahdollisuuksia evoluu1. Weberin mukaan modernisaatio etenee samaa linja positiivisesta lumouksen haihtumisesta negatiiviseen "rautahäkin"
sulkeutumiseen. Kulttuurisen järkiperäistymisen aiheuttama kulttuuripiirien eriytyminen johti "lumouksen haihtumisen"
kautta elämän yhtenäisyyden hajoamiseen ja mielekkyyden katoamiseen. Talouden ja hallinnon rationalisointi sulki
samanaikaisesti "rautahäkin". Pakoteitä ei löytynyt, koska prosessit tukivat toinen toisiaan.
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tionääristen oppimisprosessien ja demokratisoitumisen todellistamiseen, millä puolestaan
on pikemminkin elämismaailmaa rikastuttava vaikutus kuin sitä köyhdyttävä tai mielekkyyttä tuhoava vaikutus. (Habermas 1982.)
Habermasin mukaan moderniteetti on yhteiskunnallisen kehityksen taso, joka tuottaa
objektiiviset mahdollisuudet demokratisoitumisprosessille. Yhteiskunnalliset kysymykset
on ratkaistava diskursiivisesti, missä tapauksessa mahdollisuudet esimerkiksi tradition tai
hallintokoneiston toteuttamalle autoritaariselle alistamiselle vähenevät. Modernisaation
mukanaan tuomat muutokset mahdollistavat aikaisempien pessimististen teesien lisäksi,
joiden mukaan vapaus ja mielekkyys joutuvat uhanalaisiksi, kolmannen optimistisemman teesin: järkiperäistyminen määrittyy laajentuneena mahdollisuutena kollektiiviseen
oppimiseen ja kommunikatiivisen järjellisyyden vähittäiseen institutionalisoitumiseen
yhteiskunnassa. Modernin projekti on Habermasin mukaan avoin projekti. Oppimisprosessit, jotka suuntautuvat kommunikatiivisen järjellisyyden todellistamiseen demokraattisempana yhteiskuntana ja solidaarisuutena, ovat mahdollisia, jopa todennäköisiä. (Habermas 1981a, 530–533.)

5.1.4. Modernisaatio ja yhteiskunnallisen oppimisen moraaliset
potentiaalit
Habermas väittää, että kriittinen teoria on ajautunut umpikujaan yhteiskunnallis-historiallista kehitystä koskevien pessimististen näkemystensä vuoksi. Modernisaation edistykselliset ainekset olivat jääneet havaitsematta — ainekset, jotka kykenisivät oikeuttamaan
objektiivisen mahdollisuuden ihmiskunnan kehitykselle järjelliseen ja demokraattiseen
suuntaan. Paradigma, joka kokonaisvaltaistaa välineellisen järkiperäisyyden, ei yksinkertaisesti voi toimia kriittisen teorian oikeuttajana, koska se ei tuota kritiikille sellaisia normatiivisia perusteita, joiden yhteiskunnallis-historiallinen ilmeneminen olisi todistettavissa. Modernisaatio on merkinnyt sekä välineellisen että kommunikatiivisen rationaalisuuden todellistumista, ei välineellisen järkiperäisyyden kokonaisvaltaistumista, kuten
Horkheimer & Adorno ovat Habermasin (1981a, 525) mukaan väittäneet.
On kuitenkin todettava, että Habermas ylikorostaa Horkheimerin & Adornon näkemyksiä välineellisen järkiperäisyyden kokonaisvaltaistumisesta, vaikka hän toisaalta tuokin esille Horkheimerin & Adornon teesin siitä, että "mimeettinen luovuus" (Mimesis)
toimii välineellistä järkiperäisyyttä vastaan (Habermas 1981a, 514).
"Aber an den mimetischen Leistungen läßt sich der vernünftige Kern erst freilegen, wenn man das Paradigma der Bewußtseinsphilosophie, nämlich ein die
Objekte vorstellendes und an ihnen sich abarbeitendes Subjekt, zugunsten des
Paradigmas der Sprachphilosophie, der intersubjektiven Verständigung oder Kommunikation aufgibt und den kognitiv-instrumentellen Teilaspekt einer umfassenderen kommunikativen Rationalität einordnet." (Habermas 1981a, 523).
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Tosin "Dialektik der Aufklärung" -teoksen historiallinen konteksti ei tule riittävästi huomioon otetuksi. Teos oli vahvasti kansallissosialistisen hallinnon alaisuudessa ilmenevän
länsimaisen rationaalisuuden analyysia. Seuraavanlaiset Adornon esittämät modernisaatiota koskevat luonnehdinnat kuvaavat hyvin sitä, mikä todella oli klassisen kriittisen teorian näkemys modernisaatiosta. Se oli synkkä, muttei toivoton.
"Der Doppelcharacter des Fortschritts, der stets zugleich das Potential der Freiheit
und die Wirklichkeit der Unterdrückung entwickelte, ..." 2 (Adorno 1993, 193).
"Durch die Anpassung an die Schwäche der Unterdrückten bestätigt man in solcher Schwäche die Voraussetzung zur Herrschaft und entwickelt selber das Maß an
Grobheit, Dumpfheit und Gewalttätigkeit, dessen man zur Ausübung der Herrschaft bedarf." (Adorno 1945, Ts. 1410).
"Das letzte groß konzipierte Theorem den bürgerlichen Selbstkritik ist zu einem
Mittel geworden, die bürgerliche Selbstentfremdung in ihrer letzten Phase zur
absoluten zu machen und noch die Ahnung der uralten Wunde zu vereiteln bei der
Hoffnung eines Besseres in der Zukunft liegt." (Adorno 1945, Ts 1485).
"Dialektik der Aufklärung" -teoksen moraaliseen lohduttomuuteen ja skeptisismiin
Habermasin (1993, 136–137) kritiikki sen sijaan osuu. Habermasin tavoitteena on ratkaista välineellisen järkiperäisyyden kokonaisvaltaistumisen ongelma väittämällä, että
kommunikatiivisen järjellisyyden pätevyysvaatimukset ovat syvälle juurtuneet modernisaatioprosessiin. Ne ilmenevät sosiaalisen kanssakäymisen ja kommunikaation diskursiivisten muotojen normatiivisissa kriteereissä siten, että ihmiskunnan historiassa ilmenevä
järjellisyys ei kokonaisuudessaan asetu kontrollin ja alistavan herruuden palvelukseen.
Ihmiskunnan on ollut välttämätöntä luontoon kohdistuvan välineellisen toiminnan lisäksi
validoida totuuden ja oikeudenmukaisuuden vaatimuksensa kyetäkseen ylipäätään uusintamaan itsensä. (Habermas 1981a, 530–533; Habermas 1993, 155–157.)
Oikeuttaminen on ollut mahdollista vain kommunikatiivisen toiminnan sääntöjen alaisuudessa, jolloin validiteetin määrittäminen edellyttää diskursiivista päätöksentekoprosessia ja intersubjektiivista tunnustamista, mitkä toimivat ensimmäisinä edellytyksinä oppimisprosesseille, jotka suuntautuvat demokratisoitumiseen. Validiteettivaatimukset ovat
totuus, oikeudenmukaisuus ja aitous. Ne ilmenevät enemmän tai vähemmän toteutuneina
myös modernisaatioprosessissa, vaikkakin ideaalin puhetilanteen konstruktio on periaate,
joka säätelee "korkeammantasoista" kommunikaatiota. Se ei koskaan ole todellistunut
ideaalissa muodossaan. (Habermas 1975, 243–256; Habermas 1976a, 257–269.) Modernisaatio sisältää myös kriisiytymistendenssejä, jotka johtavat elämän mielekkyyden ja toiminnan vapauden katoamisen suuntaan, mikä aiheuttaa elämismaailman kolonialisoitumisen uhkan. Kriisiytyminen ei kuitenkaan ole kokonaisvaltaista, vaan modernin projekti on
samanaikaisesti tuottanut kriisien ratkaisemisen keinoja. Elämismaailman, ihmisten arkielämän, järkiperäistyminen on avannut mahdollisuuksia niiden ratkaisemiseen, koska
ihmiset ovat sen myötä oppineet kyseenalaistamaan. (ks. myös Kiss 1987, 25.)

2. "Edistyksen kaksinainen luonne, joka aina kehitti samanaikaisesti vapauden mahdollisuuden ja tukahduttamisen
todellisuuden, ..."
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Benhabib (1981) kritisoi Habermasin ideaalin puhetilanteen (eli mahdollisimman järkevän kommunikaation ehtojen) muotoilua siitä, ettei tällainen diskursiivisuuden muoto
kykene yhdistämään kriisin ja kritiikin näkökulmia, yhteiskunnallisten konfliktien potentiaaleja ja niiden tulkintaa tulevaisuuteen sijoittuvan emansipatorisen käytännön ja toiminnan valossa, mitä Habermasin ajattelussa kuitenkin tavoitellaan. On oikeutettua kysyä
Benhabibin tavoin, kykeneekö Habermas esittämään mitään praktisia ehtoja toiminnalle,
joka suuntautuu kriisien ratkaisemiseen. Kykeneekö asiantuntijakulttuurien argumentaatiossa ilmenevä järjen ykseys estämään järjen hajoamisen ja takaamaan sen, että mielekkyys säilyy arkipäivän kommunikatiivisissa käytännöissä?
Habermasin teesi kommunikatiivisen järjellisyyden ilmenemisestä ryhmäsolidaarisuudessa ja identiteetin muodostumisprosessissa perustelee mahdollisuuksia kriisiytymistendenssien ylittämiseen. Elämän mielekkyys ja vapaus toimia muutoksen puolesta eivät ole
täysin kadonneet modernisaation myötä, vaikkakin elämismaailman kolonialisaation uhka
on olemassa. Historiallisesti toteutuneesta elämismaailman kolonialisaatiosta Habermas
(1981a, 494) mainitsee Horkheimeria (1992, 142–152) lainaten esimerkkinä kansallissosialistien toteuttaman manipulaation, jossa käytettiin hyväksi saksalaisten tukahdutettuja
toiveita ja jonka kautta eri väestöryhmistä tuli taloudellisten palkintojen toivossa instrumentaalisen järkiperäisyyden kantajia ja uhreja. Herruudesta vapaan kommunikaation
kontrafaktuaalinen eli toteutunutta asiaintilaa vastaan asettuva idea oikeuttaa tästäkin historiallisesta evidenssistä huolimatta emansipaation ihanteen, joka saa ilmauksensa diskursiivisen järjellisyyden muodossa. Kykeneekö se kuitenkaan oikeuttamaan emansipatorista käytäntöä? Jos sekä välineellinen että kommunikatiivinen rationaalisuus vaikuttavat
samanaikaisesti ihmisten elämismaailmassa, millaisten ehtojen alaisuudessa kommunikatiivisesta järjellisyydestä voi muodostua toiminnan perusta. Epäilys tietoisuuden ja ihmisten välisten suhteiden esineellistymisestä ei täysin hälvene.

5.1.5. Kasvatus ja demokratisoituva yhteiskunnallis-historiallinen
oppiminen
Habermasin teorian perustalta on mahdollista muodostaa mielenkiintoinen näkemys kasvatuksesta. Yhtäältä se näyttää olevan kanava, jonka kautta ihmisten elämismaailman
kolonialisaatio toteutuu. Toisaalta kasvatuksen avulla olisi mahdollista todellistaa modernisaation avaamia korkeammantasoisen oppimisen mahdollisuuksia, jotka edistäisivät
sivilisaation kehittymistä korkeammalle tasolle ja suuntautuisivat edistyksellisempää
inhimillistä tulevaisuutta kohti. Vapauden ja tukahduttamisen ristikkäiset mahdollisuusvarannot ovat toimineet myös Horkheimerin & Adornon muotoileman klassisen kriittisen
teorian keskeisinä ristiriitoina. Kriittisen teorian eri sukupolvet etsivät ratkaisua modernisaation ongelmiin kiinnostavasta suunnasta: lumousta haihduttavasta prosessista eli valistuksesta. Näillä keskusteluilla on erityistä mielenkiintoa kriittisen kasvatusteorian kannalta. Horkheimer & Adorno (1972, 45–49) korostivat, että valistus olisi uudelleen toteutettava, tällä kertaa ilman alistavaa herruutta. Kaiken kaikkiaan he kuitenkin luottivat
ihmiskunnan historiallisen oppimisen mahdollisuuksiin. Horkheimer (1970) näkee mahdollisuuden uuden sukupolven uudenlaisessa kasvatuksessa.
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Kuten Young (1989) väittää, myös Habermasin teoria asettaa kasvatukselliset prosessit inhimillisen edistyksen mahdollisuuksien keskiöön. Se rakentaa toivonsa elämismaailman rationalisaation, kollektiivisten oppimisprosessien, sosialisaation uusien muotojen,
korkeammantasoisten ja laaja-alaisempien kompetenssien — kommunikatiivisen järjellisyyden ilmentymien varaan. Moraaliset oppimisprosessit, kasvatus ja sitä koskeva tieto
kykenevät avaamaan mahdollisuuksia paremman maailman ja tulevaisuuden yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen luomiseen. Moderniteetin kriisien ratkaiseminen on riippuvainen ennen kaikkea ihmiskunnan oppimiskyvystä. Oppimiskyky määrittää viime kädessä
esimerkiksi taloudellisten tai ekologisten kriisien ratkaisemisen onnistumista tai epäonnistumista. Mahdollisuudet ratkaista taloudellisia, hallinnollisia, kulttuurisia tai kasvatuksellisia ongelmia ovat riippuvaisia siitä, kuinka vääristyneenä tai vääristymättömänä kommunikatiivinen järjellisyys historiallisesti kulloinkin ilmenee.
Tämän lisäksi on tosin perusteltua tarkastella kasvatuksellisia prosesseja myös ihmisten elämismaailman kolonialisaatiokanavina. Young (1989, 10–14) konkretisoi tämän ristivetoisuuden moderneissa yhteiskunnissa ilmeneviksi poliittisiksi taisteluiksi, jotka keskittyvät sivistyksellisiin ja kasvatuksellisiin kysymyksiin. Näiden kamppailujen perusvetoina toimivat yhtäältä yritykset edistää teknisesti suuntautunutta, taloudellisesti relevanttia oppimista sekä kasvatuksellisten ongelmien epäpolitisoimista ja traditionaalisten arvojen entisöintiä. Toisaalta on nähtävissä myös yritys edistää uudistuksellisia ohjelmia,
joissa luotetaan edelleen mahdollisuuksiin kasvattaa lapsia osallistumaan yhteiskunnalliseen ja poliittiseen diskurssiin — yhteiskunnalliseen täysi-ikäisyyteen.
Habermasilaiset tavoitteenasettelut ovat kuitenkin hyvin ongelmallisia, kun ne asetetaan konkreettisiin yhteiskunnallisiin ja historiallisiin yhteyksiin. Nämä hyvin yleisentasoisesti moderniin yhteiskuntaan sijoittuvat sivistykselliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet eivät vaikuta kovin uskottavilta, kun niitä ja niiden toteutumista tarkastellaan kansallissosialistisen yhteiskuntajärjestelmän taustaa vasten. Mikä takaa sen, että länsimaisten
yhteiskuntien tulevaisuus tulee olemaan demokraattisempi? Modernisaatio käsitteellistyy
uskottavasti yhteiskunnallis-historiallisena oppimisena. Mutta mitkä ovat olleet näiden
oppimisprosessien sisällöt ja mitä ne tulevat olemaan tulevaisuudessa? Demokratiaa?
Moraliteetin kehittymistä korkeammalle tasolle? Tasa-arvoa? Valtaa, herruutta, alistamista, autoritarismia? Habermasin kauniin ja toiveikkaan vision tulisi sisältää konkreettisemmat toteuttamisen ehdot ja ratkaista yksilöllisen, kollektiivisen ja yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen yhteyksiin liittyvät ongelmat ollakseen vakuuttava.
Kuten Young (1989, 22–24; 1988, 47–59; 1990,471–482) väittää, kypsemmän yhteiskunnallisen ja yksilöllisen oppimistason todellistamisen tehtävä odottaa edelleen toteuttamistaan. Tällaisten kysymysten analysoiminen on tärkeää, koska elämme edelleen manipulaation vieraannuttaman kulttuurin keskellä. Manipulaation ja indoktrinaation käsitteet
ovat avainkäsitteitä pohdittaessa demokraattisten oppimisprosessien edellytyksiä, koska
manipulatiivinen toiminta, jota toteutetaan kasvatuksen nimissä estää demokratiaan suuntautuvat yhteiskunnallis-historialliset oppimisprosessit. Manipulaatiosta ja indoktrinaatiosta vapaa kasvatus avaa mahdollisuuksia yhteiskunnallis-historialliselle oppimiselle,
joka suuntautuu demokratisaatioon. Tämä puolestaan edellyttää, että opitaan avointa ja
refleksiivistä yhteisöllistä kommunikaatiota.
Moderniteetti on avannut monenlaisia yhteiskunnallisen oppimisen suuntia länsimaisessa kulttuurissa. Se sisältää demokratian oppimisen idut, mutta se sisältää myös sellaisen oppimisen idut, jotka mahdollistavat historian suunnan kääntymisen kohti totalitaris-
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mia. Tuhannet muut mahdollisuusvarannot (potentiaalit) odottavat toteuttamistaan näiden
kehityssuuntien lisäksi. Demokratisaatioteorian järkevyyden puolesta puhuu se, että länsimainen maailma on tietoisesti yrittänyt kitkeä totalitarismiin johtavat tendenssit itsestään
viime vuosikymmenien aikana. Tämä on kuitenkin vasta ensimmäinen askel kohti demokratiaa. Modernien yhteiskuntien kehitykseen sisältyy suunnattomasti käyttämättömiä
mahdollisuusvarantoja (potentiaaleja) ja inhimillistä kapasiteettia todellistaa tämä historian suunta. Ihmisille jää vapaus valita.
Mutta onko modernin projektin perustavoite — demokratia — yhä uskottava
(jälki)moderniteetin taustaa vasten? Myös jälkimodernit diskurssit ovat juhlineet oppimiskapasiteettien vapautumista korostaen erilaisuutta, heterogeenisyyttä ja monimuotoisuutta. Kuten Lyotard (1979) ja McLaren (1994, 319–340) väittävät, tämä juhlinta voi
saada vaarallisia ilmenemismuotoja, koska absoluuttinen relativismi ei kykene estämään
esimerkiksi sitä, että jokin vähemmistö dominoi toisia. Se ei kykene tuottamaan mitään
esteitä oppimisprosesseille, jotka etenevät kohti alistavaa herruutta, autoritarismia ja totalitarismia. Se takaa vapauden ja oppimispotentiaalien vapautumisen, mutta se ei kykene
takaamaan demokratiaa eikä tasa-arvoa. Länsimaisen kulttuurin tukahduttavia ja alistavia
merkityksiä ei ole syytä vapauttaa. Manipulatiivista ja indoktrinoivaa kasvatusta tukevia
oppimisprosesseja ei ole syytä vapauttaa. Tärkein kriittisen teorian ja emansipatorisen
pedagogiikan moraalinen sanoma on, että kasvatus vapauteen ilman moraalia ei voi johtaa demokratiaan.

5.2. Tieteellinen tieto, emansipatorinen intressi ja kriittinen diskurssi

5.2.1. Kommunikatiivinen järki, valta ja tieteellinen tieto
Jürgen Habermasin (1987a) uudistamalle modernin tieteen projektille löytyy sekä kannattajia että varteen otettavia vastustajia. Eräs jännite ilmenee Habermasin jatkaman kriittisen teorian ja ranskalaisten jälkistrukturalistien välillä. Jälkistrukturalistit ovat viritelleet
jälkimodernia ja modernin jälkeistä tiedettä koskevaa keskustelua (esimerkiksi Michel
Foucault ja J.-F. Lyotard). Problematiikan pohdinta ilmeni 1980-luvulla Michel Foucault'n ja Jürgen Habermasin välisenä intellektuaalisena jännitteenä.
Keskustelua jälkimodernismista on leimannut Foucault'lta (1976, 1977) peräisin oleva
näkemys, jonka mukaan kaikki tieto muodostuu vallan ehtojen alaisuudessa — tieteellisessä tiedossa puhuu valta ja vallankäyttäjän ääni. Foucault'n lähtökohta kyseenalaistaa
Habermasin oletusta tiedon vapauttavasta voimasta ja tieteestä, jota ohjaa emansipatorinen tiedonintressi. Foucault'n mukaan vapauttava diskurssi on valtadiskurssi siinä kuin
muutkin tieteelliset diskurssit. Sen on ensin voitettava tieteellisestä tiedosta käytävässä
kamppailussa, jotta se ylipäätään voisi artikuloitua. Tällöin se jo joutuu vallan alaisuuteen. Koska valtaa ei voida paeta eikä asetelmaa purkaa, siitä on taisteltava. Habermasia
skeptisempi Foucault valitsee vallan tavoittelun tien ja alistettujen, tieteen hierarkiasta
hylättyjen, kuulumattomiin jääneiden äänien rinnalla taistelemisen. Habermasin asetta-
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maa tavoitetta Foucault ei kuitenkaan tällöin saavuta, sillä Habermasin tavoitteena on
ihmiskunnan vapauttaminen herruuden ja valtataistelujen kierteestä. Herruudesta vapaan
dialogin ja ideaalin kommunikaatioyhteisön idea on kehitetty myös tätä tarkoitusta varten.
Keskeisin Foucault'n ja Habermasin välinen ero on, että Habermasin (1987a) tavoitteena on kokonaan purkaa hierarkkinen herruusasetelma tieteestä ja korvata se "kommunikatiivisella vallalla", kaikkien tasavertaisella diskurssilla kaikkien kanssa. Tällöin kommunikaatiota ja yhteisymmärryksen muodostamista ei ohjaisi muu kuin paremman argumentin voima. Vasta tällöin voidaan intersubjektiivisesti lähestyä yhteisymmärrystä
totuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Habermasin tiedekäsitystä leimaa vahvasti moraalinen juonne ja vallan oikeutuksen kysyminen. Skeptisemmälle Foucault'lle ei niinkään
ole väliä sillä, millaisia tarkoitusperiä valta palvelee. Habermasin ja Foucault'n välisestä
keskustelusta avautuu kaksi näkökulmaa, joista tieteen historiaa ja kiistakysymyksiä voidaan tarkastella. Toisaalta sitä voidaan tarkastella argumentatiivisten yhteisymmärryksien etsinnän ja moraalisten oppimisprosessien areenana. Toisaalta sitä voidaan tarkastella
toisiaan seuraavien valtajärjestelmien vaihdoksina, diskurssien välisinä herruuskamppailuina.
Habermas tiedostaa tieteellisiin diskursseihin sisältyvän asiantuntijavallan vaaran.
Hänen tavoitteenaan on rakentaa siltaa asiantuntijakulttuurien ja arkielämän välille siten,
että niillä voisi olla toisiaan rikastuttava vaikutus. Modernissa tieteessä, päätöksenteko- ja
oikeusjärjestelmässä sekä taiteessa ilmenee aineksia kommunikatiiviseen järjellisyyteen,
jossa saavat ilmaisunsa tiedolliset, moraaliset ja esteettiset perustelut. Tavoitteena on ylittää erilaisten asiantuntijakulttuurien välisiä kuiluja. Kantaako kommunikatiivisen järjellisyyden idea kuitenkaan ihmisten arkielämään, jossa vaikuttavat samanaikaisesti myös sen
toteutumiselle vastakkaiset voimat? Horkheimerin & Adornon esille tuoma ja Foucault'n
valtateorioiden korostama epäilys asiantuntijadiskursseista ihmisten arkielämän hallinnan välineinä ei hälvene, vaan heittää edelleen haasteen asiantuntijoiden moraaliselle vastuulle.

5.2.2. Diskursiivisuuden periaate ja kriittinen kommunikaatio
Habermasin (1983) mukaan luonnontieteellisen tiedon ja yhteiskuntatieteellisen tiedon
välinen ero perustuu yhteiskuntatieteelliselle tiedolle tyypilliseen kaksoishermeneutiikkaan: tieto on kaksinkertaisesti tulkittua, sillä yhteiskunnalliset toimijat ovat antaneet sille
omat kielelliset tulkintansa jo ennen kuin se joutuu yhteiskuntatieteilijöiden kielellisten
tulkintojen kohteeksi. Tästä kaksoishermeneuttisesta sidoksesta seuraa myös kommunikaatiomahdollisuus näiden tulkintojen välillä. Sen sijaan luonnontieteellinen tieto rakentuu osittain toisin. Sama tulkinnallisuus ja kommunikaatiomahdollisuus ilmenee myös
luonnontieteellisessä tutkimuksessa tutkijoiden keskinäisistä tulkinnoista, mutta tutkimuksen kohteeseen ei kuitenkaan voida rakentaa kielellistä kommunikaatiosuhdetta. Kaksoishermeneutiikan ehdot eivät toteudu. Yhteiskuntatieteellisen tiedon osalta voidaan
vaatia myös sitä, että tutkimuksen kohteiden tulisi osallistua tiedon oikeuttamiseen, jolloin tieteelle ulkoisten ja tieteen totuuteen pyrkivien intressien raja muodostuu vaikeasti
hahmotettavaksi. Se ei välttämättä ole edes tarkoituksenmukainen, koska voidaan myös
Adornon (1976) ajattelun mukaisesti väittää, että tiedeyhteisön kriittisyyden uhkat eivät
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ehkä tulekaan institutionaalistuneen tieteen ulkopuolelta, vaan ne tulevat sen sisältä.
Martin Kuschin (1994) käyttämää foucault'laista esimerkkiä lainatakseni: tieteellinen tieto
syntyy tieteentekijöiden välisestä kilpailusta, heidän keskinäisestä vihastaan, heidän
loputtomista ja fanaattisista keskusteluistaan (ks. myös Foucault, 1977).
Tieteellisen tiedon sosiaalista luonnetta ja yhteiskunnallisen oikeuttamisen ongelmaa
valaisee myös Jürgen Habermasin (1965) tiedonintressiteoria — kolmijako tekniseen,
praktiseen ja emansipatoriseen intressiin. Habermas (1965) väittää, että tietoa on tavoiteltu historiallisesti tiedeinstituutiossa ja myös muualla yhteiskunnassa tiettyjen lajityypillisten intressien ohjaamana. Ihmiskunta on hankkinut tietoa siinä tarkoituksessa, että se
on voinut turvata oman säilymisensä materiaaliset edellytykset. Lisäksi ihmiskunta on
hankkinut tietoa siinä tarkoituksessa, että sen jäsenet ovat voineet olla kanssakäymisessä
keskenään mahdollisimman tarkoituksenmukaisella, so. yhteiseen ymmärtämiseen suuntautuneella tavalla. Praktinen intressi sisältää aina poliittis-moraalisen juonteen, mikä
merkitys jo termillä 'praktinen' on. Lisäksi ihmiskunta on hankkinut tietoa siinä tarkoituksessa, että se on pyrkinyt vapautumaan tarpeettomista pakoista, vierasmääräytyneisyydestä, alistamisesta ja riistosta. Habermas antaa joitakin esimerkkejä siitä, miten näiden
intressien mukainen toiminta on historiallisesti ollut leimallista eri tieteenaloilla. Luonnontieteet ovat historiallisesti suurimmassa määrin keskittyneet teknisen intressin mukaiseen toimintaan, elämisen materiaalisten edellytysten turvaamiseen. Humanistiset tieteet
ovat keskittyneet normatiivisuutta ja moraalisuutta sekä ihmisyhteisöissä tapahtuvaa vuorovaikutusta koskeviin kysymyksenasetteluihin. Kriittiset yhteiskuntatieteet ovat kriittisen intressinsä mukaisesti parhaiten kyenneet toteuttamaan myös ihmiskunnan vapauttamiseen suuntautunutta tehtävää.
Mitä Habermas siis tällä teoriallaan sanoo ja mitä hän ei sano? Ensinnäkin on korostettava sitä, että nimenomaan intressi on keskeinen käsite hänen teoriassaan. Hän siis väittää, että eri tieteenaloilla on historiallisesti toteutunut erilaisia intressejä, mistä ei kuitenkaan seuraa, että nämä tieteenalat olisivat ontologisesti erilaisia. Intressin käsite ei merkitse tieteenalojen kohdealueiden eroja, vaan intressin käsite viittaa nimenomaan tieteenalojen (tiedeyhteisöjen) sosiaalisen toiminnan luonteeseen. Tiedonintressiteoriasta ei siis
voida vetää sitä johtopäätöstä, että luonnontieteet olisivat ontologialtaan tai kohdealueensa mukaisesti teknisiksi määräytyneitä, humanistiset tieteet praktiksiksi määräytyneitä tai yhteiskuntatieteet kriittisiksi määräytyneitä. Habermas (1965) ei jatka Geisteswissenschaften-linjaa, joka korosti sitä, että kulttuuritieteet ja luonnontieteet ovat olemukseltaan ja metodologialtaan kohdealueistaan johtuen perustavanlaatuisesti erilaisia, vaan
hän väittää, että niillä vallinneet tiedon tavoittelun intressit ovat poikenneet toisistaan (ks.
myös Käsler 1978, 149–161). Kysymys ei ole niinkään ontologinen kuin työnjaollinen.
Myös metodologiset seuraamukset ovat erilaiset sen mukaisesti, nähdäänkö kysymys
ontologisena vai sosiaalisiin intresseihin kytkeytyvänä. Jos se nähdään ontologisena, voidaan tehdä tulkintoja ja on myös hyvin paljon tehty, joiden mukaan luonnontieteet ovat
olemukseltaan teknisiä ja kulttuuritieteet praktisia. Moraalisessa mielessä tällaisesta absoluuttisesta kategorisoinnista ja syvästä ontologisesta juovasta seuraavat myös johtopäätökset, joiden mukaan ne eivät voisi olla luonteeltaan toisenlaisia ja joiden mukaan niillä
ei myöskään ole kovinkaan paljon tekemistä toistensa kanssa eikä niitä voida mitenkään
yhdistää. Habermasin tavoitteena ei kuitenkaan ollut markkinoida tällaista kaksijakoisuutta, vaan emansipatorisen intressin tavoitteena oli yhdistää kaksi muuta intressiä, prak-
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tinen ja tekninen. Hänen tavoitteenaan oli lisäksi kritisoida sekä empiiris-analyyttisten
että hermeneuttisten tieteiden itseymmärrystä siitä, etteivät nämä tiedosta tuottamansa tiedon intressisidonnaisuutta (ks. myös Habermas 1988). 3
Intressien yhdistäminen tarkoittaa yksinkertaistavasti sanoen sitä, että esimerkiksi
ihmisyhteisöjen materiaalisten ehtojen turvaamista on tarkasteltava myös praktisesta,
moraalis-poliittisesta näkökulmasta, jolloin toteutuu emansipatorinen intressi siinä mielessä, että se vapauttaa ihmisiä sellaisen teknisen toiminnan alta, joka vain koituisi ihmiskunnan tuhoksi. Toisaalta myöskin poliittis-moraalisia kysymyksiä on tarkasteltava emansipatorisen intressin läpi, koska ei voida väittää, että ihmisyhteisöjen toiminta ja sitä
ohjaavat normit rakentuisivat nykyisellään oikeudenmukaisuuden varaan. Habermas väittää, että pääasiallisin tapa, jolla luonnontieteiden tieto on tähän asti organisoitunut, on
ollut teknisen intressin mukainen.
Emansipatorisen intressin mukainen suuntautuminen edellyttää sen kysymistä, voisivatko asiat olla toisin kuin ne nykyisellään ovat. Olisiko ihmistä ja luontoa riistävän tai
ihmistä ja yhteiskuntaa manipuloivan orientaation tilalle mahdollista kehittää moraalisesti parempia käytäntöjä? Juuri tällaisten kysymysten esittämistähän habermasilainen
emansipatorinen intressi tarkoittaa. Toisaalta tiedonintressiteoria ei myöskään oikeuta
niitä tulkintoja, että kasvatustieteen sijoittuminen nimellisesti praktista intressiä toteuttavien tieteenalojen joukkoon toimisi jonkinlaisena takeena sille, että se tieteenalana on
edistämässä moraalisempien käytäntöjen toteutumista. Yhtä hyvin se voi toimia myös
ihmiskuntaa orjuuttavien päämäärien palveluksessa. Se voi toteuttaa huomattavasti teknisempiä intressejä kuin jokin luonnontiede, jos se asettuu esimerkiksi ihmisten tietoisuuden muokkaamisen palvelukseen.
Ideaalin puhetilanteen idean tavoitteena on toimia perusteltuna metodologisena ratkaisuna tiedeyhteisön interaktion ja kriittisen keskustelun ongelmiin (ks. tarkemmin Anttonen 1994). Tiedon sosiaalisen luonteen tunnustaminen ei kuitenkaan merkitse sitä, että
kaikki sosiaalisesti muodostettu tieto olisi yhtä olennaista ja yhtä perusteltua. Juuri tähän
perusteltavuuden erotteluun tarvitaan habermasilaista ideaalin puhetilanteen ideaa, joka
etsii kriteerejä sille, millaisten ehtojen alaisuudessa tuotettu tieto voi vaatia itselleen
oikeutusta. Vain tasavertaisessa ja avoimessa kommunikaatiossa muodostettu tieto voi
vaatia itselleen toden tiedon asemaa — kommunikaatiossa, jota eivät vääristä esimerkiksi
rahasta ja vallasta käytävät kamppailut. Peruslähtökohtana on kriittisesti keskustelevan
tiedeyhteisön ajatus, jonka mukaisesti keskustelua eivät ohjaa minkäänlaiset sitä järjestelmällisesti vääristävät tekijät, vaan tiedon etsintää suuntaa ennen kaikkea paremman argumentin voima.
Ideaalin puhetilanteen ideaa voidaan käyttää todellistuneina toimivien tiedeyhteisöjen
kritisoimiseen siten, että sen avulla voidaan osoittaa tekijöitä, jotka estävät paremman
argumentin voimaan perustuvan kommunikaation. Sen avulla voidaan tunnistaa esimerkiksi kilpailuasetelmia, joissa tavoitteena ei ole yhteisymmärryksen muodostaminen ja
maailmaa koskevan tiedon yhteinen lisääminen, vaan tavoitteena on menestys ja kilpai3. Kuten Habermas (1965, 166) toteaa:
"Ein positivistisches Selbstverständnis der nomologischen Wissenschaften leistet vielmehr dem Ersatz aufgeklärten
Handelns durch Technik Vorschub. Es steuert die Verwertung der erfahrungwissenschaftlichen Informationen unter dem
illusionären Gesichtspunkt, als ließe sich die praktische Beherrschung der Geschichte auf die technische Verfügung über
vergegenständliche Prozesse zurückführen. Nicht minder folgenreich ist das objektivistische Selbstverständnis der
hermeneutischen Wissenschaften. Es entzieht ein sterilisiertes Wissen der reflektierten Aneignung wirkender Traditionen und
sperrt stattdessen Geschichte ins Museum."
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lussa voittaminen. Tällainen asetelma voidaan tunnistaa esimerkiksi siitä, että kommunikaatio ei ole avointa eivätkä sen perimmäiset tavoitteet julkilausuttuja. Kommunikaation
tavoitteena ei ole yhteisymmärrys, vaan sen tavoitteena on muiden osallistujien manipulointi siinä tarkoituksessa, että saavutettaisiin itselle etua tai kyettäisiin ajamaan kätkettyjä, julkilausumattomia päämääriä. Lisäksi ideaalin puhetilanteen perusteella on mahdollista ottaa huomioon se yhteiskunnallinen tausta, joka on omiaan tuottamaan kommunikaatioon vinoumia. Tiedeyhteisöissä käytävä kommunikaatio rakentuu väistämättä tiettyjen sitä järjestelmällisesti vinouttavien, esimerkiksi taloudellisten ja valtapoliittisten logiikoiden mukaiseksi. Tärkeää on kuitenkin havaita niiden vaikutus, jolloin tieteelliseen kritiikkiin vielä voidaan jossain määrin luottaa. Tässä yhteydessä tulee keskeiseksi erityisesti
vaatimus siitä, että argumentit on perusteltava. Perusteltavuuden vaatimus heikentää
manipulaation, pettämisen, vilpillisyyden ja oman edun julkilausumattoman tavoittelemisen onnistumismahdollisuuksia. (ks. Habermas 1976a; Habermas 1981a; Habermas
1981b; Habermas 1987.)
Habermasin teoria osoittaa objektivismin näennäisyyden korostamalla tieteellisen tiedon sosiaalista ja moraalista luonnetta. Jälkimodernit diskurssit taas pyrkivät osoittamaan
moraalin näennäisyyden väittämällä, että suuret emansipaatiota ja kriittisyyttä vaativat
metakertomukset ovat kuolleet, ja esittämällä raadollisen kuvan siitä, kuinka tiede moraalisena hankkeena muuttuukin kyynikkojen valtataistelun areenaksi (ks. esim. Seidman
1992; Seidman & Wagner 1992; Soper 1991). Ei ole olemassa mitään kriteerejä sille, että
perustellut argumentit voitaisiin erotella vähemmän perustelluista.
Tieteellisen kritiikin luotettavuuden ehtona on, että tiede ja tutkimus nähdään ennen
kaikkea moraalisina hankkeina, mikä puolestaan avaa edelleen mahdollisuuksia luottaa
kriittiseen keskusteluun totuudellisuuden takaajana. Habermasin metodologia tarjoaa
myös kriittisen teorian traditiossa uusia näköaloja siihen, miten kritiikki ja muutos olisi
periaatteessa mahdollista ulottaa yhteiskunnallisten toimijoiden käyttöön. Perusero suhteessa varhaisempaan kriittiseen teoriaan ilmenee siinä, että kommunikatiivinen metodologia perustuu tiedon sosiaaliseen oikeuttamiseen. Se voisi tällöin periaatteessa toimia
sekä tiedeyhteisön sisäisen että tiedeyhteisön ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden
välisen kommunikaation edistäjänä. Kriittiseen diskurssiin liittyy kuitenkin monia ongelmia, vaikkakin voidaan olettaa, että se toteutuessaan tuottaisi yhteiskuntakritiikkiä ja
vapaampaa tietoa (Hoffmann 1995, 6–8).
Eräs ongelma on tiedeyhteisön ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden välinen epäsymmetria, jota tiedeyhteisön sisällä usein halutaan perustella ennen kaikkea kompetenssien epäsymmetriana. Kuilun todellista aiheuttajaa on kuitenkin ehkä perustellumpaa etsiä
valta-analyysin avulla: kuilu on historiallisesti syntynyt, se on olemassa ja se tulee olemaan olemassa sen vuoksi, että se on funktionaalinen tieteenharjoittajien asiantuntija-asemalle, professionalismille ja tähän perustuvalle vallalle. Vastaväitteenä voidaan tietysti
esittää, että onhan selvää, että myös todellinen kompetenssi- ja asiantuntemusero on olemassa. Tällä perusteella ei kuitenkaan voida väittää, että tämä ero on luonteeltaan sellainen, että se ei ole ylitettävissä. Tässä suhteessa on pikemminkin kysymys siitä, mitä oletetaan ihmisen oppimiskyvystä ja "oppimispotentiaalista". Keskusteluyhteyden luominen
asiantuntijayhteisöjen ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden välille on keskeinen pedagoginen haaste.

6. Kriittisen teorian sivistysdiskurssi ja yhteiskunnallishistorialliset todistusaineistot
"Der Wille zur Macht ist der Grundcharakter des Seienden." Martin Heidegger. 1

6.1. Kriittisen teorian dialektinen kasvatusdiskurssi: kasvatus, sivistys
ja yhteiskunta
6.1.1. Kriittisen kasvatustieteen filosofinen ja yhteiskunnallinen tausta
Klassiseen kriittiseen teoriaan perustuvana ja saksalaiselle kriittiselle kasvatustieteelle
tunnusomaisena peruskysymyksenä voidaan pitää sitä, onko radikaali yhteiskunnallinen
muutos ja paremman tulevaisuuden tavoittelu mahdollista modernissa yhteiskunnassa.
Kriittisen teorian kasvatuskäsite on dialektinen. Se huomioi sekä yhteiskunnalliset edellytykset että inhimillisen kasvun. Sen keskiöön asettuu kysymys siitä, onko radikaali, laadullisesti toiselle tasolle suuntautuva muutos mahdollista kasvatuksen avulla. Myös
Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian perustalta on mahdollista rakentaa
sivistyksen ja kasvatuksen dialektiikkaa. Kriittisen kasvatustieteen kommunikatiivisten
versioiden ydinongelmaksi muodostuu kysymys siitä, voidaanko yhteiskuntakehityksen
suuntaa muuttaa kommunikatiivisen järjellisyyden mukaiseksi ja millä edellytyksillä.
Kasvatustieteellisesti mielenkiintoinen ongelma on, voidaanko yhteiskuntakehitykseen
suuntaa muuttaa kommunikatiivisen järjellisyyden mukaiseksi nimenomaan kasvatuk-

1. Herbert Marcuse -Archiv 0034.01, 6.
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sella. Tällöin pohditaan myös kysymystä siitä, voidaanko ideaalin kommunikaatioyhteisön kehittyminen 2 asettaa kasvatuksen päämääräksi, jolloin kasvatus edistäisi kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaisia yhteiskunnallisia oppimisprosesseja.
Sivistysteoreettiset kysymyksenasettelut voidaan neutraalimmin ja ajanmukaisimmin
ilmaista oppimisteoreettisesti yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen käsitteellä. Yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen näkökulma herättelee samalla toiveita siitä, että kasvatuksen ja sen institutionaalistuneen muodon, koulutuksen avulla voidaan vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Tämä olisi mahdollista erityisesti moderneissa yhteiskuntamuodoissa. Moderni maailmankuva ja vapautuminen traditionaalisten arvojen kahleista on
Habermasin (1981a, 269–279) mukaan vapauttanut yhteisöllisiä oppimispotentiaaleja,
jotka tulisi mahdollisimman rationaalisesti rakentuvassa kommunikaatiossa ottaa käyttöön ja todellistaa.
Saksalaiseen kriittiseen filosofiaan ja yhteiskuntateoriaan perustuvassa dialektisessa
kasvatusajattelussa korostuu yhtäältä kasvatuksen merkitys yhteiskunnan ja historian
muotoamisessa, toisaalta yhteiskunnan merkitys kasvatustoiminnan luonteen määrittymisessä. Kriittistä kasvatusajattelua voidaan pitää lähtökohtana, joka hälventää modernin
kasvatuksen käsitteeseen sisältyvää ihanteellisuutta, jonka mukaisesti vaikuttaisi siltä, että
kasvatuksen yhteiskunnallisena tehtävänä olisi aina ollut edistää moraalisesti yleviä ja
sivistyksellisesti korkeatasoisia päämääriä lapsen ja kansakunnan parhaaksi. Kriittisen
teorian kasvatusdiskurssin historiallis-yhteiskunnallista kontekstia määritti toinen maailmansota, kansallissosialistisen Saksan nousu ja tuho sekä Auschwitz. Kaikki tämä vaikutti siihen, että muodostui realistisempi ja ihmisen pimeän puolen huomioiva kuva kasvatuksesta. Kriittisen teorian kasvatusdiskurssiin sisältyvissä sivistysihanteissa säilyy
paremman tulevaisuuden tavoittelun horisontti synkästä yhteiskunnallisesta tilanteesta
huolimatta. Kriittisen teorian diskurssi luottaa tasa-arvon ja demokratian rakentamisen
mahdollisuuksiin kasvatuksen avulla.
Voidaan perustellusti väittää, että kriittisen teorian kasvatusfilosofia käsitteellistää kasvatusteorian olennaisimpia kysymyksenasetteluja. Sen avulla on mahdollista perustella
uskottavasti näkemys, jonka mukaisesti modernissa kasvatustieteessä ei voida tukeutua
sellaiseen kasvatusteoriaan, joka tarkastelee kasvatusta irrallaan yhteiskunnasta, kulttuurista ja historiasta. Moderniin kasvatusteoriaan tulee liittää myös sivistysteoreettinen
näkökulma, joka pohtii kasvatuksen yhteiskunnallisia tavoitteenasetteluja ja edellytyksiä
(ks. myös Anttonen 1998). Traditionalistinen kasvatusteoria käsitteellistää kasvatusta kasvattajan ja kasvatettavan välisenä mikroprosessina (ks. esim. Siljander 1988). Se näyttää
kriittisen teorian näkökulmasta abstraktiolta, jolla ei ole mitään käytännöllistä merkitystä
eikä yhteiskunnallista uskottavuutta.
Kriittisen kasvatustieteen emansipatorinen kasvatusdiskurssi kehittyi ns. Frankfurtin
koulukunnan kehittelemän kriittisen teorian kanssa käydyssä keskustelussa. Historiallisyhteiskunnallinen tilanne selittää valistusfilosofian vaikutteiden lisäksi sitä, miksi kriittisen kasvatustieteen peruskäsitteenä voidaan pitää yhteiskunnallisesti taustoitettua emansipatorisen kasvatuksen ideaa. 1960-luvun kriittisen kasvatustieteen parissa esitetyllä kritii2. Habermas (1975; 1987) tarkoittaa transendentaalisuudella tiettyä yleispäteväksi olettamaansa puheen ja kommunikaation
pätevyysvaatimusperustaa, jonka ehdot hän esittää ideaalin puhetilanteen teoriassaan. Kommunikaatiossa suuntaudutaan aina
totuuden, oikeudenmukaisuuden ja autenttisuuden vaatimuksiin. Siinä on vallittava tasavertaisuutta ja symmetrisyyttä
takaavien ehtojen ennen kuin aidon yhteisymmärryksen syntyminen totuutta ja normeja koskevista kysymyksistä on
mahdollista. Tällaisten heikosti transendentaalisten, arkipäivän kommunikaatiossa esiintyviä rajoituksia ylittävien ehtojen
mahdollisuus perustelee rationaalisten rekonstruktioiden, "ajatuskokeiden" oikeutuksen.
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killä oli konkreettinen tavoite: ihmisten emansipaatio, jonka katsottiin merkitsevän ja
tuottavan sivistystä. Emansipatorisen pedagogiikan idea perustui alunperin porvarilliseen
kasvatus- ja sivistysnäkemykseen, jonka tavoitteena oli valistusfilosofian tavoitteiden
mukaisesti porvariston sivistyksellinen emansipaatio ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon osallistumisen mahdollistaminen. Tästä syystä onkin tärkeää kysyä emansipatorisen
pedagogiikan yhteydessä: keiden emansipaatiosta itse asiassa kulloinkin on kysymys?
Vaikka emansipatorisen kasvatuskäsitteen historia onkin pidempi, sen ajankohtaistuminen 1960-luvun saksalaisessa kriittisen kasvatustieteen diskurssissa ilmentää konkreettisesti silloista yhteiskunnallista tilannetta ja murrosta yliopistomaailmassa. Esimerkiksi
radikaali opiskelijaliikehdintä suuntautui kamppailuihin oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Kriittiseen kasvatusdiskurssiin sisältyvä emansipatorisen pedagogiikan
ajatus sopi hyvin näihinkin tarkoituksiin, koska se oli perusvireeltään alistettujen ja sorrettujen radikaalia pedagogiikkaa.
Tällöin oltiin saksalaisessa kulttuurissa jo siinä määrin etäällä kansallissosialistisesta
menneisyydestä, että kyettiin ylipäätään nostamaan menneisyyden tapahtumat yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi. Emansipatorisen kasvatuksen konkreettisena kohteena eli
tekijänä, josta tuli vapautua, oli autoritaarinen kasvatusajattelu ja käytännön toiminta,
joka leimasi kansallissosialismia. Emansipatorisen pedagogiikan kasvualustana toimi
"Saksan trauma". Tavoitteena oli menneisyyden traumaattisten kokemusten purkaminen.
Saksalaisessa emansipatorisen pedagogiikan versiossa oli lisäaineksena psykoanalyyttisperäinen traumaattisista kokemuksista vapautumaan pyrkivä kollektiivisen muistamisen
idea. Kasvatus voidaankin kriittisen diskurssin mukaan laajasti ymmärrettynä käsitteellistää sivistyksenä eli kokonaisen kulttuuripiirin uudelleen muovaamisena ja muotoutumisena. Kasvatuksen tavoitteena oli emansipoituminen menneisyydestä ja kulttuurin autoritaarisista juonteista. Saksalaisen yhteiskunnan demokratisoimiseen tähdänneillä uudelleenkoulutusohjelmilla pyrittiin konkreettisesti juuri näihin päämääriin.
Kriittisen kasvatustieteen pedagogisina ihanteina voidaan pitää paremman tulevaisuuden tavoittelua, oikeudenmukaista yhteiskuntaa, demokratiaa ja tasa-arvoa. Kriittisen kasvatustieteen kasvatuskäsite on määrittynyt käytäntönä, joka suuntautuu vallitsevan todellisuuden ylittämiseen. Sitä luonnehtii sama utooppisuus, jopa mielikuvituksellisuus, kuin
klassisen kriittisen teorian yhteiskuntateoreettisia muotoiluja. Kriittisen kasvatustieteen
tunnusmerkkinä on totuttu pitämään toiminnallista perussuuntautumista erityisesti saksalaisen kriittisen kasvatustieteen ulkopuolella, amerikkalaisissa ja australialaisissa versioissa. Näille suuntauksille on ollut tyypillistä tietty utooppisuus jopa siinä määrin, että on
perusteltua kysyä, unohtuiko kriittisen kasvatustieteen toimintateoreettisissa muunnoksissa tieteellinen analyyttisyys ja itserefleksiivisyys käytännöllisen toiminnan, demokraattisen kasvatuksen ja yhteiskunnallisten epäkohtien poistamisen tavoitteiden alle.
Tavoitteet muotoiltiin uudelleen diskurssin ja dialogin ideoina kriittisessä kasvatustieteessä tapahtuneen kommunikatiivisen käänteen jälkeen. Kasvatustieteellisessä keskustelussa kiisteltiin esimerkiksi siitä, voiko kasvatus olla luonteeltaan kommunikatiivista toimintaa, dialogia, diskurssia tai jopa ideaalin puhetilanteen toteuttavaa toimintaa. Näillä
ihanteilla on kasvatustieteessä ollut keskeisesti toimintaa suuntaava asema. On perusteltua
väittää, että kasvatustieteellisessä keskustelussa on monia Habermasin alkuperäisiä ideoita toisintulkittu ja irrotettu alkuperäisistä yhteyksistään. Kasvatusta ei esimerkiksi kos-
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kaan määritelty diskurssina tai ideaalina puhetilanteena asiantuntevissa kriittisissä diskursseissa, vaan diskurssi ja ideaalipuhetilanne määritettiin kasvatuksen utooppisina
tavoitetiloina.
Kysymys siitä, missä määrin Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriaan sisältyvää ideaalin puhetilanteen ideaa voidaan pitää ihanteena, joka tulisi saavuttaa kasvatustoiminnan avulla, on tosin problemaattinen. Ideaali puhetilanne on nähdäkseni ennen
kaikkea idea, jonka perustalta voidaan kritisoida todellisia kommunikaatiokäytäntöjä.
Tosin ideaalin puhetilanteen ideaan perustuvan kritiikin voidaan toivoa vaikuttavan myös
siten, että käytännöt, mukaan lukien kasvatuskäytännöt, vähitellen muuttuvat tämän ihanteen suuntaan, vaikkeivät ne tavoitetilaa saavutakaan. Tämä merkitsisi konkreettisesti
demokraattisen kasvatustoiminnan ehtojen mahdollisimman optimaalista toteutumista.
Tosin ideaalin puhetilanteen käytäntöön vieminen on ongelmallista, jopa vaarallista, kuten
Habermas on itsekin todennut. Erityisen ongelmallista se on kasvatustoiminnassa, jonka
olemukseen kuuluvaa epäsymmetriaa ei voida demokraattisessa kasvatuksessakaan täysin poistaa.
Saksalaisen kriittisen kasvatustieteen huippukausi 3 ajoittuu 1960-luvulta 1980-luvulle
(Friesenhahn 1985). Tänä ajanjaksona oli eksplisiittisesti tapana puhua kriittisestä kasvatustieteestä suhteellisen yhtenäisenä aatesuuntauksena, vaikkei se ole ollut sitä alunperinkään tiukassa mielessä (ks. myös Marotzki & Sünker 1992). Vaikka kriittistä kasvatustiedettä ei olekaan enää 1990-luvulla tässä merkityksessä korostettu, saksalaisessa kasvatustieteessä toimii nykyäänkin yksittäisiä kasvatustieteilijöitä, joiden voidaan katsoa jatkavan
tätä traditiota sillä perusteella, että he edelleen ammentavat lähtökohtansa frankfurtilaisten kriittisestä teoriasta 4 ja käyvät keskustelua Jürgen Habermasin ajattelun kanssa. Kriittisen kasvatustieteen vanhemman polven kehittelijöistä voidaan mainita Hervig Blankertz,
Dietrich Hoffmann, Wolfgang Lempert, Wolfgang Klafki ja Klaus Mollenhauer, joiden
pääasiallinen toiminta ajoittuu 1960-luvulta 1980-luvulle unohtamatta puhtaimmin klassisesta marxilaisuudesta vaikutteita omaksunutta kasvatustieteilijää Hans-Jochen Gammia
(1972, 153–160), joka on sodanjälkeisten vuosikymmenien ajan edistänyt emansipatorista pedagogiikkaa korostaen erityisesti opettajien tiedostamisen ja emansipoitumisen
tärkeyttä. Nuoremman polven kriittiseen kasvatustieteelliseen diskurssiin osallistuneista
voidaan mainita esimerkiksi Andreas von Prodzincky, Michael Brumlik, Hauke Brunkhorst ja Andreas Gruschka 5 ryhmineen. Tosin on todettava, että joidenkin nimeäminen ja
joidenkin nimeämättä jättäminen (muitakin nimiä olisi mahdollista nostaa esille kriittisen
3.

Kriittisen kasvatustieteen projektia on paikannettu esimerkiksi seuraaviin kasvatustieteilijöihin, Hervig Blankertz, Hermann
Giesecke, Dietrich Hoffmann, Wolfgang Klafki, Klaus Mollenhauer. Myös saksalaisessa kriittisessä kasvatustieteessä on
havaittavissa siirtymä modernin kriisien pohdintaan. Tätä problematiikkaa pohtineet keskustelijat ovat olleet varsin lähellä
Frankfurtin koulukuntaa ja etenkin habermasilaista ajattelua (Brunkhorst 1990; Marotzki 1992; Reese-Schäfer 1992; van
Reijen 1992; Scherr 1992). Saksalaiset kriittiset kasvatustieteilijät ovat käyttäneet kriittisen teorian tarjoamia käsitteitä,
näköaloja ja Habermasin sille rakentamaa normatiivista kommunikaatioteoreettista perustaa rakennusaineksinaan (esim.
Hoffmann 1978; Klafki 1984; Moser 1979; Paffrath 1987; Scarbath 1979). Kriittinen yhteiskuntateoria ja Habermasin
ajattelu muodostavat perustan näille monitieteisyyttä vaatineille kriittisille diskursseille, jotka sijoittavat kasvatustieteelliset
ongelmat yhteiskunnalliseen kontekstiinsa ja erittelevät kasvatuksen ja yhteiskunnan välisiä suhteita (Brunkhorst 1990;
Marotzki & Sünker 1992, 3–5). Habermasin lähtökohdan tekee erityisen merkittäväksi kasvatustieteen kannalta se, että hän
asettaa kaavailemansa uudistetun modernin projektin keskiöön moraaliset oppimisprosessit, joiden varassa voidaan toteuttaa
kommunikatiiviseen järjellisyyteen suuntautuva ihmiskunnan evoluutio. Tämän haasteen ovat kriittiset kasvatustieteilijät
ottaneet kansainvälisestikin vastaan. Amerikkalaisesta ja australialaisesta keskustelusta löytyy mielenkiintoisia yrityksiä
rakentaa kriittistä kasvatustieteellistä näkökulmaa saksalaisten puheenvuorojen lisäksi (esim. McLaren 1989; Young 1989).
4. Ks. esim. Horkheimer (1977).
5. Gruschka ym. ovat pohtineet kasvatusta porvarillisessa yhteiskunnassa kuvaten ko. yhteiskuntamuodon kulttuurista tilaa
porvarillisen kylmyyden käsitteellä. Kysymyksenasettelu jatkaa kriittisen yhteiskuntateorian traditiossa. (ks. Tischer 1995,
24–25.)
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kasvatustieteen kehittelijöiksi) on aina tulkinnanvarainen kysymys. 6 Kriittisen kasvatustieteen nimilapun alla kulkevat kysymyksenasettelut ovat joka tapauksessa laaja-alaistuneet tieteenteoreettisista pohdinnoista ja emansipatorisen kasvatuksen käsitteellisistä analyyseistä kasvatuksen ja yhteiskunnan välisten suhteiden konkreettiseen erittelyyn. Erittely on toteutettu filosofisessa kontekstissa, joka tarkastelee modernin ja postmodernin
välistä yhteiskunnallista rajankäyntiä (ks. esim Marotzki & Sünker 1992).
Kaikkea kriittisen kasvatustieteen piirissä käytyä saksalaistakaan keskustelua ei kuitenkaan ole ollut mahdollista käydä lävitse, koska se on siinä määrin laaja, että jo yksistään sitä voisi perustellusti pitää väitöskirjan aiheena. Tämän väitöskirjan tavoite on kuitenkin toisaalla: yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen näkökulman uskottavuuden testaamisessa konkreettisen historiallisen aineiston valossa. Tavoitteena on lisäksi osoittaa,
että myös klassisesta kriittisestä teoriasta, jota on luettu lähinnä yhteiskuntateoriana, on
esiin työstettävissä teoreettinen ja praktinen kasvatusdiskurssi. Kriittisen teorian kasvatusja sivistysdiskurssin rekonstruktiossa käytetään alkuperäistä arkistomateriaalia, joten tulkinnat eivät ole välittyneet kommentaariteosten kautta. Tarkastelen seuraavaksi, ennen
tätä analyysia, kuitenkin eräitä keskeisiä kriittisen kasvatustieteen piirissä toteutettuja kasvatuksen ja sivistyksen käsitteellisiä erittelyjä, koska ne kuitenkin kehystävät kriittisen
teorian pedagogista merkitystä.

6.1.2. Kriittisen kasvatustieteen perusoletukset
Kriittinen kasvatusteoria perustui näkemykselle, jonka mukaan kasvatukseen aina sisään
rakentuu myös yhteiskunnallinen konflikti. Näkemys on yhteneväinen ns. Frankfurtin
koulukunnan kriittisen teorian peruslähtökohtien kanssa, joissa marxilaisella luokkaristiriitoihin perustuvalla yhteiskuntakäsityksellä oli keskeinen asema. Luokkakonfliktia
korostavilla näkemyksillä otettiin samalla etäisyyttä henkitieteellis-hermeneuttiseen pedagogiikkaan. Sitä kritisoitiin esimerkiksi siitä, että oletus kasvatustieteen ja kasvatuksen
suhteellisesta autonomiasta on idealistinen. Kasvatustodellisuus ja kasvatustiede ovat
todellisuudessa aina yhteiskunnallisten ehtojen määrittämiä (Tschamler 1978; ks. myös
Siljander 1988). Kriittisen kasvatusteorian mukaan yhteiskunta ja kasvatus ovat dialektisessa suhteessa keskenään. Yhtäältä vallitseva yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa kasvatuksellisten ilmiöiden muotoutumiseen. Toisaalta kasvatus muotoaa yhteiskuntaa. Keskeinen tekijä kriittisessä kasvatustieteessä, samoin kuin kriittisessä yhteiskuntateoriassa, oli
yhteiskuntakritiikki, koska yhteiskunnallisen ja poliittisen vaikutus nähtiin merkittävänä
myös kasvatustodellisuudessa.
Wolfgang Lempert ilmaisee Tschamlerin (1978) mukaan kasvatustieteen luonteen
sivistystutkimuksena, joka suuntautuu sekä yhteiskunnallis-historiallisten prosessien että
yksilöllisten sivistys- ja tiedostamisprosessien tutkimiseen. Kriittistä kasvatustiedettä niin
6. Saksalaisen kriittisen kasvatustieteen edustajiksi voidaan lukea esimerkiksi Herwig Blankertz, Dietrich Hoffmann, Wolfgang
Klafki, Wolfgang Lempert, Klaus Mollenhauer, Klaus Schaller ja Karl-Hermann Schäfer. Uudemmista kommentaattoreista ja
teoksista mainittakoon esimerkiksi Brunkhorst (1990), Groothoff (1987), Harney (1987) Hierdeis (1987), Kupffer (1987),
Marotzki (1992), Paffrath (1987), Pöggeler (1987), Reese-Schäfer (1992), van Reijen (1992) ja Scherr (1992) Saksasta.
Kriittisen
teorian
käsitteistön
pohjalta
työstetään
kasvatustieteellistä
problematiikkaa
amerikkalaisessa
aikakausjulkaisukeskustelussa ja yksittäistapauksina myös muualla, esimerkiksi R.E. Young (1989). Omana alueenaan
voidaan lisäksi mainita myös ns. toimintatutkimusta koskevat, lähinnä anglo-amerikkalaiset opettajankoulutukseen liittyvät
keskustelut, jotka on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. (ks. tarkemmin Anttonen, Heikkinen & Willman 1998).
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ikään kehitelleen Wolfgang Klafkin (1997, 45–46) mukaan kasvatuksen johtavia päämääriä ovat itsemääräämisoikeus, demokratisoituminen ja emansipaatio, mitä hän on korostanut vuosikymmenien ajan aina nykypäiviin asti. Klaus Mollenhauer (1972, 173) puolestaan käsitteellistää kasvatuksen ja yhteiskunnan suhteen pedagogisen kommunikaation ja
yhteiskunnan materiaalisen perustan välittyneisyytenä. Jürgen Habermas (1981b, 523) on
muotoillut saman ongelman elämismaailman ja systeemin välisinä vaihtosuhteina, jolloin
vieraantuneisuuden ja esineellistymisen problematiikka käsitteellistyy elämismaailman
kolonialisaationa ja täsmällisemmin ilmaistuna erityisesti sosialisaatioprosesseissa ilmenevinä patologioina (Habermas 1968). Dietrich Hoffmannin (1978, 67–69, 86–87)
mukaan kriittinen kasvatustiede on ollut läpikotaisin yhteiskuntasuuntautunutta. Lähtökohdan omaksumista on saksalaisessa keskustelussa väistämättä ollut seurauksena poliittis-pedagoginen diskurssi ja toiminta. Kriittisen kasvatustieteen ongelmanasettelut,
samoin kuin käytännöllisen kasvatustoiminnan tavoitteenasettelut, olivat siis hyvin vahvasti yhteiskunnallisia. (ks. myös Tschamler 1978, 195–211; Mollenhauer 1991.)
Kriittisellä kasvatustieteellä nähtiin selkeästi olevan yhteiskunnallinen tehtävä, mikä
keskeisimmin erotti tämän suuntauksen muista kasvatustieteen teoreettisista suuntauksista, esimerkiksi empiiris-analyyttisestä kasvatustieteestä ja henkitieteellis-hermeneuttisesta pedagogiikasta. Kriittinen kasvatustiede erosi näistä ennen kaikkea yhteiskunnallisessa suuntautumisessaan, ei niinkään omana metodologianaan. Sen mukaan sekä empiiris-analyyttisen kasvatustieteen tuottama informaatio että henkitieteellis-hermeneuttiset
tulkinnat voivat toimia yhteiskunnassa toteutuvan kommunikatiivisen emansipaation edistäjinä. Kriittisessä kasvatustieteessä oli teoreettisessa mielessä kysymys siitä, että Frankfurtin koulukunnan kriittisen teorian perinnettä omaksuttiin pedagogiikkaan. Myös pedagogiikassa nähtiin tärkeäksi Max Horkheimerin (1977 [1937], 521–575) tavoin ottaa kriittistä etäisyyttä "traditionaaliseen teoriaan", jota edelleenkin sävyttivät kansallissosialistista pedagogiikkaa oikeuttaneet ajattelulliset virtaukset. Niistä tärkeimpiä olivat eräät henkitieteellisen pedagogiikan opit. (ks. Lingelbach 1970). Adorno kirjoittaa 24.9.1962 päivätyssä "Notiz über Geisteswissenschaft und Bildung", joka alun perin oli otsikoitu "Universitätskrise", seuraavaan tapaan: Henkitieteeseen sisältyy piiloisesti konformismi, mistä
syystä se edistää esineellistynyttä tieteellistä tietoisuutta ja suuntautuu enemmän tai
vähemmän vapaaehtoiseen itsekontrolliin. (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts 41470–
41473.) 7
Ihmisen esineellistymisen ja vieraantumisen ongelma oli keskeisenä pohdinnan kohteena kriittisessä kasvatustieteessä, kuten kriittisessä yhteiskuntatieteessäkin. 8 Erityisesti
Horkheimer & Adorno (1944) ovat käsitteellistäneet ongelmaa valistuksen dialektiikkaa
käsittelevässä teoksessaan "Dialektik der Aufklärung", jonka peruslähtökohtia on tarkasteltu edellisessä luvussa. Esineellistynyt tietoisuus toimii absoluuttisena pakkomekanismina, joka estää ajattelun vapauden, koska se kieltää tulevan olemisen eli toisin olemisen
7. "Was das verdinglichte wissenschaftliche Bewußtsein anstelle der Sache begehrt, ist aber ein Gesellschaftliches: Deckung
durch den institutionellen Wissenschaftszweig, auf welchen jenes Bewußtsein als einzige Instanz sich beruft, sobald man es
wagt, an das sie zu mahnen, was sie vergessen. Das ist der implizite Konformismus der Geisteswissenschaft. ... Sie errichten
in sich mehr oder minder freiwillige Selbstkontrolle. Diese veranlaßt sie zunächst dazu, nichts zu sagen, was den etablierten
Spielregeln ihrer Wissenschaft nicht gehorcht; allmählich verlernen sie, es auch nur wahrzunehmen. Selbst geistigen
Gebilden gegenüber fällt es nachgerade den akademisch mit ihnen Befaßten schwer, etwas anderes zu denken als das, was
dem unausdrücklichen und deshalb um so mächtigeren Wissenschaftsideal entspricht." (Ts 41470–71)
8. "Das (das verdinglichte Bewußtsein, S.A.) ist aber vor allem ein Bewußtsein, das gegen alles Geworden-Sein, gegen alle
Einsicht in die eigene Bedingtheit sich abblendet und das, was so ist, absolut setzt. Würde diese Zwangmechanismus einmal
durchbrochen, wäre — so dächte ich — doch eigentlich einiges gewonnen." (Ts 45853)
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mahdollisuuden (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts 45853). Ihmisten emansipaatio tarkoittaa esineellistymisen ja itsestään vieraantumisen ylittämistä. Emansipatorinen kasvatus
suuntautuu kypsään ihmisyyteen ja täysivaltaiseen kansalaisuuteen eli hyvin vaativantasoiseen yhteiskunnalliseen täysi-ikäisyyteen (die Mündigkeit). Edellytyksenä on kasvatuspraksiksen eli kasvatustoiminnan muuttaminen, jotta tällaisen tavoitteen saavuttaminen olisi mahdollista.
Alunperin marxilaisesti sävyttyneessä — luokkaristiriitojen ja yhteiskunnallisten konfliktien oletuksiin perustuneessa — kriittisessä kasvatustieteessä tapahtui melko pian
kommunikatiivinen käänteensä samoin kuin kriittisessä yhteiskuntateoriassakin, lähinnä
Jürgen Habermasin vaikutuksesta. On tosin kiistanalaista, missä määrin tämä kommunikatiivinen käänne saksalaisessa kasvatustieteessä oli peräisin nimenomaan kriittisessä
yhteiskuntateoriassa tapahtuneista muutoksista ja missä määrin siihen vaikutti kasvatustieteellisessä keskustelussa itsessään tapahtunut teoreettinen uudelleen rakentuminen.
Joka tapauksessa kriittinen kasvatustiede muuttui siten, että kommunikaatio ja kieli saivat
siinä korostuneemman aseman. Kasvatus käsitteellistettiin kommunikatiivisena toimintana, joka kuitenkin toteutui materiaalisten perusehtojen vallitessa. Myös diskurssista tuli
keskeinen kasvatustieteellinen käsite kielen merkityksen huomioimisen myötä. Diskurssin
viimekätisenä tavoitteena oli herruudesta vapaa kommunikaatio eli kommunikaatiomuoto,
joka olisi vapaa kaikenlaisista alistussuhteista. (ks. esim. Tschamler 1978, 78–81.)
Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian kehittelyjen vaikutus kriittisen kasvatustieteen uudelleen rakentumiseen on kuitenkin kiistaton. Esimerkiksi ideaalin
kommunikaatioyhteisön idea omaksuttiin kriittiseen kasvatustieteeseen. Se nähtiin kasvatuksellisen toiminnan kontrafaktisena, tosiasiallista asiaintilaa vastaan asettuvana normina (Tschamler 1978, 78–81). Sillä tuli olla kasvatustoimintaa säätelevää voimaa siinä
mielessä, että kasvatuksen tuli suuntautua yhteiskunnallisilta tavoitteiltaan ideaalin kommunikaatioyhteisön normin mukaisen kommunikaatiomuodon kehittämiseen. Kommunikatiivinen käänne näkyi paitsi kriittisen kasvatustieteen yhteiskunnallisissa tavoitteenasetteluissa, myös kriittisen tieteen luonteessa itsessään. Myös tiedeyhteisön toiminnassa tuli
suuntautua dialogiin eli vuoropuheluun ja diskurssiin eli kommunikaatiokäytäntöjen
kehittämiseen mahdollisimman järjellisiksi. Herbert Marcusen osuvan luonnehdinnan
mukaan dialogilla, jolla on kiinteä yhteys dialektiikkaan, tarkoitetaan ajattelun metodia,
jonka avulla totuus löydetään ja sitä yllä pidetään ajattelevien subjektien välisessä
vapaassa keskustelussa (Herbert Marcuse -Archiv, 0114.09, 17). Kriittisessä kasvatustieteessä tukeuduttiin totuuden konsensusteoriaan tieteenharjoittamisen kommunikatiivisten
muotojen idean myötä. Tiedon intersubjektiivisesta koettelusta tuli tieteellisen tiedon
pätevyyden kriteeri.
Klaus Mollenhauer (1972, 187–190) määrittelee kommunikaation ihmisten välisiksi
keskinäisiksi suhteiksi. Kommunikaatiosta voidaan käyttää myös käsitettä interaktio.
Kommunikaatio kattaa sekä kielellisen että ei-kielellisen interaktion, jossa on mukana
sekä sisältö- että suhdeaspekti. Kasvatus on luonteeltaan samanaikaisesti interaktiota,
uusintamista ja oikeuttamista. Interaktion kulloinenkin rakenne määrittyy yhteiskunnan
historiallisesti muotoutuvan luonteen ja nykyisellään sen materiaalisen osa-alueen, porvarillis-kapitalistisen tuotantotavan mukaisesti. Juuri tästä seuraa ihmisen tavaraluonne. Esineellistyminen tuottaa vieraantumisen muista ihmisistä. Toiset ihmiset asetetaan egoististen tarpeiden tyydytyksen välineiksi, mitä esineellistyminen ja välineellinen järki äärimmilleen vietynä tarkoittavat. Esineellistymisen ja välineellistymisen ongelma muotoiltiin

156
kriittisessä diskurssissa uudelleen vääristyneen kommunikaation ongelmana kommunikatiivisen käänteen myötä. Raha ja tavaranvaihtosuhteet määrittävät jopa ihmisten välistä
kommunikaatiota. (ks. myös Tschamler 1978, 195–210.)
Kriittisen kasvatustieteen tavoitteena oli emansipoituminen esineellistyneestä tietoisuudesta, vieraantuneesta olemisen ja kommunikoinnin tavasta. Emansipaatio edistäisi
sitä, että suuntauduttaisiin aitoon sivistykseen. Emansipatorisen kasvatuksen tavoitteena
pidettiin "Mündigkeitia" (kypsä ihmisyys, yhteiskunnallinen täysi-ikäisyys), mikä ilmentää kriittisen kasvatustieteen sivistyskäsitteeseen sisältyvää yhteiskunnallisuutta. Subjektien sivistys (muotoutuminen) edellyttää elämänhistorian itsereflektiota, jolla on emansipatorista voimaa. Täten kasvatuksen tavoitteena oli tuottaa myös pois oppimista itsetuntemusprosessissa, koska sosiaalistuminen vallitsevaan yhteiskuntamuotoon oli jo toteutunut vieraantumisena. Sosialisaatioprosessi ja siitä seurannut vieraantuminen tuli tiedostaa
emansipatorisen kasvatuksen avulla. Emansipaatio tarkoitti herruussuhteisiin perustuvan
vierasmääräytyneisyyden ylittämistä, josta seuraisi lisääntynyt kyky ja oikeus itse määrittää toimintaansa. Habermasin (1981a; 1981b) mukaan emansipaatio toteutuu kommunikatiivisen toiminnan prosessissa, joka suuntautuu vieraantumisen ylittämiseen ja herruudesta vapaaseen diskurssiin. Kommunikaation kehittyneempi muoto, dialogi (diskurssi),
edellyttää kommunikaation rakentumista symmetriseksi. Tällaisen kommunikaatiomuodon tavoittelua ohjaa ideaalin puhetilanteen kontrafaktinen ihanne, jonka voidaan olettaa
synnyttävän konsensusta, yhteisymmärrystä.
Klaus Mollenhauerin (1972, 15–16) mukaan diskurssi on yksiselitteisesti sekä kasvatuksen että sivistyksen viimekätinen päämäärä, vaikkakin on korostettava, ettei se koskaan toteudu konkretisoituvassa kasvatusinteraktiossa, joka aina on luonteeltaan epäsymmetrinen valtasuhde. Sen sijaan se voisi periaatteessa toteutua yhteiskunnallis-poliittisen
alueella, mikäli yhteiskuntamuoto muuttuisi luonteeltaan demokraattiseksi ja tasa-arvoiseksi, mitä tavoitetta kasvatuksen tulisi edistää. Siis diskurssi on Mollenhauerin mukaan
yksiselitteisesti kasvatuksen ja sivistyksen päämäärä.

6.1.3. Kriittisen teorian pedagoginen ohjelma ja Jürgen Habermasin
sosialisaatioteoria
Alkuperäisen kriittisen yhteiskuntateorian pedagoginen ohjelma voidaan tiivistää kahteen
iskusanaan: valistus ja kasvatus. Peruslähtökohdat siirtyivät myös kriittisen teorian ilmentymään pedagogiikassa. Kriittisessä teoriassa ei kuitenkaan ole koskaan systematisoitu
eikä konkretisoitu siihen sisältyvää sivistys- ja kasvatusteoreettista ainesta. Kasvatustieteessä on kiinnitetty huomiota paitsi kasvatuksen ja sivistyksen dialektisiin peruskäsitteellistyksiin myös autoritaarisen kasvatuksen teemaan. Erityisesti Herbert Marcusen ajatteluun on liitetty ajatus suuresta autoritaarisuuden vastaisesta kapinasta, joka 1960-luvulla
ilmeni konkreettisesti opiskelijoiden protestointina. Max Horkheimerin ja Theodor W.
Adornon pedagoginen merkitys puolestaan on lähinnä filosofis-käsitteellinen. Myös Erich
Frommin psykoanalyyttisesti sävyttyneellä ajattelulla on ollut pedagogista merkittävyyttä,
mutta sen tarkastelu rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tavoitteena on keskittyä
ennen kaikkea kriittisen yhteiskuntateorian pedagogiseen merkityksellisyyteen Theodor
W. Adornon, Max Horkheimerin ja Herbert Marcusen ajattelun valossa, koska nimen-
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omaan heitä voidaan pitää kriittisen teorian pääteoreetikkoina (ks. myös Friesenhahn
1985, 15). Margarete Mitscherlich ja Herbert Marcuse tarkastelevat sukupolvien seuraantoa ja sukupolvikonfliktia psykoanalyyttisestä näkökulmasta. Erityisesti Mitscherlichin
avaama näkökulma on olennainen kasvatuksen ja yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen erittelyn kannalta.
Tavoitteenani on seuraavassa eritellä kriittisen teorian sivistys- ja kasvatuskäsitteiden
välisiä suhteita. Käytän päälähteinä Theodor W. Adorno-, Herbert Marcuse — ja Max
Horkheimer- arkistoista keräämääni kasvatus- ja sivistysteoreettista aineistoa. Tämän
lisäksi tukeudun kriittisen teorian sivistysteorian rekonstruktiossani myös aikaisempaan,
näistä teemoista tehtyyn tutkimukseen. Tässä yrityksessä ei kuitenkaan ole kysymys kriittisen teorian pedagogisoinnista siinä tarkoituksessa, että katsottaisiin näiden käsitteellistysten riittävästi kattavan pedagogiikan alan. Kysymys on ennen kaikkea sellaisen vaihtoehtoisen pedagogisen käsitejärjestelmän rakentamisesta, joka kohdistuu kasvatuksen ja
yhteiskunnan suhteiden erittelyyn. Tähän tarkoitukseen kriittinen teoria on perusteltu lähtökohta, koska sitä läpäisee korostus, jonka mukaan sivistys on historiallinen ja aikaansa
sidoksissa oleva käsite, jonka sisältö määrittyy kulloisestakin historiallis-yhteiskunnallisesta dynamiikasta käsin (ks. esim. Theodor W. Adorno -Archiv, Ts 36607). 9 Kriittisen
teorian ohjelma on valistukseen suuntautuessaan yhteiskuntafilosofiansakin osalta vahvasti pedagoginen ohjelma, mikäli pedagogiikan alaan sisällytetään yhteiskunnallisten
vaikutusten tarkastelu. Esimerkiksi Adornon kasvatusajattelu oli luonteeltaan hyvin praktista ja yhteiskunnallista käytäntöä normittamaan suuntautunutta. Keskeisin kasvatuksen
ja poliittisen opetuksen yhteiskunnallinen tavoite oli Auschwitzin toistumisen estäminen,
mikä edellytti ihmisten vapauttamista tietoisuudesta, joka mahdollisti alistamisen (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts. 45859). 10
Kriittistä teoriaa tutkineet kasvatustieteilijät ovat kohtalaisen yksimielisiä siitä, että
kriittiseen teoriaan ja sen habermasilaiseen uudelleen muotoiluun sisältyy implisiittinen
sivistysteoria. Kriittisessä teoriassa on siinä määrin vahvoja pedagogisia juonteita, että
voidaan puhua siihen sisältyvästä kasvatusopista. Kasvatusopilla tarkoitetaan käytännöllisiin tavoitteisiin suunnattua ajatusrakennelmaa, jossa sekä kasvatuksen käsitettä että kasvatuksen tavoitteita on pohdittu. Kasvatuksen käsite konkretisoituu kriittisessä teoriassa
sekä lapsuudessa toteutettuna toimintana että yleisenä valistustoimintana, jolla on henkistä, kulttuurista ja yhteiskunnallista ilmapiiriä muokkaavaa vaikutusta. Kasvatuksen
tavoitteet konkretisoituvat saksalaisen yhteiskunnan kansallissosialistisesta menneisyydestä käsin autoritaaristen, totalitaaristen ja väkivaltaiseen herruuteen perustuvien yhteiskunnallisten kehityssuuntien vastaisuudeksi. 11 (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts 45843;
Ks. myös Lassahn 1978; Friesenhahn 1985, 144).

9.
10. "Schließlich noch ein Praktisches: aller politische Unterricht sollte zentriert sein darin, daß Auschwitz nicht sich wiederhole.
Das wäre möglich nur, wenn zumal der politische Unterricht ohne Angst, bei irgendwelchen Mächten anzustoßen, offen mit
diesen Dingen als den allerwichtigsten sich beschäftigt." (Ts 45859)
"Aber daß es Menschen gibt, die unten, eben als Knechte, das tun, wodurch sie ihre eigene Knechtschaft verewigen und sich
selbst entwürdigen; daß es weiter Bogers und Kaduks gebe, dagegen läßt sich doch durch Erziehung und Aufklärung ein
Weniges unternehmen." (Ts 45859)
11. "Spreche ich von Erziehung nach Auschwitz, so meine ich zwei Bereiche: einmal Erziehung in der Kindheit, zumal der
frühen, dann allgemeine Aufklärung, die ein geistiges und kulturelles und gesellschaftliches Klima schafft, das eine
Wiederholung nicht zuläßt, ein Klima also, in dem die Motive, die zu dem Grauen geführt haben, einigermaßen bewußt
werden. Ich kann mich selbstverständlich nicht anmaßen, einen vollständigen Plan einer solcher Erziehung oder auch nur
etwas Ähnliches zu entwerfen." (Ts 45 843)
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Jürgen Habermasilta (1968a) löytyy myös suoranaisesti pedagogisen teorian muodostuksen kannalta kiinnostavia kirjoituksia, joiden tematiikkaa hän on myöhemmin edelleen kehitellyt osana kommunikatiivista filosofiaansa ja yhteiskuntateoriaansa. Keskityn
rekonstruktiossani luentosarjaa varten valmisteltuun käsikirjoitukseen "Thesen zur Theorie der Sozialisation. Stichworte und Literatur im Sommer-Semester 1968". Habermas
kritisoi rooliteorioita, joiden mukaisesti sosialisaatio toteutuu erilaisia rooleja pelaamalla,
ja korostaa sitä, että sosialisaatiossa on aina kysymys sekä yhteiskunnallistumisesta että
yksilöllistymisestä. Yhteiskunnallistuminen merkitsee samalla yksilöllistymistä. Yksilöllistymisessä toteutuu samalla yhteiskunnallistuminen. Sosialisaatioteoria muodostuu
kommunikatiivisen toiminnan teorian ytimeksi. Kommunikatiivinen toiminta ei ole vielä
mahdollista "esikielellisen käyttäytymisen animaalisella alueella", vaan sen toteutuminen
edellyttää kieltä, joka vasta tekee kommunikatiivisen toiminnan mahdolliseksi. Kieli mahdollistaa samalla prosessin, jossa toteutuu identifikaatio merkittäviin hoivaaviin henkilöihin eli "roolinottaminen" (Rollenübernahme). Roolinottaminen tarkoittaa habermasilaisessa merkityksessä oppimista, joka toteutuu ihailtuihin tai muuten autorisoituneisiin subjekteihin samastumisen kautta. Habermasin mukaan kysymys on paitsi G. H. Meadin
korostamasta roolinottamisesta (eli samastuvasta matkimisesta), myös aktiivisesta "roolinluomisesta". Näiden toimintojen välille jännittyy dialektinen suhde. Rooli tarkoittaa
habermasilaisessa diskurssissa institutionaalistunutta arvosuuntautumista. Autonominen
"roolileikki" merkitsee sekä normien sisäistämistä että etäisyyden ottamista niistä, jolloin
toiminnan suuntaamiselle jää vapausasteita. Kaikki tämä toteutuu ihmisten välisessä interaktiossa, jossa niin kasvava lapsi kuin kasvattavat subjektitkin joutuvat kohtaamaan frustraatioita, tyydytyksen tunteita, roolikonflikteja jne. Näiden ongelmien onnistuneen ratkaisemisen seurauksena muodostuu suhteellisen autonominen ja sisäistyneisiin normeihin
refleksiivisesti suhtautuva subjekti. Kasvattajan ihannetapauksena voidaan pitää juuri tällaista subjektia, jonka kehittyminen ei kuitenkaan ole institutionaalistuneiden arvosuuntausten ristiriidoissa ja muissa kuormitustilanteissa mikään itsestäänselvyys. (Habermas
1968a, 2–5, 8–14.)
Habermasilaisessa sosialisaatioteoriassa on keskeistä teesi, jonka mukaan roolit (institutionaalistuneet arvosuuntautumiset) nimenomaan opitaan. Aluksi tämän oppimisen paikantumaksi asettuvat ydinperheen perusrakenteet. Lapsi oppii sukupuoli- ja sukupolviroolit samastumalla vanhempiinsa, jolloin myös vanhempien auktoriteetti sisäistetään. Myöhemmin toteutuu toisenasteen roolinoppiminen, jolloin varhaislapsuudessa opitut roolit
rakentuvat uudelleen. Primäärien sukupuoli- ja sukupolviroolien muotoutumisen luonne
on riippuvainen perheen kommunikaatiorakenteesta. Näiden oppimisprosessien kannalta
ovat tärkeitä kommunikaatiorakenteen lisäksi perheen suhteet ulkomaailmaan. Lapsen
kehitys on roolien oppimisen lisäksi moraalisen tietoisuuden ja kognitiivisten kapasiteettien kehittymistä. Habermas perustaa moraalin kehitystä koskevan teesinsä edellä esiteltyyn kohlbergilaiseen teoriaan, jossa moraalin kehitys jaotellaan esimoraaliseen, konventionaaliseen ja autonomiseen vaiheeseen ja jossa väitetään, että kaikki lapset käyvät länsimaisessa kulttuurissa lävitse samat kehitysvaiheet riippumatta luokkataustasta, alakulttuurista tai perherakenteesta. Habermas tosin väittää, että moraaliset oppimisprosessit liittyvät kiinteästi vanhempien kasvatustoimintaan ja sen luonteeseen. Erityisesti lämpöön
perustuvat, sallivat kasvatustavat on liitetty sosialisaatioteorioissa autonomisen moraalisen tietoisuuden kehittymiseen. (Habermas 1968a, 17–18, 20–22.)
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Kognitiivinen ja kielellinen kehitys toteutuvat oppimisprosesseissa, jotka ovat riippuvaisia sosiaalisen interaktion luonteesta. Kognitiivisessa kehityksessä on kysymys kokemuksista, jotka on saatu kanssakäymisessä toisaalta fyysisten objektien, toisaalta sosiaalisten objektien kanssa. Ensin mainituissa yhteyksissä kehittyvät menestykseen suuntautuneen toiminnan alkeismuodot, jälkimmäisessä yhteisymmärrykseen suuntautuneen toiminnan alkeismuodot. Kieli on keskeisin tekijä kaikessa lapsen kehityksessä, joka toteutuu kommunikaatiossa ja kommunikaation kautta. Vastavuoroisesti myös kielikompetenssi kehittyy kommunikaatiossa. Habermasilaisessa sosialisaatioteoriassa nostetaan
esille bernsteinilainen teesi, jonka mukaan kielellinen ja kognitiivinen kehitys ovat riippuvaisia vanhempien sosiaalikerrostumasta siten, että alempien sosiaaliryhmien kielellinen
kompetenssi on rajoittuneempaa. (Habermas 1968a, 24–31.)
Habermasilaisessa sosialisaatioteoriassa eritellään psykoanalyyttisen käsitteistön
varassa myös erilaisia häiriöitä ja patologioita sosialisaatioprosessissa. Kommunikatiivisen toiminnan kokemuspiirissä toteutuvat oppimisprosessit välittyvät yhtäältä esikuviin
identifioitumisessa, toisaalta kielellisessä kommunikaatiossa. Moniulotteinen sukupuolirooli-identifikaatio, vanhempien auktoriteetin refleksiivinen sisäistäminen sukupolviidentifikaatiossa, refleksiivinen kielenkäyttö ja kommunikaatio määrittävät onnistuneita
oppimisprosesseja. Patologisille oppimisprosesseille ovat tunnusomaisia identifikaatiossa
esiintyvä tiedostamaton vastarinta ja refleksiivisen kielenkäytön epätäydellinen omaksuminen. Tietyntyyppiset kasvatustavat edistävät oppimisprosessien patologisoitumista. Esimerkiksi rankaiseva kasvatustekniikka edistää samastumista aggressiivisten toimintamallien toteuttajiin. Patologisoituneille oppimisprosesseille on lisäksi tunnusomaista ei-refleksiivinen kielenkäyttö. Rikkoutunut intersubjektiivisuus korvautuu abstraktilla, yleistyneellä auktoriteetilla, joka perustuu herruuden harjoittamiseen. (Habermas 1968a, 32–46.)
Habermasilaisessa sosialisaatioteoriassa on niin ikään klassisen kriittisen teorian
tapaan nähtävissä mikrotasoisten kasvatus- ja sosialisaatiointeraktioiden liittäminen sosiaalisten kerrostumien ja niille tyypillisten arvo-orientaatioiden ja kasvatustapojen kautta
yhteiskuntarakenteeseen. Sosialisaatioteoria liittyy yhteiskunnan kehitystä käsitteellistävään teoriaan, jolloin sosialisaatioprosessien historiallinen ulottuvuus tulee esille. Varovaisena teesinä on perusteltua esittää, että kasvatuksen ja erityisesti perherakenteen muutokset näkyvät myös yhteiskunnan ja historian rakentumisessa. Kriittisen teorian piirissä
tehtyjen analyysien perusteella voidaan esittää teesi siitä, että läheisyyteen perustuvat kasvatusinteraktiot korvautuivat kansallissosialistisessa yhteiskuntajärjestelmässä anonyymien, puolisotilaallisten organisaatioiden toteuttamalla kurinalaistavalla sosialisaatiomallilla. Tämä vaikutti selvästi osatekijänä siihen, että subjektien sosialisaatioprosesseihin ja
oppimisprosesseihin syntyi patologioita, jotka ilmenivät myös yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien patologioina. (Habermas 1968a, 47–56.)
Näiden teesien perusteella ei kuitenkaan habermasilaisen diskurssin valossa vaikuta
perustellulta puolustaa privatisoituneen ydinperheen merkitystä, vaan pikemminkin avata
kyseenalaistava näkökulma, josta käsin on perusteltua kysyä: Tuottiko toisen maailmansodan jälkeinen, systeemisen monimutkaistumisen kehystämä ja keskiluokkaisen suoritusideologian siivittämä yhteiskunnallinen kehitys "terveempiä" yhteiskunnallisia oppimisprosesseja? Ylempien yhteiskunnallisten kerrostumien sosialisaatiomallien mahdollistamalla protestihengellä ja yhteiskunnallisella aktivismilla tosin oli opiskelijaliikehdinnän kautta yhteiskunnallisia oppimisprosesseja vaihtoehtoisiin suuntiin muovaavaa vaikutusta. Alempien sosiaalisten kerrostumien sosialisaatiossa taas säilyi edelleen ennen kaik-
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kea traditionalistinen arvo-orientaatio, jota kansallissosialistinen auktoriteettiuskoisuus oli
erityisesti leimannut. Sen vaikutukselta eivät otaksuttavasti olleet muutkaan yhteiskunnalliset kerrostumat säästyneet, mutta ylemmissä kerrostumissa toteutuneet refleksiiviset
kommunikaatiomuodot oletettavasti mahdollistivat menneisyyden arvojärjestelmien purkamisen ja "kollektiivisten traumojen" läpityöstämisen.

6.1.4. Adornon kasvatus- ja sivistysdiskurssi
Theodor W. Adorno muotoilee kriittisen teorian praktiset kasvatustavoitteet artikkelissaan "Erziehung nach Auschwitz", jonka käsikirjoitus on päivätty 15. elokuuta 1966
(Theodor W. Adorno -Archiv, Ts 45898). Kirjoitusta leimasi käytännöllisesti suuntautunut päämäärä. Kaiken kasvatuksen perustana tuli olla sellainen perussuuntautuminen,
ettei Auschwitz enää koskaan toistuisi. Lisäksi kirjoitusta leimasi huolestuneisuus siitä,
että kahdenkymmenen vuoden takaisten tapahtumien toistuminen ei vaikuttanut mahdottomalta ajatukselta 1960-luvun yhteiskunnallisesta kontekstista käsin tarkasteltuna.
Auschwitzina todellistuneen barbarian tiedostamattomat rakenteet elivät ihmisten tietoisuudessa, joten sivistyksellinen taantuma oli edelleen mahdollinen. Kasvatuksen tuli
suuntautua sellaisia tietoisuusmuotoja vastaan, jotka tulevaisuudessa saattaisivat konkretisoitua toimintana, jossa vainon kohteena olisi jokin muu poikkeava ryhmä. (Theodor W.
Adorno -Archiv, Ts. 45839, Ts. 45858.) 12 Theodor W. Adorno kirjoitti vuodelta 1961
peräisin olevassa kirjoituksessaan "Lehrer und Philosophie. Ansprache an Studenten", että
kansallissosialismi eli edelleen tietyissä muodollisissa ajatteluvalmiuksissa, joiden tunnusmerkkejä olivat pakonomainen konventionalismi, taipumus sopeutua vallitsevaan ja
jakaa maailma mustavalkoisesti hyvään ja pahaan, meihin ja vihollisiin. Tällaisia ajattelutapoja leimasi lisäksi kaiken poliittisuuden kieltäminen, millä juuri oli poliittisia seuraamuksia siinä mielessä, että tällainen ajattelutapa asettui vallitsevan autoritaarisen järjestyksen säilyttämisen palvelukseen. (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts. 45840.) 13
Keskeisen kasvatusta koskevan empiirisen ongelman muodosti kriittisessä teoriassa
autoritaarisuuden tarkastelu. Ongelma muotoiltiin eurooppalaisen porvarillisen perheen ja
yhteiskunnan välisten suhteiden erittelynä. Kriittisen teorian kasvatusdiskurssissa korostettiin anti-autoritaarista kasvatusta, mikä kriittisessä kasvatustieteessä tunnetaan myös
emansipatorisen kasvatuksen nimellä. Suuntautuminen autoritaaristen kasvatuskäytäntö12. "Die Forderung, daß Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. ... Daß man aber die Forderung, und
was sie an Fragen aufwirft, so wenig sich bewußt macht, zeigt, daß das ungeheuerliche nicht in die Menschen eingedrungen
ist, Symptom dessen, daß die Möglichkeit der Wiederholung, was den Bewußtseins- und Unbewußtseinsstand der Menschen
anlangt, fortbesteht. Jede Debatte über Erziehungsideale ist nichtig und gleichgültig diesem einen gegenüber, daß Auschwitz
nicht noch einmal sei. Es war die Barbarei, gegen die alle Erziehung geht. Man spricht vom drohenden Rückfall in die
Barbarei. Aber er droht nicht, sondern Auschwitz war er, Barbarei besteht fort, solange die Bedingungen, die jenen Rückfall
zeitigten, wesentlich fortbestehen." (Ts 45839)
"Weiter wäre aufzuklären über die Möglichkeit der Verschiebung dessen, was in Auschwitz sich austobte. Morgen kann ein
andere Gruppe darankommen als die Juden, etwa die Alten, die ja im Dritten Reich gerade eben noch verschont wurden, oder
die Intellektuellen, oder einfach abweichende Gruppen. Das Klima — ich deutete darauf hin — ist am meisten solche
Auferstehung fördert, ist der wiedererwachende Nationalismus." (Ts 45858)
13. "Der Nationalsozialismus lebt heute ja wohl überhaupt weniger darin nach, daß man noch an seine Doktrinen glaubte —
wieweit das überhaupt je der Fall war, ist fraglich — als in bestimmten formalen Beschaffenheiten des Denkens. Zu ihnen
rechnet beflissene Anpassung ans je Geltende, zweiwertige Aufteilung nach Schafen und Böcken, Mangel an unmittelbaren,
spontanen Beziehungen zu Menschen, Dingen, Ideen, zwanghafter Konventionalismus, Glaube an Bestehendes um jeden
Preis. Derlei Denkstrukturen und Syndrome sind als solche, dem Inhalt nach, apolitisch, aber ihr Überleben hat politische
Implikationen. Das ist vielleicht an dem, was ich Ihnen mitzuteilen suche, das Ernsteste." (Ts 45840)
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jen ja kasvatusajattelun purkamiseen selittyy silloisesta yhteiskunnallisesta ja kasvatuksellisesta tilanteesta käsin. Autoritaarisuuden järjettömyys ruumiillistui kansallissosialistisessa järjestelmässä herruussuhteina, jotka rakensivat pakkoa ja riippuvaisuutta vapauden
sijasta. Tällaisen yhteiskuntajärjestelmän rakentuminen oli erityisen traagista, koska sen
myötä murskaantuivat valistuksen ja edistyksen suuret tavoitteet, joiden mukaisesti
yhteiskuntakehityksen tuli johtaa aitoon inhimilliseen yhteiskuntaan. Kansallissosialistisen yhteiskuntajärjestelmän todellistuminen oli Adornon mukaan osoitus siitä, että se oli
erään vahvan yhteiskunnallisen tendenssin ilmentymää, joka todellistui humaanien tavoitteen asettelujen rinnalla ja niistä huolimatta (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts. 45840). 14
Autoritaarinen herruus oli tunnusomaista paitsi tälle yhteiskuntajärjestelmälle, ylipäätään
teollistuneille suoritusyhteiskunnille, joita leimasi rationalisointi, massakulttuuri ja kulutus. Nämä tekijät taas vaikuttivat kasvatuksen kautta ihmisten persoonallisuuden kehittymiseen siten, että seurauksena oli esineellistyminen, ihmisen tavaraluonne ja vieraantuminen pitkälle kehittyneissä moderneissa yhteiskunnissa.
Autoritaarisuus ilmeni persoonallisuuden kehityksessä antidemokraattisina tendensseinä, joiden tunnuspiirteitä olivat konventionalismi, epäkriittinen auktoriteettien kunnioitus, autoritaarinen aggressiivisuus, subjektiivisen kokemuksen ja herkkyyden kieltäminen,
ennakkoluuloisuus ja stereotyyppisyys, vahvuuden ja herruuden ihannointi sekä heikkouden halveksunta, tuhoavuus ja kyynisyys, tiedostamattomien vietti-impulssien projektio ja
seksuaalisuuden ylikorostus. Adorno (1966) kuvaa autoritaarisen kasvatuksen ihanteina
kovuutta ja kuria. Lapsia kasvatettiin kurinalaisuuteen kovuuden avulla. Kovuus oli erityisen keskeinen miehinen ominaisuus. Kovuuteen kasvaminen tuotti samalla myös välinpitämättömän asenteen tuskan ja kärsimyksen tuottamista kohtaan. (Theodor W. Adorno Archiv, Ts. 45849). 15 Autoritaarisuus ilmeni vähemmistövihamielisinä ennakkoluuloina,
joihin yhdistyi myötäelämisen kyvyn puuttuminen. Autoritaarista persoonallisuutta leimasi tottelevaisuuden ja "kylmäverisyyden" yhdistelmä sekä rakkauden, ymmärtämyksen
ja vastuullisuuden puuttuminen. Tähän yhdistyi yhteisöllisesti myös sokea samastuminen
yhteisöön ja massojen manipulointi, mikä teki mahdottomaksi kriittisen tietoisuuden ja
vastarinnan. Manipulatiivisen luonteen kehittymistä selitti Adornon mukaan se, että
yhteiskunnasta olivat hajonneet vanhat kunnon auktoriteetit eli moraalisesti velvoittava
kollektiivinen "omatunto". Tämä mahdollisti sen, että kansallissosialistisilla tietoisuuden
muokkaajilla oli vapaa pääsy ihmisten tajuntaan. 16 (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts.
45851, Ts. 45848; ks. myös Adorno ym. 1950, xiii–xv; Horkheimer 1950, ix–xii;
Horkheimer ym. 1953, vi–viii; Friesenhahn 1985, 73–109.)

14. "Trotzdem muß man es versuchen, auch angesichts dessen, daß die Grundstrukturen der Gesellschaft und damit ihren
Angehörigen, die es dahin gebracht haben, heute die Gleichen sind wie vor fünfundzwanzig Jahren. Millionen schuldloser
Menschen. Die Zahlen zu nennen oder gar darüber zu feilschen, ist bereits menschenunwürdig — wurden hilflos und
planvoll ermordet. ..., die gegenüber der großen Tendenz des Fortschritts, der Aufklärung, der vermeintlich zunehmenden
Humanität nicht in Betracht käme. Daß es dazu kam, ist Ausdruck einer überaus mächtigen gesellschaftlichen Tendenz." (Ts
45840)
15. "In diesem gesamten Sphäre geht es um etwas, was in der traditionellen Erziehung auch sonst eine erhebliche Rolle spielt,
um das Ideal der Härte. ... Erziehung zur Disziplin durch Härte. Sie sei notwendig, um den ihm richtig erscheinenden Typus
vom Menschen hervorzubringen. Dies Erziehungsziel der Härte, an das viele glauben mögen, ohne darüber nachzudenken,
ist durch und durch verkehrt. Die Vorstellung, Männlichkeit ... Das gepriesene Hart-sein, zu dem da erzogen werden soll,
bedeutet Gleichgültigkeit gegen den Schmerz schlechthin." (Ts 45849)
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6.1.5. Autoritaarisuuden vastaisuus kriittisessä sivistysdiskurssissa
Vuosilta 1936-1939 peräisin olevat auktoriteettia, autoritaarisuutta, kasvatusta ja yhteiskuntaa käsittelevät Max Horkheimerin ja "The International Institute of Social Research"
-instituutin jäsenten luennot "Vorlesungen über Autorität und Gesellschaft" avaavat mahdollisuuden kriittisen teorian kasvatus- ja sivistysteorian rekonstruktioon. Luentojen
teema oli "Authority and Status in Modern Society". Ne pidettiin ns. Frankfurtin koulukunnan maanpakolaisuuskaudella Yhdysvalloissa. Ne perustuivat ns. Frankfurtin koulukunnan jäsenten auktoriteetin ja perheen teemoista Euroopassa tekemiin tutkimuksiin.
Näistä teemoista on myöhemmin julkaistu mm. kirjoitus "Autorität und Familie in der
Gegenwart", jossa niin ikään määritetään autoritaarisen henkilön tunnusomaisia piirteitä
(ks. Horkheimer 1987 [1947/1949], 376–395). Tässä keskitytään alkuperäisten luentojen
kasvatusta sekä kasvatuksen ja auktoriteetin suhteita käsittelevään osaan. (Max
Horkheimer -Archiv IX.33.1a. 5, 8–10; 2a. 1, 6, 9, 15, 24–25; 6a. 10–12, 17 ; 7. 1–6; 13.
1–2.) Kriittisen kasvatus- ja sivistysteorian rekonstruktio on merkittävä jäljempänä käsiteltävän uudelleenkoulutuksen tarkastelun kannalta, koska pedagoginen teoretisointi toimi
Max Horkheimerin johdolla toteutettujen uudelleenkoulutusohjelmien filosofis-tieteellisenä perustana ja niiden tieteellisyyden legitimoijana.
Autoritaarisuuden ja auktoriteetin käsitteiden määrittäminen asettuu keskeiseksi ongelmaksi kriittisen teorian diskurssissa. Näiden käsitteiden määrittäminen on olennaista etsittäessä vastausta siihen, millaisesta yhteiskunnallisesta tilanteesta, subjektiivisesta ja intersubjektiivisesta tilasta, oli tarkoitus emansipoitua ja demokratisoitua. Autoritaarisuuden ja
auktoriteetin ongelma olikin keskeisesti filosofisen pohdinnan ja tutkimuksen kohteena
kriittisessä teoriassa, jonka mukaan käsitykset auktoriteetista ja suhtautuminen auktoriteetteihin muuttuvat historiallisesti. Auktoriteettia pidetään sivilisaation ja kulttuurin edellytyksenä. Demokraattisten yhteiskunnallisten muotojen vertaaminen autoritaarisiin muotoihin nähtiin keskeisenä politiikan tutkimuksen kannalta. Psykologisesti kiinnostavana
pidettiin sitä, että auktoriteetteihin suhtautumisen psykologiset juuret löytyvät perheistä ja
tavasta kasvattaa lapsia. Uskonnollisuuden tutkiminen oli kiinnostavaa autoritaarisuuden
tutkimisessa, koska uskonnolliseen maailmankuvaan perustuvien käsitysten mukaan oli
vain yksi auktoriteetti, jumala. Kaikki muut sekularisoituneet auktoriteetit olivat uskonnollisten käsitysten mukaan kaiken pahan alkulähde ihmiskunnassa. Auktoriteetin ja auto-

16. "Menschen, die blind in Kollektive sich einordnen, machen sich selber schon zu so etwas wie Objekten, löschen sich als
selbstbestimmte Wesen aus. Dazu paßt die Bereitschaft, die Menschen auch als amorphe Masse zu behandeln. Ich habe die,
welche sich so verhalten, in der Authoritarian Personality den manipulativen Charakter genannt, und zwar zu einer Zeit, als
das Tagebuch von Höss oder die Aufzeichnungen von Eichmann noch nicht bekannt waren. Meine Beschreibungen des
manipulativen Charakters datieren auf die letzten Jahre des zweiten Weltkriegs zurück. ... Der manipulativen Charakter —
jeder kann das an dem Material kontrollieren, das über jene Natziführer vorliegt — zeichnet sich aus durch
Organizationswut, durch Unfähigkeit, überhaupt unmittelbare menschliche Erfahrungen zu machen, durch eine gewisse Art
von Emotionslosigkeit, durch überwältigen Realismus, der nur um jeden Preis angebliche, wenn auch mannhafte Realpolitik
betreiben will, nicht eine Sekunde lang die Welt andere denkt oder wünscht, als sie ist, besessen ist vom Willen of doing
things, Dinge zu tun, gleichgültig gegen den Inhalt solchen Tuns. Ein Kultus gilt der Tätigkeit, der Aktivität, der sogenannten
efficiency als solcher."(Ts 45851)
"Was ich bis jetzt andeutete, hängt mehr oder weniger mit der alten autoritätsgebundenen Struktur zusammen, mit
Verhaltensweisen — ich hatte beinahe gesagt — des guten alten autoritären Charakters. Was aber Auschwitz hervorbringt,
die Typen, die für die Welt von Auschwitz charakteristisch sind, sind vermeintlich ein Neues. Sie bezeichnet auf der einen
Seite die blinde Identifikation mit dem Kollektiv, und auf dem anderen Seite sind sie danach zugeschnitten, die Massen, die
Kollektive zu manipulieren, so wie die Himmler, Höss, Eichmann. Für das Allerwichtigste gegenüber der Gefahr einer
Wiederholung halte ich, der blinden Vormacht aller Kollektive entgegenzuarbeiten, den Widerstand gegen sie dadurch zu
steigern, daß man das Problem der Kollektivierung bewußt macht." (Ts 45848)
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ritaarisuuden ongelman ei kuitenkaan katsottu koskevan vain esimoderneja yhteiskuntamuotoja, vaan se oli edelleen ajankohtainen myös moderneissa yhteiskunnissa. Erityisen
kiinnostavana on kriittisessä teoriassa pidetty kysymystä auktoriteetin luonteesta modernien yhteiskuntien elämässä, koska auktoriteettiasemasta käytävät taistelut leimasivat
tuolloista poliittista tilannetta niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Nämä taistelut olivat historian kuluessa aiheuttaneet mittaamattoman määrän inhimillisiä tragedioita.
Tiivistäen voidaan todeta, että kriittisen teorian diskurssissa tarkoitettiin auktoriteetilla
(autoritaarisuudella, authority) ensinnäkin "autoritaarisia" instituutioita, kuten valtio. Toiseksi auktoriteetti (autoritaarisuus) ymmärrettiin tietoisuuden tai luonteen piirteenä, jolloin sillä kuvattiin vaikuttavan persoonallisuuden laatua. Kolmanneksi se määritettiin
yksilöiden välisen suhteen laatuna. Auktoriteettia (autoritaarisuutta) voidaan siis määrittää tietoisuuden ilmiönä, yksilöiden välisenä suhteena, perheen ja valtion toimintatapana
ja näiden instituutioiden välisenä suhteena. (Max Horkheimer -Archiv IX.33. 1a. 193637, 5, 8–10.)
Auktoriteetin (authority) käsite on vastakkainen kahdelle muulle käsitteelle. Ensiksikin
se on vastakkainen vapaan, itseohjautuvan toiminnan eli autonomisen toiminnan käsitteelle. Autonomiseksi voidaan nimittää toimintaa, joka seuraa toimijan omaa spontaania
moraalista arvostelmaa, joka ei ole ulkoisen voiman tuottamaa. Tällöin toiminta on toimijan autonomisen tahdon selkeää ilmausta. Toimija ei seuraa auktoriteetin käskyä. Auktoriteetti voidaan määrittää autonomian eli vapauden, joka yhdistyy järkeen, antiteesinä.
Ihmisten autonomiaa ovat historian kuluessa rajoittaneet erilaiset uskonnolliset auktoriteetit, esimerkkinä katolinen kirkko, joka ei sallinut subjektien vapaata ja omaehtoista
ajattelua. Lisäksi yksilöiden riippuvaisuus ja riippumattomuus auktoriteeteista on vaihdellut eri aikoina. Esimerkiksi katolisen kirkon valtakaudella, keskiaikana, auktoriteettisidonnaisuus leimasi kaikkia sosiaalisia suhteita säätyjakoon perustuvassa hierarkkisessa
yhteiskunnassa, jonka maailmankuva ja mentaliteetit eivät niin ikään suosineet autonomista ajattelua eivätkä toimintaa. (Max Horkheimer -Archiv IX.33.2a. 1937-38, 1, 6, 9,
15, 24–25.)
Auktoriteetin käsitettä määrittää myös se ominaisuus, ettei auktoriteetin tahtoon alistuminen perustu ensisijaisesti pakkoon. Auktoriteettiin sisältyvä pakko ei ole luonteeltaan
välttämättä suoraa eikä etenkään fyysiseen väkivaltaan perustuvaa. Kansallissosialistinen
järjestelmä perustui paitsi pakkoon ja fyysiseen väkivaltaan, myös auktoriteettisuhteille,
joissa alistuttiin vapaaehtoisesti ylemmille ja auktoriteettia omaaville, joita myös kunnioitettiin. Auktoriteetti on läsnä yhteiskunnallisissa sovinnaisuuksissa, joissa tosin ruumiillistuu myös pakottamisen mahdollisuus. Kun yksilö tottelee sosiaalista järjestystä, lakeja
ja normeja tai vallan käytön mahdollisuudella varustettua henkilöä, yksilö alistuu auktoriteetille. Toiminta ei tällöin ole täysin järkeen perustuvaa, mutta se ei välttämättä perustu
myöskään ulkoiseen pakottamiseen. Ihmiset ovat hyvinkin merkittäviä kulttuurisia ja
yhteiskunnallisia kysymyksiä koskevassa päätöksenteossa jatkuvasti muiden ihmisten ja
muiden valtatekijöiden vaikutuksen alaisuudessa. Joukkotiedotus (sanomalehdistö, radio,
televisio, elokuva) on hyvin merkittävä vaikuttava tekijä nyky-yhteiskunnassa (1930luvun Yhdysvallat). Myös tieteellisellä tutkimuksella ja sen tuottamalla tiedolla on oma
vaikutuksensa. (Max Horkheimer -Archiv IX.33.2a. 1937-38, 1, 6, 9, 15, 24–25.)
Moderneissa yhteiskunnissa auktoriteeteilla ei ole siinä määrin vahvaa asemaa kuin
esimerkiksi keskiaikaisissa yhteiskunnissa, joissa kirkon ja valtion auktoriteetit, samoin
kuin traditioiden auktoriteetti, määrittivät tarkasti sen, miten yksilön tuli toimia. Moder-
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nilla ihmisellä ei ole enää tarkkoja suunnan määrittäjiä, vaan hänen omasta kokemuksestaan ja olosuhteistaan tulee keskeisimpiä ohjaajia. Keskeisin määrittävä tekijä on modernissa yhteiskunnassa työvoiman tarve, mikä määrittää modernin ihmisen toiminnan tehdastyöläisenä, professionaalina tai jossain muussa ammatissa. Tosin modernista yhteiskunnasta on löydettävissä edelleen myös toinen merkittävä auktoriteetti, valtio. Valtion
vaikutus tuli erityisen selvästi esille juuri kansallissosialistisessa yhteiskuntajärjestelmässä, jossa valtio määritti vahvasti esimerkiksi perhe-elämää ja perheissä tapahtuvaa
kasvatusta sen lisäksi, että se otti suuren osan kasvatustehtävästä hoitaakseen. Kansallissosialistinen ideologia korosti perhettä ja sen tehtävänä oli edistää perhe-elämän merkitystä. Tämä merkitsi myös sitä, että autoritaarinen valtio rajoitti naisten ammatillisia mahdollisuuksia ja korosti heidän rooliaan äiteinä ja kodinhoitajina. Kansallissosialistisen järjestelmän johtajien auktoriteetti perustui vain vähäisessä määrin kannattajien heihin kohdistamaan "rakkauteen". Suurempi merkitys oli vallankäyttökoneistolla, joka pyöritti järjestelmää ja sai ihmiset alistumaan auktoriteetin tahtoon. (Max Horkheimer -Archiv
IX.33.2a. 1937-38, 1, 6, 9, 15, 24–25.)
Autoritaarisuuden muodostuminen liittyy kriittisen teorian diskurssissa kiinteästi kasvatukseen. Kasvatus nähtiin tekijänä, joka rakensi kasvatettavien suhteen auktoriteetteihin ja muovasi siitä luonteeltaan autoritaarisen kansallissosialistisessa järjestelmässä.
Myös autoritaarisen valtion ja kasvatuksen välillä nähtiin vallitsevan dialektinen vuorovaikutussuhde. Tämä näkyi konkreettisesti totalitaarisissa yhteiskunnissa (esimerkiksi Italiassa ja Saksassa) autoritaarisen valtion yrityksinä suunnata nuorison kasvatusta siten,
että nuorista tulisi valtion ja puolueen tottelevaisia palvelijoita, jotka kyselemättä nielisivät sen intressejä palvelevan ideologian. Näitä tavoitteita toteutettiin rakentamalla koulutusjärjestelmä, joka ei juurikaan jättänyt sijaa itsenäiselle toiminnalle eikä ajattelulle ja
joka hävitti kaikki muut vaikutteet. Konkreettisesti tämä näkyi siinä, että hävitettiin muita
näkemyksiä sisältävät materiaalit, jotka voisivat herättää epäilyksen siitä, etteivät vallitsevat olosuhteet tai hallintomuoto ehkä sittenkään olleet täydellisiä. Äärimmäistä nationalismia pidettiin yllä korostamalla kansallisten saavutusten ylivertaisuutta ja salaamalla muita
kansallisuuksia ja niiden saavutuksia koskevaa tietoa. (Max Horkheimer -Archiv,
IX.33.6a. 1938-39, 10–12.)
Koulujen organisaatio ja opetussuunnitelma perustuivat yksinomaan erityisiin hallinnollisiin määräyksiin, joiden tavoitteena oli istuttaa nuorisoon aina lastentarhasta ja varhaisesta kouluiästä lähtien uusi vakaumus ja ihanteellisuus — militaristinen asenteellisuus. Valtio sääteli myös lasten ajankäyttöä täyttämällä vapaa-ajan nuorisojärjestöjen toiminnalla. Merkittävimpiä Saksassa toimineita nuorisojärjestöjä olivat "Hitler Jugend" ja
"Bund Deutscher Mädchen", joka oli suunnattu erityisesti tytöille. Näiden järjestöjen toimintaa luonnehti sotilaallinen kuri ja ehdottoman tottelevaisuuden vaatimus sekä hierarkkisuus, joka jakoi lapset korkeampiin ja alempiin johtajiin sekä seurailijoihin. Lasten ja
nuorten iltapäivät ja illat samoin kuin lauantaipäivät kuluivat näissä nuorisojärjestöissä.
Heidän ei edes ollut sallittua mennä lauantaisin kouluun, jos he kuuluivat "Hitler Jugendiin". Pääsy yliopistoihin evättiin, ellei opiskelija ollut kuulunut kansallissosialistisiin nuorisojärjestöihin. Koulutuksen ja tieteellisen tiedon avulla säädeltiin ihmisten tietoisuuden
rakentumista kyseiselle yhteiskuntajärjestelmälle tarkoituksenmukaisella tavalla. Kansallissosialistinen valtio sääteli yliopistojen välittämää tietoa ensinnäkin erottamalla opetta-
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jia heidän poliittisten kantojensa tai "rotunsa" vuoksi ja rajoittamalla opetuksen sisältöä.
Tätä poliittista indoktrinaatiota harjoitettiin erityisesti sosiaalitieteissä, mutta myös lääketieteessä ja fysiikassa. (Max Horkheimer -Archiv, IX.33.6a. 1938-39, 10–12.)
Valtiosta ja sen hallintokoneistosta, samoin kuin niitä palvelevasta ja niiden palvelukseen asetetusta tieteellisestä tiedosta, tulee keskeisiä auktoriteetteja modernisaation
myötä. Tämä kehityssuunta synnyttää samalla konfliktin vanhan vakiintuneen auktoriteetin ja aivan uudenlaisen auktoriteetin välille. Auktoriteetti ei enää moderneissa yhteiskunnissa rakennu läheisten perhesuhteiden varaan isän auktoriteettina, vaan se korvautuu
nimettömällä ja tunnesiteettömällä valtion auktoriteetilla. Tämä näkyi erityisen selvästi
kansallissosialistisessa järjestelmässä siten, että perheen isä — etenkin jos hänellä ei ollut
asemaa puolueessa — menetti mahdollisuutensa vaikuttaa lastensa kasvatukseen, jonka
nuorisojärjestöt ja muut kasvatusinstituutiot ottivat hoitaakseen. Kansallissosialismissa
tämä saattoi tarkoittaa jopa sitä, että omat lapset raportoivat ja kantelivat vanhemmistaan
puolueen auktoriteeteille. Toisaalta autoritaarisen valtion tavoitteisiin kuitenkin kuului
vahvistaa nimenomaan isän asemaa perheensä auktoriteettina ja perheen "johtajana".
(Max Horkheimer -Archiv, IX.33.6a. 1938-39, 12, 17.)
Tässä yhteydessä kuuluville saatettava uusi ääni kriittisen teorian diskurssissa kuluu
Leo Löwenthalille. Hän esittää "Autorität und Gesellschaft" -sarjaan lukeutuvassa luennossaan "Education" siinä määrin merkittäviä näkemyksiä kasvatuksesta, että ne on asetettu tarkastelun kohteeksi edustamaan omana lisänään kriittisen teorian kasvatus- ja
sivistysdiskurssia. Löwenthal ei käsittele kasvatuksen ja auktoriteetin (autoritaarisuuden,
authority) välisen suhteen ongelmaa niinkään pedagogiseen käytäntöön kuin pedagogisiin teorioihin sisältyvänä ongelmana. Kasvatuksen ongelma liittyy kiinteästi auktoriteetin
ongelmaan, koska kasvatustilanne, jossa fyysisesti voimakkaammat henkilöt ovat tekemisissä heikompiensa kanssa, on luonteeltaan samankaltainen kuin auktoriteetin ongelma.
Kasvatus ei hänen mukaansa ole sen enempää pelkästään brutaalia voiman käyttöä kuin
pelkästään tasavertaisten henkilöiden välistä kommunikaatiotakaan. Lisäksi on välttämätöntä, että sekä opettajalla että kasvatusinstituutiolla on autoritatiivinen luonne ja että
oppilas tai opiskelija saadaan ainakin tietyssä määrin hyväksymään tämä auktoriteettiasema. Jopa äärimmäisen voimakkaasti vapautta korostaneisiin kasvatusteorioihin on jouduttu sisällyttämään jonkinlainen autoritaarinen tekijä, ainakin kätketysti huolimatta siitä,
että niissä on korostettu sitä, että minkäänlainen fyysinen tai psyykkinen pakottaminen ei
ole sallittua, ja sitä, että on yritettävä kaikin tavoin eliminoida dominaation ja alistamisen
elementit kasvatusjärjestelmästä (the educational system). (Max Horkheimer -Archiv IX
33.7, 1.)
Löwenthal lähtee kasvatusteorioiden tarkastelussaan liikkeelle keskiajalta (1300luvulta), jolloin kasvatus oli sekä teorioissa että käytännössä kirkon määrittämän tradition mukaisen tietoaineksen välittämistä, jota ei voinut asettaa minkäänlaisen rationaalisen testaamisen kohteeksi. Lisäksi kasvatukselle oli luonteenomaista, että eri sosiaaliryhmien lapset kasvatettiin eri tavoin pysymään omassa sosiaaliryhmässään ja oppimaan
siellä tarvittavat tiedot, taidot ja erityisesti sosiaalisen aseman mukaiset asenteet. Kasvatuksen historia kehittyi renesanssiajalta lähtien monilinjaisesti, jolloin asetuttiin vastustamaan keskiajan dogmaattisia ja kollektivistisia kasvatusmetodeja. Tällöin syntyi yhtäältä
idea vapaasta persoonallisuudesta, joka saattoi kehittyä sellaisen kasvatuksen avulla, joka
tähtäsi uskonnon ja ajattelun vapauteen. Toisaalta autoritaaristen valtioiden ja kapitalistisen tuotantomuodon uudet valtatekijät muotoutuivat tieteelliseen tietoon perustuvaksi
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oppijärjestelmäksi (discipline), joka saattoi olla jopa jäykempi kuin keskiajan uskonnolliset auktoriteetit. Joissakin kasvatusteorioissa korostettiin yksilöiden autonomiaa, toisissa
taas lapsiin vaikuttavia autoritaarisia rakenteita. Teorian painotus riippui toisaalta kulloisestakin historiallisesta tilanteesta, toisaalta teoreetikon yhteiskuntafilosofiasta. (Max
Horkheimer -Archiv IX 33.7, 1–2.)
Protestanttisella aikakaudella kehiteltiin uusia pedagogisia teorioita, jotka olivat luonteeltaan kaksijakoisia. Toisaalta niissä korostettiin auktoriteetteja vastaan kohdistuvaa
taistelua uskonnollisissa asioissa, toisaalta tottelevaisuutta hallinnollisia ja uusia uskonnollisia auktoriteetteja kohtaan. Lisäksi niille oli tunnusomaista jyrkkä kahtiajako ylempien luokkien kasvatukseen ja köyhien kasvatukseen, jonka tavoitteena oli nöyryys. Nöyryydestä tuli alempien luokkien kasvatuksellinen ihanne. Tottelevaisuus ja nöyryys asetettiin kasvatuksen päämääriksi 1700-luvun kasvatusteorioissa, jotta yksilöistä kehittyisi valtiolle hyödyllisiä palvelijoita. Valistusajattelun kasvatusteoriat sisälsivät myös vahvan
emansipatorisen juonteen, joka kytkeytyi porvariston emansipaatioon tähtäävään yhteiskunnalliseen liikkeeseen. Kaikista auktoriteeteista vapautumisen ihanne tuli keskeiseksi
kasvatuksen tavoitteeksi. Ainoa auktoriteetin muoto, joka hyväksyttiin, oli perhe, jossa
tärkeintä oli rakkauden periaate. Lapsikeskeistä kasvatusta ja lapsen anti-autoritaarista ja
humaania kehitystä korostettiin. Löwenthalin mukaan nämä utooppiset ainekset voivat
johtaa myös siihen, että kasvatusjärjestelmiä kehitetään autoritaarisen irrationalismin
suuntaan. Emansipaatiota ja lapsen vapaata älyllistä ja moraalista kehitystä korostaneiden
kasvatusteorioiden rinnalla säilyivät kasvatusteoriat, joissa korostettiin sitä, että kasvatuksen avulla tuli kehittää kunnioitusta vallitsevaa yhteiskunnallista järjestystä, kansakuntaa
ja sen johtajaa sekä yhteiskunnan taloudellista organisoitumista kohtaan. Kasvatuksen
ihanteeksi tuli asettaa työteliäisyys (industriousness). Tällaisia ajattelullisia virtauksia
vastaan asettuneet kasvatusteoriat kehiteltiin ns. progressiivisen koulunkunnan parissa,
jonka edustajista voidaan mainita Ellen Key, Maria Montessori ja John Dewey. Auktoriteetin tilalle asettuu näissä teorioissa lapsen kykyjen esteetön kehittäminen huolimatta
siitä, että tällöin joudutaan todennäköisesti konfliktiin vallitsevien instituutioiden kanssa.
(Max Horkheimer -Archiv IX 33.7, 2–6.)
Kriittisen teorian kasvatusdiskurssi suuntautui autoritaarista kasvatusajattelua vastaan
ja autoritaarisen kasvatustoiminnan purkamiseen. Kasvatusta koskevaa diskurssia luonnehti ajatus vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen ylittämisestä kasvatuksen avulla. Autoritaarisuuden vastaisessa kamppailussa oli tärkeää kohdistaa huomio ihmisen subjektiviteettiin, koska olennaista on se, mitä ihmisten tietoisuudessa tapahtuu. Ikuisiin arvoihin
vetoaminen tai vainottuja vähemmistöryhmiä koskevan asiallisen tiedon jakaminen on
hyödytöntä, ellei ihmisiä saada syvällisesti tiedostamaan ja yleistä tietoisuutta muuttumaan. (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts. 45841.) 17

17. "Da die Möglichkeit, die objektiven, nämlich gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen, die solche Ereignisse
ausbrüten, zu verändern, heute aufs Äußerste beschränkt ist, sind Versuche, der Wiederholung entgegen zu arbeiten,
notwendig auf die subjektive Seite verwiesen. ... Ich glaube nicht, daß es viel hülfe, etwa an ewige Werte zu appellieren, über
die gerade jene, die für solche Untaten anfällig sind, nur die Achseln zucken würden. Ich glaube auch nicht, Aufklärung
darüber, welche positiven Qualitäten die verfolgten Minderheiten besitzen, könnte sehr viel nutzen. ... Nötig ist also, was ich
in diesem Zusammenhang einmal die Wendung auf das Subjekte genannt habe. Man muß die Mechanismen erkennen, die die
Menschen so machen, daß sie solche Taten verüben können, muß ihnen selbst diese Mechanismen aufzeigen und zu
verhindern trachten, daß sie abermals so werden, indem man ein allgemeines Bewußtsein jener Mechanismen erweckt." (Ts
45841)
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6.1.6. Kasvatuksen tavoite: yhteiskunnallinen kypsyys ja autonominen
subjektius
Subjektiviteetin ja ihmisen tietoisuuden muuttamisen korostus yhdistyi yhteiskunnallisiin
tavoitteisiin. Tulevaisuuden hallinta rakentui keskeiseksi kasvatustoimintaa määrittäväksi
tekijäksi. Vapauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden tulisi määrittää tulevaisuudessa toteutuvaa, parempaa yhteiskuntamuotoa. Oikeudenmukaisuus ja vapaus asettuvat
Horkheimerin mukaan kuitenkin dialektiseen suhteeseen: mitä enemmän vapautta, sitä
vähemmän oikeudenmukaisuutta ja päinvastoin. Kasvatuksen viimekätisenä tavoitteena
nähtiin inhimillisemmän maailman rakentaminen kaikille ihmiskunnan jäsenille huolimatta siitä, että sellaisten tendenssien väitettiin edelleen elävän, jotka edistivät sitä, että
epäinhimillisyydellä on suuri tulevaisuus (Theodor W. Adorno- Archiv, Ts. 45851). 18
Yhteisesti koettu tuska toimii keskeisenä ihmisten välisen solidaarisuuden lähteenä,
jota uudenlaisen ihmiskunnan rakentaminen edellyttää kasvatustoiminnassa luotujen toimintavalmiuksien ja -motiivien sekä autonomian kehittämisen lisäksi. Tällainen tietoisuusmuoto edellyttäisi lisäksi sitä, että yksilöt kantaisivat vastuun siitä, että käyttäisivät
omaa järkeään. Adornon mukaan kansallissosialismin nousussa ei tosin ollut kysymys
siitä, ettei ihmisillä enää olisi ollut minkäänlaisia siteitä toisiin ihmisiin, vaan kysymys oli
ennen kaikkea näiden sitoumusten luonteesta. Ne eivät perustuneet yleismaailmalliselle
solidaarisuuden kokemukselle, vaan sitoumukset olivat luonteeltaan epätasa-arvoa rakentavia ja siten ne mahdollistivat herruuden harjoittamisen. Herruuteen perustuvaa epätasaarvoista järjestystä pidettiin kuitenkin viime kädessä tilapäisenä. (Theodor W. Adorno Archiv, Ts. 45845-46; Ts. 36600; Friesenhahn 1985, 46–63.) 19
Kriittisen teorian kasvatus- ja sivistyskäsitteiden dialektiseen yhdistelmään sisältyi
sekä persoonallisuuden muotoaminen kasvatuksen kautta että korostus, jonka mukaan
yhteiskunnallisilla olosuhteilla on kasvatusta muotoavaa voimaa. Viime kädessä fasismin
toistuminen tai sen estäminen ei ole psykologinen vaan yhteiskunnallinen kysymys. Yksilöllisen tietoisuuden ja psykologisten tekijöiden tarkastelu nähtiin kuitenkin olennaisena
nimenomaan kasvatuksen yhteydessä (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts. 45844). 20 Kasvatus ei kuitenkaan koskaan toteutunut myöskään sosiaalisessa tai yhteiskunnallisessa
tyhjiössä, koska ihminen on aina yhteydessä muihin ihmisiin ja täten väistämättä sosiaali18. "Hätte ich diesen Typus des manipulativen Charakters auf eine Formel zu bringen — vielleicht soll man es nicht, aber zur
Verständigung ist es doch vielleicht gut -, so würde ich ihn den Typus des Verdinglichten Bewußtseins nennen. Erst haben die
Menschen, die so geartet sind, sich selber gewissermaßen den Dingen gleichgemacht. Dann machen sie — wenn es ihnen
möglich ist — die anderen den Dingen gleich. ... ..., die Unmenschlichkeit habe eine große Zukunft."(Ts 45851)
19. "Das die Menschen keine Bindung mehr hätten, sei verantwortlich für das, was da vorging. Tatsächlich hängt der
Autoritätsverlust, eine der Bedingungen des sadistisch-autoritären Grauens damit zusammen. ... ... leicht werden die
sogenannten Bindungen entweder zum Gesinnungspass — man nimmt sie an, um sich als ein zuverlässiger Bürger
auszuweisen — oder sie produzieren Widerstand, Rebellion, psychologisch das Gegenteil dessen, wofür sie mobilisiert
werden. Sie bedeuten Heteronomie, ein sich abhängig machen von Geboten, von Normen, die sich nicht vor der eigenen
Vernunft des Individuums verantworten. Was die Psychologie Über-Ich nennt, das Gewissen, wird dann durch Äußere,
unverbindliche, auswechselbare Autoritäten ersetzt, so wie man es nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches auch in
Deutschland recht deutlich hat beobachten können. Gerade die Bereitschaft, mit der macht es zu halten und äußerlich dem als
Norm sich zu beugen, was stärker ist, ist aber die Sinnesart der Quälgeister, die nicht mehr aufkommen soll. Deswegen ist die
Empfehlung heteronomer Bindungen so fatal. Den Menschen, die sie mehr oder minder freiwillig annehmen, begründen sie
so etwas wie den permanenten Befehlsnotstand. Die einzig wahrhafte Gegenkraft gegen das Prinzip von Auschwitz wäre
Autonomie, wenn ich den kantischen Ausdruck verwenden darf; die Kraft zur Reflexion, zur Selbstbestimmung, zum nicht
Mit-Machen. ... Kurz: der Kritiker wollte durch ein edles existentielles Gerede sich der Konfrontation mit dem Grauen
entziehen. Nicht zuletzt darin liegt die Gefahr, daß es sich wiederhole, daß man es nicht an sich herankommen läßt und den,
der auch nur davon spricht, von sich wegschiebt, als wäre er, in dem er ungemildert davon spricht, der Schuldige, nicht die
Täter." (Ts 45845-46)
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nen olento. 21 Juuri tämä sosiaalisuus eli "ihmisten välisyys" on kasvatuksen mahdollisuuden ehto, sen välttämättömyys ja sen riski yhdessä ja samassa. Kasvatus edellyttää välttämättä erotuksena muusta sosiaalisesta toiminnasta sitä, että se suuntautuu humaanien ja
järjellisten sosiaalisten suhteiden rakentamiseen. Sosiaalinen todellisuus sen sijaan sisältää normatiivisesti tarkasteltuna sekä moraalisesti hyviä että pahoja tendenssejä. Täten
kasvatuksella, joka suuntautuu humaanien ja järjellisten sosiaalisten suhteiden rakentamiseen ja joka täten ylittää vallitsevaa sosiaalisten suhteiden järjestymisen tapaa, on yhteiskuntaa kritisoiva, kriittinen funktio.
Adornon ajattelun yhteiskunnallisuus korostuu hänen esitelmässään "Tabus über dem
Lehrerberuf", jonka hän piti Berliinissä, Institut für Bildungsforschung:ssa huhtikuun 21.
päivänä vuonna 1965. Hän toteaa, että on välttämätöntä tarkastella esimerkiksi koulun ja
yhteiskunnan välisiä suhteita. Hänen mukaansa tiedetään tarkalleen, että kansallissosialistisen järjestelmän syyt olivat viime kädessä yhteiskunnallisia eikä koulu voinut tuottaa tai
estää niitä. Yhteiskunnallisesti on kuitenkin tärkeää, että koulu toteuttaa kasvatustehtäväänsä. Juuri tästä syystä on tärkeää, millaista kasvatustehtävää koulu toteuttaa. Koulun
tulisi kantaa moraalinen vastuunsa, jotta yhteiskunnan muuttaminen olisi mahdollista,
mikä merkitsee ihmiskunnan vapauttamista Auschwitzin kaltaisissa prosesseissa toteutuvasta barbaarisuudesta. (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts. 45116–17.) 22
Yhteiskunnan muuttaminen edellyttää puolestaan ihmisen muuttamista, mikä voi
tapahtua vain kasvatuksen avulla. Ei kuitenkaan ole mitään takeita siitä, että tällainen
muutos tulee onnistumaan, koska toisista ihmisistä tulee samoissakin olosuhteissa toisenlaisia kuin toisista, joten kasvatuksen ja yhteiskunnallisen sivistyksen välillä ei vallitse
suoraviivaista syy-seuraus -suhdetta (Theodor W. Adorno-Archiv, Ts. 45852; ks. myös
Friesenhahn 1985, 113–118.) Kriittiseen kasvatusajatteluun sisältyvä yhteiskuntatodelli-

20. ..., ist der Verdacht wohl begründet, daß das autoritäre Potential auch heute noch stärker ist, als man denken sollte. Ich
möchte aber nachdrücklich betonen, daß die Wiederkehr oder Nicht-Wiederkehr des Faschismus keine psychologische,
sondern eine gesellschaftliche Frage ist. Vom Psychologischen rede ich nur deshalb so viel, weil die anderen,
entscheidenderen Momente dem Willen gerade der Erziehung weitgehend entrückt sind, wenn nicht dem Eingriff der
Einzelnen überhaupt." (Ts 45844)
21. "Gegen solche Besinnungslosigkeit ist anzugehen, die Menschen sind davon abzubringen, ohne Reflexion auf sich selbst
nach außen zu schlagen. Erziehung wäre sinnvoll überhaupt nur als eine zu kritischer Selbstreflexion. ... Das Unbehagen an
der Kultur hat aber — ... — seine soziale Seite." (Ts 45842)
22. "Aber vielleicht darf ich in einem anderen Sinn zum Schluß noch einmal auf den Ausgang zürucklenken, nämlich auf das
Verhältnis von Gesellschaft und Schule. Wir wissen ganz genau, das die eigentlichen Schlüsselposition zu all den Dingen, die
wir verhandelt haben, in der Gesellschaft liegen. Trotzdem zeichnen wir zu glauben, das der Schule eine Art
Schlüsselposition zukommt. ... Ich würde sagen, dieses Bewußtsein hat einen ungeheuer ernsten Erfahrungskern. Wir alle
haben erlebt, in einer nicht zu beschreibenden Weise, den Rückfall der Menschheit in die Barbarei, in einem buchstäblichen
und wahren Sinn. Ich glaube, in der Stadt, in der der Auschwitzprozess stattfindet, ist es gar nicht nötig, darüber mehr zu
sagen. Nun, die Barbarei, der Begriff der Barbarei — und das ist das, was wir erlebt haben — ist ja der Rückfall der
Menschen in einen Zustand, in dem alle jene Formungen sich als Bankrott erklären, denen die Schule gilt. Sicherlich ist,
solange die Gesellschaft die Barbarei aus sich heraus reproduziert, von der Schule allein her das nicht zu schaffen. Aber wenn
man die Barbarei, um die es sich handelt, und die der furchtbare Schatten ist, der über unserer Existenz hängt, doch eben als
den Gegensatz zur Bildung nimmt, würde ich sagen, daß so etwas wie Auschwitz nicht noch einmal in der Welt ist, hängt
doch wesentlich auch davon ab, daß die Menschen entbarbarisiert werden. Und die Frage der Entbarbarisierung der
Menschheit als der Voraussetzung des Überlebens dafür, daß so etwas nicht noch einmal geschehe, die wird bis zu einem
gewissen Grad von der Schule eben doch, so beschränkt auch die Schule sein mag, geleistet. ... , sondern ich meine mit der
Barbarei das Vorurteil, die Unterdrückung, den Völkermord und alle die entsetzlichen Dinge, die wir erleben; darüber (der
moralische Ernst der Schule und diese Entbarbarisierung der Menschheit, S.A.) möchte ich auch keinen Zweifel lassen.
Dagegen anzugehen, ist, so wie die Welt heute aussieht — eine Welt, in der ja politische Möglichkeiten in einem weiten Maß
temporär jedenfalls gelähmt sind -, allein die Sache der Schule. Deshalb ist es trotz aller gesellschaftlichen Gegenargumente
gesellschaftlich so eminent wichtig, daß die Schule ihre Aufgabe erfüllt, und das kann sie nur, indem sie dieser
verhängnisvollen Zusammenhänge sich zunächst einmal bewußt wird, von denen wir gesprochen haben." (Ts 45116–17)
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suuden muotoamisen ja vallitsevan yhteiskunnallisen tilan ylittämisen ajatus konkretisoitui saksalaisen yhteiskunnan demokratisointiin tähdänneenä uudelleenkoulutuksena, joka
suuntautui ennakkoluulojen poistamiseen ja suvaitsevaisuuteen kasvattamiseen.
Yhteiskunnallisen muutoksen idea ei sisältänyt kriittisessä kasvatusdiskurssissa niinkään ajatusta vallankumouksellisen subjektin kasvattamisesta kuin suvaitsevaisen ja vastuullisen ihmisen kasvattamisesta. Demokraattinen kasvatus sisälsi rakkauden, ymmärtämyksen, suvaitsevaisuuden ja vastuullisuuden osatekijät subjektien välisessä vuorovaikutuksessa, minkä taas puolestaan tuli myötävaikuttaa siihen, että yhteiskuntaa kyettäisiin
muuttamaan demokraattisemmaksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että demokraattisliberaalinen kasvatuskäytäntö kykenisi takaamaan tämänsuuntaisen yhteiskunnallisen
kehityksen. Demokraattisen yhteiskunnan mahdollistava sivistysprosessi olisi luonteeltaan kaiken kaikkiaankin hyvin laajalla alueella vaikuttava ja hitaasti etenevä prosessi.
Lisäksi ei ollut mitään takeita siitä, että näiden humaanien kasvatustavoitteiden toteuttamisessa onnistuttaisiin, koska yhteiskunnassa vaikuttavat aina myös muut kuin kasvatusja sivistysprosessit. Sivistysprosessin tavoitteeksi asettui kriittisen teorian mukaan yhteiskunnallinen kypsyys (die Mündigkeit), joka vapauttaa yksilön heteronomisen eli epätasaarvoisen moraalin pakoista ja riippuvuuksista sekä muotoaa yksilön autonomisena subjektina. Kypsäksi, autonomiseksi ihmiseksi tuleminen ei kuitenkaan merkitse kaikista auktoriteeteista vapautumista, vaan auktoriteetti on olennainen osa kypsään ihmisyyteen kasvamista. Järjellinen yhteiskunta edellyttää auktoriteettia, josta yksilöt eivät kuitenkaan voi
olla sillä tavalla riippuvaisia, että se estäisi vapaan järjen käytön ja harkinnan. Järkevästi
rakentuva auktoriteetti onkin erotettava autoritaarisesti rakentuvasta. Subjektin itsemääräämiseen ja autonomiaan perustuva identiteetti (die Mündigkeit) kehittyy rajankäynnissä auktoriteetin osatekijän kanssa. Kypsän ihmisyyden (die Mündigkeit) kehittyminen
edellyttää auktoriteettiongelman järkevää ratkaisemista. Tavoitteena oli kasvattaa ihmisiä, jotka haluavat ja kykenevät asettumaan sellaista barbariaa vastaan, joksi kriittisessä
teoriassa määrittyi yhteiskunnallinen tie Auschwitziin. Kasvatuksen tulee suuntautua
muodostamaan vahvaa, itsestään tietoista ja itsenäistä minää toteuttaakseen tämän tavoitteen. Tämä heijastuu yhteiskunnassa sellaisen toiminnan oppimisessa, jonka avulla kyetään muovaamaan sivilisaatioprosessia. (Friesenhahn 1985, 113–118.)
Adornon kirjoitukset, jotka luotaavat kansallissosialismin historiallista kehittymistä,
muistuttavat meitä siitä, ettei liialliseen optimismiin ole aihetta. Hänen mukaansa vääristynyt auktoriteettiuskoisuus ei ollut pelkästään Saksan ongelma, vaan autoritaarista käyttäytymistä ja auktoriteettiuskoisuutta esiintyi hyvin monissa Euroopan maissa, joissa periaatteessa toimittiin muodollisen demokratian ehtojen alaisuudessa. Pikemminkin Adorno
näkee kansallissosialismin kasvualustana sen, että traditionaalisten auktoriteettien hajoaminen johti tilanteeseen, jossa ihmiset eivät vielä olleet psyykkisesti kypsiä päättämään
itse. (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts. 45843–44.) 23

23. "Vielleicht hat man — ... — den autoritätsglaubigen deutschen Geist für den Nationalsozialismus und auch für Auschwitz
verantwortlich gemacht. Ich glaube, daß diese Erklärung zu oberflächlich ist, obwohl bei uns, wie in vielen anderen
europäischen Ländern, autoritäre Verhaltensweisen und blinde Autorität viel zäher überdauern, als man es unter
Bedingungen formaler Demokratie zugestehen will. Eher ist anzunehmen, daß der Fasismus und das Entsetzen, das er
bereitete, damit zusammenhängt, das die alten, etablierten Autoritäten des Kaiserreichs zerfallen, gestürzt waren, nicht aber
die Menschen psychologisch schon bereit, sich selbst zu bestimmen. Sie zeigten der Freiheit, die ihnen in den Dchoss fiel,
noch nicht sich gewachsen. Darum haben dann die Autoritätsstrukturen jene destruktive und — wenn ich so sagen darf —
irre Dimension angenommen, die sie vorher nicht hatten, jedenfalls nicht offenbarten." (ts 45843–44)
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6.1.7. Dialektiset kasvatus- ja sivistyskäsitteet
Tämän tutkimuksen teoreettisen näkökulman keskeinen käsite — yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen — on perusteltua määritellä sivistyskäsitteen vastineena. Tarkastelen
seuraavassa kriittisen teorian sivistyskäsitettä ja erittelen sivistyskäsitteen ja lähinnä
habermasilaiselta kaudelta peräisin olevan yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen käsitteen välisiä suhteita. Dialektisen kasvatusteorian kannalta merkittäväksi ongelmaksi asettuu tästä näkökulmasta myös kasvatuksen ja yhteiskunnallis-historiallisena oppimisena
käsitteellistetyn sivistyksen suhde. Dialektisen sivistys- ja kasvatusdiskurssin keskeiset
käsitteet ja ulottuvuudet kootaan luvussa 1.12.
Sivistyksen ja kasvatuksen käsitteitä käytetään saksan kielessä usein lähes samamerkityksisinä. Silloin kun niille on annettu toisistaan eroavat merkitykset, kasvatuksella on tarkoitettu eräänlaista "avaamisprosessia", jota suomen kielessä vastaavat ilmaisut kasvamaan saattaminen ja kasvun mahdollisuuksien avaaminen. Sivistyksen käsitteellä on puolestaan tarkoitettu jo saavutettua sisäistä muotoa. Täten kasvatuskäsite määrittyy prosessikäsitteenä ja sivistyskäsite jo muotoutunutta tilaa kuvaavana käsitteenä. Kriittisen teorian
sivistyskäsitteeseen sisältyy yhteiskuntatodellisuuden muotoamisen painotus, jolloin
sivistyksen käsite määrittyy tässä diskurssissa myös prosessikäsitteenä. (Friesenhahn
1985, 144; ks. myös Hoffmann 1993, 43–44.) Kriittisen teorian sivistyskäsite (die
Bildung) kattaa sekä yksilöllisen että yhteiskunnallisen aspektin. Ihmisen sivistyminen ei
toteudu Max Horkheimerin (1952/53, 20–21) mukaan pelkästään siten, että ihminen tekee
itsestään jotain, vaan se toteutuu ensisijaisesti niiden suhteiden kautta, joissa ihminen on
maailmaan ja niissä saatujen kokemusten kautta. Täten sivistys on aina yhteydessä yhteiskuntakokonaisuuteen. Kasvatuksen tehtävänä puolestaan on rakentaa sellaisia olosuhteita, jotka mahdollistavat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen sivistyksen. (ks. myös Friesenhahn 1985, 61–63.)
Sivistyskäsitteen ja sivistyneen ihmisen sisällöllinen määrittäminen on vaikea filosofinen, yhteiskunnallinen ja pedagoginen ongelma. Theodor W. Adorno määrittää kriittisen
teorian sivistyskäsitteen dialektisen ytimen siten, että sivistyksen voima voi asettua esineellistynyttä tietoisuutta vastaan, vaikka toisaalta esineellistynyt tietoisuus juuri estää
sivistysprosessin etenemisen. (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts. 41470). 24 Sivistys saa
sekä negatiivisen määrittelynsä puolittaisena eli näennäisenä sivistyksenä että utooppisen
määrittelynsä subjektin ja yhteiskuntakehityksen tavoitetiloina kriittisen teorian diskurssissa. Adornon mukaan sivistyksen ja yhteiskunnan välinen ristiriita on seurausta paitsi
varhaisempien yhteiskuntamuotojen "sivistymättömyydestä", myös kulttuuriteollisuuden
hengen tuotetta. Kulttuuriteollisuuden henki on peräisin porvarillisesta sivistyskäsityksestä, jonka toteutuneessa muodossa autonomia ei ennättänyt muotoutua. Tietoisuus on
historiallisesti siirtynyt aina uuden vallan alaisuuteen ja siten uuteen epätasa-arvon tilaan.
Raamatun auktoriteetin tilalle asettuvat uudet tietoisuuden valtaajat, esimerkiksi kulttuuriteollisuuden tuotteet, urheilukisat ja televisio. (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts.
36594.) 25

24. "Die Verdinglichung des Bewußtseins, die Verfügung über seine eingeschliffenen Apparaturen schiebt sich vielfach vor die
Gegenstände und verhindert die Bildung, die eins wäre mit dem Widerstand gegen Verdinglichung. Das Geflecht, mit
welchem die organisierte Geisteswissenschaft ihre Gegenstände überzogen hat, wird tendenziell zum Fetisch; was anders ist
zum Exzeß, für den in der Wissenschaft kein Raum sei." (Ts 41470)
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Adorno (1959) väittää vuodelta 1959 peräisin olevassa kirjoituksessaan "Theorie der
Halbbildung", että sivistyksestä on nykyisellään tullut yhä enemmän puolittaista, sosiaalistumista vieraantuneeseen olemiseen. Puolittainen sivistys (die Halbbildung) on luonteeltaan puolustautuvaa. Se poistaa liikehdinnän, joka voisi kyseenalaistaa asioiden vallitsevaa tilaa. Se on olemukseltaan vieraantunutta tietoisuutta, joka ottaa kaiken annettuna ja
tyhjentää kriittisen tietoisuuden. (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts. 36618.) 26 Puolittaisen
sivistyksen käsite määrittää samalla, mitä todellinen sivistys ei ole. Vallitseva yhteiskunnallinen tilanne, joka muotoaa sivistysprosessien sisältöä ja suuntaa, on ristiriitaisessa
suhteessa sivistyskäsitykseen, joka kriittisen teorian mukaan olisi aitoa sivistystä. Tällaisen kaksijakoisen sivistyskäsitteen oli määrä toimia kriittisen teorian diskurssissa yhteiskuntakritiikin perustana. Käsitteen kaksijakoisuuteen kiinnitettiin huomiota myös Adornon kirjoitukseen suunnatussa kommentissa "Aktennotiz für Professor Adorno: Zur Theorie der Halbbildung", jonka kirjoittajan henkilöllisyyttä ilmentävät kirjaimet LvF. Kommentoija on todennäköisesti kriittistä teoriaa sivummalta rakentanut frankfurtilainen
sosiologi Ludvig von Friedeburg, joka sittemmin on tutkinut myös saksalaisen yhteiskunnan koulutusreformeja (ks. von Friedeburg 1992). 27
Kriittisen teorian sivistysdiskurssia luonnehtii ajatus sivistyksen kriisiytymisestä.
Humanistisen sivistysihanteen kriisiytyminen ilmenee Adornon mukaan sekä pedagogisella alueella, esimerkiksi yliopistoissa, jotka eivät kykene luomaan sivistystä eli henkisiä
kokemuksia, että yhteiskunnallisissa liikelaeissa. 28 Esimerkiksi akateemisen sivistyksen
olemukseksi on muodostunut annetun muuttamaton uusintaminen. Yliopiston tehtävänä ei
enää tunnu olevan edistää ajattelua, vaan tutkimusta. (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts.
41470.) 29 Puolittainen sivistys ilmenee yhteiskunnassa siten, että se tuottaa ja uusintaa
objektiivista annettuna olemista, mikä synnyttää voimattomuuden tietoisuuden — sellaisen tietoisuuden, ettei lainomaisille olosuhteille ole tehtävissä mitään (Theodor W.
25. "Halbbildung ist ihr Geist, der mißlungener Identifikation. ... Die totalitäre Gestalt von Halbbildung ist nicht bloß zu erklären
aus dem sozial und psychologisch Gegebenen, sondern ebenso aus dem besseren Potential: daß der in der bürgerlichen
Gesellschaft einmal postulierte Bewußtseinsstand auf die Möglichkeit realer Autonomie des je eigenen Lebens vorverweisst,
die von dessen Einrichtung verweigert und auf die bloße Ideologie abgedrängt wird. Mißlingen aber muß jene Identifikation,
weil der Einzelne von der durch die Allherrschaft des Tauschprinzips virtuell entqualifizierten Gesellschaft nichts an Formen
und Strukturen empfängt, womit er, geschützt gleichsam, überhaupt sich identifizieren, woran er im wörtlichsten Verstand
sich bilden könnte; während andererseits die Gewalt des Ganzen über das Individuum zu solcher Disproportion gediehen ist,
daß das Individuum in sich das Entformte wiederholen muß."(Ts 36600)
"Aber der Widerspruch zwischen Bildung und Gesellschaft resultiert nicht einfach in Unbildung alten Stils, der bäuerlichen.
... Sie wird verdrängt von Geist der Kulturindustrie; das Apriori des eigentlich bürgerlichen Bildungsbegriffs jedoch, die
Autonomie, hat keine Zeit gehabt, sich zu formieren. Das Bewußtsein geht unmittelbar von einen zur anderen Heteronomie
über; anstelle der Autorität Bibel tritt die des Sportsplatzes, des Fernsehens und "der Wahren Geschichten", die auf den
Anspruch des Buchstäblichen, der Tatsächlichkeit diesseits der produktiven Einbildungskraft sich stützt."(Ts. 36594)
26. "Halbbildung ist defensiv; sie weiht den Berührungen aus, die etwas von ihrer Fragwürdigkeit zutage fördern könnten. Nicht
Komplexität sondern Entfremdung schafft die psychotischen Formen der Reaktion auf Gesellschaftliches: ... Die kollektiven
Wahnsysteme der Halbbildung vereinen das Unvereinbare: sie sprechen die Entfremdung aus, sanktionieren sie als sei es wie
immer auch finsteres Geheimnis und bringen sie Scheinhaft nahe, trügende Ersazterfahrung anstelle der Zerfallenen. .. Daher
die Tendenz zur Personalisierung: objektive Verhältnisse werden einzelnen Personen das Heil erwartet. Ihr wahrhafter Kult
schreitet mit der Depersonalizierung der Welt fort. Andererseits kennt Halbbildung, als entfremdetes Bewußtsein, wiederum
kein unmittelbares Verhältnis zu irgendetwas, sondern ist stets fixiert an die Vorstellungen, welche sie an die Sache
heranbringt. Ihre Haltung ist die des taking something for granted; ihr Tonfall bekundet unablässig ein "Wie, das wissen sie
nicht", zumal bei den wildesten Konjekturen. Kritisches Bewußtsein ist verkrüppelt zum trüben Hang, hinter die Kulissen zu
sehen: Riesmann hat das am Typus des inside dopsters beschrieben." (Ts 36618)
27. "Die Kritik am Anfang deutet zumindest darauf hin, daß es gilt, heute einen neuen Bildungsbegriff, der der Veränderung der
Gesellschaft folgt, zu formulieren (gerade für die Bemühungen von Becker und Dirks zur Veränderung der Schulbildung
wäre das ja entscheidend wichtig.) Daß das Anwachsen kritischer Einsicht in das, was ist, mit dem Verlust traditioneller
Bildung zusammengeht (Seite 29) und Nüchternheit mit ihr unvereinbar ist, ist gewiß richtig — nur wie eben müßte moderne
Bildungsbegriff aufsehen, der dieser Entwicklung, die mit "Fug Fortschritt des Bewußtseins heißen darf" Rechnung trägt.
Mit seiner Hilfe wäre dann vielleicht auch aus anderem zuwachsen kann als nur, wie am Ende gesagt wird, aus dem, was
einmal Bildung war." (Ts 36865-6)
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Adorno -Archiv, Ts. 36620). Vallitseva kasvatusjärjestelmä ja kasvatusmenetelmät ovat
olennainen osa mekanismia, joka tuottaa puolittaista sivistystä. Kärjistäen voidaan siis
väittää, että kriittisen teorian diskurssin mukaan nimenomaan kasvatus, jota myös pedagogiikka akateemisena oppialana määrittää, on tuhonnut sivistyksen. 30
Puolittainen sivistys ei merkitse vain puolta sivistystä, vaan se on itse asiassa kaiken
sivistyksen vihollinen, koska siinä toteutuu irrationaalinen. Subjekteista tulee tällaisen
sivistyksen vaikutuspiirissä objekteja, ihmis-esineitä (Theodor W. Adorno -Archiv,
36588). 31 Puolittaisen sivistyksen tunnusmerkki on se, että siitä tulee massatuotannossa
tuotettu kulutushyödyke, joka on teknisten välineiden kautta kaikkien saatavilla. Tosin
teesi puolittaisen sivistyksen kaiken kattavuudesta on vahvasti liioiteltu, mikä jättää tilaa
kritiikille (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts. 36597). 32 Kulttuuriteollisuuden henki ilmentää puolittaista sivistystä, jota kohtaan kriittisen teorian kritiikki kohdistui. Tällaista näennäissivistystä leimaavat konformismi, mukautuvaisuus 33 ja konventionalismi ovat edistämässä totalitaarisia, järjestelmää ylläpitäviä prosesseja. Tämä sivistyksen laji ilmenee
subjekteissa ennakkoluuloisena, autoritaarisena persoonallisuutena. Lisäksi puolittaiselle
sivistykselle on tunnusomaista, että sen ideoiden alla kasvatetaan kapea-alaisia spesialisteja, muttei välttämättä sivistyneitä ihmisiä. 34 Sivistys alistetaan ja typistetään sosiaalisen kohoamisen väyläksi. Puolittainen sivistys läpäisee yhteiskunnan siinä määrin, että
yksittäiset kasvatukselliset ja koulutukselliset reformit eivät kykene muuttamaan vallitsevaa tilannetta. (Theodor W. Adorno-Archiv, Ts 36586–7).
Tässä yhteydessä on syytä Friesenhahnin (1985, 145–149) tavoin esittää kriittisiä huomioita siitä, että Adornon puolittaista sivistystä käsitteellistävää diskurssia voidaan käyttää myös elitististen intressien palveluksessa tulkitsemalla sitä niin, että sivistyksen tulisi28. "Die Erkenntnis des Gesellschaftlichen Unwesens von Halbbildung bestätigt, daß isoliert nicht geändert werden kann, was
von objektiven Gegebenheiten produziert und reproduziert wird, welche die Bewußtseinssphäre zur Ohnmacht verhalten. In
Widerspruchsvollen Ganzen verstrickt auch die Frage nach der Bildung in eine Antinomie. Die ungebrochene Rede von
Kultur ist weltfremd und ideologisch angesichts der objektiv und über alle Grenzen der politischen Systeme hinweg sich
manifestierenden Tendenz zu ihrer Liquidation. Vollends läßt Kultur in abstracto darum nicht sich zur Norm oder zum
sogenannten Wert erheben, weil Beteuerungen solchen Tenors das Verhältnis alles Kulturellen zur Herbeiführung
menschenwürdigen Lebens durch seiner selbst mächtiges Selbstbewußtsein durchschneiden und zu jener Neutralisierung des
Geistes beitragen, die ihrerseits Bildung zerstört." (Ts. 36620)
29. "Unter den Aspekten der gegenwärtigen Universität, denen gegenüber der Ausdruck Krise mehr ist als bloße Phrase, möchte
ich einen hervorheben, den ich gewiß nicht entdeckt habe, der jedoch in der öffentlichen Diskussion kaum die genügende
Aufmerksamkeit fand. Er hängt zusammen mit jedem Komplex, der als Divergenz von Bildung und fachlicher Schulung
bekannt ist, deckt sich aber keineswegs damit. ... Er gilt der Frage, ob der Universität heute Bildung dort noch gelinge, wo sie
nach Thematik und Tradition an deren Begriff festhält, also in den sogenannten Geisteswissenschaften; ob im allgemeinen
der Akademiker durch deren Studium überhaupt noch jene Art geistiger Erfahrung gewinnen kann, die vom Begriff Bildung
gemeint war, und die im Sinn der Gegenstände selber liegt, mit denen er sich befaßt."(Ts. 41468)
"Disziplin wird, im Einklang mit einer gesellschaftlichen Gesamttendenz, zum Tabu über alles, was nicht das je Gegebene
zur reproduziert; eben das aber wäre die Bestimmung des Geistes. An einer ausländischen Universität wurde einem
Studenten der Kunstgeschichte gesagt: Sie sind hier nicht um zu denken, sondern um zu forschen." (Ts 41470)
30. "Was heute als Bildungskrise offenbar wird, ist weder bloß Gegenstand der pädagogischen Fachdisziplin, die unmittelbar
damit sich zu befassen hat, noch von einer Bindestrichtsoziologie — eben der der Bildung — zu bewältigen. Die allerorten
bemerkbaren Symptomen des Verfalls von Bildung, auch in der Schicht der Gebildeten selber, erschöpfen sie nicht in den
nun bereits seit Generationen bemängelten Unzulänglichkeiten des Erziehungssystems und der Erziehungsmethoden.
Isolierte pädagogische Reformen allein, wie unumgänglich auch immer, helfen nicht. Zuweilen mögen sie, im Nachlassen
des geistigen Anspruchs an die zu Erziehenden, auch in einiger Unbekümmertheit gegenüber der Macht der
ausserpädagogischen Realität über jene, eher die Krise verstärken. Ebensowenig reichen isolierte Reflexionen und
Untersuchungen über soziale Faktoren, welche die Bildung beeinflussen und beeinträchtigen; über die gegenwärtigen
Funktion von Bildung; über die ungezählten Aspekte ihres Verhältnisses zur Gesellschaft, an die Gewalt dessen heran, was
sich vollzieht. Ihnen bleibt die Kategorie der Bildung selbst, ebenso wie jeweils wirksame, systemimmanente Teilmomente
innerhalb des gesellschaftlichen Ganzen, vorgegeben; sie bewegen sich im Rahmen von Zusammenhängen, die selber erst zu
durchbringen wären. Was aus Bildung wurde und nun als eine Art negativen objektiven Geistes, keineswegs bloß in
Deutschland, sich sedimentiert, wäre selber aus gesellschaftlichen Bewegungsgesetzen, ja aus dem Begriff von Bildung
abzuleiten. Sie ist zu sozialisierter Halbbildung geworden, der Allgegenwart des entfremdeten Geistes. Nach Genesis und
Sinn geht sie nicht der Bildung voran, sondern folgt auf sie." (Ts 36586–7)
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kin olla pienen eliitin asia, kuten historiallisesti on pääsääntöisesti ollutkin. Adornon
sivistysdiskurssin sisältöä leimaa kulttuurinen elitismi siinä mielessä, että siinä korostuu
ns. korkeakulttuuri — tieteen, taiteen ja musiikin suuret saavutukset. Tosin hänen diskurssiaan on mahdollista pedagogisesti ja poliittisesti tulkita myös siten, että emansipoituminen puolittaisesta sivistyksestä edellyttäisi käytännöllisiä ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat itseisarvoisen sivistyksen mahdollisimman laajoille kansanjoukoille. Vasta tällöin
moraalisesti vastuulliset kansalaiset kykenisivät asettumaan esimerkiksi totalitaarisia
yhteiskunnallisia tendenssejä vastaan. Totalitarismin vastustaminen asettuukin keskeiseksi
tavoitteeksi Adornon sivistysdiskurssissa. Tällaisen tulkinnan puolesta puhuu myös Adornon esittämä kritiikki sitä kohtaan, että sivistys on historiallisesti määrittynyt ennen kaikkea porvarillisena sivistysmonopolina (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts. 36593). Adornon sivistyskäsite ei myöskään ole identtinen ns. akateemisen tai yliopistollisen sivistyksen käsitteen kanssa, vaikka intellektuaalisuuden korostuksella onkin hänen ajattelussaan
vankka asema. Tämä taas puolestaan tulee ymmärrettäväksi kansallissosialistisen ideologian kritiikkinä, sillä kansallissosialismia leimasi älyllisyyden vastaisuus. Tästä tulkintanäkökulmasta katsottuna ei voida yksiselitteisesti katsoa, että Adornon diskurssi edustaisi
intellektuaalista elitismiä. 35
Kriittisen teorian sivistysdiskurssiin sisältyvä "die Mündigkeitin" käsite edustaa laajaalaista sivistysihannetta, joten elitismisyytöksille ei kaikilta osin ole perusteita. Pikemminkin Adornon sivistysdiskurssi sisälsi tavoitteen ylittää porvarillisen sivistyskäsitteen
puolittamaa henkistä ja ruumiillista. 36 Hänen mukaansa sivistys ei ole vain ymmärryksen
muotoutumista, vaan se käsittää koko ihmisen. Sivistys toki kattaa kulttuurin omaksumisen subjektiivisen puolen. Tämän lisäksi se kuitenkin määrittyy myös refleksiivisenä kate31. "Halbbildung ist eine Schwäche zur Zeit, zur Erinnerung, durch welche allein jene Synthesis des Erfahrenen im Bewußtsein
geriet, welche einmal Bildung meinte. Nicht umsonst rühmt sich der Halbgebildete seines schlechten Gedächtnisses, stolz
auf seine Vielbeschäftigheit und Überlastung. Vielleicht wird in der gegenwärtigen philosophischen Ideologie nur deshalb so
viel Aufhebens von der Zeit gemacht, weil sie den Menschen verloren geht und beschwören werden soll, ähnlich wie der
Begriff des Menschen selber seine tönende Popularität erst erlangte, seitdem die Menschen als Subjekte vollends zu
Objekten, Anhängseln der Maschinerie geworden sind." (Ts 366515)
"Zugleich aber ist in solcher Vergeistigung von Kultur deren Ohnmacht virtuell bereits bestätigt, das reale Leben der
Menschen blind bestehenden, blind sich bewegenden Verhältnissen überantwortet. Dagegen ist Kultur nicht indifferent.
Wenn Max Frisch bemerkte, daß Menschen, die zuweilen mit Passion und Verständnis an den sogenannten Kulturgütern
partizipierten, unangefochten der Mordpraxis des Nationalsozialismus sich verschreiben konnten, so ist daß nicht nur ein
Index-fortschreitend gespaltenen Bewußtseins, sondern straf objektiv den Gehalt jener Kulturgüter, Humanität und alles, was
ihr innewohnt, Lügen wofern sie nichts sind als Kulturgüter. Ihr eigener Sinn kann nicht getrennt werden von von der
Einrichtung der menschlichen Dinge. Bildung, welche davon absieht, sich selbst setzt und verabsolutiert, ist schon
Halbbildung geworden." (Ts 36588)
32. "Wohl wären der These von Absterben der Bildung ebenso wie von der Sozialisierung der Halbbildung, ihrem Übergreifen
auf die Massen, triftige empirische Befunde entgegenzuhalten. Das Modell von Halbbildung ist auch heute noch die Schicht
der mittleren Angestellten, während ihre Mechanismen in den eigentlich unteren Schichten offenbar so wenig eindeutig
nachgewiesen werden können wie nivelliertes Bewußtsein insgesamt. Gemessen am Zustand jetzt und hier ist die
Behauptung von der Universalität der Halbbildung undifferenziert und übertrieben." (Ts 36597)
33. "Damit aber ist der Geist von Halbbildung auf den Konformismus vereidigt." (Ts 36614)
34. "Subjektiv ist der Mechanismus, der das Prestige einer nicht mehr erfahrenen und kaum überhaupt mehr gegenwärtigen
Bildung, und die verunglückte Identifikation mit ihn befördert, einer von kollektiven Narzissmus. ... Die Attitüde, in der
Halbbildung und kollektiven Narzissmus sich vereinen, ist die des Verfügens, Mitredens, als Fachmann sich Gebärdens, dazu
gehören." (Ts 36613)
35. "Ganz einfach möchte man sagen: ob sie geistige Menschen sind, schwänge nicht in dem Wort "geistige Menschen" eine
bestimmte Art Hochmut mit, die Erinnerung an elitäre Herrschaftwünsche, die gerade den Akademiker an der
Selbstbesinnung verhindern. ... Wir möchten also in dieser Prüfung sehen, ob diejenigen, die als Lehrer an Höheren Schulen
mit einem schweren Maß an Verantwortung für die geistige und reale Entwicklung Deutschlands belastet sind, Intellektuelle
sind oder, wie Ibsen vor nun schon achtzig Jahren es nannte, bloße Fachmenschen. Daß der Ausdruck "intelektuelle" durch
die Natzis in Verruf geriet, dünkt mir nur ein Grund mehr, ihn positiv aufzunehmen: ein erster Schritt der Selbstbesinnung ist
es, Dumpfheit sich nicht als höheres Ethos zuzuschreiben, Aufklärung nicht zu verlästern, sondern der Hetze gegen die
Intellektuellen, wie immer sie auch sich tarnt, zu widerstehen. Ob jedoch einer ein Intellektueller ist, manifestiert sich vor
allem im Verhältnis zu seiner eigenen Arbeit und zu dem gesellschaftlichen Ganzen, dessen Teil sie bildet." (Ts 39907–8)
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goriana kokonaisvaltaisessa kontekstissaan, joka merkitsee yksilön yhteiskunnassa olemista. Sivistys ei ole Adornolle vain henkinen periaate, vaan myös yhteiskunnalliseen
täysivaltaisuuteen (die Mündigkeit) kasvamisen mahdollisuuden ehto. Yksilön kasvaminen yhteiskunnalliseen täysivaltaisuuteen ja kypsään ihmisyyteen edellyttää sen havaitsemista, etteivät yhteiskunnalliset olosuhteet ole luonnonlainomaiset ja ylittämättömät, vaan
historiallisen kehityksen tulosta (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts. 39925). 37 Jos sivistys
kadotetaan, menetetään myös minuus, joka kykenee asettumaan totalitaarisen yhteiskunnan tukahduttavaa vaikutusta vastaan. 38 Tästä syystä traditionaalinen sivistyksen käsite
tuleekin yhdistää yhteiskuntakritiikin käsitteeseen, joka asettuu vallitsevaa porvarillista
kulttuuria vastaan, jonka Adorno katsoo toimivan välittävänä tekijänä puolittaisen sivistyksen ja yhteiskunnan välillä. 39 Sivistys määrittää kulloistakin yhteiskunnallis-historiallista kontekstia ja niissä toimivien ihmisten välisiä suhteita. (Theodor W. Adorno Archiv,
Ts 36587-36622.)

6.1.8. Marcusen kasvatus-, sivistys- ja yhteiskuntadiskurssi
Myös Herbert Marcusen sivistys- ja kasvatusdiskurssi on perusrakenteeltaan hyvin
samansuuntainen kuin Theodor W. Adornon. Tosin se on Adornon filosofisia käsitteellistyksiä konkreettisempi, esimerkiksi määrittäessään sivistyksen päämääräksi demokraattisen yhteiskuntamuodon. Marcusen sivistysdiskurssi on luonteeltaan sosiologinen, kun
taas Adornon ja Horkheimerin diskurssit ovat filosofisia. Näiden diskurssien samankaltaiset perusainekset kuitenkin ovat inhimillisen kasvun ja yhteiskunnan dialektiikka sekä
vallitsevan yhteiskunnallisen olemisen ja vallitsevan tilanteen ylittämisen dialektiikan huipentuminen kasvatus- ja sivistysprosesseissa. Adornon ja Marcusen kasvatus- ja sivistysdiskurssien sisällölliset erot selittyvät kulttuurikontekstien erilaisuudesta käsin. Adornon
intellektuaalisena ja akateemisena taustana toimi saksalainen yliopistomaailma, Marcusen
amerikkalainen. Lisäksi Marcusen kasvatus- ja sivistysdiskurssissa korostui voimakkaammin yhteiskunnallisen eriarvoisuuden dialektiikka kuin Adornon diskurssissa.
36. "Der Doppelcharacter der Kultur, dessen Balance gleichsam nur augenblickweise glückte, entspringt im unversöhnten
gesellschaftlichen Antagonismus, den Kultur heilen möchte und als bloße Kultur nicht heilen kann. In der Hypostasis des
Geistes durch Kultur verklärt Reflexion die gesellschaftliche anbefohlene Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit.
Das alte Unrecht wird gerechtfertigt als objektive Superiorität des herrschenden Prinzips, während es freilich wiederum nur
durch die Trennung von den Beherrschten die Möglichkeit zeitigt, der Sturen Wiederholung von Herrschaftsverhältnissen ein
Ende zu bereiten. Anpassung aber ist unmittelbar das Schema fortschreitender Herrschaft." (Ts 36590)
37. "Das Individuum wird mündig überhaupt nur dann, wenn es aus der Unmittelbarkeit von Verhältnissen sich löst, die nicht
einmal naturwüchsig sind, sondern bloß noch Rückstand überholter historischer Entwicklung, eines Toten, das nicht einmal
von sich selbst weiß, daß es tot ist." (Ts 39925)
38. "Die Signatur der Halbgebildeten ist es, daß er sein Ich durchstreicht um der Interessen des Ichs willen; er betreibt
Selbsterhaltung ohne Selbst. ... Erfahrung, die Kontinuität des Bewußtseins, in der das Nichtgegenwärtige dauert, in der
Übung und Assoziation im je Einzelnen Tradition stiften, wird ersetzt durch die punktuelle, unverbundene, auswechselbare
und ephemere Informiertheit, der schon anzumerken ist, das sie im nächsten Augenblick durch andere Informationen
weggewischt wird." (Ts 36614)
39. "Ich darf die Idee der Kultur nicht, nach den Gepflogenheit der Halbbildung selber, sakrosankt sei. Denn Bildung ist nichts
anderes als Kultur nach der Seite ihrer subjektiven Zueignung. Kultur aber habt Doppelcharackter. Er weist auf die
Gesellschaft zurück und vermittelt zwischen dieser und der Halbbildung. Nach deutschen Sprachgebrauch gilt für Kultur, in
immer schrofferem Gegensatz zur Praxis, einzig Geisteskultur. Darin spiegelt sich, daß die volle Emanzipation des
Bürgertums nicht gelang oder erst zu einem Zeitpunkt, da die bürgerliche Gesellschaft nicht länger der Menschheit sich
gleichsetzen konnte. Das Scheitern der revolutionären Bewegungen, die in den westlichen Ländern den Kulturbegriff als
Freiheit verwirklichen wollten, hat die Ideen jener Bewegungen gleichsam auf sich selbst zurückgeworfen und den
Zusammenhang zwischen ihnen und ihrer Verwirklichung nicht nur verdunkelt, sondern mit einem Tabu belegt." (Ts 36587–
36588)
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Tässä esiteltävä kasvatus- ja sivistysdiskurssi perustuu keskeisiltä osiltaan muistiinpanoihin, jotka Marcuse teki esitelmäänsä "Education and Social Change" varten. Sitä ei
ollut kirjoitettu viimeistellyksi tekstiksi. Hän esitelmöi Brooklyn Collegessa New Yorkissa vuonna 1968. Hyödynnän muistiinpanoja kriittisen teorian kasvatus- ja sivistysdiskurssin rekonstruktiossani. Marcuse (1968) määrittelee kasvatuksen (education) sellaisen
tiedon opetuksena ja oppimisena, jota pidetään välttämättömänä inhimillisen elämän säilyttämisen ja parantamisen kannalta. Yleistä sivistystä ja koulutusta (general education)
on historiallisesti tarkasteltuna luonnehtinut se, että se on ollut harvojen etuoikeus. Yleisen sivistyksen käsite onkin kohtalaisen nuori. Sivistys rajoittui aiemmin hallitsevien
luokkien etuoikeudeksi, koska suuret kansanjoukot oli alistettu elämän välttämättömyyksien hankinnan palvelukseen, jolloin heillä ei yksinkertaisesti ollut aikaa sivistyä. Lisäksi
oli hallitsevien luokkien edun mukaista, että hallitut luokat otaksuivat, että hallitsevat luokat tiesivät, mikä heille oli hyväksi. Marcusen mukaan sivistys ei ollut yleistä vielä 1960luvullakaan, jolloin tätä kuitenkin vaadittiin. Se oli edelleenkin yläluokan etuoikeus. Koulutuksellinen epätasa-arvo (educational inequality) oli edelleen seurausta yhteiskunnallisesta epätasa-arvoisuudesta. (Herbert Marcuse -Archiv, 0343.01, 1.)
Marcusen mukaan sivistyksen rajoittaminen harvojen etuoikeudeksi on tukenut sitä,
etteivät kasvatuksen "kumoukselliset" ainekset ole päässeet vaikuttamaan. Tieto, älyllisyys ja järki kantavat aina mukanaan myös vallitsevan yhteiskunnallisen järjestyksen kannalta kumouksellisia aineksia, koska ne toimivat yhteiskunnallisen muutoksen lähteinä.
Kasvatukseen sisältyy aina aavistus "paremman" järjestyksen mahdollisuuksista, mikä
ilmenee sen kyvyssä loukata vallitsevan yhteiskunnan kannalta sosiaalisesti hyödyllisiä
tabuja ja harhakäsityksiä. Kasvatukseen sisältyy tästä syystä aina jotain epäilyttävää.
Sivistyksestä osattomiksi jääneet osoittavat sitä kohtaan myös epäluottamusta, järjen pelkoa ja niiden vastaisuutta, joilla on asiantuntemusta ja tietoa. Olosuhteet, jotka periaatteessa voisivat muuttua, eivät kuitenkaan käytännössä muutu juuri tästä syystä. Lisäksi
tämä muuttumattomuus on seurausta siitä, että ihmiset samastuvat hallitseviin, mikä suojelee näiden hallitsevaa asemaa. Anti-intellektualismi on tämän muuttumattomuuden seuralainen. Anti-intellektualismi on mentaliteetti: parempi olla tietämättä liikaa. Se toimii
sekä sivistyksestä osattomiksi jääneiden tapana "kostaa" se, että hallitsevat luokat ja
samalla hallitseva sivistyneistö on alistanut heitä. Tällöin se oheistuotteenaan tuottaa
myös muuttumattomuutta ja toimii alistamisen hyväksymisen välineenä. Tällä kaksijakoisella kampanjalla älymystöä vastaan on pitkä historia, jonka rakentumisessa on keskeisessä asemassa tieteellinen tieto. Anti-intellektualismi ilmeni eri muodoissaan aina
uudesta testamentista ja keskiajan kirkosta lähtien silloisiin populistisiin liikkeisiin ja jopa
työväenliikkeeseen asti, jossa se asetti työväestön ja opiskelijat vastakkain. (Herbert Marcuse -Archiv, 0343.01, 1–2.)
Tendenssi yleistä sivistystä kohti etenee huolimatta tästä kahtalaisesta, sekä ylhäältä
että alhaalta tulevasta vastustuksesta. Vastustus tulee ylhäältä, koska sivistyspääomaa
omaava eliitti ei ole valmis jakamaan sitä. Vastustus tulee alhaalta, koska sivistyspääomasta osattomiksi jääneet eivät ole valmiita omaksumaan hallitsevan luokan sivistystä.
Yleisen sivistyksen eteneminen ja siihen liittyvä koulutuksen yleistyminen johtuu siitä,
että tätä edistää tietty taloudellinen perusta. Teollisen yhteiskunnan tarve kasvattaa
ammattitaitoisten työntekijöiden varastoa on tämän materiaalisen perustan ydin. Saman
tendenssin ilmentymää on, että luonnontieteilijöitä ja teknisiä asiantuntijoita tarvitaan
tuotantovoimien ja niiden tarvitseman välineistön tehokkaaseen kehittämiseen. Samaa
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tendenssiä on viime aikoina ilmentänyt myös se, että psykologista ja sosiologista asiantuntemusta tarvitaan talouden ja poliittisen järjestelmän intressien edistämisen palvelukseen. Sivistyksen (education) dialektiikka merkitsee toisaalta kasvavaa riippuvuutta koulutuksesta (education) ja rajoittamatonta tiedon tarvetta kilpailuun perustuvista taloudellisista prosesseista ja poliittisten prosessien hallinnasta. Toisaalta se merkitsee samanaikaisesti lisääntyvää tarvetta sisällyttää tieto ja järki vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen parantamisen ja taloudellisen kasvun käsitteelliseen viitekehykseen. Tämä edellyttää näiden
tekijöiden sovittamista vallitsevaan arvouniversumiin siinä tarkoituksessa, että voitaisiin
suojella tätä yhteiskuntamuotoa radikaalilta muutokselta. Tästä dialektiikasta seuraa
konkreettisesti professionaalisen ja ammattisuuntautuneen koulutuksen korostus ja humanististen alojen väheksyntä. Samalla tämä suuntaus tuottaa transendentaalisen eli vallitsevaa ylittävän, kriittisen ajattelun alennustilan. Sivistykseen ja kasvatukseen sisältyvä
poliittisuus toteuttaa järjen transendentaalista eli vallitsevaa ylittävää ominaisuutta. Transendentaalisuus ei määrittynyt Marcusen diskurssissa metafyysiseksi, vaan empiiriseksi
vallitsevan tilan ylittämiseksi, joka kiinnittyi elämän säilyttämisen ja parantamisen sekä
inhimillisen vapauden todellisiin mahdollisuuksiin. Nämä mahdollisuudet tarkoittavat ja
ovat tarkoittaneet yhteiskunnallisena ja poliittisena toimintana toteutettavaa ja toteutunutta vallitsevan kulttuurin muuttamista. (Herbert Marcuse -Archiv, 0343.01, 2–4.)
Sama dialektiikka heijastuu myös yhteiskuntatieteiden historiallisessa kehityksessä.
Esimerkiksi sosiologia syntyi "demokraattisen vallankumouksen" aikakaudella eli valistusajalla, jolla sitä käytettiin älyllisenä aseena taistelussa sääty-yhteiskunnan järjestystä
vastaan ja porvarillisen vallankumouksen puolesta. Tähän yhteiskunnalliseen muutokseen liittyi myös ohjelma, jonka tavoitteena oli uuden yhteiskunnan rationaalinen ja tieteellinen organisointi. Dialektiikan toinen ulottuvuus ilmeni konfliktina uuden hallitsevan
luokan intressien kanssa ja taisteluna alhaalta tulevaa, kasvavaa vastustusta vastaan. Porvarillisen sivistysideaalin rinnalle kohosi sosialistinen ihanne. Sosiologiassa tämä kehitys
näkyi jakautumisena kahtia: yhtäältä radikaalisti vallitsevaa ylittävään sosiologiaan, joka
suuntautui utooppiseen ja tieteelliseen sosialismiin, ja toisaalta empiiris-positivistiseen
sosiologiaan, joka ilmeni sosiaali-insinöröintinä, markkinatutkimuksina ja niihin liittyvinä ihmissuhdetutkimuksina. (Herbert Marcuse -Archiv, 0343.01, 2–4.)
Edellä esitellyt esimerkit osoittavat Marcusen mukaan vakuuttavasti, että poliittinen
ulottuvuus on olennainen osa nykyistä tiedeinstituutiota, sivistystä, kasvatusta ja koulutusta (education). Näissä näkemyksissä tulee keskeisesti esille myös Marcusen "education"-käsitteen laaja-alaisuus. Se merkitsee sekä koulutusta, kasvatusta että sivistystä. On
perusteltua väittää, että se vastaa laajimmillaan Theodor W. Adornon ajattelustakin
rekonstruoitua, yhteiskunnallisesti taustoittuvaa sivistyskäsitettä, joka siis oli tunnusomainen kriittisen teorian diskurssissa. (Herbert Marcuse -Archiv, 0343.01, 2–4.)
Marcusen sivistyskäsite sisältää vahvan yhteiskunnallisen painotuksen siten, että se
lähes vastaa sivilisaation käsitettä, jossa on keskeistä inhimillisen olemisen ja poliittisen
vapautumisen pohdinnan lisäksi teknologisen edistyksen tarkastelu. Rekonstruoin Marcusen sivistyskäsitettä hänen Pariisin luentojensa "Tendences de la societe industrielle
advancee" ja "Répression sociale et répression psychologique: Actualité de politique de
Freud" perustalta. Ne pidettiin kuumimman opiskelijaliikehdinnän vuonna 1968.
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"La lutte de l'existence humaine était une lutte avec les dieux, avec le destin, le
démon, l'absolu. Ceux-ci étaient conçus comme forces existentielles, c'est à dire,
comme appatenant à la réalité humaine elle-même."( Herbert Marcuse -Archiv
0336.01, 95).
Myös Marcusen sivistysdiskurssissa on kommunikaatiolla keskeinen asema: yksiulotteisesta kommunikaatiosta olisi välttämätöntä edetä kommunikaation moniulotteistamiseen
ja dialogiin, jossa olisi mahdollista ratkaista ainakin tiede- ja sivistysinstituutioiden, ehkä
jopa laajemman yhteiskunnan ja universumin ongelmia. Sivistyksen päämääriksi määrittyvät yleiset ihmisoikeudet, jotka Marcuse ilmaisee ihmisoikeuksien julistusta myötäillen
seuraavasti:
" 'tous les hommes sont néés égaux; ils ont reêu de leur créateur certains droits
inaliénables, parmi lesquels celui à la vie, à la liberté, et à la recherche du
bonheur...'. ... ...: en réalité, tous les hommes ne sont pas égaux; ne peuvent pas
jouir de leurs droits inaliénables; l'Etat n'est pas la Raison, etc." (Herbert Marcuse Archiv 0336.01 VI:7.)
Todellisuus on kuitenkin toisenlainen. Inhimillistä sivilisaatiota painaa Marcusen mukaan
taakka, jonka olemassaolo on seurausta siitä, että ihminen herruuttaan orjuuttaa toista
ihmistä. Asiaintila on osoitus siitä, että vallitsee yksiulotteisuus. Mitään yksiselitteistä
pelastusta ei ole odotettavissa.
"La société industrielle évoluée apparait comme uni-dimensionnelle en toutes ses
sphères." (Herbert Marcuse -Archiv 0336.01 VI: 68).
Marcusen 1960-luvun ehdotukset sivilisaation suunnan muuttamiseksi ja uudenlaisen
sivistyksen muodostamiseksi olivat varsin radikaaleja. Niitä on tulkittu siten, että niissä
tavoiteltiin — jos ei nyt yhteiskunnallista vallankumousta — niin ainakin kapinaa kulttuurista ja seksuaalista tukahduttamista vastaan. Tosin Marcuse toteaa, ettei näiden tavoitteiden saavuttaminen yksistään riitä takaamaan maailmaan oikeudenmukaisuutta.
"Ce n'est pas liquider la lutte du prolétariat que de l'élargir et d'en faire une
contestation globale, économique, politique mais aussi culturelle et morale."
(Herbert Marcuse -Archiv 0336.02, 2).
Tosin myös luovien viettienergioiden vapautumisella oli keskeinen merkitys tässä freudilaiselle diskurssille perustuvassa ohjelmassa, joka tähtäsi tukahduttavan suoritusperiaatteen ja teknologian varaan rakentuvan sivilisaation ongelmien ratkaisemiseen:
"Ainsi, le progrés de la civilisation est le progrés de la destruction: en même temps
qu'il augmente la richesse et la liberté possible, il entraine la croissance de
l'instinct de mort qui détruit cette possibilité. Cette dialectique fatale condamne-telle la civilisation à l'échec ?" (Herbert Marcuse -Archiv 0336.02, 5.)
"Une civilisation non répressive serait ... . C'est à-dire l'ábolition du loisir qui n'ést
que la contre-partie du travail aliéné, et le dévelopment de travail attrayant pour la
pacification de l'existence, qui nécessiterait comme condition préalable la
planification en vue de la satisfaction universelle des besoins vitaux." (Herbert
Marcuse -Archiv 0336.02, 7.)
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"Et la liberation instinctuelle devient elle-même répressive si elle s'effectue dans le
carde de la société répressive. ... ... ... Un spectre hante le monde: celui de la
domination totale et confortable, où toute opposition semble irrationnelle. Mais
l'opposition n'a jamais été aussi rationelle qu'aujourdhui, où la véritable histoire
humaine devient possible." (Herbert Marcuse -Archiv 0036.02, 7.)

6.1.9. Kasvatuksen tavoitteet: emansipaatio ja radikaali
yhteiskunnallinen muutos
Kriittisen teorian sivistysdiskurssissa korostuu emansipatorinen yhteiskunnallinen valistus- ja muutosprosessi. Se sisältää yhteiskunnallisen painotuksen lisäksi yksilön autonomiavaatimuksen. Sivistysprosessin yksilöllinen ja historiallinen eteneminen rakentaa aina
myös uuden tietoisuuden. 40 Tässä mielessä sivistyksen luonne määrittyy dynaamisena ja
epäsovinnaisena. (Friesenhahn 1985, 145–147.) Sivistys ja yhteiskunnallinen muutos
edellyttivät Adornon mukaan oikean tietoisuuden omaavien subjektien kasvattamista,
jotta vastarinta sekä parempaan todellisuuteen ja laadulliseen muutokseen tähtäävä kokemusmaailma mahdollistuisivat. Kriittinen itsereflektio on välttämätön edellytys, koska
tietoisuus ja toiminta ovat nykyisellään kehittyneet puolittaisen sivistyksen vaikutuspiirissä. (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts. 36622.) 41 Kriittisen teorian sivistysdiskurssissa
luotettiin kasvatuksen voimaan järkevien ja inhimillisten yhteiskunnallisten olosuhteiden
muotoajana ja vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän rakentamien pakkojen muuttajana.
Yhteiskunnallinen valta asettuu täten pedagogisesti olennaiseksi kysymykseksi. 42 Tämä
selittyy sillä, että kriittisen teorian kasvatus- ja sivistysdiskurssit muotoutuivat jatkuvassa
yhteiskunnallisessa rajankäynnissä kansallissosialistisen yhteiskuntajärjestyksen ja fasistisen järjestelmän kanssa.
Kasvatuksen tavoitteena korostui kypsä ihmisyys (die Mündigkeit) kriittisen teorian
diskurssissa. Kasvatus määrittyi tärkeimmäksi tekijäksi tiellä kypsään ihmisyyteen ja
yhteiskunnalliseen täysivaltaisuuteen. Kasvatus kiinnittyi tosin myös vallitsevaan järjestelmään, jota se yhteiskunnalliseen täysivaltaisuuteen suuntautuessaan täten välttämättä
vastusti ja kritisoi (Friesenhahn 1985, 159). Adornon kasvatusdiskurssin keskeisimmäksi
ongelmaksi muodostuukin, miten mahdollistaa oikeanlainen kasvatus, joka kykenisi kitkemään ja estämään autoritaarisuuden ja edistämään demokratiaa. Kriittisen teorian
tavoitteenasettelut eivät kuitenkaan sisältäneet mitään kaikkivoipaisuuden ajatusta, jonka
mukaan olisi katsottu, että tällainen pedagoginen, sivistyksellinen, kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos olisi toteutettavissa helposti ja yksinkertaisesti kasvatusta muutta-

40. "Die Kraft dazu (Integrität) aber wächst dem Geist nirgendwoher zu als aus dem, was einmal Bildung war. Tut indessen der
Geist nur dann, daß gesellschaftliche Rechte, solange er nicht in der differenzlosen Identität mit der Gesellschaft zergeht, so
ist der Anachronismus an der Zeit: an Bildung festzuhalten, nachdem die Gesellschaft ihr die Basis entzog. Sie hat aber keine
Möglichkeit des Überlebens als die kritische Selbstreflexion auf die Halbbildung, zu der sie notwendig wurde." (Ts 36622)
41. "Gegenwärtig ist immerhin der wirtschaftliche Druck auf dem meisten kaum so unerträglich, daß er die Selbstbesinnung und
die Selbstreflexion der Sache in sich verschlüge: es ist mehr das Gefühl der gesamtgesellschaftlichen Ohnmacht, einer
universalen Abhängigkeit, die es zur Kristallisation der eigenen Bestimmung gar nicht mehr kommen läßt, als die materielle
Not alten Stils." (Ts 39931)
42. "Anpassung aber kommt, in der nun einmal existenten, naturwüchsigen Gesellschaft, über diese nicht hinaus. Die Gestaltung
der Verhältnisse stößt auf die Grenze von Macht; noch im Willen, sie menschenwürdig einzurichten, überlebt Macht als das
Prinzip, welches die Versöhnung verwehrt. Dadurch wird Anpassung zurückgestaut: ...."(Ts 36590)
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malla. 43 Kaiken kaikkiaan eloonjäämistaistelu ja sopivimman selviytymisen ajatus olivat
siinä määrin syvään juurtuneita ihmiskunnan kollektiiviseen tietoisuuteen jo paljon ennen
kansallissosialistisen järjestelmän kehittymistä, että sivistyksen voimaa voidaan epäillä.
Kansallissosialismi osoitti, kuinka kapea sivistyksen pintakerros moraalisessa mielessä
oli. Ja kaikki tämä tapahtui kuluvalla vuosituhannella. 44
Lyhyesti ilmaistuna sivistys on kriittisessä diskurssissa valistusta ja sivistyksen päämäärä on emansipaatio, joka on enemmänkin prosessi kuin tila. Moderneissa yhteiskunnissa tapahtunut tiedon räjähdysmäinen lisääntyminen ei kuitenkaan Adornon mukaan
merkitse sitä, että voitaisiin katsoa ihmiskunnan sivistysprosessin edenneen korkeammalle tasolle. 45 Ei voida siis väittää, että eläisimme sivistyneisyyden tai valistuneisuuden
tilassa. Korkeintaan voidaan varovaisesti kantilaisittain väittää, että elämme sivistymisen
tai valistumisen aikoja, jos sitäkään. Adornon sivistysdiskurssia luonnehtii tietty menneeseen — humanismin ideoiden mukaiseen sivistykseen — kaipaava nostalgia. LvF:n nimikirjaimilla varustetussa kommenttipuheenvuorossa todetaankin, että puolittaisen sivistyksen syiden analyysi johtaa takaisin menneisyyteen ja tuottaa vaikutelman, että puolittaisen
sivistyksen murtaminen olisi mahdollista vain aikaisempien kasvatusmuotojen muuttamisen kautta. Tällöin esineellisestä ja vieraantuneesta tietoisuudesta vapautuminen on
nykyisyydessä vahvasti kyseenalaista (Theodor W. Adorno -Archiv, Ts. 36865). 46 (ks.
myös Friesenhahn 1985, 145–150.)
Kriittisen teorian sivistysdiskurssin tavoitetila, kypsä ihmisyys (die Mündigkeit), sisältää myös suvaitsevaisuuden ja demokraattisen asenteen ulottuvuudet. Marcusen mukaan
suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus, jotka näennäisesti toteutuvat moderneissa yhteiskunnissa, voivat olla myös tukahduttavia. Näkemys tulee ymmärrettäväksi sitä kautta, että
Marcusen suvaitsevaisuuskäsitteen mukaan kaikkea ei ole tarpeen suvaita. Argumentti on
erittäin käyttökelpoinen esimerkiksi kysyttäessä, tuleeko kaiken kattavan suvaitsevaisuuden nimissä suvaita myös kansallissosialismia. Marcuse toteaa, että suvaitsevaisuudellakin on rajansa, objektiiviset historialliset rajansa, vaikkakin suvaitsevaisuutta yleisesti
ottaen esiintyy liian vähän. Suvaitsevaisuudesta tulee väärää, petollista suvaitsevaisuutta,
jos se luo tasa-arvon ja vapauden harhan silloin, kun todellisuudessa toimitaan sellaisen
43. "Die unablässig weiter anwachsende Differenz zwischen gesellschaftlicher Macht und Ohnmacht verweigert den
Ohnmächtigen — tendenziell bereits auch den Mächtigen — die realen Voraussetzungen zur Autonomie, die der
Bildungsbegriff ideologisch konserviert." (Ts 36596)
44. "Umgekehrt hat Kultur, wo sie als Gestaltung des realen Lebens sich verstand, einseitig das Moment der Anpassung
hervorgehoben, die Menschen dazu verhalten, sich aneinander abzuschleifen. Dessen bedurfte es, um den fortdauernd
prekären Zusammenhang der Vergesellschaftung zu stärken und jene Ausbrüche ins Chaotische einzudämmen, die offenbar
gerade dort periodisch sich ereignen, wo eine Tradition autonomer Geisteskultur etabliert ist. Die philosophische
Bildungsidee auf ihrer Höhe wollte natürliches Dasein bewahrend formen. Sie hatte beides gemeint, Bändigung der
naturwüchsigen Menschen durch ihre Anpassung aneinander und Rettung des Natürlichen im Widerstand gegen den Druck
der hinfälligen, von Menschen gemachten Ordnung. ... Die ganz angepaßte Gesellschaft ist, voran ihr Begriff
geistesgeschichtlich mahnt; bloße darwinistische Naturgeschichte. Sie prämiert das survival of the fittest. — Erstarrt das
Kraftfeld, das Bildung hieß, zu fixierten Kategorien, sei es Geist oder Natur, Suveränität oder Anpassung, so gerät jede
einzelne dieser isolierten Kategorien im Widerspruch zu dem von ihr Gemeinten und gibt sich her zur Ideologie, befördert
die Rückbildung." (Ts 36589–36590)
45. "Kein Zufall, daß schon, als Marx und Engels die kritische Theorie der Gesellschaft konzipierten, jene Sphäre, auf welche
der Begriff der Bildung primär zielt, Philosophie und Kunst, vergröbert und primitivitiert war. Solche Simplifizierung ist
unvereinbar geworden mit der gesellschaftlichen Intention, endlich doch aus der Barbarei hinauszuführen: sie hilft
unterdessen im Osten zum nackten Schrecken. Fortschreitendes Bewußtsein, das der Angehorteten, zum Besitz
verschandelten Kultur widersteht, ist nicht nur über sonder immer zugleich auch unter der Bildung. ... Dem Fortschritt selber,
der Kategorie des Neuen ist als Ferment ein Zusatz von Barbarei beigemischt: ... " (Ts 36620)
46. "Zwar erschließt sich nur von ihm her das, was wiederum im traditionellen Sinn Halbbildung wirklich ist, doch führt die
Analyse der Gründe der Halbbildung dann notwendig in die Vergangenheit zurück, und es entsteht der Eindruck, daß nur
Vergangenes (wie frühere Formen der Erziehung) der Halbbildung abhelfen könnte." (Ts 36865)
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yhteiskunnallisen rakenteen vallitessa, joka mahdollistaa diskriminoinnin, epätasa-arvoisen kohtelun ja epätasa-arvoiset lopputulokset. Marcuse toteaa provosoivasti, että vallitsevan järjestelmän ääni kuuluu kaikkien kommunikaatiokanavien kautta. Radikaalin opposition ääni kuuluu joskus, mutta sillä ei ole taloudellisin kriteerein kovin paljon luvattavana. Myös radikaalia oppositiota voidaan suvaita tämän perustavanlaatuisesti epätasaarvoisen rakenteen sisällä. Suvaitsevaisuus ulottuu aina siihen rajaan asti, jonka jälkeen
oppositio yrittää voittaa heikkoutensa ja osoittaa demokratian näennäisyyden. Tämän
rajan ylitettyään se kohtaa demokratian todellisuuden institutionaalistuneine väkivaltakoneistoineen, jotka kohdistetaan kansalaistottelemattomuuteen. (Herbert Marcuse -Archiv,
0343.01, 9–10.)
Merkittävää Marcusen sivistysdiskurssissa on, että siinä tarkastellaan pedagogisen ja
poliittisen yhteyksiä. Sivistyksen erääksi keskeiseksi ulottuvuudeksi määrittyy yhteiskunnan demokraattinen rakentuminen, mikä edellyttää suvaitsevaisuutta. Vasta näiden ehtojen
vallitessa voi muodostua oppositio, kehittyä vallitsevan järjestyksen kritiikkiä ja toteutua
vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän muutos laadullisesti toiselle tasolle. Kansalaistottelemattomuus on eräs keino vallitsevan yhteiskunnan todellistumisen tavan ylittämiseen.
Tosin tämä ei ole ainoa radikaalin muutoksen mahdollistava toimintatapa demokraattisessa yhteiskunnassa. Muutoksia on periaatteessa mahdollista saada aikaan myös äänestämisen, enemmistöpäätösten, keskustelun, kasvatuksen ja suostuttelun keinoin. Marcuse
kyseenalaistaa demokraattisen yhteiskunnan itsestäänselvyyden kysyen, onko todellista
demokratiaa koskaan ollutkaan olemassa. (Herbert Marcuse -Archiv, 0343.01, 9–10.)
Marcuse määrittää demokratian ehdot seuraavasti: täysin vapaa "yleisen mielipiteen"
muodostaminen yleisesti saatavilla olevan, kokonaisvaltaisen tiedon perusteella sekä tasavertainen pääsy kommunikaatiovälineisiin, mikä puolestaan edellyttää monopolistisen
kontrollin poistamista yhteiskunnasta. Jos nämä vähimmäisehdot eivät vallitse, hallitseva
enemmistö toimii vakiintuneen järjestyksen ylläpitämiseksi ja toteuttaa vain pieniä muutoksia vakiintuneen järjestyksen sallimissa rajoissa. Demokratisoitumisprosessi juuttuu
tällöin helposti demokraattisiin muotoihin, jolloin demokraattisen yhteiskunnan objektiivisuus, neutraalius ja suvaitsevaisuus asettuukin vallitsevan järjestyksen säilyttämisen palvelukseen. Demokraattisen perustan luominen, historiallisen tasapainon uudistaminen ja
yhteiskunnallisen muutoksen esteiden poistaminen edellyttävät oppositiota ja osallistumista muutokseen tähtääviin liikkeisiin, joihin kiinnittyvät historialliset mahdollisuudet
valmistella maaperää paremmalle, humaanimmalle yhteiskunnalle. (Herbert Marcuse Archiv, 0343.01, 11.)
Yhteiskunnallisella oppositiolla ja sen harjoittamalla vastustuksella on mahdollista vaikuttaa myös kasvatuksen ja yliopiston radikalisointiin, mikä voi olla edistämässä suljetun
akateemisen maailman avautumista. Tällöin on Marcusen mukaan kysymys poliittisesta
kasvatuksesta. Kasvatuksen ja politiikan dialektiikka määrittyy tässä diskurssissa kamppailuasetelmina. Kasvatus merkitsee sekä vastahyökkäystä että puolustautumista yhä
aggressiivisemman ja raa'emman järjestelmän tukahduttavaa valtaa vastaan. Puolustautuminen edellyttää kasvatusta, joka taistelee elämän puolesta. Tämä merkitsee sellaisen kasvatuksen vastustamista, joka muotoutuu väkivaltaisessa yhteiskuntajärjestelmässä "kasvatukseksi kuolemaan". "Kasvatus kuolemaan" näkyy konkreettisesti esimerkiksi yliopistossa sotateollisuuden palvelukseen asetettuna tutkimuksena ja rasististen, imperialististen ja riistävien liikkeiden ja politiikkojen propagointina — politiikkojen, joita vastassa ei
ole mitään "toista puolta". Vastapainoksi tarvitaan Marcusen mukaan kasvatusta valikoi-
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vaan suvaitsevaisuuteen. Valikoiva suvaitsevaisuus tarkoittaa sitä, että edellä mainittuja
aggressiivisia ja tuhoavia liikkeitä ei ole tarpeen suvaita, vaan niitä tulee vastustaa. Vastustuksen tulee näkyä sekä puheessa että toiminnassa. Tosin jako puheeseen ja toimintaan
on käymässä tarpeettomaksi yhteiskunnassa, jossa kaiken aikaa toimitaan myös puheella,
propagandalla ja tajunnanmuokkauksella. (Herbert Marcuse -Archiv, 0343.01, 12–13.)
Marcusen mukaan pääasiallisimmat vastaväitteet radikaaliin muutokseen ja samalla
humaanimpaan yhteiskuntaan suuntautuvaa kasvatusta vastaan ovat seuraavanlaisia. Ei
ole mahdollista tehdä mitään objektiivista erottelua taantumuksellisen ja edistyksellisen,
tuhoavan ja rakentavan, hyvän ja pahan välillä. Radikaaliin muutokseen suuntautuva kasvatus on tarpeetonta, koska diskriminointi on hallittavissa uuden valtarakenteen pystyttämisen avulla. Marcuse kuitenkin väittää, että tällainen valtarakenne olisi luonteeltaan
totalitaarinen ja autoritaarinen ja että se hallitsisi koko yhteiskuntaa. Jotta totalitaarisesta
valtarakenteesta olisi mahdollista päästä eroon, tulisi omistautua korvaamaan tämä hallintojärjestelmä jollain toisella, joka toivottavasti olisi järkevämpi, avoimempi ja halukkaampi alistamaan erityiset intressit ihmiskunnan maailmanlaajuiselle intressille. Kollektiivinen tietoisuus eli "yliminä" mahdollistaa objektiivisten erottelujen tekemisen moraalisesti hyvän ja pahan välillä, ei yksilöllinen "omantunnon politiikka" (politics of conscience). Viime kädessä tällöinkin on kysymys siitä, onko tämä yliminä Hitler vai Martin
Luther King. (Herbert Marcuse -Archiv, 0343.01, 13a–14.)
Myös kasvatuksen tulee suuntautua totalitaarisen yhteiskuntajärjestelmän vastaiseen
taisteluun. Tällainen poliittinen kasvatus tulee varmasti alentamaan suojaavia raja-aitoja,
jotka erottavat luokkahuoneen sen ulkopuolisesta yhteiskunnallisesta todellisuudesta.
Lisäksi se saattaa edistää kansalaistottelemattomuutta ja olla luonteeltaan jopa epädemokraattista, jos sitä tarkastellaan vallitsevan demokratian valossa. Demokratia ei kuitenkaan
ole pelkästään vakiintuneiden instituutioiden ja säädösten järjestelmä, josta muodostuu
itsetarkoitus, joka ei enää täytä tarkoitustaan. Pikemminkin demokratia on yhteiskunnan
ja hallituksen muoto, jonka oletetaan institutionaalistavan todellisen vapauden ja tasaarvon ihmiselle ihmisenä ja poistavan kaikenlaisen hallinnan ja riiston. Tässä merkityksessä demokratia on Marcusen poleemisen ja provosoivan diskurssin mukaan jotain, jota
vasta ollaan luomassa. Jos demokratian vakiintuneet muodot sotivat sellaisia välttämättömiä muutoksia vastaan, jotka johtaisivat todelliseen demokratiaan, niitä täytyy muuttaa.
(Herbert Marcuse -Archiv, 0343.01, 13a–14.)
Kasvatuksen keskeisin tavoite oli Marcusen mukaan autoritaaristen tendenssien poistaminen yhteiskunnasta, vaikkakaan hänen ehdotuksensa vapaiden ihmisten demokraattiskasvatuksellisesta diktatuurista ei vaikuta tätä päämäärää edistävältä. Nykyisin vallitseva
kulttuuri suuntautuu elämän tuhoamiseen ja taisteluun vapautumista vastaan pikemminkin
kuin sen puolesta. Tämä on mahdollista, vaikka ihmiset ovat oppineet, että sellaisessa
yhteiskunnassa ei voi olla todellista vapautta, jossa vallitsee tukahduttaminen, raakalaisuus, tekopyhyys ja aggressiivisuus. Nämä väkivallan ilmentymät vallitsevat huolimatta
siitä, että tässä yhteiskuntamuodossa on näennäisesti mahdollista tehdä vapaita valintoja
vapaissa vaaleissa, ja sen vuoksi, että tämän yhteiskuntamuodon uhrit ovat kaukana.
Näennäisesti vapaan yhteiskunnan subjektiiviset edellytykset luodaan siten, että yksilöt
kasvatetaan toteuttamaan tehtäviä, joita tämä yhteiskunta heiltä edellyttää, ja siten, että
annetaan myönnytyksiä niitä vaativille, esimerkiksi laajentamalla massojen ammatillista
koulutusta. Tämä ei Marcusen mukaan kuitenkaan enää riitä, vaan nykyinen yhteiskunta
edellyttää uudenlaisen ihmistyypin kasvattamista. Uudenlaisen ihmistyypin kasvattami-
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nen tarkoittaa sitä, että kasvatetaan miehiä ja naisia, jotka eivät voi suvaita nykyistä
yhteiskunnallisen järjestymisen tapaa, koska he ovat todella oppineet, mitä on tapahtumassa, on aina tapahtunut ja myös sen, miksi. Ihmiset tulee kasvattaa kykeneviksi vastustamaan vallitsevaa yhteiskunnallista järjestystä ja taistelemaan uudenlaisen elämäntavan
puolesta. (Herbert Marcuse -Archiv, 0343.01, 5.)
Kasvatuksen ja yhteiskunnan sisäinen dynamiikka määrittyy Marcusen kasvatusdiskurssissa siten, että kasvatus (sivistys) ulottuu välttämättä luokkahuoneen ja yliopiston
seinien ulkopuolelle poliittiseksi ja moraaliseksi toiminnaksi. Kasvatukseen sisältyy myös
vaistonvarainen osatekijä. Kasvatus merkitsee koko ihmisen kasvattamista, mistä vasta
voi seurata ihmisluonnon muuttuminen. Molemmissa näissä laajennuksissa ilmenee sama
liikkeelle saattava voima, jossa keskeistä on tiedon soveltaminen siinä tarkoituksessa, että
voidaan parantaa ihmisen olosuhteita. Olennaista on sekä mielen että ruumiin vapautuminen aggressiivisista ja tukahduttavista tarpeista. Marcuse toteaa, että tämä saattaa vaikuttaa itsestäänselvyydeltä radikaalin kasvatuskäsityksen yhteydessä. Tämä itsestäänselvyys
muuttuu kuitenkin vaaralliseksi totuudeksi, jos se käännetään sellaisen toiminnan kielelle, joka ei välttämättä ole samaa kieltä kuin valtaa pitävien kieli. Uudenlainen kieli voi
määrittää toimintaa ja käyttäytymismuotoja, jotka kykenevät kilpailemaan valtaa pitävien
vastaavien kanssa. Kasvatus toteutuukin nykyisellään yhteiskunnassa, joka voimaperäistää kasvatuksen yhteiskunnallista ristiriitaisuutta, minkä ydin on seuraavanlainen.
Yhtäältä kasvatukseen sisältyy kasvatuksen ja yhteiskunnan keskinäinen riippuvuussuhde.
Yhteiskunta ilmentää itseään kasvatuksessa, sillä institutionaalistunut kasvatustoiminta on
aina riippuvainen yhteiskunnan muista instituutioista esimerkiksi taloudellisen tuen välityksellä. Tätä kautta se on jossain määrin vakiintuneen valtajärjestelmän palvelukseen ja
puolelle asettuvaa toimintaa. Toisaalta tiedolla, joka on olennainen osa kasvatusta, on kuitenkin aina myös vallitsevaa valtajärjestelmää ylittävää voimaa. Tällöin kasvatus asettuu
samalla paremman, erilaisen yhteiskuntajärjestyksen rakentamisen puolelle ja vakiintunutta valtajärjestelmää vastaan. Tässä ristiriidassa on oleellisesti kysymys myös siitä, millaisen arvo-orientaation palvelukseen kasvatus asettuu ja millaista arvomaailmaa se
toteuttaa. Vallitsevaa järjestelmää säilyttävä ja sitä ylittämään pyrkivä arvo-orientaatio
ovat Marcusen mukaan keskenään kilpailevia. Ne ovat asettumassa sovittamattomaan ristiriitaan toistensa kanssa. Ajattelun standardisointi ja voimaperäistynyt opposition tukahduttamisyritys saattavat myötä vaikuttaa siihen, että syntyy katkos suhteessa vallitsevaan
järjestelmään. (Herbert Marcuse -Archiv, 0343.01, 6–8.)
Tosin vaarana on, että sivistyksellinen valtaeliitti, jossa Marcuse näkee muutospotentiaaleja, sulautuu vakiintuneeseen yhteiskunnalliseen valtajärjestelmään. Tällöin myös
tuleva sukupolvi kasvatetaan sairaan yhteiskunnan tiedossa ja tavoitteissa, joita leimaavat
aggressiivisuus, väkivalta, tekopyhyys ja välinpitämättömyys. "Kasvatus sairaudessa"
toteutuu suurelta osin vastoin kasvattajien tahtoa ja tavoitteita. Se toteutuu huomaamatta
kasvattajien hyvissä tarkoituksissa eli puhtaassa ja kirkkaassa objektiivisuudessa, avomielisyydessä, keskustelussa ja suvaitsevaisuudessa. Marcuse väittää, että esimerkiksi sosiaalitieteiden objektiivisuus ja neutraalius on näennäistä ja petollista. Se on vain sellaisten
metodien, termien ja standardien objektiivisuutta, jotka jäävät vallitsevan kulttuurimuodon sisäpuolelle kykenemättä kyseenalaistamaan tai ylittämään sitä. Myös tieteen tulisi
kyetä kyseenalaistamaan vallitseva kulttuuri kokonaisuudessaan, mikäli tieteen tavoitteena on ylipäätään olla osa kohti inhimillisempää ihmiskuntaa kulkevaa historiaa, joka
todellistuneessa muodossaan on edelleen herran ja orjan, rikkaan ja köyhän, hyökkääjän
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ja puolustajan välistä taistelua. Marcuse väittää, että tässä taistelussa ei ole mahdollista
olla mukana neutraalina tai arvovapaana, koska vapautumisessa ja tukahduttamisessa,
tasa-arvossa ja riistossa, eroksessa ja thanatoksessa ei yksinkertaisesti ole mitään neutraalia. Oppimisen ja kasvatuksen tulee asettua ensin mainittujen palvelukseen ja jälkimmäisiä vastaan. (Herbert Marcuse -Archiv, 0343.01, 6–8.)
Yhteiskuntaa ei kriittisen teorian mukaan ensisijaisesti muuteta vallankumouksella,
vaan hitailla kasvatusprosesseilla. Vasta yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen kypsyyteen
kasvatettu ja kasvanut ihminen oli kykenevä toimintaan, joka suuntautui patologisoituneita yhteiskunnallisia herruussuhteita vastaan. Ihmisten täytyi tulla näissä prosesseissa
uudelleen tietoiseksi vastuustaan itsestään ja muista eli viime kädessä kasvatustoiminta
toteutui ihmisten välisissä keskinäisissä suhteissa. Kriittisen teorian diskursseissa vastuullisuuden käsite muodostui erottamattomaksi osaksi pedagogiikan käsitettä. Se kytkettiin
kiinteästi sekä pedagogiseen toimintaan että kasvatustieteelliseen ajatteluun. Valistus ja
emansipaatio oli legitimoitavissa periaatteella, jonka mukaisesti subjektien tuli kantaa
vastuuta inhimillisen yhteiskunnan kehittämisestä. 47 Vastuullisuus liittyy vapauteen siten,
että "die Mündigkeitin" saavuttanut ihminen ei anna muiden määrittää tekemisiään, vaan
ne ovat lähtöisin hänestä itsestään ja hän kantaa niistä myös vastuun. Vastuullisuus edellyttää yksilöllistä autonomiaa. Moraalisesti määrittyvä vastuullisuus varmistaa yhteisöllisesti sitovan toiminnan moniarvoisuuden. Vastuullisuuden sisältö ei voi olla mitään apriorisesti määrittyvää, vaan sen täytyy heijastaa yhteiskunnan historiallista muuttuvuutta,
jonka mukaisesti pätevät toiminnan normit muotoillaan ja välitetään aina uudelleen konkreettisissa tilanteissa. Vastuullisuuden käsitteeseen sisältyy oletus siitä, että kaikki ei ole
kunnossa nykyisessä yhteiskuntamuodossa, jota tästä syystä pitää muuttaa. Vastuullisuus
määrittyy kriittisessä kasvatusdiskurssissa kollektiiviseksi vastuuksi, mutta ilman yksilöiden kykyä kantaa vastuuta ei voi syntyä myöskään kollektiivista vastuullisuutta, joka
edellyttää toisista huolehtimista ihmisten välisissä suhteissa. (Friesenhahn 1985, 112–
113, 156.)
Vastuullisuuden ja solidaarisuuden kehittyminen toimivat edellytyksinä sille, että kasvatus voisi suuntautua kypsään ihmisyyteen ja inhimilliseen yhteiskuntaan. Pedagogiikassa tämänsuuntaiset prosessit toteutuvat tai jäävät toteutumatta kommunikaationa, jossa
diskurssikykyisyys kehittyy. Tosin kasvatuksessa eivät toteudu pelkästään rationaaliset
toimintatavat, vaan emotionaaliset ja tiedostamattomat tekijät muotoavat sitä. (Friesenhahn 1985, 64–72, 159.) Sekä Marcuse että Adorno etsivät kriittisen teorian myöhäismuotoiluissaan sivistyksellisen muutoksen toteuttamisen mahdollisuuksia autenttisen taiteen
ja esteettisyyden parista. Sivistys sisältää vapauden ja humaanisuuden vaatimukset, joiden
toteuttaminen edellyttää Adornon (1966) mukaan solidaarisuutta ja rakkautta. (ks. esim.
Herbert Marcuse -Archiv 0336.02; Friesenhahn 1985, 169). Juuri nämä pedagogiikan
vapaasti liikkuvat osatekijät mahdollistavat laadullisesti uudenlaisen todellisuuden kehittymisen, mikä kriittisessä teoriassa on ilmaistu mielikuvituksellisuuden, luovuuden,
uudenlaisen herkkyyden (Sensibilität) ja aistillisuuden (Sinnlichkeit) kehittämisen vaatimuksina. (ks. ja vrt. myös Friesenhahn 1985, 64–72, 159.)
47. "Je weniger die gesellschaftlichen Verhältnisse, zumal die ökonomischen Differenzen dies Versprechen (vernünftigen
Gesellschaft als freie, freien Gesellschaft als vernünftige S.A.) einlösen, um so strenger wird der Gedanke an die
Zweckbeziehung von Bildung verpönt. Nicht darf an die Wunde gerührt werden, daß Bildung allein die vernünftige
Gesellschaft nicht garantiert. ... Im Bildungsideal, das die Kultur absolut setzt, schlägt die Fragwürdigkeit von Kultur durch."
(Ts 36592)
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6.1.10. Horkheimerin kasvatus- ja sivistysdiskurssi
Samankaltaisia aineksia on rekonstruoitavissa myös Max Horkheimerin sivistysdiskurssista, jossa korostuvat ajatukset ihmisen autonomiasta ja kasvatuksen "mimeettisistä" elementeistä. Yhteiskunnallisuudella oli Horkheimerin ajattelussa kaikkein käytännöllisin
rooli. Se konkretisoitui vahvoja yhteiskunnallisia päämääriä sisältävinä demokratisoivina
uudelleenkoulutusohjelmina. Ns. Frankfurtin koulukuntana tunnettu ryhmä harjoitti
uudelleenkoulutukseen liittyen pitkäkestoista tutkimustoimintaa ja esitteli tutkimustuloksiaan ja filosofiaansa näihin projekteihin liittyvillä poliittisilla ja hallinnollisilla foorumeilla. Kriittisen pedagogisen diskurssin ja yhteiskunnan suhde sai tätä kautta konkreettisen ilmenemismuodon. 1960-luvun tutkimusta ja Max Horkheimerin pedagogista diskurssia esitellään seuraavassa Horkheimerin 5. toukokuuta 1960 Ingelheimissa Rheinin varrella pitämän esitelmän "Sozialpsychologische Forschungen zum Problem des Autoritarismus, Nationalismus und Antisemitismus" perustalta. Horkheimer kysyy, miten ei-toivottavat tendenssit — autoritarismi, nationalismi ja antisemitismi — on mahdollista voittaa kasvatuksellisesti. Hän esittää seuraavanlaisia kysymyksiä. Mitä on kasvatus? Mitä on
nationalismi? Ja mitä on erityisesti saksalainen nationalismi? Näiden ongelmien käytännöllisessä ratkaisemisessa on Horkheimerin mukaan kysymys siitä, mitä kasvatuksellisesti voidaan tehdä. (Max Horkheimer -Archiv X 77.1, 1.)
Horkheimer (1960) aloittaa autoritaarisuuden ongelman käsittelyn esittämällä, että on
luonnollista, että nuori ihminen etsii auktoriteettia eli henkilöä, johon hän voi samastua ja
joka auttaa. Tällaisen auktoriteetin puuttuminen aiheuttaa nuorison keskuudessa kapinointia, mikä viime kädessä on seurausta yhteiskunnassa tapahtuneista suurista muutoksista.
Horkheimerin mukaan jo se ensimmäisen maailmansodan jälkeen kasvanut sukupolvi,
jonka varaan kansallissosialismi rakentui, oli kasvanut ilman positiivista auktoriteettia. Se
ei kuitenkaan ollut alun perin autoritaarisesti kasvatettu sukupolvi. Positiivisen auktoriteetin puuttuminen mahdollisti kuitenkin autoritaarisen kasvatuksen ja edisti autoritaarisen
persoonallisuuden kehittymistä. Autoritaariselle persoonallisuudelle on tunnusomaista
kateellinen vallan halu ja mustasukkainen vallan tavoittelu. Kasvatus tulisi Horkheimerin
mukaan toteuttaa siten, että näistä ihmisyyttä jäytävistä luonteenpiirteistä päästäisiin irti.
Kasvatus tulisi toteuttaa ilman tietoista manipulaatiota siten, että se tuottaisi laajahkon
kokemushorisontin. Tällaista kasvatusmenettelyä voidaan kutsua nimellä "Mimesis". Kasvatuksessa ei tällöin toimita täysin tietoisten toimenpiteiden varassa, vaan lapsen tulee tiedostamattomasti samastua johonkuhun sellaiseen henkilöön, joka kykenee tuottamaan
hänelle elämyksiä. Tästä ihmisestä tulee lapselle välittäjä hänen ja maailman välille.
Lapsi oppii tässä "mimeettisessä" suhteessa onnen ja nautinnon. (Max Horkheimer Archiv X 77.1, 1–5.)
Tällaisten suhteiden mahdollisuus on kuitenkin Horkheimerin mukaan kaventunut
yhteiskunnan muuttuessa yhä enemmän massayhteiskunnaksi, jossa suuret joukot ihmisiä
ovat kyllä saavuttanut korkeamman elintason, mutta jääneet edelleen osattomiksi korkeammasta kulttuurista. Yhteiskuntakehityksessä on kaiken kaikkiaan ollut keskeisellä
sijalla taloudellinen kehitys kulttuurisen ja henkisen kehityksen jäädessä jalkoihin.
"Mimesiksen" toteutuminen kasvatuksessa merkitsee mm. sitä, että vapaudutaan ennakkoluuloista ja suuntaudutaan suvaitsevaisuuteen. Nämä ovat Horkheimerin mukaan tärkeitä tavoitteita erityisesti saksalaisessa kulttuurissa, koska nationalismi on Saksassa
syväänjuurtuneempi kuin esimerkiksi Englannissa tai Ranskassa, joissa demokratisoitu-
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minen on historiallisesti varhaisempaa alkuperää. Saksalaisilla ei ole ollut tilaisuutta
aiemmin oppia demokratiaa, saada poliittisia kokemuksia ja kantaa poliittista vastuuta.
Demokratialla tarkoitetaan Horkheimerin mukaan autonomisten ihmisten yhteenliittymää,
joiden perimmäisenä intressinä on yhteisön yhteisistä intresseistä huolehtiminen. Tosin
demokratian suunta on tullut muissakin maissa ongelmalliseksi. Demokratian ongelmana
on, että siitä on tullut massademokratiaa, joka rakentuu koneistomaiseksi puoluejärjestelmäksi ja jossa massakommunikaatio toteuttaa muita kuin julkisen poliittisen kommunikaation ihanteita. (Max Horkheimer -Archiv X 77.1, 1–5.)
Kasvatuksen ja yhteiskunnan suhteista Horkheimer toteaa seuraavaa. Ihmiset kasvatetaan kyllä oppimaan luonnon hallintaa, joka tulee yhä tärkeämmäksi modernissa yhteiskuntamuodossa, mutta heitä ei kasvateta autonomisiksi, sisäisesti riippumattomiksi ihmisiksi. Demokratian toteutuminen edellyttää tällaisia ihmisiä, jotta valta ei ole vain nimettömillä organisaatioilla, vaan jakautuu yksittäisille ihmisille eli monille pienille ryhmittymille. Demokratian käsitettä voidaan käyttää myös vaarallisesti, mikäli sillä peitellään
todellisen demokratian puutetta tai vajetta. Demokratiaan suuntautuvassa kasvatuksessa
on tärkeää, etteivät myöskään koulut välitä autoritaarisuutta. Keskeistä on opettajien ja
oppilaiden välisten suhteiden rakentuminen siten, että niissä on mahdollista välittää
"mimeettisiä" kokemuksia. Demokratian kehittämisen edellytyksenä on, että oppilaat ylipäätään saavat kokemusta yhteiskunnallisista asioista ja historian kehittymisestä. Opetuksen tulee olla laaja-alaista ja siihen tulee sisältyä poliittista ja historiallista ainesta. Näiden
alueiden tutkiminen saattaa Horkheimerin mukaan opettaa myös jotain siitä, miksi saksalaiset eivät oppineet oikealla hetkellä eli ennen kansallissosialistien valtaan nousua. (Max
Horkheimer -Archiv X 77.1, 5–7; Horkheimer 1963, 131.)
Horkheimerin sivistysdiskurssi voidaan tiivistää seuraavasti, vaikkei hän annakaan
sivistyksen käsitteelle mitään yksiselitteistä määritelmää siitä syystä, että määritelmien
tulisi olla luonteeltaan ristiriidattomia, kun taas todellisuus, jota niiden avulla yritetään
käsitteellistää, on täynnä ristiriitoja. Sivistyksen ja sivistyneen ihmisen käsitettä on kuitenkin tavallisesti käytetty vastakohtana sivistymättömyyden ja sivistymättömän ihmisen
käsitteelle, joilla on tarkoitettu tietyntyyppisessä raakuudessa ja luonnontilassa olemista
ja elävää ihmistä — tilassa, joka ei ole yhteiskunnallisesti välittynyttä. Horkheimerin
mukaan sivistykseen eli yhteiskunnallisesti välittyneeseen luontoon on sisällytetty työ,
ihmisyhteisö ja järki. Sivistysprosessin on katsottu tarkoittavan sitä, että inhimillisen alueelta poistetaan kaikki sivistymätön, kaikki hallitsematon luonto, kaikkinaiset viettienergiat, mikä edellyttää ihmisiltä kurinalaisuutta. Traditionaalista sivistyskäsitettä ovat
lisäksi luonnehtineet jaottelut aitoon ja epäaitoon sivistykseen, henkeen ja järkeen, kulttuuriin ja sivilisaatioon. Horkheimerin näkemyksen mukaan sivistyksestä poistettu ja
tukahdutettu luonto on kuitenkin muuttunut sivistysprosessin myötä väkivaltaisiksi viettienergioiksi, jotka näkyvät esimerkiksi modernin yhteiskunnan ja kulttuurin teknisessä ja
hallinnollisessa organisoitumisessa. (Horkheimer 1952/53, 14–23.)
Kriittisen teorian sivistysdiskurssin tavoitteena oli ylittää näitä kahtiajakoja. Sivistyksellä tarkoitetaan laajimmillaan järjellistä ja inhimillistä olemista, yhteiskuntakokonaisuuden kokonaisvaltaista parantamista ja muotoamista ilman, että historiallinen kehitys halkaistaan esimerkiksi kulttuurin ja sivilisaation blokkeihin. Sivistys on sekä subjektin että
ulkoisen, yhteiskunnallisen kokonaisuuden muotoamista. Sivistyksessä on olennaista
yhteisö, jossa vallitsee totuus, vapaus, humaanisuus ja oikeudenmukaisuus. Yliopiston
tehtävänä on sivistyksen edistäminen siinä tarkoituksessa, että tulevaisuudessa toteutuu
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vapaa maailma, jonka toteuttavat sellaiset miehet ja naiset, "henkiset, sivistyneet ihmiset",
joilla on kansalaisrohkeutta ja vastarintavoimaa kehittää riippumattomuuttaan ja nousta
ylös manipuloitavissa olevien massojen asemasta. (Horkheimer 1952/53, 14–23.)

6.1.11. Kriittisen teorian kasvatusdiskurssi, sukupolvien seuraanto ja
yhteiskunnallinen taustatilanne
Tässä luvussa on tavoitteena avata uusi näkökulma saksalaisen kriittisen kasvatusdiskurssin yhteiskunnalliseen syntykontekstiin. Sukupolvien seuraantoon kohdistuva historiallinen tarkastelu ei ole keskeisesti ollut pohdinnan kohteena saksalaisissa kriittisen kasvatusteorian kehittelyissä, vaikka sitä voidaan pitää sivistysteoreettisesti painottuneen,
yhteiskunnallis-historiallisesti taustoittuvan kasvatusteorian eräänä olennaisena ulottuvuutena. Tarkastelu pohjustaa seuraavien lukujen historiallisia erittelyjä.
Herbert Marcusen sukupolvikonfliktin analyysissä on selvästi havaittavissa sen taustoittuminen saksalaiseen yhteiskuntaan ja kansallissosialistiseen menneisyyteen. Marcusen kasvatus- ja sivistysdiskurssia määrittivät tämän lisäksi myös amerikkalaisen yhteiskunnan kulttuurinen ja akateeminen tausta. Adornon, Horkheimerin ja Marcusen diskursseista on löydettävissä siinä määrin selkeitä yhteisiä aineksia, että on perusteltua puhua
kriittisen teorian kasvatus- ja sivistysdiskurssista tai ns. Frankfurtin koulukunnan kriittisestä kasvatus- ja sivistysdiskurssista. Liitän tähän diskurssiin lopuksi vielä yhden äänen,
psykoanalyytikko Margarete Mitscherlichin äänen lähinnä kahdesta syystä. Ensiksikin
Margarete Mitscherlichin (1993) analyysi saksalaisesta mentaalisesta maisemasta ja kulttuurin tilasta valaisee tietä, jota saksalaiset ovat henkisesti kulkeneet toisen maailmansodan jälkeen. Toiseksi on perusteltua nostaa esille myös kriittistä teoriaa rakentaneen naisen näkemyksiä varsinkin, kun aikaisemmat tutkimukset ja tulkinnat kriittisestä teoriasta
antavat kovasti miesvaltaisen kuvan tästä intellektuaalisesta traditiosta. Kolmanneksi Margarete Mitscherlich tarkastelee kasvatusta ja yhteiskunnallis-historiallista oppimista. Margarete Mitscherlichin, samoin kuin hänen yhteistyökumppaninsa Alexander Mitscherlichin, kirjoitukset perustuvat kriittiseen teoriaan liittyvään psykoanalyyttiseen näkökulmaan. Margarete Mitscherlichin (1993) teosta "Erinnerungsarbeit. Zur Psychoanalyse der
Unfähigkeit zu trauern." voidaan luonnehtia kulttuuriseksi psykoanalyysiksi samoin kuin
Herbert Marcusen monia kirjoituksia.
Kriittisen teorian kasvatus- ja sivistysdiskurssiin kuuluu olennaisena osana myös sukupolvikonfliktin tarkastelu. Sukupolvien seuraanto ja kuilu oli yleisemminkin keskustelun
kohteena 1960-luvun yliopistomaailmassa Saksassa, muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Saksassa tähän opiskelijaliikehdintänä muiden maiden tapaan ilmenneeseen sukupolvikonfliktiin liittyi vahvasti myös välien selvittely aikaisempaan, kansallissosialistisessa yhteiskunnassa toimineeseen sukupolveen ja samalla omiin vanhempiin. Kriittiseen
teoriaan ja erityisesti Herbert Marcusen ajatteluun tämä liikehdintä kytkeytyi siten, että
Herbert Marcusen radikaali ajattelu omaksuttiin eri maiden yliopistoissa, esimerkiksi
USA:ssa, Ranskassa ja jossain määrin myös Saksassa opiskelijoiden liikehdinnän johtotähdeksi. Saksalaisessa kontekstissa kriittisen teorian kasvatusdiskurssi toimi lisäksi tieteellisenä perustana myöhemmin tarkastelun kohteeksi asetettaville saksalaisen yhteiskunnan demokratisointiin tähdänneille uudelleenkoulutusohjelmille. Kriittistä teoriaa voi-
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daan pitää amerikkalaisen pragmatismin ja erityisesti John Deweyn ajattelun ohella
eräänä keskeisenä koulutusohjelmia legitimoineena filosofis-tieteellisenä lähtökohtana,
joka tarjosi näille pedagogisille projekteille tieteellistä perustaa. Tosin demokratisoimisohjelmat eivät toteutuneet missään kulttuurisessa tai yhteiskunnallisessa tyhjiössä, vaan
niitä on yhtäältä tarkasteltava osana liittoutuneiden koulutuksellista interventiota saksalaiseen yhteiskuntaan toisen maailmansodan aikana ja heti sen jälkeen, toisaalta osana laajempaa kollektiivista muistamis- ja henkistä puhdistautumistyötä 1960-luvun saksalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa.
Herbert Marcuse aloittaa sukupolvikonfliktia ja kasvatusta käsittelevän diskurssinsa
Kalifornian yliopistossa 1969 pitämässään esitelmässä "Generation Conflict" osuvalla
kysymyksellä, eikö isä enää ole ongelma (Herbert Marcuse -Archiv. 0372.01, 1). Samantapaisia kysymyksiä on esittänyt myös kriittisestä teoriasta vaikutteita omaksunut saksalainen kasvatustieteilijä ja nuorisotutkija Thomas Ziehe (1992, 15–38) pohtimalla auktoriteettien katoamisen ongelmaa ja toteamalla, ettei 1960-luvun suuren sukupolvikonfliktin
jälkeen välttämättä ole voitu enää puhua vastaavanlaisesta protestista, koska ei ole enää
olemassa vahvoja auktoriteetteja, joita vastaan protestoida. 1960-luvun sukupolvikonflikti rakentui Saksassa pitkälle kansallissosialistisen menneisyyden työstämisen ympärille ja suuntautui aikaisemman sukupolven harjoittamaa autoritaarista kasvatusta vastaan. Protesti rakentui mikrotasolla kapinana sitä elämäntapaa vastaan, johon vanhemmat
olivat sitoutuneet sodan aikana ja erityisesti sen jälkeisenä jälleenrakennuksen ja huikean
taloudellisen kasvun aikakautena. (ks. Mitscherlich 1993, 37–41; Habermas 1989a, 183185.)
Sukupolvikonfliktissa on Marcusen mukaan kysymys militantista, taistelevasta ja radikaalista eli juuriin menevästä kapinasta, joka ulottuu sen tutun ja turvallisen taakse, joka
kätkee niin paljon turhautumista ja aggressiota. Sukupolvikonfliktin työstämisessä ei kuitenkaan ole kysymys ensisijaisesti psykologisesta tulkinnasta, vaan tarkastelun kohteeksi
on samalla asetettava yleismaailmallinen kärsimys yksilössä eli yksittäistapauksessa ilmenevä ihmiskunnan sairaus. Marcusen kysymys, onko isä yhä ongelma, kohdistaa huomion vallitsevien epäkohtien sosiaalisiin ja poliittisiin juuriin länsimaisessa sivilisaatiossa. Sellainen psykologinen tulkinta, joka ei ulotu näihin juuriin, on Marcusen mukaan
virheellinen ja ideologinen. Epätäydellinen kapina toistaa syyllisyyden tunnetta, joka syntyy syyllisyydestä kapinan rikokseen. Auktoriteettia ylläpidetään tätä kautta vapaaehtoisesti. Sivistyneen tukahduttamisen, dominaation ja täydellisen alistumisen alkuperä on
auktoriteetissa ja syyllisyydessä. Kapinan epäonnistuminen mahdollistaa tukahduttamisen ja riiston jatkumisen. Sivilisaation edistyminen edellyttää "isähahmon" reproduktiota
ja tukahduttavaa todellisuusperiaatetta, koska muutoin on seurauksena täydellinen säännöttömyyden tila. Sekä psyykkiset että historialliset prosessit ovat luonteeltaan ristiriitaisia ja rakenteeltaan ambivalentteja. Historiallisten prosessien ristiriidat rakentuvat edistyksestä ja terrorista, demokratiasta ja epätasa-arvosta, tieteen lupauksista ja kansanmurhan todellisuudesta. Tässä yhteydessä on perusteltua kysyä, oliko opiskelijavallankumous
oikeutettu. Oliko opiskelijavähemmistön kapina peräti potentiaalinen historian käännekohta? (Herbert Marcuse -Archiv. 0372.01, 2–3.)
Marcusen mukaan kapinoiva nuori sukupolvi todistaa joka tapauksessa sellaisen mentaalisen rakenteen olemassaolon, joka voi räjäyttää sivilisaation vakiintuneen tilan. Mentaalisen rakenteen muutokset ilmentävät yhteiskunnan rakenteellisia muutoksia. Tämä
radikaalisti uusi mentaalinen rakenne mahdollistaa kysymyksen, miksi meidän tulisi tun-
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tea syyllisyyttä siitä, että isämme ovat syyllisiä Auschwitzin, ghettojen ja kolmannen
maailman massamurhien maailmaan. Marcuse väittää, että nuori sukupolvi on kuitenkin
syyllistynyt hiljaisuuden rikokseen ja siihen, että se on ylläpitänyt sellaista moraalia,
uskontoa ja isänmaallisuutta, joka oikeuttaa maailman, josta on tullut helvetti sadoille
miljoonille ihmisille. Kasvatuksella on olennainen rooli siinä, että maailma tulee ymmärrettäväksi, mikä mahdollistaa sen, että maailmassa ylipäätään on mahdollista elää inhimillisenä olentona. Inhimillisenä olentona eläminen merkitsee uudenlaisen kasvatuksen
mukaan elämistä vapaana ja järjellisenä olentona. Vapaus merkitsee itsemääräytyneisyyttä
ja vastuullisuutta. Järjellisyys merkitsee lainalaisuudessa olemista siten, ettei ihmisen
vapaus loukkaa muiden ihmisten vapautta. Tavoite ei toteudu nykyisyydessä. Vakiintuneessa tasa-arvoisuudessa ja oikeudenmukaisuudessa toteutuu epätasa-arvoisuus ja epäoikeudenmukaisuus. Tiedostaminen on kuitenkin mahdollista, mikäli tietoisuutta ei tukahduteta. Nykytilanteessakin kyetään tiedostamaan, että rationaalisuus, tehokkuus ja suoritusten tuottavuus kääntyvät yhä useammin tuhlaukseksi ja tuhoavuudeksi. Tämä ilmenee
erityisesti modernissa tieteessä tuhoavien potentiaalien lisääntymisenä: teollistumisessa ja
saastumisessa, automatisoitumisessa ja laadun huononemisessa, teknologiassa, inhimillisen käyttäytymisen manipulaatiossa jne. Nämä tendenssit ilmentävät edistyksen ja taantuman, tuottavuuden ja tuhoavuuden, vapautumisen ja orjuuden, hyvän ja pahan erottamatonta liittoa. Noidankehä on rikottava, jotta luovuus pääsee valloilleen — luovuus, joka
luo uuden mentaalisen ja fyysisen tilan, vapauden ja lain. Niitä tarvitaan, jotta sivilisaatioon sisältyvät lupaukset voidaan lunastaa ja mahdollisuudet todellistaa. (Herbert Marcuse -Archiv. 0372.01, 4–6.)
Kasvatuksella on olennainen tehtävä näiden mentaalisten, kulttuuristen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamisessa. Kasvatus antoi tai sen olisi pitänyt antaa materiaali,
jota tarvitaan, jotta voitaisiin ymmärtää maailmaa. Sen olisi pitänyt antaa tieto vapautuksen tarpeesta, edellytyksistä ja todellisista mahdollisuuksista. Sen olisi pitänyt antaa teoria
ja tosiasiat, joiden mukaan toimia "uuden alun" jälkeen. Tämä tieto, tämä tarve, tämä
lupaus elää Marcusen mukaan tieteen, filosofian, musiikin, taiteen ja kirjallisuuden kehityksessä — lupaus herkkyyden, sidotun inhimillisen tietoisuuden ja tiedostamattoman
vapauttamisesta. Tosin vapautumisen puolesta käydystä taistelusta maksettiin kova hinta
lukemattomina kärsimyksinä esimerkiksi maanpaossa ja vankeudessa. Vallitseva yhteiskunnallinen valtaeliitti ei luovu asemastaan vapaaehtoisesti, mikä useimmiten kääntyy
vallitsevaa järjestystä kritisoivien ja kyseenalaistavien vainoamiseksi. Myös tieteeseen
sisältyvä lupaus petettiin uudelleen ja uudelleen. Lupauksen pettivät Marcusen mukaan
neutraalin, objektiivisen ja arvovapaan tieteen puolesta puhujat, jotka onnistuivat puhtaasti erottamaan puhtaan tutkimuksensa sen epäpuhtaista sovellutuksista. Sen pettivät
intellektuellit, poliitikot ja uskonnolliset johtajat, jotka jopa rukoilivat sodan ja "harhaoppisten" vainoamisen puolesta. Siitä huolimatta lupaus on pysynyt hengissä — lupaus inhimillisestä elämästä ja kaikille kuuluvasta autonomiasta ja oikeudenmukaisuudesta.
Lupaus sisältyy myös nykysukupolven kasvatukseen. Marcuse väittää, että nykyinen kasvatus on nyt saavuttanut historialliset rajansa, vaikkei se välttämättä yksiselitteisesti ollutkaan vääränlaista. Se on kuitenkin auttanut tekemään maailmasta sen, mitä se tällä hetkellä on. (Herbert Marcuse -Archiv. 0372.01, 6–11.)
Maailman muuttaminen vaatii, että kasvatukseen sisältyvä "hyvän elämän", "toden ja
kauniin" lupaus käännetään todellisuudeksi. Lupauksen todellistaminen kasvatuksessa on
kuitenkin vaikeaa, koska teorian ja käytännön, tiedon ja toiminnan sekä mahdollisen ja
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todellisen kuilu täytyisi vaarallisesti ylittää. Vaarallista tämä olisi niille, joiden valta on
riippuvainen kuilun säilymisestä. Vallanpitäjät tietävät, että ihmisten olisi mahdollista
oppia käyttämään henkisen ja ruumiillisen työnsä välineitä ja tuloksia rauhan ja yleismaailmallisen onnen palvelukseen. Ihmisten itsemääräämisoikeuden lisääntyminen ei merkitse "anarkiaa", vaan vapautta lain ja auktoriteetin alaisuudessa — sellaisen lain alaisuudessa, jonka muotoamiseen yhteiskunnallisen kypsyyden saavuttaneet miehet ja naiset
aktiivisesti osallistuvat. Subjektien yhteiskunnallinen kypsyys ja osallistuminen toimivat
edellytyksinä yhteiskunnalle, jossa valtaa eivät käytä ammattipoliitikot, teknokraatit ja
manipulaattorit, vaan jossa kuuluu ihmisten ääni, heidän ajatuksensa, tunteensa ja tarpeensa ja jossa yleinen tahto syntyy yksilöllisten tahtojen yhteensovittamisen tuloksena.
Marcuse väittää, että jos tällainen yhteiskuntamuoto jää utopiaksi, kasvatus oli sittenkin
vääränlaista, koska se oli kasvatusta orjuuteen, ei vapauteen. Marcuse esittää vetoomuksen erityisesti akateemisille professionaaleille, joiden tehtävänä on kasvattaa ja sivistää
nuoret näkemään, kuulemaan ja tuntemaan, mitä on tapahtumassa ja mitä on tehtävissä.
Sivistyksen tulisi lisäksi auttaa vapauttamaan tiede sen sidonnaisuudesta tuhoamiseen ja
manipulaatioon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita asiantuntijuuden ja asiantuntijoiden tarpeen
kyseenalaistamista nyky-yhteiskunnassa. Kysymys on pikemminkin siitä, millaisten tarkoitusperien palvelukseen asiantuntemus asetetaan. "Parempi yhteiskunta" tarvitsee teknisiä asiantuntijoita ja eksperttejä kaikilla alueilla, jotta eloonjäämistaisteluksi organisoituva yhteiskunta voidaan muuttaa asettumaan "elämän lumouksen" palvelukseen. (Herbert Marcuse -Archiv. 0372.01, 6–11.)
Sukupolvikonfliktin ja kasvatuksen suhteen erittely avaa näkökulman, josta käsin voidaan väittää, että on mahdollista, että eri sukupolvet kasvatetaan toisistaan poikkeavilla
tavoilla. Toisaalta on myös mahdollista, että ne kasvatetaan samalla tavalla eli kasvatuksessa siirtyy jotain sellaista, joka muuttamatta uusintaa vallitsevaa traditiota. Seuraavaksi
asetetaan tarkastelun kohteeksi Margarete Mitscherlichin (1993) näkemyksiä tästä ongelmasta. Erittely kohdistuu kahteen toisistaan sisällöllisesti poikkeavaan kasvatusnäkemykseen, joista toista voidaan nimittää kansallissosialistiseksi ja autoritaariseksi ja toista
demokraattiseksi ja anti-autoritaariseksi. Kasvatustraditiossa tapahtuva muutos kytkeytyy
rajuihin yleisempiin yhteiskunnallisiin murroksiin. Kasvavalla sukupolvella on erityisen
aktiivinen rooli aikaisemman kasvatustradition murtamisessa.
Saksalaista kulttuuria kokonaisuudessaan on leimannut toisen maailmansodan jälkeen
tuskallinen muistelu- ja surutyö (die Erinnerungsarbeit), jossa on yritetty tiedostaa, mitkä
tekijät johtivat vanhan "kulttuurikansakunnan" näihin tapahtumiin ja juutalaisten kansanmurhaan. Näihin tapahtumiin johtaneina keskeisinä kulttuurisina tekijöinä Mitscherlich
pitää muun muassa saksalaista kansallistunnetta, sankarillisuuden korostusta ja muukalaisvihaa. Kansallissosialistisen ideologian perustana toimivat näkemys kaikkivoipaisesta
saksalaisesta herrakansasta, vainoharhainen asenne sisäiseen ja ulkoiseen viholliseen
jakautuvissa ajattelutavoissa ja väkivalta. Surutyöllä Mitscherlich tarkoittaa muistamisprosessia, jossa ihminen oppii hitaasti kantamaan ja läpityöstämään kokemansa menetyksen. Muistamisprosessissa käydään läpi paitsi tosiasiat myös käyttäytymistavat, arvot,
tunteet ja fantasiat. Autoritaarisen suuntautumisen ja kansallissosialistisen rakenteen kitkeminen kasvatuksesta, käyttäytymistavoista ja arvoista ei ole mahdollista ilman menneisyyden tietoista työstämistä. (Mitscherlich 1993, 13–15.)
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Mitscherlichin mukaan menneisyyden tapahtumia ja niitä edistänyttä kulttuurista mentaliteettia ei kuitenkaan ollut vielä 1990-luvulle tultaessakaan riittävästi läpi työstetty.
Tähän vaikutti merkittävässä määrin se, että sodanjälkeisen ajan jälleenrakennustyön kiivas tahti ei jättänyt aikaa miljoonien ihmishenkien menetyksen ja kaupunkien hävityksen
suremiselle. Unohtaminen oli helpompaa kuin muistaminen. Jälleenrakentamista ja
nopeaa taloudellista kasvua juhlittiin sankaritekoina, jotka herättivät uudelleen henkiin
kansallisylpeyden, josta puhuttiin samoin sanan kääntein kuin kansallissosialistisella
ajalla. Muistelu- ja surutyön vaihtoehtona voikin toimia nopea suuntautuminen uusiin
kohteisiin ja ihanteisiin. Näin tapahtui hyvin yleisesti saksalaisessa kulttuurissa siten, että
saksalaisten usko Hitleriin ja hänen kansallissosialistisiin ihanteisiinsa vaihtui nopeasti
voittajien ja heidän johtajiensa esikuviin sekä näiden ihanteisiin. (Mitscherlich 1993, 7–
15.)
Mitscherlich (1993, 25–46) tarkastelee kasvatusta konkreettisten tavoitteiden ja sisältöjen yhteydessä. Kansallissosialistisen ajan jälkeisessä kasvatuksessa oli tärkeää edistää
poisoppimista menestykseen suuntautumisesta, tuskan ja tunteiden tukahduttamisesta,
sopeutumisesta ja tottelevaisuudesta sekä herruusajattelusta, jonka mukaan oli olemassa
"herrakansaa", ihmisiä ja ali-ihmisiä ja jota leimasi samastuminen vahvoihin ja heikkojen
halveksunta. Oppimisprosessina käsitteellistyvä surutyö on välttämätöntä, jotta jotain
uutta voi tällaisessa tilanteessa syntyä. Prosessi estää tapahtumien toistamisen aina
samanlaisina. Mitscherlich kiinnittää psyykkisten tekijöiden lisäksi huomionsa myös
sodanjälkeisiin poliittisiin tavoitteisiin, joista keskeisin oli antaa saksalaisista jälleen
hyväksyttävä kuva ulkomailla. Kollektiiviset oppimisprosessit ovat tärkeitä yksilöllisten
oppimisprosessien lisäksi. Kollektiivisten oppimisprosessien keskeisin tavoite oli kollektiivisen syyllisyyden läpityöstäminen. Kollektiivinen syyllisyys perustui oletukselle, että
yli kuuden miljoonan juutalaisen murhaaminen — unohtamatta 20 miljoonaa kuollutta
venäläistä ja miljoonia kuolleita ja murhattuja saksalaisia — oli mahdollista siitä syystä,
että oli niin paljon myötäilijöitä eli "mukanajuoksijoita" (die Mitläufer). Mitscherlich
väittää, että vanhan kulttuurikansan kansalaisten, saksalaisten enemmistö, osallistui
tavalla tai toisella kansallissosialistiseen projektiin, joka kesti kaksitoista vuotta. Saksalaisten kollektiivista identiteettiä rakentaneet ihanteet romahtivat hävityn sodan myötä.
Kyky kollektiiviseen muistamis- ja vapautumistyöhön merkitsisi kohtalaisen täydellistä
arvo-orientaation muutosta, jossa aikaisemmista arvoista tulisi epäarvoja, aikaisemmista
hyveistä pahuutta.
Mitscherlich nostaa mielenkiintoisena näkökulmana esille sen tosiasian, etteivät vain
"mukanajuoksijat" jääneet elämään ja toimimaan saksalaiseen yhteiskuntaan, vaan myös
tekijät — lukuun ottamatta kansallissosialistisen puolueen ylintä johtoa, josta suurin osa
joutui vastuuseen tekemisistään. Suurin osa saksalaisesta väestöstä, jolla oli omakohtaisia
kokemuksia kansallissosialistisesta ajasta aikuisina, nuorina ihmisinä tai lapsina, jatkoi
elämäänsä ja toimintaansa saksalaisessa yhteiskunnassa ns. Suur-Saksan tuhon eli hetken
nolla jälkeenkin. Tämänjälkeisissä oppimisprosesseissa tuli olla kysymys siitä, että opitaan ottamaan kriittistä etäisyyttä aikaisempiin arvoihin ja toimintatapoihin. Edellä esitellyt tekijät ovat olennainen osa moraalisia oppimisprosesseja, joita tärkeämmiksi asettuivat sodan jälkeen kuitenkin kiihkeä jälleenrakennus sitä seuranneine talousihmeineen ja
kulutussuuntautuneisuus. Nämä korvasivat kansallisesti traumaattisten kokemusten työstämisen ja työnsivät ne taka-alalle. (Mitscherlich 1993, 16–26.)
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Erityisesti naisten merkitys on keskeinen, kun tavoitteina on oppia menneisyydestä ja
rakentaa tulevaisuutta, joka perustuu uusille "naisarvoisille" arvolähtökohdille (ks. myös
Mitscherlich 1990). Tämä merkitsee sitä, että opitaan vähemmän tuhoavia ajattelutapoja
ja toimintamuotoja. Etäisyyden ottamisen oppimisprosessi suhteessa vallitseviin roolimalleihin on erityisen tärkeä, jotta voidaan vapautua väkivaltaan perustuvasta arvomaailmasta, jota Mitscherlich väittää miehille tyypilliseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että naiset olisivat biologisin perustein vähemmän aggressiivisia kuin miehet. He ovat
tosin oppineet omilla toimintakentillään yhteiskunnassa toisenlaisen arvomaailman ja toimintatavat. Mitscherlichin johtopäätös on, että myös sodanjälkeisen sukupolven arvomaailmaa leimasi hyvin suuressa määrin autoritaarinen suuntautuminen. On perusteltua väittää tällä perusteella, että menneisyys elää nykyisyydessä, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että menneisyys toistuisi nykyisyydessä. Uudenlaisesta arvosuuntautumisestakin löytyy
todisteita. Ns. 68-sukupolven arvomaailma suuntautui kyseenalaistamaan kansallissosialistisen ideologian arvot. Sodanjälkeisen sukupolven arvomaailma ei ollut yhtenäinen.
Myöskään kansallissosialistinen ideologia ja arvomaailma eivät olleet kokonaisuudessaan kadonneet saksalaisesta yhteiskunnasta 1990-luvulle tultaessakaan. (Mitscherlich
1993, 27–35.)
1950-luvun nuoret olivat valmiita samastumaan vanhempiensa arvomaailmaan ja kasvatusmetodeihin. Tämä on yllättävä tulos sikäli, että voisi olettaa, että mittava kapina ja
vastakkainasettelu suhteessa vanhempaan sukupolveen olisi toteutunut nimenomaan vuoden 1945 jälkeen Saksan täydellisessä sotilaallisessa ja moraalisessa alennustilassa. Tätä
ei kuitenkaan tapahtunut, koska sekä vanhemmat että lapset joutuivat vastakkain Hitlerin
ajan ihanteiden ja aikaisemman kollektiivisen identiteetin murtumisen tuottaman tyhjiön
kanssa. Silloiset 12–18-vuotiaat olivat Mitscherlichin mukaan kuitenkin siinä määrin
identifioituneet kansallissosialistisen ajan kasvatus- ja arvojärjestelmään, että he olivat
pikemminkin neuvottomia kuin valmiita vastarintaan ja kritiikkiin. (Mitscherlich 1993,
37.)
Mitscherlich väittää, että kaiken kaikkiaan vain vähän oli muuttunut ihmisten mentaalisessa tilassa. Kansallissosialistiseen herruuteen samastuneet henkilöt eivät ole välttämättä osoittaneet jälkeen päin toimintatavoissaan vähäisempää opportunismia. Natsismin
purkamista (die Entnatzifisierung) on ankarasti kritisoitu. Tosin seuraavan sukupolven toimintaa ei voida tarkastella samoin johtopäätöksin. Sen ajattelumaailmaa on keskeisesti
rakentanut myös "amerikanismi". Uudet esikuvat olivat ennen kaikkea amerikkalaisia.
Amerikkalaiset olivatkin hyvin keskeisesti vaikuttamassa esimerkiksi demokratisointiin
tähdänneiden uudelleenkoulutusohjelmien rakentumiseen. Sukupolvikonflikti rakentui
sen sukupolven, joka oli elänyt aikuisena tai nuorena kansallissosialistisen ajan, ja sen
sukupolven välille, joka oli sodan aikana tai sen jälkeen syntynyt. 1950-luvun nuoriso
vielä samastui vanhempiensa arvomaailmaan. 1960-luvun nuoriso tai ainakin osa siitä
sanoutui siitä irti ja kapinoi sitä vastaan. Se vastusti erityisesti arvo-orientaatiota, joka
sitoutui taloudellisen kasvun määrittämään yhteiskunnalliseen kehitykseen. (Mitscherlich
1993, 37–46.)
Mitscherlichin lopputulemana voidaan pitää hieman avoimeksi jäävää kysymystä siitä,
onko diagnoosi kyvyttömyydestä surra ja työstää läpi kansallissosialistista menneisyyttä
yhä ajankohtainen 1990-luvulla. Osa saksalaisista kaipaa ja kannattaa hänen mukaansa
edelleen kansallissosialistisen ajan ihanteita. Mutta on myös saksalaisia, jotka ovat aidosti
surreet toisen maailmansodanaikaista, pelottavaa ihmisyyden ja ihmiselämän menetystä
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— saksalaisia, jotka eivät halunneet unohtaa, vaan jotka ovat oppineet menneisyydestä ja
kyenneet ottamaan siihen etäisyyttä. Kasvatuksesta käytyä yhteiskunnallista keskustelua
määritti 1960-luvulle tultaessa se, että kansallissosialistiset esikuvat olivat hävinneet ja
aiemmin vallinneista kasvatusmalleista oli luovuttu. Tarkemmin sanoen äärioikeistolaisten ryhmien ja puolueiden hyväksymä väkivalta ja väkivaltainen toiminta kouluissa saivat
vastaansa ns. 68-sukupolven antiautoritaarisen kasvatusajattelun. Mitscherlich suhtautuu
kuitenkin kriittisesti ajatukseen, että nimenomaan kasvatus olisi edellytys sille, ettei
vajota takaisin vanhoihin kansallissosialistisiin ihanteisiin ja toimintatapoihin. Pikemminkin nykyinen kasvatuksen perään kysyminen on osoitus siitä, että halutaan lisätä valtion ja
kasvattajien valtaa. Myös uuskonservatiiviset mielialat ovat valtaamassa alaa saksalaisessakin yhteiskunnassa. (Mitscherlich 1993, 167–174; ks. myös Habermas 1989a, 41, 45.)
Kaipuu vanhoihin hyviin aikoihin ja ihanteisiin sekä autoritaariseen kasvatukseen on
edelleen suuri. Tässä kaipuussa unohtuu kuitenkin se, että autoritaarinen kasvatus oli
omalta osaltaan vaikuttamassa siihen, että Hitler valittiin valtaan ja että häntä seurattiin.
Antiautoritaarisen, uudella tavalla ymmärtävästi lapseen suhtautuvan kasvatuksen hyvät
puolet on näissä nostalgisissa näkemyksissä unohdettu tai niitä ei ole koskaan tunnustettukaan. Tosin Mitscherlich ei pidä yksiselitteisesti antiautoritaarisen kasvatuksenkaan vaikutuksia pelkästään hyvinä. Siitä tuli 1960-luvulla muoti-ilmiö, jonka seurauksena lapset
pakotettiin uudenlaisiin käyttäytymistapoihin, jotka eivät kuitenkaan välttämättä olleet
lähtöisin heistä itsestään. Tämä johti helposti siihen, että myös "demokraattisen" kasvatuksen kannattajista tuli fundamentalisteja. Seurauksena oli uusia ennakkoluuloja valistuksen sijasta. Autoritaarisen kasvatuksen kaipuu on Mitscherlichin mukaan mieletöntä
tästä huolimatta, koska autoritaarinen kasvatus perinteisessä mielessä merkitsee lapsen
vähäistä kunnioittamista sekä kyvyttömyyttä eläytyä hänen tarpeisiinsa ja ajattelutapoihinsa. Se merkitsee pakkoa, ymmärtämättömyyttä, pelkästään kieltojen ja käskyjen
varassa toimimista sekä epäkriittistä tottelevaisuutta. Sukupolvelta toiselle siirtyvä kyvyttömyys myötäelämiseen ei ole muuttunut koetuksi kunnioitukseksi, mikä edistäisi sitä,
että myös muita ihmisiä opitaan kunnioittamaan. Kasvatus nähdään tätä nykyä keinona
väkivaltaa, ennakkoluuloisuutta ja muukalaisvihamielisyyttä vastaan. Se ei kuitenkaan
yksiselitteisesti ja itsestään selvästi toimi tällaisena keinona, koska vanhempien arvomaailma vaikuttaa lasten arvomaailman muotoutumiseen. (Mitscherlich 1993, 167–174.)
Jos vanhempi sukupolvi on omaksunut kansallissosialistiset ihanteet ja autoritaarisen
tavan kasvattaa, välittyy tämä jossain muodossa myös nuoremmalle sukupolvelle. Tämä
ei kuitenkaan välttämättä toteudu suoraviivaisesti siten, että nuorempi sukupolvi omaksuisi vanhempien arvomaailman ja tavan kasvattaa. Väliin tuleva tekijä on nuoremman
sukupolven kapina vanhempiaan ja heidän arvomaailmaansa kohtaan, mikä usein merkitsee myös toisenlaisen arvomaailman kehittymistä. Avoimeksi kuitenkin jää, mitä tapahtuu
silloin, kun kapina päättyy eli vaiheessa, jota kuvaa Marcusen kysymys: eikö isä (eli vanhemman sukupolven välittämä arvomaailma) ole enää ongelma? Johtopäätöksenä voidaan
tässä yhteydessä olla yhtä mieltä Mitscherlichin kanssa siitä, että demokraattisissa yhteiskunnissa ei voida puhua yhden sukupolven arvomaailman yhtenäisyydestä, vaan on
myönnettävä, että se koostuu monenlaisista arvosuuntautumisista, joihin nykyäänkin
lukeutuvat myös kansallissosialistiset ihanteet.
Kansallissosialistisen järjestelmän ideologioiden kyseenalaistaminen ja kritiikki tapahtui parinkymmenen vuoden viiveellä. Mitscherlichin (1993) mukaan tämä kulttuurinen
muistelu- ja surutyö sekä kollektiivinen etäisyydenottamisen oppiminen jatkuu saksalai-
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sessa kulttuurissa edelleen. Koulutuksellisesti reagoitiin kuitenkin heti, mikä asetetaan
tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteeksi demokratisoivina uudelleenkoulutusohjelmina,
joihin siirrytään kansallissosialistisen kasvatusideologian sisältöjen tarkemman erittelyn
jälkeen. Vaikka nuoremmalla sukupolvella onkin aina modernissa yhteiskunnassa ollut
vaikeuksia vanhempiensa kanssa, erityisen vaikea tämä sukupolvikonflikti oli Mitscherlichin mukaan 1960-luvun saksalaisessa yhteiskunnassa. Konflikti huipentuikin opiskelijakapinaan, jonka tarkasteluun Herbert Marcusen arkistomateriaali todennäköisesti toisi
ensi käden tietoa, mutta jota tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan perinpohjaisemmin tarkastella. Opiskelijaliikehdinnän erittely rajataan ulos sillä perusteella, että tutkimuksessa keskitytään historialliseen tiehen kansallissosialistisesta kasvatusideologiasta demokratisoiviin uudelleenkoulutusohjelmiin. Lisäksi opiskelijaliikehdinnän seikkaperäisempi erittely
olisi siinä määrin laaja oma ongelmakenttänsä, että se laajentaisi entisestään tutkimuksen
teemoja, joita jo nykyisellään on runsaasti. Tosin jatkotutkimuksien kannalta teema vaikuttaisi perustellulta tarkasteltavalta tapaukselta yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen
problematiikan kannalta. Seuraavien lukujen historiallisten todistusaineistojen sanoma on
kuitenkin tämän tutkimuksen kannalta keskeisempi.
Edellä esiteltiin kriittisen teorian kasvatus- ja sivistysdiskurssia, joka toimi demokratisoivien koulutusprojektien taustafilosofiana ja joka muotoutui myös tätä praktista toimintaa vasten. Max Horkheimerin kasvatus- ja sivistysdiskursseja sivutaan myös demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien yhteydessä, koska ne muotoutuivat näissä käytännöllisissä pedagogisissa hankkeissa. Kriittisen teorian sivistys- ja kasvatusdiskurssit käytiin
pääosin 1960-luvulla, opiskelijaliikehdinnän vuosikymmenellä, jolloin yleinen ilmasto
yhteiskunnassa ja yliopistossa antoi myöten tällaisten diskurssien esittämiselle. Tosin
kriittisen teorian sivistysdiskurssien juuret ulottuvat aina sen muotoutumisen alkuaikoihin, 1930-luvulle. Demokratisoivien koulutusprojektien sijoittaminen tähän kulttuuriseen
ja yhteiskunnalliseen taustaan avaa näkökulmaa seuraaville teeseille. Yhtäältä ne vaikuttivat saksalaista yhteiskuntaa demokratisoivasti. Toisaalta ne herättivät kuitenkin vastareaktion, jonka perustana oli kokemus siitä, että liittoutuneet toteuttivat uudelleenkoulutusohjelmilla enemmän tai vähemmän "väkivaltaisen" intervention saksalaisen kulttuurin ja
mentaliteetin muuttamiseksi.

6.1.12. Yhteenveto: dialektisen kasvatus- ja sivistysteorian ulottuvuudet
Dialektisen kasvatus- ja sivistysteorian keskeiset ulottuvuudet voidaan tiivistää seuraavana kuviona:
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KASVATUS

KULTTUURI
OPPIMISPROSESSIT
KOMMUNIKAATIO
MORAALI

VALTA
VAIKUTUKSET

YHTEISKUNNALLIS-

UUSI MORAALI

HISTORIALLINEN
YHTEISKUNTA
OPPIMINEN

EMANSIPAATIO

INHIMILLINEN
IHMISKUNTA

Kuvio 11. Yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen ulottuvuudet: kasvatus ja sivistys

Dialektisen sivistysteorian keskeisiksi ulottuvuuksiksi voidaan määrittää kasvatus, kulttuuri ja yhteiskunta. Sama kolmiulotteisuus on perusteltua määrittää yhteiskunnallis-historiallisena oppimisena, jolloin myös aikaulottuvuus eli historiallisuus tulee selkeämmin
esille. Yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen on jaoteltavissa kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen oppimiseen. Kulttuurinen oppiminen on jaoteltavissa tiedolliseen, moraaliseen ja esteettiseen oppimiseen. Yhteiskunnallinen oppiminen on jaoteltavissa esimerkiksi taloudellis-teknologisissa ja poliittis-hallinnollisissa rakenteissa ja järjestelmissä
tapahtuviin muutoksiin, jotka ovat yhteisöllisen oppimisen vaikutusta. Kasvatus ei täysin
palaudu mihinkään näistä prosesseista, vaikkakin se kiinnittyy kaikkiin ja sen sisältämät
tavoitteet saattavat parhaimmillaan muovautua erilaisten oppimisprosessien sisältöjä vastaaviksi, jolloin voidaan todeta, että kasvatuksen tavoitteet ovat toteutuneet yhteiskunnallis-historiallisena oppimisena. Tällaisessa tapauksessa sivistyksen (yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen) ja kasvatuksen käsitteet ovat lähes identtiset.
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Sivistyksen ja yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen käsitteet eroavat toisistaan
siinä, että yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen käsite sisältää myös "patologioiden",
esimerkiksi moraalisesti kyseenalaisten toimintatapojen oppimisen, kun taas perinteinen
sivistyskäsite on historiansa kuluessa värittynyt siten, että sitä yleensä käytetään ilmaisemaan arvostusta siitä, mikä on sivistynyttä (siis jossakin yhteiskunnassa ja kulttuurissa
sivistyneenä pidettyä) erotuksena sivistymättömästä, barbaarisesta, moraalittomasta.
Tosin tällaisten erottelujen kanssa joudutaan tekemisiin myös yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen käsitteen yhteydessä erityisesti silloin, kun pohditaan moraalisen oppimisen sisältöä eli kysymystä siitä, millaisia ovat tavoittelemisen arvoiset ja toivottavat oppimisprosessit. Näillä molemmilla käsitteillä on mahdollista operoida myös toteavasti siten,
että tarkastellaan sitä, millaista sivistys on ollut jossakin kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa tai millaisina oppimisprosessit ovat historiallisesti toteutuneet. Kasvatus on sekä kiinteästi kiinnittynyt näihin oppimisprosesseihin — toimintana, jonka oppimisprosessit sulkevat sisäänsä — että ilmennyt niistä erillisenä toimintana siinä mielessä,
että sen funktiona on ollut oppimisprosessien suuntaaminen.
Kasvatustoiminta ja oppimisprosessit kiinnittyvät subjekteihin, jotka voidaan määrittää
kollektiivisesti sukupolvina. Kasvatus voidaan laajimmassa merkityksessään määrittää
toiminnaksi, jossa aikaisemman sukupolven tavoitteena on siirtää seuraavalle sukupolvelle se osa kulttuuria, joka on tarpeellista inhimillisen elämän säilyttämisen ja parantamisen kannalta, sekä edistää tämänsuuntaisia oppimisprosesseja. Kasvatuksen ja yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen suhde ei kuitenkaan toteudu tämän ideaalityypin mukaisesti, koska ensinnäkään kasvatusvastuussa olevan sukupolven tavoitteenasettelut eivät
ole yksimielisiä. Toiseksi se ei toteudu, koska tämä sukupolvi ei välttämättä tiedä, mikä
on hyväksi ja tarpeellista tavoitteiden toteuttamiseksi. Kolmanneksi yhteiskunta ja historia
sisältävät niin paljon ristikkäisiäkin prosesseja, että tällainen vaikutusmalli ei toimi. Ja
neljänneksi (jälki)moderneissa yhteiskunnissa on alkanut esiintyä myös sellaista kulttuurista ja tiedollista ainesta, jonka nuorempi sukupolvi hallitsee paremmin kuin aikaisempi.
Viidenneksi sukupolvien väliset suhteet rakentuvat konflikteja sisältäviksi sekä sukupolvikonfliktista johtuen että erityisistä yhteiskunnallisista murrosvaiheista johtuen. Tästä
syystä oletus siitä, että kasvatus tuottaisi toivotunlaisia yhteiskunnallis-historiallisia oppimisprosesseja, ei toimi. Johtopäätöksenä voidaan esittää, että traditio sekä siirtyy että
muuttuu sukupolvesta toiseen. Avoimeksi kysymykseksi kuitenkin jää tässä teoretisoinnin vaiheessa se, millaisten tekijöiden vaikutuspiirissä se muuttuu siinä määrin radikaalisti, että voidaan puhua muutoksesta laadullisesti kokonaan toiselle tasolle. Tämän ongelman ratkaiseminen avaisi mahdollisuushorisontin kriittisen teorian kasvatus- ja sivistysdiskurssin sisältämien utooppisluonteisten tavoitteenasettelujen — vapaus, jälkikonventionaalinen moraali, inhimillinen yhteiskunta — toteuttamiseen.
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6.2. Todistusaineisto I: Saksalainen kansallissosialistinen
kasvatusideologia totuuden politiikkana
6.2.1. Kansallissosialistisen totuuden politiikan, kasvatuksen ja
koulutuksen julkilausutut tavoitteet
Tässä luvussa eritellään kansallissosialismin kasvatusideologian perusperiaatteita. Tarkastelua laajennetaan seuraavassa luvussa myös kansallissosialistisen valtarégimen ideologisen vastavallan harjoittajien, frankfurtilaisten kriitikoiden ja juutalaisyhteisöjen yhteisesti
organisoimien uudelleenkoulutusprojektien tarkasteluun. Erityisesti keskitytään sen erittelyyn, millaisia vaikutuksia nämä kaksi yhteiskunnallista projektia tuottivat. Kansallissosialistista kasvatusideologiaa 48 ja demokratisointiin tähdänneiden uudelleenkoulutusohjelmien taustafilosofiaa tarkastellaan Michel Foucault'n totuuden politiikan käsitteen
lävitse, koska tavoitteena on eritellä näitä kasvatusideologioita vallan näkökulmasta. Keskeisiä kysymyksiä ovat. Miten tämä totuuden politiikka toimi? Millaisia vaikutuksia ja
seuraamuksia sen oli tarkoitus tuottaa? Millaisia subjekteja totuuden politiikan oli määrä
muovata? Seuraamusten ja vaikutusten tosiasiallista luonnetta tarkastellaan uudelleenkoulutusohjelmien yhteydessä, koska se on parhaiten mahdollista ajallisesti jälkikäteisen
materiaalin ja tulkintojen valossa.
Kansallissosialistisen ideologian kannalta merkittävimpiä totuuden politiikkaa harjoittavia instituutioita olivat koulutusjärjestelmä, yliopistot ja epämuodolliset kasvatusinstituutiot, kuten nuorisojärjestöt ja kansallissosialistisen työväenpuolueen ideologiset vaikutuskanavat ja propagandakoneistot. Totuuden politiikan perusluonteen ja toimintatavan
erittelyssä on tärkeää kysyä, millainen oli kansallissosialistisen kasvatusideologian sisältö
ja miten kansallissosialistinen koulutus toimi. Miten niissä ja niiden kautta harjoitettiin
valtaa? Tällaiset kysymyksenasettelut ovat perustavanlaatuisia tarkasteltaessa kasvatuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välisiä suhteita, koska sosialisaatiosta vastaavat toimijat
ja pääasiallisena sosialisaatiokanavana toimiva koulutusjärjestelmä välittävät jokaisessa
poliittisessa kulttuurissa kyseisen kulttuurin normeja nuorisolle. Jos tämä prosessi onnistuu, se määrittää normaalin ja poikkeavan rajat. (ks. myös Hirsch 1988, 63–64).
Perustan tarkasteluni Herbert Marcusen (1943) käsikirjoitukseen "State and individual
under nationalsocialism", joka valottaa kansallissosialistista totuuden politiikkaa sisältä
päin, aikalaisten ja totuuden politiikkaa julistavien asiakirjojen näkökulmasta. Marcusen
kirjoituksessa käytetään Hitlerin "Mein Kampf" -teosta ja kansallissosialistisen hallinnon
virallisia dokumentteja lähteinä. Kansallissosialistisen kasvatusideologian rekonstruktio
perustuu lisäksi Hitlerin (1941) "Taisteluni" (Mein Kampf 1940, joka julkaistiin alunperin
48. Ideologian käsitettä käytetään tässä luvussa sen neutraaleimmassa merkityksessä tarkoittamaan tiettyä aatesuuntausta tai
oppia riippumatta siitä, missä määrin vääristyneen tietoisuuden ilmauksena sitä voidaan pitää. Ideologian käsitettä voidaan
luonnehtia Röhrin (1996, 93–96) tapaan seuraavasti. Ideologialla tarkoitetaan erilaiset tietoisuuden ilmiöt kattavaa
kokonaisuutta, joka ei yksiselitteisesti ole valhetta tai harhaa, vaan todenmukaista selontekoa siitä, miten yksilö uskoo
asioiden olevan. Ideologian erottaa esimerkiksi tieteestä erilaiset perusteet sen rakentumiselle tiedollisena järjestelmänä,
vaikkakin tieteellistä tietoa voidaan käyttää ideologiana. Ideologialla on myös yhteisöllinen luonne siinä mielessä, että se
rakentaa yhteisöjen identiteettiä ja vetää rajoja meihin ja muihin. Vääristyneessä muodossaan ideologia voi toimia myös
viholliskuvana. Röhrin määrittelyihin voidaan tehdä seuraavanlainen lisäys. Ideologian yhteisöllinen luonne kohdistaa
huomion intersubjektiivisuuteen ja kommunikaatioon. Vääristyneen kommunikaation ongelmaa on käsitelty Habermasin
ajattelun perustalta pääluvussa 2.
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vuonna 1932) teoksen kasvatusta käsitteleviin osiin. Teosta voidaan pitää virallisena
ohjeistona kansallissosialistisen ajan kasvatukselle (ks. esim. Hirsch 1988, 65). Lähteinä
käytetään lisäksi aikaisempaa tutkimusta, jota on tehty tästä kasvatusideologiasta ja koulutuksesta sen toteuttajana.
Kansallissosialismin totuuden politiikka perustui aikalaisten näkemykselle, että kansallissosialismi on yhteiskunnallinen liike, joka merkitsee vallankumousta. On hyvä muistaa, että kansallissosialistit saivat valta-asemansa parlamentaarisissa vaaleissa 30. tammikuuta 1933 (Gentsch 1990, 780). Kansallissosialistien valtaan tulo tapahtui siis laillisin
keinoin, mitä selittää se, että taloudellisesti ja poliittisesti vaikea tilanne suuntasi laajojen
kansanjoukkojen toiveet ja odotukset tähän paljon luvanneeseen liikkeeseen (Röhrs 1990,
10). Kansallissosialismi ei rakentunut alunperin valtiolliseksi totalitarismiksi, vaan kansallissosialistiseksi liikkeeksi, jonka kautta valtaa tai silloisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa tarkemmin sanottuna vastavaltaa harjoitettiin. Kansallissosialistien tavoitteena ei
ollut rakentaa totalitaarista valtiota, vaan käyttää valtiota kansallissosialistisen liikkeen
teknisenä työkaluna. Vallanharjoittajat rekrytoitiin kansallissosialistisen työväenpuolueen 49 huipulta, jolloin heidän myös tiedettiin harjoittavan puolueelle funktionaalista
totuuden politiikkaa. Kansallissosialistien harjoittaman politiikan ytimen ja uskottavuuden perustan muodosti se, että kansallissosialistit palauttivat vallan armeijalle, yritysjohtajille ja taloudellisille intressiryhmille. (Hitler 1941a, 430, Hitler 1941b, 29–30; Herbert
Marcuse -Archiv 0116.00, 6, 11–12.)
Kansallissosialistisen totuuden politiikan läpimurtoa auttoi Weimarin tasavallan taloudellinen epäonnistuminen. Tätä tilannetta käytettiin tehokkaasti hyväksi, jotta kansalaiset
saatiin hyväksymään uusi vallan jako. Kansallissosialistisen puolueen ja sen johtajan
totuuden politiikan avulla valvottiin ja säädeltiin kasvatusta ja nuorison harjaannuttamista.
Puolue valvoi kasvatusta ja koulutusta. Se loi virallisen ideologian ja ylläpiti sitä eli harjoitti totuuden politiikkaa. Koulutus oli hyvin selkeästi väline, jolla kansallissosialistit
harjoittivat totuuden politiikkaansa — keino, jolla valtaa harjoitettiin ja jonka avulla ihmiset saatiin suostumaan järjestelmän vaatimuksiin. Kokonaisuudessaan järjestelmä ei tietenkään ollut homogeeninen, mutta totuuden politiikka rakennettiin kuitenkin siinä määrin pitäväksi, etteivät erilaiset vaatimukset kehittyneet avoimeksi konfliktiksi. Vahvimpien
eturyhmien — teollisuus, puolue ja armeija — intressit olivat viime kädessä yhteneväiset.
(Herbert Marcuse -Archiv 0116.00, 1, 12.)
Kasvatuksen ja valtion välinen suhde muuttui tosin myöhemmin siten, että totalitaarinen valtio eli käytännössä kansallissosialistinen puolue vähitellen dominoi koko yhteiskuntaa ja sen myötä myös koulutusta ja kasvatusta. Kasvatustoiminta rakentui sekä valtion organisoimaksi muodolliseksi koulutukseksi että muodollisen koulutuksen ulkopuoliseksi vapaaehtoistoiminnaksi, esimerkiksi kansallissosialistisissa nuorisojärjestöissä
toteutetuksi toiminnaksi. Tämä ei sinänsä ole mitenkään erityislaatuinen tilanne, sillä
kaikki valtiot käyttävät koulutusjärjestelmää poliittisesti hyödykseen sosiaalistaakseen
kansalaisensa tarkoituksenaan toteuttaa visio toivotusta todellisuudesta (Hirsch 1988, 63).
Oleellinen kansallissosialismin syntyä, etenemistä ja sen vauhdittajia kansallissosialistista kasvatusta ja koulutusta koskeva ongelma on, miten järjestelmä sai niin suuren osan
kansalaisista omaksumaan ja sisäistämään siinä määrin esittämänsä normaaliuden kritee49. Puolueen alkuperäinen ja saksankielinen nimi oli Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), Saksan
kansallissosialistinen työväenpuolue (Hitler 1941, 423).
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rit, että he mukautuivat, tottelivat ja siten mahdollistivat totalitarismin rakentumisen. Keskeistä oli ensinnäkin se, että kaikki kasvatustoiminta perustui samalle ideologialle, jonka
suuntaviivat oli muotoiltu Hitlerin Mein Kampf -teoksessa. Hitler (1941, 247) toteaa:
"... todellisille kansallissosialisteille on olemassa yksi ainoa oppi ja oppilauselma:
kansa ja isänmaa. Meidän taistelumme päämääränä on oman rotumme ja oman
kansamme olemassaolon ja lisääntymisen turvaaminen, sen lasten elättäminen ja
sen veren puhtaana pito, isänmaan vapaus ja riippumattomuus, jotta kansamme
voi kypsyä täyttämään myöskin maailmankaikkeuden Luojan sille osoittaman kutsumuksen. Jokainen ajatus ja jokainen aate, jokainen oppi ja kaikki tieto palvelkoot
tätä tarkoitusperää."
Hitlerin "ainoa oikea kasvatusideologia" konkretisoitui harjoitetuksi totuuden politiikaksi
fasistisen Saksan koulutuspolitiikassa kouluhallinnon keskittämisenä ja koulutusjärjestelmän yhdenmukaistamisena. Valtakunnan kansleri Adolf Hitler päätti vuonna 1934 vastaperustetun "valtakunnan kasvatusministeriön" (das Reichserziehungsministerium) tehtävistä siten, että käytännöllisesti katsoen koko sivistystoimi tuli sen alaisuuteen. Se vastasi
Bernhard Rustin johdolla koulujärjestelmästä, tieteellisestä kirjastotoimesta, kansanopetuksesta, nuorisojärjestöistä, aikuiskasvatuksesta ja tieteestä. Se määritti opetuksen päälinjat, opetussuunnitelmat, koulutyypit, opetusvälineet ja opettajankoulutuksen. Vuosina
1937 ja 1938 toteutettujen koulureformien myötä koulujärjestelmää keskitettiin entisestään. Koulujen opetussuunnitelmat yhtenäistettiin mahdollisimman pitkälle. Tosin esimerkiksi Adolf Hitler -kouluissa noudatettiin muista opetussuunnitelmista poikkeavaa opetussuunnitelmaa. Fasistisessa Saksassa muodostettiin myös eliittikouluja kansanopetustarkoituksiin suunnattujen koulujen lisäksi. Niissä koulutettiin kansallissosialistisen puolueen virkailijat ja kansallissosialistisen hallinnon virkamiehet. Fasistisia eliittikouluja oli
neljänlaisia: "kansallispoliittisia kasvatuslaitoksia", (die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten, Napola), Adolf Hitler -kouluja (die Adolf Hitler-Schulen, AHS), saksalaisia
kotikouluja (die Deutschen Heimschulen) ja eliittikoulu nimeltä "die NS-Deutsche Oberschule Starnbergersee in Feldafing". (Gentsch 1990, 778–780.)
Puolueen ja Hitlerin ideologia vaikutti merkittävästi kasvatuksen tavoitteiden muotoutumiseen. Tästä syystä ei ollut merkittävää eroa siinä, minkä instituution kautta kasvatettiin, koska ne kaikki levittivät samaa ideologiaa. Kansallissosialistisella ideologialla oli
tässä tilanteessa totalitaarinen ote nuorten ihmisten ajatteluun ja elämään. Puolueella ja
sen jatkeella valtiolla oli kokonaisvaltainen vaikutus lapsiin ja heidän kasvatukseensa,
joka suuntautui ennen kaikkea fyysiseen harjoitteluun ja luonteen lujuuden muokkaamiseen. Lapset olivat tekemisissä kansallissosialistisen ideologian kanssa useiden eri kanavien kautta samanaikaisesti: koulun, nuorisojärjestöjen, elokuvien, leikkien, jopa vaatetuksen (Hirsch 1988, 63–64). Peruspäämäärä oli harjaannuttaa hyviä sotilaita Saksan valtion palvelukseen "arjalaisen rodun" sankarillisuuden osoittamiseksi. Intellektuaalisella ja
eettisellä kasvatuksella oli vain vähäpätöinen rooli, mikä ilmenee Hitlerin muotoilemasta
kasvatusideologiasta. Sen mukaan inhimillisyys oli haihattelua. Tosin moraalisuus korostui kansallistunteessa, joka huipentui näkemykseksi siitä, että yksilön oli uhrattava itsensä
kansallissosialistisen yhteisön puolesta. Viime kädessä tämä merkitsi sellaisen järjestelmän rakentamista, josta voidaan käyttää nimitystä "kasvatus kuolemaan" (Hitler 1941a,
48, 309; ks. myös Aurin 1983; Hirsch 1988, 65.) Hitlerin visio kasvatuksen viimekätisestä
yhteiskunnallisesta päämäärästä asetti kasvatuksen tulevaisuuteen suunnatun kansallisval-
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tion ("der völkische Staat") rakentamisen palvelukseen, minkä näkemyksen myös monet
kasvatustieteilijät, esimerkiksi Gerhard Giese, Ernst Krieck ja Alfred Baeumler jakoivat
hänen kanssaan (ks. tarkemmin Lingelbach 1970, 39, 52–96; Hitler 1941, 48–49.)
Hitlerin "Taisteluni"-teos sisältää kasvatuksen ja koulutuksen luonnetta muotoavia
osuuksia. Hitlerin kasvatusideologian ensisijaisena tavoitteena oli asettaa kasvatus yhteiskunnallisten, poliittisten ja etenkin sotilaallisten päämäärien palvelukseen. Lisäksi teoksessa kritisoitiin ankarasti tuolloista kasvatusideologiaa ja vallitsevia kasvatusinstituutioita, joiksi lukeutuivat muodollisen koulutusjärjestelmän lisäksi perheet ja niissä tapahtuva kasvatus sekä "joukkokasvatuskoneisto" eli joukkotiedotusvälineet, jotka pitivät huolen yleisestä "valistustoiminnasta". Tämä propagandakoneisto pitää Hitlerin mukaan huolen vääristyneen yleisen mielipiteen muokkauksesta. Tämä on merkittävä näkemys siitä
syystä, että kansallissosialistit käyttivät tätä vaikutuskanavaa tehokkaasti hyväkseen oman
ideologiansa välittämisessä. Hitler kritisoi senaikaista tilannetta siitä, että lapsista kasvoi
silloisessa perheessä ja myös koulussa nuorukaisia, jotka halveksivat kaikkea arvovaltaa.
Suurilta joukoilta puuttui siveellistä ryhtiä ja ne osoittivat kansallista välinpitämättömyyttä, mikä oli peräisin jo heidän varhaisimmasta kasvatuksestaan. Tämä oli häpeällistä,
koska se ei voinut toimia perustana isänmaan suuruuden tunnolle. Hitler syytti kasvatusta
myös ensimmäistä maailmansotaa edeltäneen ajan rappeutumisilmiöistä ja pelkurimaisuuden lietsonnasta. Kasvatusjärjestelmän pahimpana heikkoutena hän piti sitä, että se oli
yksipuolisesti suunnattu puhtaan tiedon, ei taitamisen välittämiseen. Luonteen kehittämistä, vastuunalaisuuden tunnetta, tahtoa ja päättäväisyyttä se ei kehittänyt juuri lainkaan. Siten se ei myöskään kasvattanut voimakkaita miehiä, vaan mukautuvaisia kaikentietäjiä. Yllättävää kyllä, Hitlerin kasvatusideologia asettui vastustamaan mukautuvaisuutta, mikä on ristiriidassa tuon ajan puolisotilaallisissa kasvatusinstituutioissa käytännössä toteutetun totuuden politiikan täytäntöönpanon kanssa. Järjestelmä edellytti myös
hyvin pitkälle menevää tottelevaisuutta ja mukautuvaisuutta. Jotta kansa olisi mahdollista
saada kansallisesti ajattelevaksi, oli luotava terveet yhteiskunnalliset olot, jotka voivat toimia perustana yksilön kasvatusmahdollisuuksille. Kasvatuksen ja koulun tavoitteena tuli
olla se, että välitetään nuorisolle tuntemus isänmaansa sivistyksellisestä, taloudellisesta ja
ennen kaikkea valtiollisesta suuruudesta. (Hitler 1941a, 41–46, 101, 273.)
Kansallissosialistinen kasvatusideologia oli sisäisesti hyvin ristiriitainen, mikä selittyy
sillä, että se oli viime kädessä rakennettu manipulaation ja kansalaisten mielipiteen muokkauksen palvelukseen. Kun yhtäällä korostettiin vastuunalaisuutta, lujuutta, päättäväisyyttä ja sitä, ettei saanut mukautua vallitsevaan järjestelmään, toisaalla tähdennettiin sitä,
että sotilaallisen kasvatuksen tavoitteena oli, että opitaan tottelevaisuutta, opitaan olemaan
vaiti ja opitaan vaiti sietämään myös vääryyttä. Tosin sen tuli toisaalta valmentaa myös
käskemään. Kaiken muun kasvatuksen tuli olla esivalmentautumista tähän sotilaalliseen
kasvatukseen, jonka viimeisenä ja korkeimpana kouluna toimi armeija. Toissijainen luonteen muovaamisen tavoite konkretisoitui kansallissosialistisessa kasvatusideologiassa seuraaviin tavoitteenasetteluihin: vaiteliaisuus (ilmiantojen välttäminen), uskollisuus, uhrautuvaisuus, tahdonlujuus, päättäväisyys ja vastuuvalmius. Kasvatettavan oli aikoinaan kyettävä kärsimään tuskaa ja loukkauksiakin ääneti. (Hitler 1941b, 55–58.)
Kansallissosialistinen kasvatusideologia keskittyi ennen kaikkea poikien ja miesten
kasvatukseen. Tosin Hitler (1941b, 55) toteaa, että

200
"rinnan poikien kasvatuksen kera kansallinen valtio voi ohjata tyttöjenkin kasvatusta lähtien samoista lähtökohdista."
Eli hierarkkinen kasvatustavoitteiden järjestys oli ruumiillinen kuntoutus, sielulliset ja viimeiseksi henkiset arvot. Ruumiillisuus tarkoitti lähinnä sitä, että naisten kasvatuksen päämääränä tuli järkähtämättä olla tuleva äiti. (Hitler 1941b, 55–58.)
Hitler uskoi vakaumuksellisesti kasvatuksen voimaan. Hänen mukaansa saksalaista
kansanluonnetta silloisellaan vaivannut tahdon lujuuden puute, vastuun pelko, päättämättömyys ja toimimattomuus olivat seurausta ja niiden alkusyy oli löydettävissä nuorisokasvatuksesta. Kun kasvatusta muutettaisiin kansallissosialistisen ideologian mukaiseksi,
seurauksena taas olisi:
"Monia siveellisiä vammoja ja haittoja, joita on havaittavissa nykyisessä Saksan
kansanruumiissa, voidaan siten suunnitellun kasvatuksen avulla ainakin suuresti
lieventää, jollei kokonaan poistaa." (Hitler 1941b, 58.)
Kansallissosialistisen ideologian mukaan kasvatuksen ja koulutuksen tuli korjata sen
aikaisempien muotojen aiheuttamia vaurioita. Tärkein tavoite oli saada aikaan tasapaino
henkisen opetuksen ja ruumiillisen kunnostamisen kesken. Fyysisen harjoittelun osuutta
tuli lisätä. Hitlerin mukaan älymystön ja erityisesti juutalaisen älymystön ruumiillinen
rappeutuneisuus ei johtunut yhteiskunnallisista epäkohdista, vaan oli kasvatuksen tulosta.
Urheilun ja voimistelun osuutta tuli lisätä, jotta pojat voitaisiin karaista raudanlujiksi.
Koko opetus oli suunniteltava siten, että poikien vapaa-ajat käytetään ruumiin kunnostamiseen. Tämän kasvatustavoitteen taustalta on löydettävissä toinen, perustavanlaatuisempi päämäärä: kasvatus taisteluun ja sotaan. Hitlerin mukaan kansallissosialistisen liikkeen oli kasvatettava jäsenensä siten, että he pitävät taistelua tavoitteena, johon he itse
ovat omasta halustaan pyrkineet, ei asiana, joka olisi kasvatuksen ja opetuksen avulla
iskostettu heihin. (Hitler 1941a, 292–293, 409.)
Kansallisen valtion kasvatuksen periaatteet muotoiltiin seuraavasti. Valtion ei tule
suunnitella koko kasvatustyötään tiedollisen opetuksen varaan, vaan keskeisempiä tavoitteita olivat terveiden ruumiiden kasvattaminen ja toissijaisten henkisten kykyjen kehittämisen osalta luonteen kehitys, tahdonlujuuden ja päättäväisyyden edistäminen sekä vastuuntuntoon kasvattaminen. Viimeiselle sijalle asettui tieteellinen koulutus ja siihen liittyvä älyllisyys. Hitlerin kasvatustavoitteita leimasi anti-intellektualismi. Se ilmeni näkemyksessä, jonka mukaan tieteellisesti niukalti sivistynyt, terve, lujaluonteinen, vastuuntuntoinen ja tarmokas ihminen on kansayhteisölle arvokkaampi kuin "älykäs heiveröinen
raukka". Ruumiillisuuden ja fyysisen kasvatuksen korostus kansallissosialistisessa kasvatusideologiassa selittyy viime kädessä sotilaallisilla päämäärillä. "Henkisen kasvatuksen"
tuotteilla ei ole Hitlerin mukaan käyttöarvoa tilanteissa, joissa henkisten aseiden sijasta
käytetään rautakankia. Saksan korkeampi koulusivistys oli vastuussa siitä, ettei se kasvattanut miehiä vaan virkamiehiä, insinöörejä, teknikkoja, kemistejä, lainoppineita, tiedemiehiä sekä henkisyyden vaalijoita eli professoreja. Valtion painoarvoa kasvatuksen määrittäjänä tuli entisestään lisätä. Enää ei riittänyt se, että sillä jo entuudestaan oli monopoli
koulutukseen yleisen koulupakon kautta. Nyt sen tuli entistä suuremmassa määrin
"ajaa arvovaltansa perille yksityisten kansalaisten kansakunnan säilyttämisasiassa
osoittamaa tietämättömyyttä tai ymmärtämättömyyttä vastaan." (Hitler 1941b, 49,
51.)
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6.2.2. Kansallissosialistinen totuuden politiikka ja demokratia
Ideologia on totuuden politiikan harjoittamisen yksi aspekti. Totuuden politiikan onnistunut harjoittaminen edellyttää lisäksi käytäntöjä, jotka tekevät totuuden politiikasta hyväksyttävää niiden silmissä, joihin se kohdistuu. Kansallissosialistisessa järjestelmässä tällaisiin käytäntöihin kuului mm. se, että juuri totuuden politiikan harjoittamiskoneisto tarjosi
ihmisille mahdollisuuksia ja uusia työpaikkoja. Totuuden politiikan harjoittamiskoneiston palveluksessa olevista rakentui uusi yhteiskunnallinen eliitti. Intressien harmonia
symboloitui Führerissä, joka näyttäytyi saksalaisen rodun ruumiillistumana. Kansalaiset
hyväksyivät hallinnan alaisuudessa olemisen katsoen, että hallitsemistoimenpiteet olivat
varmasti viime kädessä heille itselleen hyödyksi. Tulossa oleva järjestelmä ja sen tueksi
harjoitettu totuuden politiikka näytti takaavan vapauden, demokratian ja poistavan myös
taloudelliset ongelmat, joiden kanssa kansalaiset kamppailivat, kun sitä tarkasteltiin aikalaisten silmin. Toisaalta oli kuitenkin myös niitä, jotka eivät uskoneet tähän ideologiaan,
vaan seurasivat johtajaansa siitä syystä, että se oli heidän tehokkuuteen perustuvien intressiensä mukaista. (Herbert Marcuse -Archiv 0116.00, 11–14.)
Kansallissosialistinen totuuden politiikka käytti tehokkuuden periaatetta ja taloudellisen kasvun korostamista valtansa tekniikoina. Tavoitteena oli tehottomuuden eliminointi
ja rationalisointi. Jos rationalisoinnin välttämättömyydet edellyttivät tiettyjen ryhmien
uhraamista, sitä ei voinut välttää, koska tärkeintä oli tehottomuuden eliminointi. Marcuse
(1943) väittää, että kansallissosialistisen filosofian irrationaaliset iskulauseet kätkevät
mitä raakalaismaisimman järkiperäisyyden, jonka mukaan kaikki on alistettava nopeuden, täsmällisyyden ja tehokkuuden arvoille. Tällaisella tehokkuuden periaatteella ei kuitenkaan ollut mitään tekemistä liberalistisen, progressiivisen ja uutta luovan tehokkuuden
kanssa, vaan luonteenomaista kansallissosialistiselle totuuden politiikalle oli koneistomainen tehokkuus, joka asettui täydellisesti imperialistisen laajenemisen palvelukseen. Tällaisen tehokkuuden ruumiillistumana toimi byrokraattinen hallintojärjestelmä, jota pidettiin tehokkaimpana ja järkiperäistetyimpänä järjestelmänä, jonka moderni aikakausi oli
koskaan nähnyt. Hallintojärjestelmässä ruumiillistui tekninen rationaalisuus, jota sovellettiin ihmisten välisten suhteiden säätelemiseen ja massojen hallintaan. Kaikki alistettiin
tehokkuuden, täsmällisyyden ja nopeuden arvoille. Lopputuloksena oli äärimmäisen
tehokkaasti toimiva koneisto. (Herbert Marcuse -Archiv 0116.00, 15, 19.)
Vaikka kansallissosialistista yhteiskuntajärjestelmää oikeuttaneesta ideologiasta voidaan joiltakin osin löytää myös liberalistiselle demokratialle tunnusomaisia piirteitä, Hitlerin demokratiaa koskevat näkemykset kuitenkin osoittavat, että viime kädessä kansallissosialistinen ideologia ja sen käytäntöön vieminen totalitaarisena järjestelmänä oli kaukana liberalistisesta demokratiasta. Hitler vastusti parlamentaarista demokratiaa sillä
perusteella, että se oli tehoton.
"Mitä nyt siihen tulee, ovatko nämä käsitykset toteutettavissa, pyydän vain, ettei
unohdettaisi, että parlamentarismin demokraattinen enemmistön määräämisperiaate ei ole suinkaan aina ollut ihmiskunnassa vallitsevana, vaan päinvastoin havaittavissa ainoastaan varsin lyhyinä historiallisina ajanjaksoina, jotka muuten ovat
aina olleet kansojen ja valtioiden rappionaikoja." (Hitler 1941b, 100.)
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Erityisesti yksilön korostus antaa kansallissosialistisesta ideologiasta liberalistisen vaikutelman. Kansallissosialistinen totuuden politiikka tukeutui myös emansipaation ajatukseen. Ihmisen täysi yksilöllinen kyvykkyys tuli vapauttaa kahleistaan. Ihmisen tekemistä
persoonattomaksi olennoksi tuli vastustaa kaikin voimin. Yksilö ja hänen kyvykkyytensä
kohotettiin tässä ideologiassa jalustalle. Arvokkain energian ja vallan lähde oli ihmisyksilö. Keskeisimmäksi tavoitteiksi asetettiin kaikkien ihmisen uinuvien kykyjen kehittäminen ja heidän persoonallisuutensa rikastuttaminen. Kaiken kaikkiaan kansallissosialistisessa kasvatusideologiassa korostui suuruuden ja nerokkuuden ihannointi — nerokkuus
oli tämän ideologian mukaan puhtaasti synnynnäistä "jumalallisesta armosta", ei missään
tapauksessa kasvatuksen tai oppimisen tuotetta (Hitler 1941a, 340, 410).
Yrityksen ja koko kansakunnan tuli olla yhteisö, jossa jokainen yksilö saa oman paikkansa pelkästään suoritustensa ja saavutustensa perusteella. Jokaisella yksilöllä oli oltava
mahdollisuus nousta omien kykyjensä avulla katsomatta hänen syntyperäänsä tai aikaisempaan asemaansa. Tämä ideologia sisälsi myös ajatuksen siitä, että ihmisen henkisiä ja
fyysisiä kykyjä oli kehitettävä siitä syystä, että inhimillisistä resursseista olisi otettavissa
kaikki irti kansallissosialistisen järjestelmän palvelukseen. Kapitalistista talousjärjestelmää kritisoitiin sen "depersonalisoivasta" vaikutuksesta. (Hitler 1941a, 410; Herbert Marcuse -Archiv 0116.00, 17.)
Kansallissosialismin ideologiasta ei siis puuttunut liberalistisen demokratian piirteitä. 50 Kansallissosialismi oli perusluonteeltaan individualismin ja kollektivismin
yhteenliittymä. Sen todellinen luonne ilmeni kovana yksilölliseen kilpailuun perustuvana
järjestelmänä. Tosin yksilö asettui tässä järjestelmässä myös manipuloitavissa olevan
massan ja koneiston osasen asemaan. Taitavasti manipuloidut ihmismassat ylläpitivät järjestelmää. Niitä hallittiin kansallissosialistisella ideologialla, jonka keskeisenä välittäjänä
toimi kasvatus. Massojen kansallissosialistista järjestelyä ohjasivat yksilön korostus sekä
atomisoinnin ja eristämisen periaatteet. Juuri näillä tekniikoilla harjoitettiin tehokkaasti
totuuden politiikkaa. Sen onnistuneisuus pyrittiin varmistamaan sillä, että yksilöt pidettiin tietämättöminä toisistaan, eristäytyneinä ja epäluuloisina toisiaan kohtaan. Koskaan ei
tiennyt, oliko toinen luotettava vai ei — ystävä vai vihollinen. (Herbert Marcuse -Archiv
0116.00, 19–22.)
Totuuden politiikka tuotti varsin tehokkaasti yksilöitä, jotka asettuivat valtajärjestelmän palvelukseen. Se rakensi jokaiselle yksilölle aseman, joka mahdollisti hänelle korkeimman mahdollisen tehokkuuden ja takasi samalla suurimman mahdollisen edistyksen
rodun määrittämälle yhteisölle ja liikkeelle. Nimenomaan moraalinen ja älyllinen kasvatus pyrki takaamaan kansallissosialistisen totuuden politiikan ideologian omaksumisen ja
toteutumisen. Kasvatuksen tuli suuntautua siihen, että tuotetaan yksilölle vakaumus,
jonka mukaan hän on ehdottomasti parempi ja ylempi kuin muut (Hitler 1941b, 52). Tätä
periaatetta käytettiin erittäin harkitusti massojen hallinnan välineenä. Rotua käytettiin
manipulaation välineenä vakuuttamalla ihmiset arjalaisen rodun paremmuudesta ja ylemmyydestä, mikä teki ulkopuolisesta vainon kohteen. Ulkopuolisista tuli kateuden, julmuuden ja heikompaan kohdistuvan vihan kohteita. Kansallissosialismin totuuden politiikka
50. Marcuse kuvaa liberalismin perusideologiaa seuraavaan tapaan. Yksilön hyödyllisyys on keskeistä. Tämä liittyy ihmisen
tarpeiden yhtäläiseen tyydyttämismahdollisuuteen, joka on kuitenkin riippuvainen siitä, miten yksilö onnistuu vapaassa
kilpailussa. Yksilön etu asettuu etusijalle. Vapautuminen merkitsee vapautumista taloudellisena subjektina. Tämä taas
edellyttää sellaisen hallintomallin rakentamista, joka mahdollisimman vähän rajoittaa tätä vapautta. Keskeistä on
intellektuaalisen kulttuurin osalta liberalistinen ajattelun, sanan ja uskonnon vapaus. (Herbert Marcuse -Archiv 0118.04, 17.)

203
käänsi taitavasti yksilöiden vaatimukset ja protestit pois itsestään ja ohjasi ne kohdistumaan uhreihinsa. Kansalaiset opetettiin olemaan hiljaa ja protestoimatta. (Herbert Marcuse -Archiv 0116.00, 17–19, 30.) Tämä ideologia oli keskeinen kansallissosialistisessa
kasvatuksessa, joka rakentui sisäisen ja ulkoisen vihollisen varaan. Juutalaiset kansalaiset
nähtiin sisäisenä vihollisena ja läntisten demokratioiden kansalaiset ulkoisena vihollisena. Hitlerin julkilausuttu juutalaisviha sisälsi yksiselitteisen näkemyksen siitä, että juutalaiset eivät ole saksalaisia. (Hitler 1941a, 74; Hitler 1941b; ks. myös Aurin 1983.)
Toinen demokraattisluontoinen tavoite kansallissosialistisessa kasvatusideologiassa ja
koulutusdiskurssissa liberalistissävytteisen individualismin korostuksen lisäksi oli koulutuksellisen tasa-arvon ajatus, joka muotoiltiin konservatiivisen tasa-arvokäsityksen
mukaisesti siten, että valtion oli valittava kansan joukosta kyvykkäimmät. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että ylempien, hyvässä taloudellisessa asemassa olevien vanhempien lapsia olisi suoraan pidetty korkeamman koulutuksen ja sivistyksen arvoisina. Hitlerin mukaan alempien kerrostumien lapset eivät ehkä kyenneet kilpailemaan porvariston
lasten kanssa tietomäärässä, mutta tämä ei välttämättä ollutkaan mikään kyvykkyyden
osoitus. Nerokkuus ei tämän ideologian mukaan välttämättä löytynyt korkeimmista kansankerrostumista, vaan se saattoi piillä myös alemmissa kerrostumissa. (Hitler 1941b, 73–
77.)
"Tässäkin kohdin kansallisen valtion on aikoinaan puututtava kasvattavasti asiaan.
Sen tehtävänä ei ole taata ja säilyttää määräävää vaikutusvaltaa jollekin ennestään
olemassa olevalle yhteiskuntaluokalle, vaan sen tehtävänä on etsiä kaikkien kansatoverien suuresta joukosta pystyvimmät, terävimmät yksilöt ja johtaa nämä virkoihin ja arvoihin. ... Mutta ennen kaikkea sen on pidettävä ylevimpänä tehtävänään
avata valtion korkeimpien oppilaitosten portit kaikille kyvyille, ollenkaan välittämättä siitä, mistä piireistä nämä ovat lähtöisin. Tämä tehtävä sen täytyy suorittaa,
koska ainoastaan sillä tavalla voi kuollutta tietoa edustavasta kansankerroksesta
nousta ja syntyä nerokas kansakunnan johto." (Hitler 1941b, 76.)
Demokratia tuhoutui kansallissosialistisessa järjestelmässä kahta tietä: Führer-periaatteen
ja yhdenmukaistamisen, "tasapäistämisen" (die Gleichschaltung) kautta. Kollegiaalisten
päätöksentekoelinten parlamentaaris-demokraattiset periaatteet korvattiin "Führer-periaatteella". Periaate läpäisi sekä fasistisen koulutusjärjestelmän että yhteiskunnan ylipäätään.
Koulutuksen järjestäminen rakentui hierarkkisesti organisoitujen "Führerien" varaan.
Opettajat sekä poikien ja tyttöjen nuorisojärjestöjen johtajat toimivat luokkiensa ja osastojensa Führereinä, koulujen johtajat koulujensa Führereinä ja niin edelleen aina ylimpään
Führeriin eli Adolf Hitleriin saakka. Seuraajakunta totteli kuuliaisesti kulloistakin "Führeriä". Fasistisessa "Führer-periaatteessa" sai ilmauksensa demokratian kieltäminen. (Gentsch 1990, 781-783.)
Samaa päämäärää palveli opettajakunnan fasistinen yhtenäistäminen (die Gleichschaltung), joka perustui huhtikuun 7. päivänä vuonna 1933 annettuun lakiin. Yhtenäistämisen
tavoitteena oli puhdistaa opettajakunta aineksesta, joka ei ollut syntyperältään "arjalaista".
Preussissa jopa 16 % ylempien koulujen henkilökunnasta miehitettiin uudelleen. Ensimmäisinä olivat puhdistuslistalla kommunistiset, sosialidemokraattiset, porvarillis-demokraattiset, pasifistiset ja juutalaiset opettajat ja pedagogit. Opettajien, pedagogien ja kouluhallinnon virkamiesten tuli allekirjoittaa poliittista lojaliteettia ilmaisevat selvitykset.
Myöhemmin toteutettiin myös opettajakunnan pakottaminen kansallissosialistisen opetta-
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jajärjestön (Nationalsozialistische Lehrerbund) jäseniksi. Keinoina käytettiin poliittista
terroria, ideologista painostusta ja materiaalisia sanktioita. "Die Gleichschaltung" -toimet
ulotettiin paitsi opettajakuntaan myös vanhempiin ja nuorisoon. KPD:n ja SPD:n jäseniltä evättiin pääsy vanhempainneuvostoihin, joista siten tuli täysin fasistisia organisaatioita. Saksalaisen nuorison yhtenäistäminen toteutettiin nuorisojärjestöissä. Tavoitteena oli
kasvattaa nuoriso kansallissosialistisessa hengessä palvelemaan kansaa ja kansayhteisöä.
Jo vuonna 1934 kuului näihin nuorisojärjestöihin 3,5 miljoonaa nuorta. Yhtenäistämisen
kokonaisvaltaisuus näkyi myös opetussuunnitelmissa, joiden samanlaistaminen merkitsi
opetuksen sisällön perustavanlaatuista muutosta suuntaan, joka oli ilmaistu Hitlerin "Mein
Kampfiin" sisältyvässä kansallissosialistisessa kasvatusideologiassa ja tieteellistä koulutusta koskevassa julistuksessa. Vuodesta 1937 vuoteen 1942 toteutui toinen vaihe fasistisessa koulupolitiikassa, mikä merkitsi sitä, että kaikkien koulutyyppien päälinjat, samoin
kuin suurimmaksi osaksi myös opetussuunnitelmat, yhtenäistettiin. Samalla poistettiin
yhtenäiskoulutus tytöille ja pojille ja rakennettiin tyttökoulut ja tyttöluokat, jotka propagoivat "äitiys-kotitalous -kasvatusta". (Gentsch 1990, 781–783.)
Mahdollisuuksien tasa-arvoa korostanut, konservatiivinen koulutuksellisen tasa-arvon
ideologia, ei kuitenkaan merkinnyt fasistisessa Saksassa sitä, etteikö koulutusjärjestelmä
olisi toiminut valikointimekanismina erilaisiin yhteiskunnallisiin asemiin. Eliittikoulut oli
suoraan suunnattu kansallissosialistisen puolueen ja hallintokoneiston palvelukseen, sillä
niiden oli määrä valikoida näiden organisaatioiden henkilökunta. Eliittikoulut rakensivat
hierarkkisen koulutusjärjestelmän. Esimerkiksi saksalaisiin kotikouluihin otettiin sisään
kaatuneiden upseerien, aliupseerien ja sotilaiden lapsia. Osa näistä siirtyi myöhemmin
"kansallispoliittisiin kasvatuslaitoksiin" (Napola) ja Adolf Hitler -kouluihin, joissa heitä
kasvatettiin puolue- ja valtiokoneiston keskitason virkoihin. (Gentsch 1990, 779–780.)
Periaatteessa näihin kouluihin ja sitä kautta yhteiskunnallisiin asemiin oli mahdollista
päästä mistä yhteiskunnallisesta kerrostumasta tahansa, kuten Hitler kansallissosialistisessa kasvatusideologiassaan esitti. Valikoivina kriteereinä ei toiminut niinkään yhteiskunnallinen asema kuin "arjalaisuus" ja alttius palvella puolue- ja valtiokoneistoa. Kansallissosialistisen järjestelmän ideologiasta ei puuttunut "arjalaisia" koskevia liberalistisen demokratiakäsityksen mukaisia ideoita ja aatteita, mutta siitä puuttui ihmisyys ja inhimillisyys. Sen edustama moraali asettui täydellisesti instrumentaaliseksi herruudeksi
muodostuneen vallan palvelukseen. Tosi asiassa kansallissosialistisen ajan koulutusjärjestelmä oli rakenteeltaan elitistinen. Se jakautui jyrkästi massojen ja eliitin koulutukseen
(die Erziehung) niin sisältöjen, oppimistavoitteiden kuin ammatti- ja elämänmahdollisuuksien osalta (Tenorth 1985, 1–5). Järjestelmää ryhdyttiin vakavassa mielessä kyseenalaistamaan vasta vuoden 1965 jälkeen, jolloin uusi opiskelijapolvi esitti kysymyksen
siitä, oliko saksalainen sivistystoimi (das Bildungswesen) ytimeltään terve.

6.2.3. Kansallissosialistinen totuuden politiikka, tieteellinen tieto ja valta
Kansallissosialistisen ajan koulutus rakentui ns. tieteelliseksi koulutukseksi. Kansallissosialistisen kasvatusideologian mukaan tieteellinen koulukasvatus oli valtiollisen kasvatustoiminnan keskeisin osa-alue. Sitä tuli kuitenkin muuttaa siten, että kevennettäisiin kansaja keskikoulujen oppisuunnitelmaa. Opetussuunnitelman ja tuntimäärän supistumisen tuli
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koitua ruumiin, luonteen, tahdonvoiman ja päättäväisyyden valmentamisen hyväksi. Tietomäärää tuli vähentää ja erityisesti vieraiden kielten osuutta supistaa. Yleissivistykseen
kuuluvaa ainesta tuli olla, mutta siinä oli keskityttävä historiaan saksalaisuuden suuruuden osoittamiseksi ja rotukysymyksen esille nostamiseksi. Humanistista ainesta tuli olla
mukana, koska se oli keskeistä kansakunnan suuruuden säilymisen kannalta, ehkä suuremmassa määrin kuin tekninen taitaminen. Ammattiopetuksella oli yleissivistyksen
lisäksi kuitenkin erittäin merkittävä asema, jotta teollisuus ja tekniikka, kauppa ja elinkeinot menestyisivät. Tärkeintä oli kuitenkin tarjota nuorisolle yleinen, totunnainen "isänmaallinen" kasvatus ja punoa kansakunnan ympärille yhdistävä side, joka perustui kansallisylpeydelle ja isänmaan rakkaudelle. (Hitler 1941b, 60–69.)
"Opetusaineisto on rakennettava suunnitelmallisesti näiden näkökohtien mukaisesti, kasvatus hahmoteltava suunnitelmallisesti sillä tavalla, että nuoret miehet
eivät koulusta lähtiessään ole puolinaisia rauhanhaihattelijoita, demokraatteja ja
jotakin muuta samantapaista, vaan kokonaisia saksalaisia. ... ... Joka rakastaa
omaa kansaansa, todistaa sen yksinomaan niillä uhreilla, mitä hän on valmis sen
puolesta antamaan. ... ... Ei ainoaakaan poikaa eikä ainoaakaan tyttöä saa päästää
koulusta, ennen kuin heille on viimeiseksi tiedoksi opetettu veren puhtauden välttämättömyys ja olemus." (Hitler 1941b, 70–71.)
Michel Foucault'n (1980) teesi vallan kapilarisoitumisesta eli soluttautumisesta ihmisten
välisen kanssakäymisen ja ihmisten arkielämän yksityisimpiin sopukoihin on kansallissosialistisen kasvatusideologian osalta osuva. Jopa nuorison vaatetus tuli asettaa kansallissosialistisen kasvatuksen palvelukseen. Vaatetuksen tuli ilmentää sotilaskasvatusta. Kansallissosialistinen ideologia pyrki määrittämään myös perheinstituution rakentumista, perheissä tapahtuvaa kasvatusta ja jopa seksuaalisuutta. Marcuse pitää tätä tendenssiä osoituksena siitä, että näiden ylhäältä alas etenevien prosessien tarkoituksena oli mikrotasolla
vaikuttaa siihen, että länsimaisen sivistyksen sosiaalipsykologiset perusteet saataisiin
tuhottua. Esimerkiksi perheinstituution "pyhyyden" rikkominen ei merkinnyt vapautumista, vaan se merkitsi sitä, että tämäkin instituutio asetettiin kolmannen valtakunnan
väestöpolitiikan palvelukseen. Myös vapaa seksuaalisuus palveli poliittisia intressejä.
Seksuaalielämästä tuli yhdessä fyysisen ja älyllisen kasvatuksen kanssa poliittisen kasvatuksen ja manipulaation kohde. Kasvatus tuli ulottaa paitsi vastasyntyneeseen lapseen,
myös pidemmälle: nuoreen äitiin. Kansallissosialistisessa ideologiassa otaksuttiin, että
yksilöt, joiden elämän intiimeinkin osa-alue oli valtion kontrolloimaa, olivat otollista
ainesta sen tottelevaisiksi seuraajiksi. (Herbert Marcuse -Archiv 0116.00, 27–29, 31;
Hitler 1941b, 49, 53–54.)
"Se (kansallinen valtio, S.A.) ei pidä ihanteenaan kunnianarvoista poroporvaria
eikä hyveellistä ikäneitoa, vaan miehisen voiman uhmamielisiä ruumiillistumia
sekä naisia, jotka taaskin pystyvät synnyttämään maailmaan miehiä." (Hitler
1941b, 51.)
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"Joka ei ole ruumiillisesti ja henkisesti terve ja täysikuntoinen, ei saa ikuistaa
omaa vaivaansa tai sairauttaan oman lapsensa ruumiissa. ... ... Ja valtion on tässä
kasvatustyössä suoritettava käytännöllisen toimintansa puhtaasti henkinen täydennys. Sen täytyy menetellä tässä tarkoituksessa välittämättä vähääkään siitä, saavuttaako se siinä ymmärtämystä vai epäymmärtämystä, hyväksymistä vai paheksumista." (Hitler 1941b, 43–44.)
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että valta kapilarisoitui kansallissosialistisessa järjestelmässä siten, että ihmisten "yksityisimmätkin" elämänalueet asetettiin tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan politiikan kohteiksi. Kansallissosialistisen ajan "tieteellistä
tietoa", esimerkiksi rotuoppia, käytettiin järjestelmän palveluksessa. Tiedolla oli kuitenkin yleisesti ottaen vähäpätöinen rooli onnistuneessa kasvatuksessa ja koulutuksessa. Pääasiallisena kasvatuksen onnistuneisuuden kriteerinä toimi se, että opiskelijat saatiin oppimaan alistumaan auktoriteetin tahtoon, jolloin kriittisyyttä herättävää tietoa ei tarvittu.
Myös oppikirjojen välittämä tieto oli yhdensuuntaista Hitlerin esittämän kasvatusideologian kanssa (Hirsch 1988, 66–67).
Tieteellinen tieto pyrittiin saamaan kansallissosialistisen totuuden politiikan palvelukseen. Kansallissosialistit olivat vakuuttuneita puhtaasti "saksalaisen tieteen" erinomaisuudesta. Lisäksi heidän tavoitteenaan oli pitää "saksalainen oppiminen" puhtaana ei-arjalaisesta vaikutuksesta. Nämä tavoitteet johtivat myös hallinnollisiin toimenpiteisiin vuonna
1933. Toimenpiteillä säädeltiin mm. tieteellisiä julkaisuja. Lisäksi ne johtivat monien normaalien tieteellisten kommunikaatiokanavien sulkeutumiseen. Kontaktit heikkenivät mm.
suuriin tieteellisiin keskuksiin Yhdysvalloissa ja Englannissa. Kansallissosialistinen hallitus sponsoroi näiden kontaktien korvikkeena näennäistieteellisiä suhteita maihin, jotka
olivat sen sotilaallisen kontrollin alaisuudessa. Richards (1990, 401–425) kuvaa tilannetta
tieteelliseksi eristäytymiseksi läntisestä tiedemaailmasta. Tilanteen kehittyminen alkoi
hänen mukaansa jo vuonna 1918. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, etteivätkö kansallissosialistit olisi hyödyntäneet kansainvälisen luonnontieteellisen ja teknologisen tutkimuksen tuloksia tutkijoiden kontaktien rajoittamisesta huolimatta. Tutkimustuloksia hyödynnettiin kansallisen tutkimuksen tehostamiseksi ja sotilaallisten voimavarojen edistämiseksi. Kansallissosialistinen tiedepolitiikka pakotti monet tutkijat maanpakoon lähinnä
uskonnollisista ja rodullisista syistä. Tämä merkitsi sekä saksalaisen tieteen että sen maineen huononemista huolimatta siitä, että kansallissosialistit yrittivät propagandan avulla
kohottaa tieteensä arvostusta ulkomailla, koska mikään tiede ei voi toimia pelkästään kansallisena, itseriittoisena yhteisönä.
Saksalainen tiedemaailma oli amerikkalaisten huomion kohteena jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Erityisesti Rockefeller-säätiön tavoitteena oli auttaa Euroopan jälleenrakentamisessa ja edistää kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä sekä humanistisissa
että luonnontieteissä. Jo 1930-luvulta voidaan katsoa alkaneen ns. "Eurooppa-ohjelmien", jotka sitten myöhemmin toisen maailmansodan aikana ja jälkeen jatkuivat mm.
demokratisoivina uudelleenkoulutusohjelmina. Rockefeller-säätiön tuki suunnattiin ennen
kaikkea luonnontieteelliseen ja lääketieteelliseen tutkimukseen. Tiedeyhteisöjen välisten
kommunikaatioyhteyksien katkeaminen oli johtanut eristäytymisen tunteeseen lähes kaikkialla. (Richardson 1990, 21.) Richardsonin (1990, 27, 54, 56, 57) mukaan jo vuonna
1933 kävi ilmi, että kansallissosialistien toteuttama brutaali vastustajiensa vainoaminen
tulisi menemään pidemmälle kuin koskaan aikaisemmissa fasistisissa tai autoritaarisissa
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valtarégimeissä. Rockefeller- säätiö oli hyvin perillä näistä akateemisten ja poliittisten
vapauksien loukkaamisista kansallissosialismin vastustajien tiedonantojen perusteella.
Näiden tiedonantojen mukaan tutkijat pelkäsivät ilmaista kansallissosialismin vastaisia
näkemyksiään. "Hiljentäminen" oli tärkeä tekijä kansallissosialistisen totuuden politiikan
täytäntöönpanon kannalta. Pakko ja tukahduttaminen hävittivät intressittömän tieteen.
Objektiivisuus on mahdollista vain vapauden ja suvaitsevaisuuden ilmapiirissä, kuten säätiön vuosiraportissa Richardsonin mukaan väitettiin. Lisäksi kansallissosialistien tiedepolitiikassa oli keskeistä tutkimus, joka kohdistui rotukysymyksiin ja "perinnöllisyystieteeseen", eugeniikkaan. Sen tarkoituksena oli tuottaa tietoa, jonka avulla voitaisiin turvata
terveiden ja älykkäiden lasten tuotanto ihmisen geeniperimää parantamalla. Rockefellersäätiö tuli välillisesti tukeneeksi saksalaisen tiedepolitiikan onnistumista, sillä se lahjoitti
miljoonia dollareita saksalaisille yliopistoille. Säätiö vähensi myöhemmin huomattavasti
Saksaan suunnattua rahoitusta tiedostettuaan tämän seikan. Luottamus yhteiskuntatieteiden sivistävään voimaan alkoi vähitellen hävitä.
Voidaan osoittaa, että myös kasvatustieteellisellä tiedolla oli keskeinen asema kansallissosialistisen kasvatusideologian oikeuttajana ja kansallissosialistisen valtajärjestelmän
pönkittäjänä ja palvelijana. Kansallissosialistisen ajan kasvatustieteessä voidaan valtavirtasuuntauksena pitää henkitieteellisen pedagogiikan eräitä suuntauksia, joista osa voidaan
luokitella myös kansallissosialistisiksi pedagogisiksi teorioiksi. Luonnollisestikaan ei
voida tällä perusteella väittää, että henkitieteellinen pedagogiikka kokonaisuudessaan
olisi ollut luonteeltaan kansallissosialistista. Korkeintaan voidaan Lingelbachin mukaan
todeta, että tradition piiriin lukeutui myös kasvatusteoreetikkoja, joiden ajattelu oli siinä
määrin konservatiivista, että se tasoitti tietä kansallissosialististen ideoiden etenemiselle
sekä teoreettisessa että käytännöllisessä pedagogiikassa. Tämä toteutui kahtalaisesti.
Yhtäältä henkitieteellisen pedagogiikan ideat kelpasivat kansallissosialistien ja heidän
kasvatusideologiansa käyttöön. Toisaalta näiden konservatiivisten pedagogisten ajattelutapojen perusteella ei ollut mahdollista ainakaan kritisoida kansallissosialistista järjestelmää
tai ylipäätään yhteiskuntaa, koska se perustui vahvasti yksilöä korostaviin lähtökohtiin jättäen yhteiskunnalliset tekijät huomioimatta. Lisäksi oli myös niitä kasvatusteoreetikkoja,
jotka auliisti tarjosivat ajatuksiaan kansallissosialistisen järjestelmän ja pedagogisen ideologian käyttöön. Tosin myöhäisemmässä vaiheessa kasvatustieteen ja kansallissosialismin suhteet kääntyivät niin päin, että kasvatustieteestä tehtiin täysin "uuden valtion" pystyttämistä tukevan politiikan palvelija. Valtapoliittinen "tasapäistäminen", yhdenmukaistaminen (die Gleichschaltung) ja nämä "konservatiivis-vallankumoukselliset" kasvatusteoriat sopivat hyvin yhteen. Näistä teorioista tulikin kansallissosialistisen ajan kasvatustieteen pääsuuntauksia. (Lingelbach 1970, 17–23, 80, 82.)
Lingelbachin (1970, 152–161) mukaan mm. Herman Nohl, Eduard Spranger, Theodor
Litt, Wilhelm Flitner, Peter Petersen ja Friedrich Schneider saivat pitää oppituolinsa kansallissosialistien noustua valtaan ja toteuttaessa "Gleichschaltungiaan". Tämä merkitsi
myös sitä, ettei kansallissosialismiin kohdistuvaa kritiikkiä ollut sallittua esittää. Lisäksi
kasvatustieteilijät uskoivat varsin kritiikittömästi harhaan "epäpoliittisesta" yliopistosta ja
tieteestä sekä visioon kansakunnan henkisestä yhtenäisyydestä ja kasvatuksesta sen
rakentajana. Litt asettui aktiivisesti vastustamaan kansallissosialistista ideologiaa, kun sen
sijaan Spranger, Nohl ja Flitner valitsivat "sisäisen maanpakolaisuuden" tien. Monet hen-
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kitieteelliset kasvatustieteilijät valitsivat myös "mukana juoksemisen" tien eli antoivat
aktiivisen tukensa kansallissosialistiselle ideologialle ja tuottivat sitä legitimoivaa kasvatusteoriaa.
Tämän ajan pedagogisia valtavirtauksia yhdisti hyvin pitkälle menevä valtiollisen kasvatuksen korostus. Esimerkiksi Ernst Krieckin ajattelussa tämä ilmeni mystisenä uskonnollisuutena, jossa "jumalan valtakunta" vertautui "kolmanteen valtakuntaan" ja jossa kasvatukselliset tehtävät kytkeytyivät uuden valtion rakentamisen politiikkaan. Tähän näkemykseen praktisesta pedagogiikasta yhdistyi ajatus "puhtaasta kasvatustieteestä" ja teoria
yhteisöstä, jota varten kasvatus oli. Puhtaalla kasvatustieteellä tarkoitettiin edellytyksetöntä ja arvovapaata tiedettä. Tämä näkemys edisti Lingelbachin mukaan kritiikitöntä suhtautumista kansallissosialistiseen kasvatusideologiaan. Sen valossa ei ollut mahdollista
hahmottaa kasvatustieteen valtapoliittisia kytkentöjä, joiden olemassaolo kuitenkin oli
selkeä todiste siitä, että oletus puhtaasta kasvatustieteestä oli virheellinen. Tässä tapauksessa nämä valtapoliittiset kytkennät tarkoittivat sitä, että Krieckin puhdas kasvatustiede
todellisuudessa toteutti kansallissosialistisen kasvatusideologian kanssa yhteensopivaa
kansallispedagogista visiota. Tätä ongelmaa yritettiin kyseisessä teoriassa tosin ratkaista
erottamalla normatiivinen pedagogiikka varsinaisesta kasvatustieteellisestä tutkimuksesta, joka olisi luonteeltaan arvovapaata. (Lingelbach 1970, 52–96.)
Alfred Baumler sen sijaan edusti poliittista pedagogiikkaa, jonka ydinajatuksena oli
"tulevaisuuden valtion" rakentaminen. Hänen pedagogisissa teorioissaan tukeuduttiin
"rodun, kansan, sotaisan herruusvaltion" iskulauseisiin eikä niitä leimannut mikään jyrkkä
erottelu kasvatustieteeseen ja pedagogiikkaan. Kritiikittömintä hänen pedagogiikassaan
oli kuitenkin ajatus siitä, että kasvatus ymmärrettynä kasvattajan ja kasvavan välisenä
suhteena perustui "suhteelliseen autonomiaan" muista yhteiskunnallisista instituutioista,
kun tosiasia kuitenkin oli, että kasvatus samoin kuin hänen oppirakennelmansa olivat vahvasti sidoksissa valtapoliittisiin intresseihin tuona ajankohtana. Tämän ajan pedagogiset
teoriat olivat vaikuttuneita myös Friedrich Nietzschen ajattelusta peräisin olevalla idealla
yli-ihmisestä, jota ohjasi ennen kaikkea vallan halu, joka löysi täydellisimmän tyydytyksensä sodassa. Samalla nämä kasvatustieteelliset diskurssit kuitenkin sisälsivät ajatonta
paatosta ihmisen sivistämisestä, "uudesta ihmisestä", "uudesta yhteisöstä", "uudesta
ajasta". (Lingelbach 1970, 52–96.)
Näissä teorioissa puhuttiin kauniisti kasvatuksesta, sivistyksestä ja korkeammantasoisen sivilisaation kehittämisestä, jossa keskeinen rooli kuitenkin oli "arjalais-pohjoisella"
ihmisrodulla. Kansallissosialistisen ideologian kanssa tyypillisesti yhteensopivaa ainesta
oli ennen kaikkea nationalismin korostus, rotuteoreettinen lähtökohta ja näkemys ihmisten luonnollisesta epätasa-arvoisuudesta. Yksilö oli alisteinen yhteisölle ja valtiolle. Kasvatuksen tuli palvella näitä päämääriä. Tuon ajan henkitieteellistä pedagogiikkaa ei kuitenkaan voida samastaa kansallissosialistisen pedagogiikan kanssa. Näiden kahden suhde
oli täsmällisemmin ilmaistuna se, ettei henkitieteellinen pedagogiikka kyennyt tuottamaan
yhteiskuntakriittistä kasvatustiedettä, koska se oli peruslähtökohdiltaan konservatiivista ja
idealistista pedagogiikan autonomiaan uskoessaan. Theodor Littin osalta tosin voidaan
todeta, että hän oli niitä harvoja tuolloin vaikuttaneita pedagogeja, joka joutui konfliktiin
kansallissosialistisen ideologian kanssa yhteiskuntakriittisten näkemystensä vuoksi.
Hänen mukaansa henkitieteellistä pedagogiikkaa tuli uudistaa siten, että sillä voisi olla
myös yhteiskuntakriittinen funktio. Demokraattinen emansipaatio oli asetettava poliittisen
herruuden muotoja vastaan. Kansallissosialismin vastainen kriittinen kasvatustiede on
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myöhemmin jatkanut ja kehitellyt tätä ajatuslinjaa edelleen. Se asettui yhteiskunnallisuutta korostaessaan kritisoimaan myös kansallis-biologistista oppia, joka korosti puhtaan rodun vaatimusta. Samalla se vastusti sosiaalidarwinistisen imperialismin politiikkaa.
Littin kritiikki osoitti jo 1930-luvulla, että silloinen kasvatustiede ja kasvatus palvelivat
nuorison ja kansakunnan manipulaatiota. Kansallissosialistisen ajan jälkeisessä kritiikissä
on korostunut ennen kaikkea ajatus siitä, etteivät tuon ajan kasvatustieteilijät kantaneet
moraalista vastuutaan kriittisestä tieteenharjoittamisesta eivätkä poliittiseen vastarintaan
asettumisesta. (Lingelbach 1970, 52–96, 164, 176–177, 191, 200–202, 210, 227, 224,
247–254.)
Tenorthin (1985, 1–15) mukaan porvarillis-henkitieteellisten ajattelijoiden panos oli
merkittävä etsittäessä ennen vuotta 1933 syntyneille yhteiskunnallisille kriiseille totalitaarisia ja antidemokraattisia ratkaisuja kasvatuksen avulla. Varsinainen "kriittinen käänne"
tapahtuikin kasvatustieteessä vasta 1960-luvun puolivälin jälkeen. Se merkitsi jyrkkää
vastakkainasettelua suhteessa kansallissosialistisen ideologian leimaamiin kasvatustieteellisiin traditioihin. Tämä huipentui kysymyksiksi kasvatuksen ja sivistyksen suhteista ja
vaatimuksiksi kasvatustieteestä historiallisesti suuntautuneena tieteenalana. Hans-Jochen
Gammin panos oli merkittävä vuoden 1933 jälkeisen kasvatuksen ja kasvatustieteen kritiikissä ja vastustamisessa. Hänen mukaansa kansallissosialistisen ajan institutionaalistuneessa ja instituutioiden ulkopuolisessa kasvatuksessa oli kysymys "mukauttamisesta"
(die Formierung) ja "tasapäistämisestä" (die Gleichschaltung), kansallissosialistisesta vallanotosta (Machtübernahme), koulujen, yliopistojen ja nuorisoryhmien hallinnasta. Kansallissosialistisen järjestelmän kasvatus tuotti sivistysprosesseja, jotka johtivat kasvatuksen militarisointiin ja joiden seurauksena oli lopulta "persoonallisuuden tuhoutuminen".
Kansallissosialistisen kasvatuksen tutkimus asettaakin haasteen traditionalistiselle sivistystutkimukselle. Sen valossa joudutaan väistämättä esittämään kysymys siitä, mistä tiedämme, milloin kasvatus on luonteeltaan moraalisesti oikeanlaista, sekä kysymys siitä,
mitä kasvatus on.

6.2.4. Kansallissosialistinen totuuden politiikka ja moraali
Edellä käsitellyssä tulee esille se, ettei riitä, että tutkitaan pelkästään totuuden politiikan
sisältöjä ja yleviä tavoitteita, vaan on siirryttävä tarkastelemaan sitä, miten totuuden politiikka käytännössä toimi ja mitä sen harjoittamisesta seurasi. Ei riitä, että tutkitaan ideologiaa ja totuuden politiikan tavoitteenasetteluja ilmentäviä asiakirjoja, on tutkittava myös
sen seuraamuksia. Ja seuraamukset olivat loppujen lopuksi Hitlerin (1941b, 45) oman
ennustuksen suuntaiset:
"Saksan nuoriso joutuu aikoinaan joko olemaan uuden kansallisen valtion rakentajana tai sitten kokemaan viimeisenä todistajana ... maailman täydellisen luhistumisen, sen lopun."
Kansallissosialistisen totuuden politiikan julkilausuttuna päämääränä tosin oli korkeammantasoisen kulttuurin rakentaminen. Se tukeutui ajatukseen valitusta rodusta, joka oli
kykenevä rakentamaan tällaisen kulttuurin. Tällä näkemyksellä kulttuurista ja sivistyksestä ei kuitenkaan ollut mitään tekemistä humanismin sävyttämän inhimillisemmän kult-
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tuurin, sivistyksen ja sivilisaation rakentamisen kanssa. Hitler nimittää yhteiskunnalliseen hyveeseen ja lähimmäisenrakkauteen perustuvia poliittisia tavoitteenasetteluja
yhteiskunnan ruttotaudiksi.
"Joka luulee, että Saksan kansa saa nykyisestä porvarillisesta kasvatustyöstä, joka
suuntautuu rauhaan ja järjestykseen, tarpeellisen voiman murtamaan hetken tullen
nykyisen maailmanjärjestyksen, joka merkitsee meidän tuhoamme, ja singahduttamaan orjankahleemme päin vihollistemme kasvoja, erehtyy katkerasti."(Hitler
1941b, 53).
"..., vaan Euroopan ja Amerikan, siis arjalaisten kansojen, valtava tieteellis-tekninen työ. Yksinomaan näiden aikaansaannosten pohjalta voi myöskin itä seurata
yleisen inhimillisen edistyksen mukana." (Hitler 1941a, 337.)
Hitlerin näkemykset korkeammantasoisen kulttuurin rakentumisesta perustuivat yhtäältä
saksalaisen kulttuurielämän suuruuden ihannointiin, toisaalta puhtaasti sosiaalidarwinistisiin ajatuksiin siitä, että kaikki kulttuuri on ihmisen varassa siten, että ihmisen ja samalla
kulttuurin säilyminen on kytkeytynyt parhaimman ja voimakkaimman voitolle pääsyn
välttämättömyyden ja oikeutuksen rautaiseen lakiin. (Hitler 1941a, 47, 335; Hitler 1941b,
29-30.) Näissä näkemyksissä tulee selkeästi esille myös kansallissosialistisen moraalikoodin "sisäänlämpiävyys" ja oman kansakunnan suuruutta korostava nationalismi. Tämä
moraalikoodi rakensi väistämättä kamppailu- ja taisteluasetelman suhteessa muihin kulttuureihin ja kansallisuuksiin.
Totalitaarisen järjestelmän vallankäytön keskeisiä välineitä olivat ja ovat manipulaatio
ja massapetos, joihin yhdistyi myös väkivalta. Edellisestä erittelystä käy hyvin ilmi poissulkemisen ja diskriminoinnin käytännöt, joiden avulla valtaa harjoitettiin. Ylemmyyttä ja
paremmuutta sekä yhtäläisiä mahdollisuuksia korostanut totuuden politiikka ei koskenut
esimerkiksi juutalaisia, pelkästään "arjalaista rotua". Marcusen (1943) mukaan luotettavat, neutraalit silminnäkijätodistajat ovat esittäneet todistuksia, joiden perusteella voidaan väittää, että kansallissosialistinen totuuden politiikka oli rakentanut sellaisen kollektiivisen identiteetin, jonka mukaisesti kansallissosialistiset nuoret nauttivat kärsimyksistä
ja uhrauksista tilanteessa, jossa luonnollinen toiminta olisi ollut kapina. Totuuden politiikka kanavoi kapinan yhteistyöksi ja manipuloi yksilön pitämään yllä ja toistamaan maailmaa, joka käytti häntä vain alistamisen välineenä. (Herbert Marcuse -Archiv 0116.00,
30–32.)
Keskeinen kasvatuksen tavoite ja mekanismi, jolla kansallissosialistinen totuuden politiikka toimi oli identifikaatio. Kansallissosialistinen nuoriso samastui saksalaiseen herrakansaan, mikä samalla merkitsi sellaisen identiteetin rakentumista, jonka perustalta tuli
olla valmius kärsimyksiin ja uhrauksiin. Samastuminen vaikutti myös yleisesti hyväksytyn moraalikoodin omaksumiseen. Hitlerin (1941b, 51) mukaan kasvatuksen tehtävänä oli
karaista ja opettaa kestämään kolahduksia. Huonon kohtelun jälkeen kolmannen valtakunnan vahvalle ja terveelle nuorisolle annettiin asema ja vakaumus siitä, että he olivat nyt
mestareita. Tällainen "herruuteen" perustuva identiteetti selittää omalta osaltaan sitä, että
keskitysleirien kärsimykset tuottivat joillekin nautintoa. (Herbert Marcuse -Archiv
0116.00, 27–29, 31; Hitler 1941b, 49.)
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Auschwitzia voidaan luonnehtia byrokraattisesti organisoiduksi ja teollisesti läpiviedyksi kansanmurhaksi. Auschwitzin käsittämätön luonne on avain kansallissosialismin
ymmärtämiseksi. Auschwitz merkitsi moraaliselta kannalta moraalisen itsetietoisuuden
häviämistä ja universaalien moraalisten orientaatioiden tuhoutumista antisemitististen ja
rasististen, saksalaisten ylemmyyttä korostavien moraalikoodien jalkoihin. Eräs selitys
Auschwitzissa tapahtuneelle on ideologia, jonka mukaisesti ihmiset jaettiin "herraihmisiin" ja "ali-ihmisiin", joilla ei ollut ihmisarvoa ja joita muita ihmisiä koskeva moraalikoodi ei koskenut, vaan heitä oli lupa kohdella ihmisarvoa alentavasti. Ihmisoikeudet koskivat vain herraihmisiä. Keskitysleirien valta-asetelmaa voidaankin yleisluontoisesti
kuvata absoluuttisen vallan ja absoluuttisesti ilman valtaa olemisen väliseksi suhteeksi.
(Steffens 1995, 73–81.)

6.2.5. Seuraamukset: kansallissosialistisen totuuden politiikan
täytäntöönpano — kasvatuksen ja koulutuksen käytännöt
Hirschin (1988, 68–70) mukaan saksalainen koulutusjärjestelmä koki romahtamisen saksalaisen yhteiskunnan mukana sodan aikana, erityisesti alkaen vuodesta 1943 liittoutuneiden pommitusten seurauksena. Koulutus oli lähinnä pysähdystilassa jo vuoden 1944 syksyllä, jolloin liittoutuneet astuivat Saksaan. Hirsch kuvaa kansallissosialistisen ajan koulutuksen luonnetta totalitaariseksi koulutuskokeiluksi, jolla oli vahvoja vaikutuksia kansalaisiin ja silloiseen yhteiskuntaan. Kansallissosialistinen totuuden politiikka kattoi sataprosenttisesti saksalaiset koulut, mikä takasi sen, että miljoonia saksalaisia nuoria oli jatkuvasti tekemisissä tämän ideologian kanssa. He saivat varhaisen sosialisaationsa kansallissosialistisessa koulujärjestelmässä. Kansallissosialistinen liike oli ytimeltään nuorisoon suuntautunut liike, koska nuoriso nähtiin keskeisenä uuden järjestyksen rakentajana
(ks. myös Röhrs 1990, 10–11).
Hirschin (1988) tulkintaan tukeutuen voidaan esittää kaksi erilaista teesiä siitä, mitkä
olivat kansallissosialistisen totuuden politiikan pitkäkestoiset vaikutukset. Ensimmäisen
tulkinnan mukaan kansallissosialistisella kasvatuksella ja kasvatusmateriaaleilla ei ole
ollut mitään erityislaatuista tai pysyvää vaikutusta useimpien saksalaisten mieliin siitä
syystä, että järjestelmä muotoutui kuitenkin pluralistiseksi. Monimuotoisuus ilmeni esimerkiksi siten, luotiin 16 uutta valtiota, joilla jokaisella oli oma "opetusministeriö"
(Ministry of Education). Tosin kansallissosialistisen ajan koulutusta ohjasi useiden saksalaislähteiden mukaan keskitetysti "valtakunnan kasvatusministeriö" (das Reichserziehungsministerium), joka perustettiin vuonna 1934 (ks. esim. Gentsch 1990). Hirsch
todennäköisesti kuvaa tällä tulkinnalla sodanjälkeistä tilannetta, jolloin Saksa jaettiin
"osavaltioihin" (die Länder). Toisen tulkinnan mukaan kansallissosialistisen ajan, joka
kuitenkin kesti 12 vuotta, kasvatuksellinen merkitys ei ollut vähäinen, vaan se jätti pysyvät jäljet saksalaiseen nuorisoon.
Hirschin (1988, 71) mukaan kansallissosialismista on otettavissa se oppi, että koulutus
on järjestettävä päinvastaisten periaatteiden varaan kuin kansallissosialistisessa järjestelmässä, joka oli luonteeltaan keskitetty järjestelmä. Opettajat ja opetussuunnitelmat palvelivat kansallissosialistista ideologiaa, koska ne edellyttivät tiettyjen arvojen ja maailmankuvan opettamista. Tätä maailmankuvaa leimasi tottelevaisuus, anti-intellektualismi, sak-
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salaisten ylemmyyden korostus ja hallitseva asema maailmassa, puhtaan rodun ajatus sekä
sodan ylistäminen. Kasvatus heijasti yleisempää kulttuurista ja poliittista ideologiaa, joka
oli yhteneväinen. Hirschin näkemyksiin on tosin syytä suhtautua varauksella, koska kyseinen artikkeli on kirjoitettu varoittelutarkoituksessa ja sillä oli selvät poliittiset intressit.
Sen poliittisena tavoitteena oli vastustaa koulutuksen keskittämistä, joka oli tapahtumassa
Yhdysvalloissa 1980-luvun loppupuolella.
Koulujen käytännöissä toteutui ruumiilliseen harjaannuttamiseen ja peleihin keskittyvä kasvatus (die Leibeserziehung). Tästä "urheilusta" puuttuivat kuitenkin kaikki reilun
pelin säännöt. Keskeistä osaa näytteli kansallissosialistinen maailmankatsomus, jonka
perusta oli usko germaanisen rodun ylemmyyteen. Julkilausuttuna tavoitteena oli koululaisten indoktrinoiva kasvatus. Uuden ihmisen kasvattaminen oli muotoiltu kasvatuksen
suureksi tavoitteeksi kansallissosialismin virallisessa ideologiassa. Ruumiin ja luonteen
harjaannuttaminen oli keskeistä. Kansallissosialistisen ihmisen tuli osoittaa erilaisissa
ruumiinharjaannuttamiseen tähtäävissä kasvatustilanteissa rohkeutta, kovuutta ja uhrautumisvalmiutta. Nämä olivat esisotilaallisen kasvatuksen keskeisimmät tavoitteet. (Röhrs
1990, 68–116.)
Röhrs (1990, 9) kuvaa kansallissosialistista ajanjaksoa aikakaudeksi, jossa inhimillinen
ihmisessä (myötätunto, inhimillinen avuliaisuus, lähimmäisenrakkaus) asetettiin kyseenalaiseksi. Pedagogiikka muotoutui sota- ja tuhoamispedagogiikaksi ilman kasvatuksellisia aineksia, mistä syystä kansallissosialistisen ajan pedagogiikkaa onkin nimitetty "epäpedagogiikaksi" (eine Unpädagogik). Kysymys on ennen kaikkea siitä, miten nuorisoa
ylipäätään voitiin kasvattaa ja millaisiksi he kasvoivat näissä poikkeuksellisissa elämänolosuhteissa. Ensimmäisen maailmansodan aikana syntyneiden sukupolvea, joka on kokenut Weimarin tasavallan ajan, Kolmannen Valtakunnan ajan ja toisen maailmansodan, on
nimitetty menetetyksi sukupolveksi (eine verlorene Generation) ja poltetuksi sukupolveksi (eine gebrannte Generation) (ks. myös Hübner-Funk 1995). Menetetyllä sukupolvella tarkoitetaan sukupolvea, joka koki kansallissosialistisen valtajärjestelmän, sodan,
sotavankeuden, läheisten kuoleman ja jälleenrakennuksen. Poltetulla sukupolvella tarkoitetaan samaa sukupolvea, johon kansallissosialistinen aikakausi poltti traumatisoivat jälkensä.
Röhrsin (1990, 22–29) tutkimus perustuu niiden ihmisten omaelämänkerralliseen
aineistoon, joiden elämismaailmaa kansallissosialistinen ideologia ja kasvatus olivat muovanneet. Ihmisten elämismaailmaa leimasi jo aikakaudella 1925–1933 rauhattomuus ja
taloudellinen epävarmuus. Poliittiset ja taloudelliset ongelmat koskettivat ennen kaikkea
työväenluokkaa. Esimerkiksi juutalaisiin liittyvillä ongelmilla oli kuitenkin vähäpätöinen
rooli tavallisten ihmisten tietoisuudessa. Röhrsin tutkimuksesta löytyy kuvauksia, joiden
mukaan esimerkiksi lapset eivät välttämättä edes tienneet, että heidän toverinsa olivat juutalaista alkuperää. Nuorten elämismaailmaa ja arkipäivää leimasi urheilullinen sosialisaatio. Kouluissa välittyi vahvasti suoritusperiaatteen mukainen kasvatusorientaatio. Elämäkerta-aineistojen perusteella on mahdollista todeta, ettei tällä objektiivisella kasvatuskontekstilla vaikuttanut kaikissa tapauksissa olleen juurikaan subjektiivista merkitystä. Tosin
löytyy myös toisenlaisia todistajanlausuntoja, joiden mukaan kansallissosialistinen Saksa
muovasi ihmisten minuuden ja ihmiset oppivat tälle yhteiskuntamuodolle funktionaaliset
asiat ja arvomaailman. Ideologia vaikutti jopa ihmisten fantasioihin, pelkoihin, ihmisarkuuteen ja erokseen. Tulkinta vaikuttaa uskottavalta, koska kansallissosialistinen ideolo-
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gia joka tapauksessa määritti ihmisten elämismaailmaa tuon kahdentoista vuoden ajan ja
ideologian omaksuneiden osalta myöhemminkin (ks. tarkemmin myös Hübner-Funk
1995, 61).
Röhrsin (1990, 68–116) aineistoon lukeutuu myös kansallissosialistisen ajan opettajien
kuvauksia toiminnastaan. Kansallissosialistisissa erityiskouluissa toimi johtajina ja opettajina sekä poliittisesti ja sotilaallisesti merkittäviä kansallissosialistisia henkilöitä että
tavallisia, poliittisesti harmittomia ja hyväntahtoisia kansalaisia. Eräs opettaja kuvaa niitä
kansallissosialistisia koulunjohtajia, joita hän oppi tuntemaan ja pelkäämään, seuraavasti.
Toiset olivat peräänantamattomia ja kovia. Toiset olivat hyväntahtoisia kansallissosialismin edustajia, jotka uskoivat vallitsevaan ideologiaan, jonka mukaisesti heidän täytyi palvella ja he kykenivät palvelemaan yhteisöään. Tämän aikalaistodistuksen mukaan opettajille jäi kohtalaisen pitkälle meneviä vapausasteita, jotka kuitenkin löysivät rajansa opetussuunnitelmassa, jonka noudattamista ei kuitenkaan välttämättä kontrolloitu. Peruskoululuokassa oli mahdollista työskennellä suhteellisen vapaasti suhteessa poliittiseen säätelyyn. Opettajille jäi toiminnan vapaus virallisen ideologian ja heidän toteuttamansa käytännön väliin huolimatta näistä linjauksista. Eräs opettaja kertoo käyttäneensä tätä vapauden välimaastoa ja kantaneensa vastuun vapaista valinnoistaan joutumatta koulun johdon
virallisen kontrollin kohteeksi. Hän esittää jopa, ettei voida puhua kokonaisuutena ottaen
mistään opetuksellisesta yhdenmukaistamisesta ("Gleichschaltungista").
Röhrsin (1990) tutkimuksen kohteena olleiden opettajien kannanotoista välittyy kahtalainen todistajanlausunto, osallisen kertomus, jossa toisaalta vähätellään kasvatus — ja
opetuskäytäntöjen merkitystä kansallissosialistisen ihmisen kasvattamisessa — ehkä
syystä, että halutaan peitellä omaa osuutta näiden käytäntöjen yllä pitäjänä ja välittäjänä.
Toisaalta kuitenkin käy ilmi, että opettajat tunsivat virallisten päälinjojen sisällön. Joka
tapauksessa viralliset ohjeistot määrittivät opettajien työskentelyä. "Valtakunnan opetusministeriön" (Reicherziehungsministerium) päälinjaukset säätelivät sitä muodollisesti.
Päälinjat tiivistyivät kansallissosialismin kolmeksi perusperiaatteeksi: Führer, kansa ja
isänmaa. Nämä periaatteet vietiin käytäntöön esimerkiksi "kotiseututietoutta välittävässä
opetuksessa" (der Heimatkundeunterricht), jossa kasvatuksen keskeisenä tehtävänä nähtiin olevan saksalaisten kasvattaminen rakastamaan kotiseutuaan. Tätä ei tosin voida pitää
pelkästään kansallissosialistisen kasvatuksen tunnuspiirteenä vain siitä syystä, että kansallissosialistit omaksuivat sen osaksi kasvatusideologiansa perusteita. Linjausten toimivuus
varmistettiin opettajankoulutuksen kautta. Opettajankoulutuksessa suuntauduttiin enemmän koulutukseen kuin tieteeseen. Lisäksi tavoitteena oli opettajien integrointi kansallissosialististen organisaatioiden järjestelmään. (Röhrs 1990, 68–116.)
Breyvogelin & Tenorthin (1981, 169–180) mukaan opettajat eivät kuitenkaan harjoittaneet vastarintaa kansallissosialistien valtaannousun estämiseksi, vaan he järjestäytyivät
kansallissosialistisiin opettajaorganisaatioihin ainakin muodollisesti. Weimarin tasavallan
ajan opettajakuntaa ei voida pitää demokraattisesti suuntautuneena ryhmänä. Tosin tuon
ajan pedagogien ja kasvatustieteilijöiden joukosta löytyy myös pieni kriittisesti suuntautunut vähemmistö. Onkin perusteltua esittää kontrafaktinen kysymys siitä, mitkä olisivat
olleet sen mahdolliset vaikutukset kansallissosialistisen koulutuksen ja kasvatuksen
rakentumiseen, jos opettajat eivät olisi menneet mukaan järjestelmän ideologiaan. Tähän
kysymykseen liittyy myös kysymys korkeakouluopettajien ja kasvatustieteen mahdolli-
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sesta ja todellisesta "kieltäytymisestä". Tänä ajanjaksona toimi joka tapauksessa myös
opettajia, jotka tahtoivat osoittaa, että koulujen, sivistystoimen ja opettajien toiminnan
neutraalius ja epäpoliittisuus oli pelkkä harhakäsitys.
Antaako puuttuva vastarinta siis oikeutuksen puhua opettajakunnan enemmistön
"fasistisoitumisesta" (die Faschisierung)? Breyvogelin & Tenorthin (1981, 169–180)
mukaan kuuluminen kansallissosialistiseen opettajien järjestöön (Nationalsozialistische
Lehrerbund, NSLB) ei oikeuta tämän johtopäätöksen tekemistä. Jotkut opettajat liittyivät
järjestöön väkivallan pelossa. On osoitettavissa myös opettajien ryhmiä, esimerkiksi katolilaiset ja kansallissosialismin vastaiset opettajaryhmät, joita ei voida pitää fasistisina.
Kaiken kaikkiaan vaikuttaisi siltä, että vain pieni ryhmä opettajia oli todella fasistisia. Sen
sijaan konservatiivisia opettajia oli paljonkin. Näiden opettajien periaatteet sopivat hyvin
yhteen kansallissosialistien virallisen kasvatusideologian kanssa, mikä selittää sitä, ettei
opettajakunnasta löytynyt myöskään järjestelmän vastaisuutta. Breyvogel & Tenorth eivät
anna esittämäänsä kysymykseen mitään lopullista vastausta. Ideologiakriittistä fasismin
tutkimusta ja moraalisesti kantaa ottavaa kasvatustieteellistä teoretisointia tarvittaisiin
heidän mukaansa lisää, samoin kuin demokratian periaatteiden käsitteellistyksiä, ennen
kuin tähän kysymykseen olisi mahdollista perustellusti vastata.
Gammin (1995, 19–36) analyysi Auschwitzin ryhmänpäällikkö (der Kommandant)
Rudolf Hössin kasvatuksellisesta muotokuvasta osoittaa kuitenkin sen, että vaikka tavalliset opettajat kieltävätkin opettaneensa ja tavalliset kansalaiset oppineensa kansallissosialistisen kasvatusideologian virallisten periaatteiden mukaisia asioita, oli myös niitä, jotka
oppivat täsmälleen näiden periaatteiden mukaisia asioita. Rudolf Hössin kaltaiset henkilöt olivat oppineet juuri näitä asioita ja heidän kasvatuksensa suunnitelmallisena tavoitteena oli ollut saada heidät oppimaan niitä. Nuoren Hössin kasvatusta leimasi isän absoluuttisen dominoiva asema. Emotionaaliset suhteet perheessä olivat etäiset. Taustalla vaikutti militaarinen suuntautuminen ja ensimmäinen maailmansota. Kasvatuksen eräänä
keskeisenä periaatteena oli kasvatus ehdottomaan tottelevaisuuteen. Kasvatusperiaatteita
määritti kasvatus miehekkyyteen ja kovuus itseä kohtaan, jota lujitti kyseisen yhteiskuntajärjestelmän koveneva kilpailupaine. Kasvatuksen tavoitteena oli tuottaa sellainen psyykkinen rakenne, joka kykeni sietämään vaieten myös epäoikeudenmukaisuutta. Gammin
mukaan Hössin kasvatuksessa ei kuitenkaan ollut mitään tavanomaisesta kovin paljon
poikkeavaa. Se oli pikemminkin tyyppiesimerkki saksalaisen subjektin sosialisaatiohistoriasta ajankohtana, jolloin yhteiskunnallisesti oltiin siirtymässä myöhäiskapitalismiin.
Miehekkyyteen, rohkeuteen ja perisaksalaisuuteen perustuva kasvatusmalli henkilöityi
Gammin mukaan Rudolf Hössissä ja muissa hänen kaltaisissaan valtajärjestelmän ylimmillä askelmilla toimineissa kansallissosialisteissa. Gamm ei analyysissään väitä sitä, että
näiden periaatteiden mukainen kasvatus yksistään kykenisi tuottamaan ihmisiä, jotka
rakensivat kansallissosialismin, vaan hän antaa lisäksi suuren painoarvon yhteiskunnallisille, poliittisille ja taloudellisille olosuhteille ja ongelmille kansallissosialismin kehittymistä selitettäessä. Toisaalta näiden periaatteiden mukainen kasvatus ei kykene myöskään muovaamaan ihmisiä, jotka kykenisivät estämään kansallissosialismin. Tämä edellyttäisi vastarintaan kykenevien subjektien kasvattamista ja aivan toisenlaisia kasvatusperiaatteita, joiden luonnetta pohditaan demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien yhteydessä.
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Kansallissosialistinen kasvatus edisti kapea-alaisten taitojen oppimista, ei laaja-alaista
sivistystä. Sen välityksellä omaksuttu tieto ei tarjonnut edellytyksiä demokraattiseen keskusteluun kasvatuksen tavoitteista ja keinoista. Demokraattisia instituutioita ja demokraattisia ihmisiä voi kehittyä vain demokraattisen ja ei-totalitaarisen sosialisaation
kautta. Tämä edellyttäisi, että kasvatuksessa korostettaisiin sitä, että opittaisiin kunnioittamaan muita ihmisiä. Tällöin voitaisiin välttää välineellisen järkiperäisyyden mukaista
ihmisten muovaamista ja ihmisten välineellistämistä aina ihmisarvon kieltämiseen asti,
mitä rationaalisuuden lajia Auschwitzissa toteutettiin. (Hirsch 1988, 70–71.)

6.2.6. Seuraamukset: Auschwitz — mitä Auschwitzissa opittiin?
Kysymys kansallissosialistisen järjestelmän ja kasvatusideologian oppimisvaikutuksista
voidaan esittää kahtalaisena. Mitä kansallissosialistisesta järjestelmästä opittiin eli mitä se
opetti aikalaisille ja mitä se opetti jälkipolville? Tähän liittyy myös kysymys siitä, mitä
kansallissosialistisessa järjestelmässä opittiin? Mitä Auschwitzissa opittiin? Eriteltäessä
kansallissosialismia, kansallissosialistista kasvatusideologiaa sekä sen yhteiskunnallisia
oppimisvaikutuksia on välttämätöntä kysyä, mitä Auschwitzissa ja mitä Auschwitzista
opittiin, koska Auschwitzia voidaan pitää historiallisesti erityisenä kansallissosialismin
tunnusmerkkinä. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, mitä Auschwitz merkitsee moraalisten oppimisprosessien kannalta. Hirschin (1988) mukaan Auschwitzissa opittiin tottelemaan kyselemättä auktoriteetteja, opittiin tappamaan ja kasvamaan kuolemaan.
"Joillakin kansoilla ja yksilöillä saattaa olla kenties vain alitajunnassaan tunne, että
'jokainen muukalainen on vihollinen', mutta useimpien ihmisten mielessä tämä
ajatus säilyy pysyvänä kuin jatkuva tulehdus, vaikka ilmeneekin ainoastaan
satunnaisissa ja suunnittelemattomissa teoissa eikä johdu ajatusten maailmasta.
Mutta kun toisin käy, kun sanaton luulo muuttuu loogisesti esitetyksi tärkeäksi
väittämäksi, on ketjun viimeisenä renkaana väistämättä keskitysleiri." (Levi 1962,
5.)
Nuori torinolainen, Auschwitzin kokenut ja sieltä hengissä selvinnyt kemisti Primo Levi
kuvaa kokemuksiaan alunperin vuonna 1947 julkaistussa teoksessaan "Tällainenko on
ihminen". Käytän vuonna 1962 suomennettua teosta lähteenä rekonstruoidessani näkemyksen siitä, mitä Auschwitzissa mikrotasolla, keskitysleirin jokapäiväisissä elämänkäytännöissä, opittiin eli mitkä olivat keskitysleirin elämismaailmaa keskeisesti määrittäneet
tekijät. Levi (1962, 19) kuvaa ensimmäistä oppimiskokemustaan Auschwitzissa seuraavasti:
"Sen jälkeen auto pysähtyi ja näimme suuren veräjän ja sen yllä kirkkaasti
valaistun kirjoituksen: ’Arbeit macht frei’ (työ vapauttaa). Sen muisto vainoaa
minua vieläkin unissani."
"Tietenkin oli tehtävä työtä, kaikkien jotka pystyivät työhön. Mitä työtä hyvänsä."
(Levi 1962, 23.)
Auschwitzissa opittiin työhön, tiukkaan päiväjärjestykseen ja kurinalaisuuteen.
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"Tämä oli helvetti. ... Suuri tyhjä huone, jossa meidän on pysyttävä jaloillamme, ja
huoneessa vesihana, josta virtaa vettä, jota ei voi juoda, ja me odotamme jotakin
varmasti kauheaa eikä mitään tapahdu, eikä mitään tapahdu senkään jälkeen. Mitä
ajatella? Ei voi enää ajatella, sillä tällaista on kuolleena oleminen." (Levi 1962,
19.)
"ja täältä poistutaan vain yhtä tietä (piti sanoa, että yhdellä tavalla, kuten
myöhemmin opimme tajuamaan). (Levi 1962, 29).
Auschwitzissa opittiin odottamaan ja valmistautumaan kuolemaan. Opittiin, mitä merkitsee jano, nälkä, sairaus, kuolema ja mielen pirstoutuminen.
"Kymmenkunta SS-miestä seisoi jalat levällään piittaamattoman näköisinä.
Hetkessä ne lajittelivat meidät kasvot kivikovina ja hiljaisin äänin... ... Niille, jotka
eivät halunneet jättää matkatavaroitaan, he sanoivat "matkatavarat myöhemmin",
niille, jotka eivät halunneet jättää vaimoaan, he sanoivat "myöhemmin yhdessä",
monelle äidille, jotka eivät halunneet jättää lapsiaan, he sanoivat "hyvä, hyvä,
olkaa lasten kanssa". He esiintyivät kaiken aikaa turvallisen varmoina kuin
virkamiehet, jotka hoitavat virkaansa samalla tavalla joka päivä. Mutta kun Renzo
viivytteli hetken liikaa sanoessaan jäähyväiset Fransescalle, joka oli hänen
morsiamensa, hän sai silmänräpäyksessä vasten kasvojaan yhden ainoan iskun,
joka heitti hänet nurin maahan. Sekin oli heidän jokapäiväistä työtään." (Levi
1962, 16.)
Auschwitzissa opittiin käskemään ja opittiin tottelemaan. Siellä opittiin pahoinpitelemään. Opittiin kylmyyttä, epäinhimillisyyttä ja raakuutta.
"Vaunujen ovet avattiin molemmin puolin ilman että vastatulleille annettiin mitään
ohjeita. Ne joutuivat leirille, jotka laskeutuivat junan toiselta puolelta, ja toiset
joutuivat kaasukammioon. Näin kuoli Emilia, joka oli kolmen vuoden ikäinen,
sillä saksalaisten mielestä juutalaislasten tappaminen oli historiallinen
välttämättömyys. ... Hän oli utelias, eteenpäinpyrkivä, valpas ja älykäs lapsi, jolle
isä ja äiti olivat täyteen ahdatussa vaunussa matkan aikana kyenneet hankkimaan
sinkkivadissa kylvyn käyttäen siihen haaleaa vettä, jonka kaikkia kuolemaan
kuljettavan junan ystävällinen saksalainen kuljettaja oli suostunut laskemaan
veturista."(Levi 1962, 17.)
"Olemme matkustaneet tänne sinetöidyissä vaunuissa, olemme nähneet naisemme
ja lapsemme lähtevän matkalle olemattomuuteen, orjina olemme marssineet sata
kertaa eteenpäin ja takaisin mykkinä väsymyksestä, uupuneina sielussamme kuin
olisimme joutuneet nimettömään kuolemaan. Emme palaa. Kukaan ei ole lähtevä,
ei kukaan joka voisi kuljettaa maailmalle omassa lihassaan pahan tiedon siitä, mitä
Auschwitzissa ihminen on tehnyt ihmistä vastaan." (Levi 1962, 64.)
Auschwitzissa opittiin tappamaan. Auschwitzissa opittiin tappamaan miehiä, naisia ja lapsia. Auschwitzissa opittiin tappamaan lapsia. Opittiin pelkoa, kauhua ja turtumaan läheisten tappamiseen.
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"Kun olimme alastomina suihkuhuoneessa, niin se merkitsi, että otimme suihkun.
Koska saimme suihkun, ei meitä vielä aiottu tappaa. Mutta olimme edelleen
jalkeilla eikä meille ollut annettu juotavaa eikä kenelläkään ollut yhtään sylkeä.
Meillä ei ollut kenkiä eikä vaatteita, vaan olimme alastomina jalat vedessä, oli
kylmä ja olimme matkustaneet viisi vuorokautta emmekä olleet voineet istua."
(Levi 1962, 21.)
"Vaikeudet on syytä todeta: kamppailla joka päivä ja joka hetki väsymystä, nälkää
ja kylmää ja niistä aiheutuvaa henkistä uupumusta vastaan." (Levi 1962, 113).
"Elämä Ka-Bessa (sairaala, S.A.) on ihanaa. Ruumiilliset rasitukset ovat verrattain
vähäiset, ne supistuvat nälkään ja kipuun. Ei ole kylmä, ei tehdä työtä ja ellei tee
jotakin pahanlaista erehdystä, ei joudu lyödyksi." (Levi 1962, 57.)
"Nähtävästi hän oli hullu, sillä keskitysleirissä tulee hulluksi."(Levi 1962, 24).
Auschwitzissa opittiin selviytymään epäinhimillisissä oloissa. Siellä opittiin kylmyyttä,
epäinhimillisyyttä ja raakuutta. Opittiin, mitä merkitsee kylmyys, jano, nälkä, sairaus,
kuolema ja mielen pirstoutuminen. Auschwitzissa opittiin turtumaan tuskaan ja kärsimyksen tuottamiseen.
"Tällöin totesimme ensimmäisen kerran, että kielestämme puuttuu sana
kuvaamaan tätä rikosta, ihmisen tuhoamista. Silmänräpäyksessä oli meille melkein
profeetallisella vaistolla selvinnyt totuus: olimme joutuneet pohjalle. Huonommin
kuin nyt ei enää voi käydä, alhaisempaa inhimillisen olemassaolon tilaa ei enää
ole, sellaista ei voi ajatella. Meillä ei enää ole mitään. Olimme jättäneet
vaatteemme, kenkämme, jopa tukkamme. Kun meille puhuttiin, me emme
kuunnelleet, ja kun kuuntelimme, emme ymmärtäneet. Jos meillä vielä oli nimi ja
jos halusimme säilyttää sen, meidän oli löydettävä itsestämme voimaa sen
ylläpitämiseen, nimen, joka vielä oli meissä itsessämme, joka vielä merkitsi meitä
itseämme, joka osoitti keitä olimme." (Levi 1962, 25–26.)
"...että meidät on ensin tuhottava ihmisinä ennen kuin meidät tapetaan hiljalleen."
(Levi 1962, 58).
"Tässä paikassa peseytyminen haisevalla vedellä oli käytännöllisesti katsoen
hyödytöntä puhtauden ja terveyden kannalta, mutta erittäin tärkeää elämisen
tahdon säilyttämisen sekä henkisen vastustuskyvyn kannalta."(Levi 1962, 42–43).
"Mutta pääajatus siinä oli, että leiri oli perustettu muuttamaan meidät eläinten
kaltaisiksi, että meidän ei pitänyt antaa tehdä itseämme pedoiksi, ja että tässäkin
paikassa saattoi selviytyä hengissä. Sen takia täytyi yrittää selviytyä kertomaan
tästä, todistamaan, ja selviytymisen edellytyksenä oli että säilyttäisi sivistyneestä
elämästään ainakin perustan. Olimme orjia, joilta oli otettu kaikki oikeudet,
olimme minkä hyvänsä mielivallan alaisia, määrätty varmaan kuolemaan, mutta
meillä oli vielä eräs asia jäljellä, nimittäin, että saatoimme kieltäytyä sortumasta, ja
tätä oikeutta meidän täytyi puolustaa kaikin voimin. Sen takia meidän
ehdottomasti täytyi peseytyä, vaikka ilman saippuaa saastaisessa ja jäisessä
vedessä." (Levi 1962, 44.)
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"Tämän kirjan henkilöt eivät ole ihmisiä. Heidän inhimillisyytensä oli haudattu ja
se oli hautautunut toisten iskujen ja vihan takia." (Levi 1962, 152).
Auschwitzissa opittiin tuhoamaan ihmisen minuus. Samalla siellä opittiin äärimmäisiä
keinoja säilyttää oma minuus ja subjektiviteetti. Opittiin äärimmäisiä keinoja säilyttää
ihmisarvo. Jotka tämän oppivat, kykenivät selviytymään. Samalla kun opittiin, mitä on
ihmisarvo, opittiin, ettei ihmisellä ole mitään arvoa. Opittiin, mitä on alistaminen ja täydellinen ihmisarvon riistäminen. Opittiin loukkaamaan ihmisoikeuksia. Opittiin rikos
ihmiskuntaa ja ihmisyyttä vastaan.
"Siten hän on voinut säilyttää itsekunnioituksen ja varmuuden, joka seuraa
ammatin harjoittamisesta, jonka hallitsee." (Levi 1962, 53).
Myös keskitysleirin yhteisö tarvitsi (tieteellisesti) koulutettuja ammattilaisia. Koulutus
auttoi selviytymään.
"(täällä ei kysytä miksi), hän vastasi ja paiskasi minut sisäpuolelle. Opetus oli
raakaa mutta valaisevaa. Tässä paikassa kaikki on kielletty, ei sen takia, että siihen
olisi jokin syy, vaan siksi, että leiri oli luotu sellaista tarkoitusta varten." (Levi
1962, 29.)
Olemme jo oppineet ymmärtämään ravinnon arvon, ... ... Olemme myös oppineet
tietämään, ettei ole ollenkaan samanarvoista saada keittoa jakeluastian pinnalta
kuin pohjalta, ja olemme opetelleet arvioimaan eri astioiden tilavuuden, niin että
osaamme valikoida sopivimman paikan ruokajonossa. Olemme oppineet
tietämään, että kaikkea voi käyttää: rautalankaa vyöksi, riepuja jalkarätteinä,
paperia takinvuorina kylmää vastaan. Olemme oppineet ymmärtämään, että kaikki
voidaan meiltä varastaa ja että kaikki varastetaan aivan automaattisesti, jos
valppautemme hetkeksikään herpaantuu, ja siksi olemme oppineet nukkumaan pää
pieluksella, jonka muodostaa takki ja sen sisällä koko omaisuutemme alkaen
ruoka-astiasta ja päätyen kenkiin. Tunnemme jo oikein hyvin leirin säännöt, jotka
ovat hyvin monimutkaiset. Kiellot ovat lukemattomat, piikkilanka-aitaa ei saa
lähestyä kahta metriä lähemmäksi, takki päällä ei saa nukkua, eikä ilman
alushousuja eikä lakki päässä, eikä saa käydä niissä pesuhuoneissa tai
käymälöissä, jotka on varattu 'kapoille' tai 'valtakunnansaksalaisille'. Kiellettyä on
olla menemättä suihkuun määräpäivinä ja mennä suihkuun muina päivinä,... ...
Käyttäytymistä koskevat käskyt ovat lukemattomat ja moninaiset: ... ..." (Levi
1962, 34–35.)
"Laitureilla, liikkuvissa junissa, teillä, kaivaustyössä, toimistoissa ja ihmisten
parissa, orjien ja herrojen maailmassa olivat herratkin orjia ja pelko sai toiset
liikkeelle ja häpeä muut — kaikki muut vaikutteet vaikenivat. Kaikki olivat joko
vihollisia tai kilpailijoita."(Levi 1962, 46.)
"...luonnostaan kuuluu järjestykseen, että etuoikeutetut sortavat oikeudettomia;
tälle inhimilliselle säännölle perustuu koko keskitysleirin yhteiskunnallinen
rakenne." (Levi 1962, 49).
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Auschwitzissa opittiin keinoja yrittää selviytyä hengissä. Auschwitzissa opittiin, mitä on
kurinalaistaminen ja kuriin alistuminen. Auschwitzissa opittiin tottelemaan ja noudattamaan sääntöjä. Siellä opittiin kiertämään sääntöjä ja manipuloimaan. Opittiin valehtelemaan ja varastamaan. Opittiin konkreettisesti, mitä on olla herrakansaa ja mitä on olla
ihmisarvon alle menevä ali-ihminen. Siellä opittiin pelkäämään ja opittiin, mitä on olla
vainon kohteena. Opittiin pettämään. Opittiin vahvimman ja viekkaimman laki. Opittiin,
miten helposti sivistyksen ohut pintakerros mureni raakalaismaiseksi barbariaksi.
Auschwitzissa harjoitettiin myös kasvatusta. Seuraava sitaatti puhukoon puolestaan ja selventäköön sitä, mitä kasvatuksella kansallissosialistisessa ideologiassa on myös tarkoitettu.
"Yksi osa meidän keskitysleiristämme on varattu kaikkia kansallisuuksia
käsittäville siviilityöläisille, joiden on siis vietettävä täällä eri pitkiä aikoja, kun
heitä rangaistaan laittomasta yhteydenpidosta keskitysleirivankeihin. Sellaiset osat
on eristetty muusta leiristä piikkilanka-aidalla ja niitä sanotaan 'E-lagereiksi' ja sen
asukkaita nimitetään 'E-Häftlingeiksi'. E on sanan 'Erziehung' alkukirjain ja tämä
tarkoittaa kasvatusta." (Levi 1962, 101.)
"Siispä: Bunan siviilijohto rankaisee varkauksista, mutta SS sallii ja yllyttää, ja
vaikka SS rankaisee ankarasti keskitysleirissä tehdyistä varkauksista, se pitää
siviilimaailmassa tehtyjä varkauksia tavallisena vaihtoliikkeen liiketoimintana.
Nyt pyydämme lukijaa pohtimaan, mitä keskitysleirissä saattavat merkitä sellaiset
sanat kuin 'hyvä' ja 'paha', 'oikea' ja 'väärä', kun niitä verrataan äsken esittämiimme
perustekijöihin ottaen kuitenkin huomioon mainitut poikkeukset, ja minkä verran
ihmiskunnan yleinen moraali saattaa pysyä pystyssä piikkilanka-aidan tuolla
puolella." (Levi 1962, 105.)
"Ihminen voi kuolla, ihminen voi alistua vääryyteen, mutta se ei ole ihminen, joka
kaikki näkökohdat syrjäyttäen makaa samalla vuoteella ruumiin kanssa. Se ei ole
ihminen, joka odottaa vuodetoverinsa kuolemaa voidakseen ottaa häneltä
neljännesleivän." (Levi 1962, 215.)
Auschwitzissa opittiin moraalikoodi, jonka rakentuminen on mahdollista vain tällaisissa
epäinhimillisissä olosuhteissa.
"Tänään meidän pyrkimyksemme on päästä kevääseen. Toisaalta emme usko
siihen. Tähän päämääräämme ei sisälly toista päämäärää."(Levi 1962, 84).
"Lukemattomia ovat olleet ne, jotka ovat päättävästi halunneet elää, ja syvät ovat
heidän inhimilliset piirteensä. ... Ne eloonjääneet, jotka eivät luopuneet vähääkään
yleismaailmallisista moraalisäännöistä, ovat vain vähän velkaa hyvän onnensa
välilliselle tai välittömälle avulle, vaikka myönnetäänkin, että marttyyrien ja
pyhimysten ominaisuuksilla varustettuja ihmisiä on hyvin vähän." (Levi 1962,
114.)
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"Vapaus. Piikkilanka-aidan murtaminen ei antanut oikeaa kuvaa vapaudesta.
Oikean vapauden saavuttaminen merkitsee, ettei ole enää saksalaisia, ei
valikointeja, ei työtä, ei potkuja, ei nimenhuutoja sekä tietenkin myöhemmin
kotiinpaluu. Mutta tarvittaisiin voimaa saamaan meidät vakuuttuneiksi, sitä ei ollut
eikä kenelläkään ollut siihen aikaakaan. Kaikkialla ympärillämme on vielä vain
tuhoa ja kuolemaa. Ruumiiden röykkiö ikkunamme edessä kasvaa kasvamistaan."
(Levi 1962, 211.)
Mutta opittiin myös selviytymään ja jaksamaan epäinhimillisissä olosuhteissa: janossa,
nälässä, ulosteissa, sairauksissa, uupumuksessa, läheisten kuolleiden ruumiiden keskellä
ja ruumiiden polttamisesta lähtevässä löyhkässä.
"Saapunut tänne aivan lapsena, ajattelin kauhuissani, mutta tämä todisti kuitenkin,
että ainakin jotkut voivat täällä säilyä hengissä." (Levi 1962, 31).
"Mutta aika on meidän omaamme: vierailemme vuoteelta vuoteelle kielloista
huolimatta ja puhumme puhumistamme. Puinen parakki, joka on täynnä kärsiviä
ihmisiä, on tulvillaan sanoja, muistoja ja toisenlaisia tuskia." (Levi 1962, 64.)
"Alberto oli paras ystäväni. Hän ei ollut täyttänyt kahtakymmentäkahta vuotta ja
oli kaksi vuotta minua nuorempi, mutta kukaan meistä italialaisista ei ollut
osoittanut samanlaista sopeutumisen kykyä kuin hän. Alberto oli saapunut leirille
pää pystyssä ja eli leirissä vahingoittumattomana ja huonontumattomana. Hän oli
tajunnut ennen kuin kukaan muu, että elämä oli kuin sotaa, jossa ei tunneta sääliä,
jossa ei ole aikaa sääliä eikä moittia toisia, vaan jokaisen päivän tarkoituksena on
säilyä hengissä. Hän oli älykäs, herkästi vaistoava ja oikeamielinen eikä hän
ajatellut mitään muuten kuin oikeamielisyyden ja rehellisyyden pohjalta. ... Hän
taisteli elämänsä puolesta ja siksi hän oli kaikkien ystävä. Hän tiesi, millä saattoi
lahjoa, mitä piti välttää, mitä saattoi torjua ja mitä saattoi vastustaa." (Levi 1962,
66–67.)
"Emme usko kaikkein ilmeisintä ja helpointa päätelmää: että ihminen olisi
pohjimmiltaan raaka, itsekäs ja typerä, kuten hänen voi selittää käyttäytyvän, kun
sivistyksen ulkokuori on poistettu, ja että keskitysleirin vangit eivät olisi muuta
kuin estoitta toimivia ihmisiä. Ajattelemme paremminkin, koska mitään muuta
tulosta ei voi pitää oikeana, että perustarvikkeiden puuttuessa ja ruumiillisen
puutteen ahdistaessa monien yhteiskunnallisten vaistojen ilmenemismuodot
lakkaavat. Tämä asia on kuitenkin toteamisen arvoinen: ilmeiseksi on käynyt, että
ihmiset voidaan jakaa kahteen poikkeuksellisen hyvin toisistaan erottuvaan
luokkaan: pelastuneisiin ja tuhoutuneisiin."(Levi 1962, 106–107.)
"...(musulman tarkoittaa, ..., keskitysleirin vanhojen käyttämän sanonnan mukaan
sairaalloisia, saamattomia ja niitä, jotka on hyljitty yhteisöstä)... .... ... Vielä
vähemmän heihin kannattaa ystävystyä, sillä heillä ei ole leirissä yhtään
merkittävää ystävää, he eivät syö ylimääräisiä annoksia, eivät tee työtä edullisissa
työryhmissä eivätkä tunne ainoaakaan salaista asioiden hoitelemisen menetelmää."
(Levi 1962, 108.)
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"Mutta Lorenzo oli ihminen. Hänen inhimillisyytensä oli puhdasta eikä saastunutta
ja se oli peräisin kaukaa tämän kielteisyyden maailman ulkopuolelta. Lorenzon
ansiosta olen välttynyt siltä, että minun olisi täytynyt myöntää, etten ole ihminen."
(Levi 1962, 152.)
"Osa meidän olemuksestamme tuntee sielun janoa kaikesta siitä huolimatta, mitä
meille on tapahtunut, ja näin siksi, että kokemuksemme siitä, mitä ihminen voi
toisen silmissä olla, on ollut sellainen kuin oli. Me kolme olimme vaikutteille
alttiita ja meidän on tunnettava toisiamme kohtaan yhteistä kiitollisuutta. Siksi
ystävyyteni Charlesin kanssa kestää ajan vaikutuksen." (Levi 1962, 215.)
Auschwitzissa opittiin luonnon lait, joista tärkein oli taistelu elossa pysymisestä ja keinojen oppiminen tavoitteen toteuttamiseksi. Mutta Auschwitzissa opittiin myös solidaarisuutta ja rakkautta. Siellä opittiin yhteisöllisyyttä ja pitämään yhtä. Opittiin rakentamaan
syviä ihmissuhteita, joiden rakentuminen on mahdollista vain tällaisissa epäinhimillisissä
oloissa. Jotka tämän oppivat, kykenivät selviytymään. Auschwitzissa opittiin hyvin
monenlaisia asioita, mutta keskeisintä näissä Auschwitzin oppimisprosesseissa on se, että
toiset oppivat yhtä ja toiset toista. Se, mitä kukin oppi oli riippuvainen siitä, millaisessa
asemassa hän oli tällä raa'alla ja paljaalla valtakentällä.
Auschwitzissa opittiin esimerkiksi edellä kuvattuja asioita, mutta lisäksi opittiin toteuttamaan nuo asiat tietyllä tavalla, missä puolestaan näkyy Auschwitzin tapahtumien ja laajemman yhteiskunnan sekä tiedeinstituution välinen vuorovaikutus. Auschwitzin oppimisprosesseissa näkyvät länsimaisten, modernien yhteiskuntien instrumentaaliset oppimisprosessit tai ainakin niiden asettaminen äärimmäisen instrumentaalisen rationaalisuuden
palvelukseen.
Lingelbachin (1995, 251–257) mukaan kansallissosialistista aikaa luonnehti mentaliteetti, joka asetti kansanmurhan vain ongelmana, joka oli mahdollista ratkaista modernien teollisuusvaltioiden kapasiteettien suunnitelmallisella panoksella. Lingelbachin keskeinen kysymyksenasettelu on adornolainen ongelma siitä, onko nykyisessä yhteiskuntamuodossa, joka kuitenkin on saman modernin yhteiskuntamuodon jatke kuin Auschwitziin johtanut yhteiskuntamuotokin, olemassa joitakin sellaisia voimia, jotka yksiselitteisesti kykenisivät takaamaan sen, ettei tällaista enää voisi missään olosuhteissa tapahtua.
Mitkä ovat ne tekijät, jotka takaavat sen, ettei intelligenssiä (Intelligenz), eksperttitietoa ja
teollisten yhteiskuntien tehokkuutta käytetä toistamiseen kansanmurhan palveluksessa?
Eräänä Auschwitzin mahdollistaneena tekijänä voidaan pitää modernia tekniikkaa, joka
samalla tuotti myös aivan uudenlaisen tavan toteuttaa kansanmurha: kirjoituspöydän takaa
omia käsiä vereämättä. Lingelbach selittää Adornoon (1966) tukeutuen kansanmurhan
välittömien toteuttajien intressejä: "kirjoituspöytätekijöitä" liikuttivat valtaintressit, toteuttavia tekijöitä eli "juoksupoikia" välittömät elämäntarpeet. Pedagogiikka tuskin olisi
kyennyt estämään "kirjoituspöytätekijöiden" toimintaa, mutta pedagogiikan avulla olisi
ehkä kyetty vaikuttamaan "juoksupoikiin". Tällaisten tapahtumien toistumista estävänä
tekijänä voidaan pitää sitä, että valistetaan kasvavaa sukupolvea kehityskuluista, jotka
johtivat Auschwitziin. Lingelbachin mukaan esimerkiksi Frankfurtin kouluissa on toteutettu näitä kysymyksiä tutkineita ja käsitelleitä projekteja. Adornon "kategorisella imperatiivilla" oli käytännöllistä merkitystä hänen toteuttamansa valistustoiminnan ja pedagogiikan poliittisen uudistamisen kautta 1960-luvulla. Adorno näki valistavan poliittisen pedagogiikan paitsi välttämättömänä, myös mahdollisena. Ongelmana voidaan kuitenkin näh-
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däkseni pitää sitä, ettei yksiselitteisiä tutkimustuloksia ole olemassa siitä, mitkä todella
olivat ne tekijät, jotka mahdollistivat Auschwitzin ja mitkä olisivat olleet ne tekijät, jotka
olisivat kyenneet estämään sen.
Lingelbachin (1995, 258–267) kuvauksia Auschwitzin pitkälle ulottuvassa varjossa —
Puolasta Saksaan — rakentuneista elämänolosuhteista voidaan tulkita seuraavalla tavalla
oppimisen näkökulmasta. Opittiin juutalaisvihamielisyyttä ja opittiin kohdistamaan tämä
vihamielisyys ja epäluulo myös heidän tuttaviinsa, ystäviinsä ja naapureihinsa. Opittiin
turhautumista ja pelkoa. Opittiin diskriminoivia asenteita. Opittiin kritiikittömästi seuraamaan vallanpitäjien viitoittamaa tietä. Opittiin pitämään omaa kansaa herrakansana ja esimerkiksi juutalaisia, vammaisia ja sairaita ali-ihmisinä. Opittiin käyttämään "tieteellistä
tietoa" ja siihen perustuvaa teknologiaa näiden diskriminoivien, vainoavien ja ihmisiä
tuhoavien tarkoitusperien palveluksessa. Opittiin tappamaan ja suunnitelmallisesti massamurhaamaan. Opittiin mobilisoimaan modernin yhteiskunnan vallankäyttökoneisto ja tieteeseen perustuva teknologinen välineistö täydellisesti irrationaalisen ja moraalisesti epäinhimillisen palvelukseen. Mutta opittiin myös vastustamaan tätä absoluuttisen totalitaarista valtakoneistoa ja organisoitumaan vastavallaksi olosuhteissa, joissa vastavallalla ei
ollut mitään onnistumisen mahdollisuuksia. Opittiin säilyttämään toivo inhimillisemmästä
elämästä olosuhteissa, joissa useimmilla ei objektiivisesti ollut mitään toivoa mistään
inhimillisestä. Mutta ennen kaikkea opittiin kaikki ihmisen epäinhimillisyydestä ja tästä
huolimatta opittiin pienissä lämpöön perustuvissa vyöhykkeissä myös jotakin syvästi
inhimillistä.
Johtopäätöksenä kasvatuksen merkityksestä Auschwitzin tapahtumiseen voidaan
todeta, että ilman tietyntyyppisen identiteetin omaavien henkilöiden toimintaa se ei olisi
ollut mahdollinen. Kasvatus on keskeinen identiteettiä muotoava tekijä. Auschwitz herättää kysymyksen siitä, muovaako kasvatuksen nykyinen muoto edelleen myös sellaista
subjektiviteettia, joka mahdollistaa toiminnan, joka toteutui Auschwitzissa. Se herättää
myös kysymyksen siitä, voitaisiinko kasvatuksen avulla tietoisesti tuottaa ihmistyyppi,
joka toteuttaisi uuden Auschwitzin. Samalla se nostaa esille vastakysymyksen siitä, voitaisiinko kasvatuksen avulla tuottaa ihmistyyppi, joka sataprosenttisen varmasti kykenisi
estämään uuden Auschwitzin toistumisen. Dialektisen kasvatuskäsityksen mukaisesti on
otettava kriittinen kanta lähtökohtiin, joihin nämä kysymyksen asettelut perustuvat. Niiden taustalla on oletus siitä, että kasvatus tuottaa suoraviivaisesti tarkoitettuja vaikutuksia
ihmisten yksilöllisessä ja kollektiivisessa tietoisuudessa, identiteetin rakentumisessa ja
sitä kautta laajemmin yhteiskunnassa. On syytä suhtautua kriittisesti näkemyksiin, joiden
mukaan kasvatus edistää sellaisia yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia oppimisprosesseja, joiden edistäminen on asetettu kasvatuksen tavoitteeksi. Tällainen asetelma on
yksinkertaistettu. Kasvatustodellisuus ja -toiminta on liian monimutkaista ja väliintulevia
tekijöitä liian paljon, jotta näin voitaisiin väittää etenkin, jos kasvatuksen ja oppimisen
tavoitteet ja niiden toteutuminen taustoitetaan monimuotoisia kulttuurisia tekijöitä ja ristiriitaisia kehityssuuntia sisältävään (jälki)moderniin yhteiskuntaan. Epävarmuustekijöitä ja
riskitekijöitä on siinä määrin, että niiden olemassaolo puoltaa näkemystä, jonka mukaan
kasvatuksen ja yhteiskunnan suhteiden käsitteellistämisessä tulisi luopua suoraviivaisen
vaikuttamisen ajatuksesta ja siirtyä dialektisiin käsitteellistämistapoihin.
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6.2.7. Sivistys ja yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen
Tenorth (1985, 3, 10–11) käsitteellistää sivistyksen yhteiskunnallisten oppimisprosessien
ja kasvatuksen leikkauspisteenä. Hän määrittää sivistyksen käsitettä ja sivistyshistoriallisen tutkimuksen alaa seuraavaan tapaan. Sivistyshistoriallisen tutkimuksen keskeisiä
ongelmia ovat kysymykset siitä, onko se riittävän vakiintunutta (elaboriert), jotta se voisi
esittää selkeästi tutkimustehtävänsä, ja onko se riittävän itsekriittistä, jotta se voisi reflektoida rooliaan poliittisen pedagogiikan osana. Sivistyshistoriallisen tutkimuksen tavoitteena on teoretisoida yhteiskunnallisiin yhteyksiinsä sijoittuvia kasvatus- ja sivistysprosesseja. Tällaisten tutkimusten vilkastumisen ajankohdaksi voidaan määrittää 1960-luku.
Lisäksi sivistyshistorialliselle tutkimukselle on ollut tyypillistä, ettei se tarkastele yksittäisiä teemoja, kuten sosialisaatio tai aikuiskasvatus, vaan sivistyshistorian aikakausia kokonaisuudessaan. Tenorth pitää ajanjakson 1918-1945 sivistyshistorian kirjoittamista erityisen ongelmallisena, koska tämä ajanjakso sisältää suuressa määrin propagandistisia
aineksia ja tämän ajan kokemuksia voidaan käyttää propagandistisiin tarkoituksiin.
Tenorthin (1985, 12–15) mukaan sivistystutkimuksella tarkoitetaan identiteetin muotoutumisen empiiristä ja teoreettista tutkimusta. Tällöin tutkitaan prosesseja ja tilanteita,
joissa subjektit ja laji hankkivat identiteettiä määrittäviä kompetensseja (so. oppivat).
Sivistystä voidaan pitää näiden kompetenssien summana. Sivistys ilmenee toiminnassa eli
historiallisessa praksiksessa yksilöllisinä ja kollektiivisina mentaliteetteina ja käyttäytymistapoina. Kasvatus, sosialisaatio, oppiminen, kokemus, kvalifioituminen ja sosiaalinen
paikantuminen yhteiskunnassa ovat identiteetin muotoutumisen monimutkaisia osa-alueita. Sivistyksen käsite kytkeytyy historiallisesti näihin tekijöihin. Näiden tekijöiden
lisäksi sitä on keskeisesti määrittänyt valistuksesta peräisin oleva länsieurooppalaisen
kulttuurin traditio. Sivistyksen poliittis-moraalinen ulottuvuus sisältää sopeutumisen ja
vastarinnan välisen jännitteen. Sivistyksen sisältöä määrittää subjektiivisten ja kollektiivisten itseymmärrysten refleksiivisyyden aste. Sivistys konkretisoituu kunkin aikakauden
"sivistysjärjestelmänä" (koulutusjärjestelmänä), joka toteuttaa yhteiskunnallisia tehtäviä.
Tenorth kritisoi traditionalistista käsitystä sivistyksestä todeten, että se voi toimia enää
vain avuttoman kulttuurikritiikin välineenä. Ajanmukaisemmassa sivistyskäsitteessä on
huomioitava myös sivistyksen yhteiskunnalliset, jopa taloudelliset yhteydet.
Sivistyshistoriallinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, joka kohdistuu sekä sivistysfilosofian historiaan että yhteiskunnalliseen todellisuuteen, jossa sivistysprosessit toteutuvat.
Marxilaisittain tälläinen tutkimus voidaan käsitteellistää myös vallankumouksellisen tietoisuuden historiallisena tutkimuksena. Sivistyksen historiallisuus käsitteellistyy tietoisuuden muutoksena ja sivistyshistoria ihmislajin kasvatus- ja oppimishistoriana. Oppimisja emansipaatioprosessien, instituutioiden, sosialisaatiomuotojen, kvalifioitumisen ja
yhteiskunnallisen statuskamppailun todellisuutta voidaan empiirisesti tarkastella yksilöllisten ja kollektiivisten sivistysprosessien historiallisina tuotteina. Sivistysprosessien tutkimus merkitsee yhteiskuntahistoriaan ja -teoriaan sijoitettua kasvatus- ja sosialisaatioprosessien tutkimusta. Sivistystutkimuksessa on tärkeää käydä keskustelua evoluutiosta,
historiasta ja modernien yhteiskuntien "rakenneperiaatteista". Sivistystutkimuksen keskeisiä teoreettisia käsitteitä ovat sosialisaatio ja oppiminen, kokemus ja kvalifikaatio. Ajanmukaisemmin tämä tarkoittaa tutkimusta, joka kohdistuu subjektien historiaan. Tällaisen
tutkimuksen keskeinen teoreettinen käsite on oppiminen, joka kattaa subjektien yksilöllisen ja yhteiskunnallisen toiminnan. Sivistyksestä, subjektiivisesta ja kollektiivisesta iden-
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titeetistä käytävä keskustelu on järkevää sijoittaa kunkin aikakauden historiallis-yhteiskunnallisiin rakenteisiin. (Tenorth 1985, 12–15.) Sivistyksen tutkiminen kytkeytyy seuraaviin poliittisiin ongelmiin. Mitä kasvatus ja koulutus merkitsevät subjektiivisen ja kollektiivisen identiteetin kannalta? Millaisista yhteiskunnallisista mekanismeista sivistysprosessit ovat riippuvaisia? Sivistyksestä käytävän akateemisen keskustelun merkitys on
huomattava, koska nämä akateemiset väittämät joka tapauksessa muuttavat poliittis-pedagogista käytäntöä myös silloin, kun ne ovat kiistanalaisia ja jopa silloin, kun ne ovat vääriä. (Tenorth 1985, 4–10.)
Tenorth (1985) käsitteellistää sivistyksen oppimisprosesseina ja erittelee kansallissosialismin tuottamia yhteiskunnallisia oppimisvaikutuksia. 51 Tenorth tarkastelee koulun ja
opetuksen rakenteita ja vaikutuksia, kasvatuksen ja sivistyksen mahdollisuuksia sekä
institutionaalistuneessa että instituutioiden ulkopuolisessa muodossa. Lisäksi hän pohtii
yhteiskunnallisten liikkeiden kautta toteutuvan julkisen valistuksen mahdollisuuksia.
Nämä tekijät ovat keskeisiä tarkasteltaessa yhteiskunnallisten oppimisprosessien sivistyksellisiä liikuttajia. Tenorthin mukaan jo ajanjakso 1918–1933 voidaan käsitteellistää yrityksenä kotiuttaa demokratia saksalaiseen yhteiskuntaan ja tämän yrityksen epäonnistumisena. Sivistyksellä ja kasvatuksella oli hyvin keskeinen rooli tämän tehtävän toteuttamisessa. Kansallissosialistisen kasvatusideologian kehittyminen taustoittuu historiallisesti kansallissosialismia edeltäneeseen, Weimarin tasavallan aikaan. Sivistyshistoriallisessa tutkimuksessa on ollut keskeistä Weimarin tasavallan ajan kasvatuskäytäntöjen ja
vuodesta 1918 lähtien esiintyneiden reformipedagogisten liikkeiden ja ajattelullisten virtausten erittely. Reformipedagogisten liikkeiden kehittyminen peilautuu ajan yleisempää
yhteiskunnallista kehitystä vasten. Yleiset porvarilliset oikeudet, joihin liittyi myös äänioikeus ja jopa naisten äänioikeus, toteutuivat vuosisadan alusta lähtien. Yhteiskunnalliset
uudistukset merkitsivät edistysaskelia myös koulutuksessa. Kirkon holhoamasta kasvatustoiminnasta siirryttiin yleisen kansanopetuksen suuntaan. (Tenorth 1985, 4–10.)
Voidaan siis todeta, että kansallissosialistien valtaan nousu toteutui aikakaudella, jolla
valistusajattelun suurten ihanteiden toteutuminen oli jo varsin pitkällä. Avoimeksi kysymykseksi jää tässä vaiheessa, miten tämä kaikki siis oli mahdollista edellä kuvatussa
yhteiskunnallis-poliittisessa tilanteessa. Sekä historioitsijat että poliittisen pedagogiikan
tutkijat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, ettei kasvatus Auschwitzin jälkeen saa olla
samanlaista kuin se oli ennen sitä ja etenkin sen aikana. Mutta siitä vallitsee epätietoisuus,
mitä konkreettisia seuraamuksia tästä näkemyksestä on. Vuodesta 1945 alkanutta liittoutuneiden voiton jälkeistä koulutusjärjestelmän (das Bildungswesen) uudelleen pystyttämistä voidaan pitää poliittisen pedagogiikan esimerkkitapauksena. Traditionaalinen saksalainen koulutusjärjestelmä oli ollut oleellinen tekijä demokratian alasajossa ja kansallissosialististen, militaaristen ja fasististen tendenssien voitossa. Liittoutuneiden tavoitteena
oli kontrolloida ja muuttaa sivistysprosesseja vuoden 1945 jälkeen. Tämän tavoitteen
toteuttamiseksi organisoitiin uudelleenkoulutusohjelmat (Re-education). (Tenorth 1985,
4–10.)

51. Tämä onkin ainoa kasvatustieteellinen tutkimus tässä aineistossa, jossa kysymystä on teoreettisesti käsitteellistetty
yhteiskunnallis-historiallisena oppimisena. Tutkimukseen tutustuttiin vasta vuonna 1996 materiaalia täydennettäessä, kun
taas yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen tarkastelukulma oli omaksuttu tutkimuksen teoreettiseksi perspektiiviksi jo
vuonna 1994.
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Röhrsin (1990, 137–142) mukaan ainoa järkevä tavoite näiden brutaalien kokemusten
ja tuhoutuneen olemisen tavan taustaa vasten voi olla valtiollisen elämän demokratisointi
yhdistettynä rauhankasvatukseen. Kasvatuksen tavoitteeksi asetettiin koulujen uudelleen
avaamisen myötä rauhanomaisen, demokraattisen aikakauden rakentaminen. Demokraattisen koulun tuli toimia demokraattisen yhteiskunnan perustana. Vuoden 1945 jälkeinen
tie oli kuitenkin raskas kulkea. Ulkoisen ja sisäisen katastrofin jälkeinen jälleenrakentaminen oli hitaampaa ja raskaampaa kuin tuhoaminen. Myös sivistys- ja koulutusjärjestelmän (das Bildungssystem) organisoiminen uudelleen jouduttiin aloittamaan tuhottujen
kaupunkien tuhkassa.
Tätä edeltänyt kansallissosialistisen ajan koulutusjärjestelmä (das Erziehungssystem)
toteutui yhteiskunnallisessa kontekstissa, jossa valtajärjestelmä ei ollut luonteeltaan
demokraattis-pluralistinen, muttei myöskään täysin monoliittinen, yksiarvoinen. Tosin on
myönnettävä, että oli vain yksi valtakeskus. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, etteikö
myös tässä yhteiskuntajärjestelmässä olisi esiintynyt objektiivisia ristiriitoja. Nämä intressikonfliktit hiljennettiin kuitenkin väkivallalla, yhteisöllisellä symbolismilla tai tarpeiden
paremmalla tyydyttämisellä. Kyseisen ajan yhteiskunnalliset konfliktit heijastuivat myös
koulutusjärjestelmään. Kansallissosialistisen yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän keskeiset osatekijät — Führer, yhteisö, kansa ja rotu — olivat yhteneväiset. Kansallissosialistisen "kasvatusvallankumouskokeilun" yhteiskunnallisina reunaehtoina toimivat herruuden varmistaminen, sotaan valmistautuminen, henkilöiden väliset konfliktit, valtio, puolue, liike, hallinto ja intressiryhmät sekä taloudelliset pakot. "Kasvatusvallankumous" oli
vallankumous porvarillis-valistuksellisia ja sosialistisia traditioita ja niihin liittyvää edistyksellisyyden ajatusta vastaan. Tenorth esittää kysymykset siitä, missä määrin tätä kehitystä voidaan pitää modernisaationa ja missä määrin koulutusjärjestelmä (das Erziehungssystem) on ollut tuottamassa edistystä. Tässä traditioiden sekä poliittisten ja uskonnollisten ideologioiden tuhoutumisessa oli osuutensa pitkällisillä elämänolosuhteiden muutoksilla, joita vahvisti sivistysprosessien yleistyminen. (Tenorth 1985, 134–144.)
Epädemokraattinen kehitys ei kuitenkaan näyttäydy väistämättömyytenä, vaan mahdollisuus vaihtoehtoisiin historiallisiin kehityskulkuihin olisi ollut olemassa. Toisensuuntaiset kehitystendenssit ilmentävät itseään yhteiskunnallisissa ryhmissä, sosiaalisissa liikkeissä, kuten rauhanliike, sodanvastainen liike, naisliike ja kirkonvastainen liike, sekä
intellektuaalisissa aktiviteeteissa, kuten kriittiset vasemmistoliberaalit, sosialistiset ja
kommunistiset intellektuellit. Näissä liikkeissä ja ryhmittymissä todellistui poliittis-pedagoginen mahdollisuus samastumiseen toisenlaiseen saksalaisuuteen jo ennen vuotta 1945.
Toisenlaisen Saksan historia on ollut vähemmistöjen historiaa. Toisenlaiseen saksalaisuuteen lukeutuu myös vuodesta 1933 lähtien syntynyt maastamuuttaneiden ja maanpakolaisten saksankielinen kulttuuri sekä kansallissosialistisessa Saksassa toiminut oppositio.
Näihin vaihtoehtoihin kuuluvat myös naisliike ja sosialistinen, kommunistinen ja psykoanalyyttinen pedagogiikka sekä pedagogiikan juutalainen traditio. Akateeminen pedagogiikka oli siis jo ennen vuotta 1933 varsin monimuotoista. (Tenorth 1985, 134–144.)
Nämä ilmiöt osoittavat historiallisten vaihtoehtojen olemassaolon ja herättävät kysymyksen siitä, olisivatko nämä historialliset vaihtoehdot olleet myös opittavissa olevia
vaihtoehtoja. Uusia oppimismahdollisuuksia avautuu konfrontaatiossa vallitsevien odotusten kanssa. Vastarintaan asettuminen voi tuottaa toisenlaisia toimintatapoja ja mahdollistaa tuottavampaa todellisuuden kohtaamista. Tenorth näkee yhteiskunnallisia oppimisprosesseja koskevassa keskustelussa myös ongelmia. Asetelmaa sekoittaa se, että myös por-
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varillisen vastarinnan sisällä esiintyi demokratian ja moderniteetin vastaisia, sivilisaatiokriittisiä näkemyksiä, joihin yhdistyi antisemitistisia ennakkoluuloja. Näiden ambivalenttien kokemusten myötä kyseenalaistuu toisenlaiseen, parempaan Saksaan identifioitumisen mahdollisuus paitsi Weimarin tasavallan intellektuaalisen kulttuurin, myös 1933 jälkeisen vastarinnan osalta. (Tenorth 1985, 145–154.)
Tenorth (1985, 145–154) selittää kansallissosialistisen ideologian onnistunutta käyttöä
sillä, että se palveli massojen, erityisesti keskiluokan ja pikkuporvariston arkipäiväisiä tarpeita ja odotuksia. Jo kauan kyteneet ennakkoluulot tulivat tyydytetyiksi. Kysymys oli
keskeisesti siitä, mihin yksilöllisesti ja kollektiivisesti samastuttiin. Kansallissosialismissa samastumisen kääntöpuolena toimi myös projektio ja syntipukkiajattelun suuntaaminen vainottuihin ryhmiin. Tosin merkittävä selittävä tekijä on myös tuon ajan taloudellinen kriisi. Tenorth väittää, ettei esimerkiksi Hitlerin "Mein Kampfia" välttämättä otettu
vakavasti, vaan niin kansanjoukot, intellektuellit kuin kansallissosialistiset valtakunnan
puolustajatkin jättivät sen huomioimatta. Kansanjoukoilta puuttui lisäksi kyky tarkastella
alakulttuuriaan kriittisesti, mikä olisi avannut uusia oppimisvalmiuksia. Kriitikoilla tämä
kyky jossain määrin säilyi, mutta siitä ei ollut kokonaisuuden kannalta paljon apua, koska
kriittiset näkemykset eivät voineet tässä järjestelmässä saada yleistä tunnustusta osakseen.
Tenorth luottaa kuitenkin vankasti siihen mahdollisuuteen, että historiallisista kokemuksista ja historiallisesta alennustilasta on mahdollista oppia uudenlaisia elämäntapoja ja
toimintamalleja. Demokraattisen Saksan alasajo sysäsi liikkeelle uudet oppimisprosessit,
jotka kiinnittyivät ihmisten arkielämässä toteutuneisiin oppimissuorituksiin. Erityisesti
maanpaossa eläneet intellektuellit ja tieteenharjoittajat olivat hänen mukaansa kykeneviä
edistämään tällaisia oppimisprosesseja, koska he kohtasivat monia oppimispakkoja vainottuna olemisen kohtalonsa vuoksi. Näistä oppimiskokemuksista muotoutui ennakkoluulojen reflektiota ja kritiikkiä, mikä voi toimia kasvualustana demokraattisen mentaliteetin
kehittymiselle ja mikä voi edistää aikaisempien tieteellisten näkemysten ja teorioiden
uudelleen arviointia. Tällaisista intellektuelleista Tenorth mainitsee mm. Theodor W.
Adornon ja Max Horkheimerin, jotka joutuivat maanpaossaolonsa jälkeen kohtaamaan
saksalaisessa yhteiskunnassa aivan uudenlaisen tilanteen, jossa yhteiskunnan nykyisyys,
menneisyys ja tulevaisuus olivat yhdessä ja samassa solmussa. Tämä ei lupaa kovin paljoa
suoraviivaisille, demokratiaan suuntautuneille oppimisprosesseille.
Tenorthin (1985, 155–166) pääasiallisimmat johtopäätökset, jotka koskevat kansallissosialistisesti taustoittuvaa yhteiskunnallis-historiallista oppimista voidaan tiivistää seuraavasti. Sivistysprosessit on määritettävissä myös institutionaalistuneina oppimisprosesseina. Niissä on kysymys yhden mahdollisen vaihtoehdon todellistumisesta joidenkin
muiden jäädessä todellistumatta. Kansallissosialistisen herruuden laajamittainen tunnustaminen ei olisi ollut ainoa vaihtoehto Weimarin tasavallan taloudellisessa ja poliittisessa
kriisissäkään. Weimarin tasavallan sivistyshistoria opettaa, että kansallissosialistiset
arvopreferenssit ja yhteiskuntakuvat tulivat tärkeämmiksi kuin valtiollisen valtakoneiston
(Herrschaftsorganisation) demokraattinen muoto. Tenorth (1985, 130) suhtautuu kuitenkin kriittisesti sellaisiin näkemyksiin, joiden mukaisesti kasvatuksella ja koulutuspolitiikalla (Erziehungspolitik) olisi ollut merkittävä rooli kansallissosialistisen yhteiskuntajärjestelmän rakentumisessa. Pikemminkin tällaisissa näkemyksissä on kysymys professionaalisten kasvattajien kaikkivoipaisuusfantasioista ja koulutuspoliitikkojen (Erziehungspolitiker) toiveista. Ei vallitse mitään konsensusta siitä, mikä oli kasvatuksen merkitys
kansallissosialismissa.
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Röhrsin (1990, 116–129) mukaan historiallisissa oppimisprosesseissa on kysymys
maailmankatsomusten välisistä kamppailuista. Postulaatti "oppia historiasta" on nykyään
yhä tavallisempi, mikä on johtanut myös kiivaisiin julkisiin keskusteluihin kansallissosialistisesta sodankäyntipolitiikasta ja Saksan tulevaisuudesta. Sodan mahdollinen voittaminen toimi diktatuurin jatkumisen edellytyksenä jo vuodesta 1942 lähtien. Saksalainen
oppimisprosessi ei kuitenkaan alkanut vain hieman yli 50 vuotta sitten. Tosin voidaan
väittää, että tietyntyyppinen oppimisprosessi alkoi tällöin — oppimisprosessi, joka alkoi
sairaaloista ja hautojen partaalta kritiikkinä kansallissosialistisia vallanpitäjiä samoin kuin
sodan häikäilemättömyyttä ja mielettömyyttä kohtaan. Erään sotilassairaalan potilaan kertomuksen mukaan sodan nihilistinen maailma opetti hänet ottamaan tietoisesti vakavasti
ne muutamat elämisenarvoiset hetket, joita loivat viheriöivä ruoho hautojen äärellä, lintujen laulu taistelupaikkojen vierellä tai yövartiossa käyty keskustelu olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä. Sama maailma opetti hänet seisomaan ihmisiin kohdistuvan häikäilemättömän vallankäytön pohjalla. Hän joutui kokemaan, kuinka ihmiset tuhoutuivat
tuntemattomiksi ja tulivat ammutuiksi tämän vallankäytön ilmentymänä. Ja kukaan ei
kyennyt auttamaan elämän viimeisten minuuttien aikana. Tähän maailmaan kuului myös
haavoittuneiden sotilaiden huuto, joka seurasi eloonjääneitä koko heidän loppuelämänsä
ajan.
Joka tapauksessa Tenorth pitää kiistattomana Theodor W. Adornon vaatimusta siitä,
ettei kasvatuksessa Auschwitzin jälkeen voida jättää huomioimatta holocaustin kokemusta, mahdollisuutta ja realiteettia. Se on kuitenkin jäänyt kiistanalaiseksi, millaisia johtopäätöksiä tästä tulisi tulevaisuussuuntautuneesti vetää, ja se, kuinka nykyinen kasvatus
tulisi rakentaa. Tenorthin (1985, 155–166) mukaan sivistysteoreetikkojen oli mahdollista
lukea 1900-luvun sivistyshistoriasta ja kansallissosialismista seuraavankaltaiset opetukset.
Ensinnäkin sivistyshistoriallisessa tutkimuksessa on opittava problematisoimaan historiallisten prosessien ja lopputulosten väistämättömyys ja fatalistinen näkemys traditioista ja
rakenteista. Todellistunut historia kyseenalaistaa sivistysteoreettiseen keskusteluun sisältynyttä paatoksellisuutta ja ambitioita. Se suhteellistaa sivistyshistorian kirjoituksen vallitsevat näkökulmat kohdistaessaan huomion mahdollisuuksiin, joita kasvatuksella realistisesti voi olla, ja tavoitteisiin, joita se voi itselleen asettaa. On kuitenkin oikeutettua kysyä,
millaisia opetuksia sivistyshistoria tarjoaa nykyisten yhteiskunnallisten oppimisolosuhteiden järjestämiselle. Yhteiskunnalliset oppimisprosessit ovat ristiriitaisia, ambivalentteja ja
monimuotoisia. Sivistystutkimuksessa on tärkeää huomioida myös sukupolvisuhteiden
suunnittelematon tai suunniteltu järjestyminen. Tenorth (1985, 155–166) pitää tärkeänä
sukupolvitutkimusta subjektiivisen ja kollektiivisen identiteetin muodostumisen näkökulmasta, samoin kuin tutkimusta siitä, miten esimerkiksi kansallissosialistisissa nuorisojärjestöissä sosiaalistuttiin kansallissosialistiseen ideologiaan. Myös alistamisen ja väkivallan, samoin kuin vastarinnan ja vastustamisen sosiaaliset syyt ovat selvittämättä. Tenorth
korostaa sitä, että se, joka ei ole oppinut kansallissosialismin ja fasismin hirvittävistä seurauksista moraalisesti, on kykenemätön oppimaan moraalisesti hyväksyttävällä tavalla.
Sivistyshistoriallinen tutkimus on tähän asti kohdistunut organisaatioihin ja niiden harjoittaman sosiaaliseen kontrolliin. Täten se ei ole moraalisesti kyennyt valistamaan poliittista
päätöksentekoa ja yhteiskunnallista valtaa harjoittavien toimintaa, vaan se on kontrolloiden suunnannut pedagogisia toimintoja.
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Tenorth (1985, 167–170) päättää yhteiskunnallisten oppimisprosessien analyysinsä
johtopäätöksiin, joiden mukaan kansallissosialismin moraalis-poliittinen tuomittavuus on
ollut erilaisissa tutkimuksissa ja tulkinnoissa kiistämätöntä. Sen sijaan kysymykset kansallissosialismin alkuperästä, syistä ja mahdollisuuksista sen estämiseen ovat jääneet kiistanalaisiksi. Tästä aikakaudesta voidaan kuitenkin oppia sivistyshistorian kirjoittamisen
kannalta se, että toimintateoreettinen optimismi samoin kuin rakenneteoreettinen fatalismi
ovat yhtä kestämättömiä selitysperusteita. Vahvasti epävarmaksi ja monimerkityksiseksi
tosin jää, mitä tästä kaikesta tulisi konkreettisesti oppia. Oppimisprosessit eivät välttämättä organisoi positiivisesti tulevaisuuksia, joita varten pitäisi oppia. Ne voivat myös
tuhota niitä. Joka tapauksessa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen pedagogiikan
avulla on vaikeaa, koska ratkaisujen edellytyksenä olisi subjektien yhteiskunnallinen kypsyys (die Mündigkeit), joka ei kuitenkaan ole päässyt toteutumaan. Yhteiskunnallinen
kypsyys merkitsisi sitä, että inhimillisyyttä ja järjellisyyttä opitaan pitämään luovuttamattomina periaatteina, joihin toiminta perustuu. Tätä ei kuitenkaan ole mahdollista oppia
toteutuneesta historiasta. Lisäksi olisi opittava se, etteivät rakenteelliset ongelmat ole
yksilöllisesti aiheutettuja, mutta myös se, ettei niihin ole mahdollista saada muutosta
aikaan muutoin kuin rakenteisiin kohdistuvien vaikutusten kautta. Oppimisprosessien
analyysissä tulee ottaa huomioon se, että ne eivät etene siten kuin pedagogit ovat tavoitteen asetteluissaan tarkoittaneet. Kasvatus ei suoraviivaisesti vaikuta yhteiskunnallisiin
oppimisprosesseihin toivotunsuuntaisesti. Koulutusjärjestelmä ja professionaaliset pedagogit eivät voi taata sen toteutumista, mitä he ovat luvanneet. Ei ole olemassa mitään
yksiselitteisiä reseptejä uusnatsismin ja muiden konservatiivisten virtausten estämiseksi,
tosin ei myöskään ole mitään valmiita reseptejä konformismin ja opportunismin tuottamiseksi pedagogisin keinoin. Tätä ei voida täysin taata valtapoliittisin keinoin, koska myös
subjektit itse arvottavat ja asettavat oppimistodellisuutensa. Joka tapauksessa vuodesta
1918 lähtien toteutuneesta historiasta on Tenorthin mukaan opittavissa se, mitkä ovat
olleet tällaisten valtapoliittisten intressien negatiiviset seuraukset. Kehityskulku on kauhistuttavin esimerkki siitä, mitä pedagogiikan asettaminen yksinomaisesti valtapoliittisten intressien palvelukseen voi aiheuttaa.
Seuraavan lukukokonaisuuden tarkasteluissa etsitään vastausta kysymyksiin, millaisten
ehtojen alaisuudessa on mahdollista oppia pois kansallissosialistisen kasvatusideologian
keskeisistä opetuksista ja mitä kasvatuksen ja koulutuksen avulla voidaan saavuttaa. Historiallista evidenssiä haetaan demokratisoivia uudelleenkoulutusohjelmia käsittelevästä
aineistosta ja teemasta aikaisemmin tehdystä tutkimuksesta. Mitä uudelleenkoulutusohjelmien totuuden politiikan mukaisesti ajateltiin voitavan saavuttaa?
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6.3. Todistusaineisto II: Demokratisoivat uudelleenkoulutusohjelmat
toisen maailmansodan aikaisessa ja jälkeisessä Saksassa

6.3.1. Uudelleenkoulutusohjelmien taustat aikaisempien tutkimusten
valossa
Uudelleenkoulutusta (Re-education, die Umerziehung) on jossain määrin tutkittu lähinnä
saksalaisella, mutta myös amerikkalaisella kielialueella. Tässä tutkimuksessa on käytetty
ongelma-aluetta kehystävinä lähteinä eräitä merkittävimpiä, lähinnä saksalaisia uudelleenkoulutuksesta tehtyjä tutkimuksia. Günter Pakschies (1979, 19) kuvaa uudelleenkoulutusta ja erityisesti brittiläisen miehitysalueen uudelleenkoulutuspolitiikkaa koskevaa tutkimusta seikkaperäisesti. Vuonna 1971 julkaistiin Wolfgang Klafkin läntisten voittajavaltioiden uudelleenkoulutuspolitiikkaa kokonaisuudessaan tarkasteleva tutkimus. Tätä
ennen julkaistiin 1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla toistakymmentä "osallisten" tekemää tutkimusta. Tutkimukset luotasivat joko yleisiä poliittisia linjauksia tai keskittyivät
joihinkin erityiskysymyksiin, kuten opettajankoulutukseen ja opettajakunnan natsismin
purkamiseen, oppikirjojen uudistamiseen, yliopistokysymykseen. Monet näistä tutkimuksista oli kirjoitettu joko innostuneen uudistavassa hengessä tai sitten "kolonialistisesta
asenteesta" käsin. 1960-luvulle tultaessa alkoi ilmestyä myös kriittistä uudelleenkoulutuksen tutkimusta, esimerkiksi Erich Wenigerin tutkimus, jossa kyseenalaistettiin uudelleenkoulutuspolitiikkaa leimannut "usko pedagogisiin ihmeisiin". Myös Heinz-Elmer Tenorthin 1970-luvun julkaisut lukeutuvat tämän alueen merkittäviin tutkimuksiin. Amerikkalaiseen uudelleenkoulutukseen kohdistuneesta tutkimuksesta Pakschies mainitsee mm.
Lawsonin, Bungenstabin, Thronin ja Schlanderin 1960-luvulla ja 1970-luvulla julkaistut
tutkimukset.
Führin & Mitterin (1978, V) mukaan sodanjälkeisen ajan uudelleenkoulutusta (Reeducation) ja koulureformeja on tutkittu erityisesti amerikkalaisten ja neuvostoliittolaisten
miehitysalueiden (die Besatzungszonen) osalta, kun taas brittiläiset ja ranskalaiset uudelleenkoulutushankkeet ovat jääneet vähäisemmälle huomiolle. Tässä tutkimuksessa käytetään aikaisempaa tutkimusta kehystämään tarkastelun kohteena olevaa ongelma-aluetta.
Amerikkalaista uudelleenkoulutusta kehystetään seuraavassa lähinnä Bungenstabin
(1970) tutkimuksen perustalta, koska sitä voidaan pitää merkittävänä taustatietojen lähteenä tässä tutkimuksessa toteutettavan, Max Horkheimerin arkistomateriaaliin perustuvan historiallisen rekonstruktion kannalta, joka kohdistuu amerikkalaisten uudelleenkoulutushankkeisiin. Kaikkea aikaisempaa tutkimusta ei valitettavasti ole ollut mahdollista
käydä lävitse, koska kyseessä on tutkimuksen kokonaisuuden kannalta eräs pieni (tosin
tärkeä) historiallis-empiirinen osio, jonka tavoitteena on tuottaa todistusaineistoa filosofis-teoreettisen argumentaation käyttöön.
Max Horkheimerin arkistosta kerätty materiaali tuottaa tietoa amerikkalaisten miehitysalueeseen kuuluneen Hessenin ja erityisesti Frankfurt am Mainin alueen uudelleenkoulutuksesta. 52 Samalla se tosin kuvaa amerikkalais-saksalaisen koulutuspolitiikan ja uudelleenkasvatusideologian yleislinjoja 1940-luvulta 1960-luvulle. Oman erityispiirteensä
tuon ajan koulutuspoliittisiin linjauksiin ja niiden taustafilosofiaan tuo se, että ne toteutet-
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tiin kriittisen teorian pedagogisessa hengessä. Kaksi merkittävää instituutiota, joihin
Frankfurt am Mainissa ja Hessenin alueella toteutetut uudelleenkoulutusprojektit liittyivät, olivat Max Horkheimerin johtama "Das Institut für Sozialforschung" ja "Die Hochschule für Internationale Pädagogische Forschung", joka vuodesta 1964 lähtien on toiminut
nimellä "Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung" (ks. myös Führ
1996, 15).
Suurin osa aikaisemmasta tutkimuksesta, jota käytetään lähdeaineistona, on koottu
"Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung" -instituutista kesällä
1996. Max Horkheimerin arkiston materiaali koottiin kesinä 1992, 1994 ja 1996. Max
Horkheimerin arkistosta peräisin olevan historiallisen primäärilähteistön läpikäynti ja
analyysi on ollut siinä määrin vaativa ja samalla uutta tietoa tuottava tehtävä, että aikaisemman tutkimuksen erittely on jouduttu jättämään lähinnä ongelma-aluetta kehystäväksi. Yhtään aikaisempaa tutkimusta, joita tässä työssä on käytetty lähteinä, ei ole tehty
Max Horkheimerin arkiston materiaaliin perustuen eikä kriittiseen teoriaan liittyen.
Aineisto tuottaa uutta tietoa sodanjälkeisestä ajanjaksosta ja siihen liittyvästä uudelleenkoulutuksesta myös saksalaisen tutkimuksen näkökulmasta. Suomalaisessa kasvatustieteessä kansallissosialistista kasvatusideologiaa ja demokratisoivaa uudelleenkoulutusta ei
ole aikaisemmin tutkittu, eikä teemaa siten tunneta. Teema on tuore kriittisen kasvatustieteellisen keskustelunkin kannalta, jossa tähän asti on keskitytty lähinnä teoreettisiin,
metodologisiin ja tieteenfilosofisiin ongelmiin. Myöskään sosiologinen kriittiseen teoriaan kohdistunut tutkimus ei ole tuonut esille kriittisen teorian pedagogis-praktista puolta,
vaan kriittistä teoriaa on luettu lähinnä yleisenä yhteiskuntateoriana ja tieteenfilosofiana.
Läntiset miehitysvallat (Englanti, Ranska ja Yhdysvallat) yrittivät uudelleenkoulutuksen raameissa saattaa voimaan koulutuspoliittiset (bildungspolitisch) linjauksensa omien
alueidensa kouluissa ja korkeakouluissa sodanjälkeisen ajan ensimmäisinä vuosina. Koulutuksen ammattilaisten kansainvälinen kokemusten vaihto ja opintomatkat liittyivät niin
ikään näihin uudelleenkoulutusprojekteihin. Ohjelmat olivat osa laajempaa liittoutuneiden
toteuttamaa koulutusinterventiota sodanjälkeiseen saksalaiseen yhteiskuntaan. Tosin
myös saksalaiset poliitikot asettivat tavoitteekseen nuorison uudenlaisen poliittisen kasvatuksen kuten liittoutuneetkin, joiden tavoitteena oli lisäksi sellaisen koulutusintervention
toteuttaminen, joka tähtäsi saksalaisen yhteiskunnan demokratisointiin. (Führ 1996, 15.)
Brittiläisen miehitysalueen uudelleenkoulutuspolitiikkaa tutkineen Günter Pakschiesin
(1979, 1) mukaan käsite 'Re-education' (die Umerziehung) luonnehtii liittoutuneiden
"voittajavaltojen" politiikan olennaista elementtiä toisen maailmansodan aikaisessa ja jälkeisessä Saksassa. Uudelleenkoulutus oli mitä keskeisin osa vuoden 1945 jälkeistä miehityspolitiikkaa. Uudelleenkoulutuksen käsitteellä on tarkoitettu laajimmassa merkityksessään liittoutuneiden kaikkia toimenpiteitä, jotka suuntautuivat fasismin kitkemiseen saksalaisten ja myös muiden kansojen tietoisuudesta sekä taloudellisesta, poliittisesta ja kult52. Tässä lyhyehkössä historiallis-empiirisessä osiossa ei ole katsottu perustelluksi perehtyä kaikkeen teemasta tehtyyn
aikaisempaan
tutkimukseen,
koska
kansallissosialistisen
kasvatusideologian
ja
demokratisoivien
uudelleenkoulutusohjelmien erittelyn tarkoituksena on toimia käytännöllisiin pedagogisiin kysymyksenasetteluihin
keskittyvinä todistusaineistoina, joiden valossa yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen teoreettista perspektiiviä sekä
kehitellään edelleen että jonkinasteisesti testataan historiallisen evidenssin valossa. Amerikkalaisten toteuttaman
uudelleenkoulutuksen tutkimuksesta on tarkemman tarkastelun kohteeksi valittu Bungenstabin (1970) tutkimus, johon
muussa uudelleenkoulutusta koskevassa tutkimuksessa runsaasti viitataan ja jota voidaan pitää merkittävänä tätä aluetta
kartoittavana ja sen tutkimukselle perusteita luovana työnä. Tosin eri miehitysalueiden uudelleenkoulutusprojektit eivät
olleet toisistaan täysin irrallisia, vaan ne kehittyivät esimerkiksi brittiläisten ja amerikkalaisten yhteistyönä ja niiden
perustana käytettiin yhteisiä, kansainvälisiä suunnitteluasiakirjoja.
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tuurisesta elämästä. Uudelleenkoulutuksen tuli olla luonteeltaan laaja-alaista siitä syystä,
ettei ollut perusteltua luottaa pelkästään yksittäisten kasvatustoimien voimaan ihmisten
militaristisen ja nationalistisen tietoisuuden muuttajana. Kasvatustoimet saattoivat joissakin tapauksissa pikemminkin lietsoa "revanssihenkeä", jonka mukaisesti vaadittiin hyvitystä kärsityille menetyksille. Uudelleenkoulutuksen (uudelleenkasvatuksen) käsitteen
laajuus ja sisältö määrittyivät kunkin voittajavaltion ja sen intressien mukaisissa historiallisesti konkreettisissa diskursseissa, suunnitelmissa ja niiden läpiviemisessä. (Pakschies
1979, 1–2.)
'Re-education' on tavallisimmin käännetty saksankielisellä termillä 'die Umerziehung'.
Saksankielisenä vastineena on toisinaan käytetty myös termiä 'Neuerziehung' ("uuskoulutus", uudelleenkoulutus). Muita käytettyjä termejä ovat 'Rückerziehung' ("takaisinkoulutus", "koulutus pois jostakin"), 'Wiedererziehung' ("koulutus johonkin aikaisempaan",
uudelleenkoulutus), 'Umbildung' ("uudelleenmuotoaminen", "uudelleensivistäminen"),
'Umstimmung' ("muuttaminen", "uudelleen muokkaaminen"). (Pakschies 1979, 1–2.) Termejä 're-education' ja 'Umerziehung' vastaavat suomen kielessä parhaiten termit uudelleenkoulutus ja myös uudelleenkasvatus. Tässä tutkimuksessa käytetään suomenkielistä
termiä uudelleenkoulutus silloin, kun tarkastelun kohteena ovat muodollisesti organisoidut koulutusohjelmat. Kasvatuksen käsitettä käytetään yhteyksissä, joissa tarkastellaan
joko kyseisten ohjelmien pedagogis-sisällöllistä puolta tai niiden yhteiskunnallista ja kulttuurista merkitystä, jolloin on perusteltua puhua paitsi kasvatuksesta myös sivistyksestä.
Amerikkalaisen miehitysalueen uudelleenkoulutuspolitiikkaa seikkaperäisesti tutkinut
Bungenstab (1970, 18–31) määrittää uudelleenkoulutuksen käsitteen eri merkityksiä kaikessa laaja-alaisuudessaan seuraavaan tapaan. Uudelleenkoulutuspolitiikan keskeisin
tavoite oli taata maailmanrauha ja turvallisuus Saksan 53 demokratisoimisen avulla.
Uudelleenkoulutuksella tarkoitettiin erityisesti demokratisoinnin henkistä prosessia erotuksena institutionaalisesta prosessista, johon sisältyi demokraattisten valtiollisten hallintomuotojen ja puoluepoliittisten käytäntöjen eli demokraattisten rakenteiden kehittäminen ja demokraattisten instituutioiden perustaminen. Tosin amerikkalaisessa uudelleenkoulutusta koskevassa keskustelussa on käytetty uudelleenkoulutuksen ja rakenteellisen
demokratisoimisen käsitteitä myös samaa tarkoittavina. Uudelleenkoulutuksen sijasta on
käytetty myös käsitettä uudelleenorientoituminen (Reorientation). 'Re-education' käsitteellä tarkoitetaan siis laaja-alaisempaa pedagogista ja yhteiskunnallista toimintaa kuin
pelkästään kapea-alaisesti määritellyllä kasvatuksen käsitteellä, jolla tarkoitetaan mikrotasoista kasvatusvuorovaikutusta. Uudelleenkoulutus (-kasvatus, -sivistys) merkitsee saksalaisten henkisten ja kulttuuristen arvojen uudelleen rakentumisen ja arvottamisen prosessia sekä koulutustoimen (das Erziehungswesen) avulla toteutettavaa Saksan johdattamista
sivilisoituneiden kansakuntien kulttuuriyhteisöön, johon se oli kadottanut yhteytensä kansallissosialistisen herruuden alaisuudessa ollessaan. Käytetyin saksankielinen vastine eng53. Tässä tutkimuksessa käytetään tarkastelun kohteena olevasta yhteiskunnasta ja kansallisvaltiosta yleisnimityksiä saksalainen
yhteiskunta ja Saksa, mikä on ollut yleisin ratkaisu myös aikaisemmassa tässä tutkimuksessa lähdemateriaalina käytetyssä
tutkimuksessa. Tutkimusmateriaalina käytetyssä arkistomateriaalissa sen sijaan on käytetty myös ilmauksia Länsi-Saksa ja
Saksan liittotasavalta tapauksissa, joissa on haluttu tehdä erottelua suhteessa Itä-Saksaan eli Saksan demokraattiseen
tasavaltaan. Viimeksi mainittu alue ja yhteiskunta on kokonaan rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle — niin kiinnostavia
kuin Saksojen jakoon ja yhdistymiseen liittyvät tapahtumat olisivatkin näiden ongelmanasettelujen valossa tarkasteltuina.
Saksalaisesta yhteiskunnasta on tässä tutkimuksessa käytetty myös nimityksiä kansallissosialistinen Saksa ja sodanjälkeinen
Saksa, kun sitä on tarkasteltu historiallisella aikaulottuvuudella. Saksalaisen yhteiskunnan kehitys voidaan historiallisesti
jaotella "keisarivallan aikaan" (Kaiserreich), Weimarin tasavaltaan, kansallissosialistiseen aikaan, Saksojen jakoon Saksan
liittotasavaltaan ja Saksan demokraattiseen tasavaltaan sekä viimeisimpään vaiheeseen, Saksojen jälleenyhdistymiseen.
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lanninkieliselle 'Re-education' käsitteelle on 'die Umerziehung'. Käsitteet eivät täysin vastaa toisiaan, mutta 'die Umerziehung' on saksalaisessa keskustelussa vakiintunut tarkoittamaan amerikkalaisten toimenpiteitä ja tapahtumia, jotka sijoittuvat käsitteen 'Re-education' alle. Englanninkielinen 'education'-käsite kattaa saksankielisten käsitteiden 'die
Erziehung' ja 'die Bildung' alan. 'Die Erziehung' kattaa ennen kaikkea muodollisen koulutuksen alueen, kun taas englanninkielisellä 'education'-käsitteellä on tarkoitettu lähinnä
John Deweyn käsitteellistyksiin tukeuduttaessa myös muodollisen koulutuksen ulkopuolista kasvatusta sekä laajempaa kulttuurielämän piiriä (sivistystä, 'die Bildung').
Pakschies (1979, 3–7) kuvaa brittiläisen uudelleenkoulutuspolitiikan ongelmia ja pääosa-alueita seuraavaan tapaan. Uudelleenkoulutusta ei tulisi nähdä sairauden parantamisena, vaan tukahdutettujen, laadukkaiden kehitystendenssien vahvistamisena. Tämä edellytti fasismin syiden esiin kaivamista ja sen kehittymiseen vaikuttaneiden tekijöiden poistamista. Poliittisina ja historiallisina tekijöinä pidettiin näissä kirjoituksissa raakalaismaista preussilaista valloitushenkeä, taloudellisina tekijöinä saksalaisen imperialismin
teollista perustaa, filosofisina tekijöinä kansallissosialismia pohjustaneita oppeja (esim.
Fichten, Hegelin ja Nietzschen filosofiset opit) ja uskonnollisina tekijöinä vanhagermaaniseen mytologiaan perustunutta mystisismiä. Uudelleenkoulutuksella tähdättiin näiden
tekijöiden poistamiseen. Uudelleenkoulutuksen organisoiminen edellytti yhteistyötä opettajien kanssa. Yhteistyöhön liittyi kuitenkin epävarmuustekijöitä, koska saksalainen opettajakunta oli pitkään toteuttanut hallitsevan luokan intressejä. Myös opetussuunnitelmien
ja oppikirjojen uudistamista pidettiin tärkeänä uudelleenkoulutuksen onnistumisen kannalta. Yliopistoissa toteutettuja kansallissosialismin purkamiseen tähdänneitä toimenpiteitä (die Entnatzifisierung) sekä kansainvälisiä opintoja pidettiin tärkeinä. Uudelleenkoulutuksen onnistumisen edellytykseksi määriteltiin niin ikään, että koulutus toteutettaisiin
samanaikaisesti yhteiskunnallisten rakenneuudistusten kanssa. Uudelleenkoulutusta kaavailtiin pitkälliseksi prosessiksi, koska tuloksia ei uskottu saatavan aikaan yhden sukupolven elinaikana. Uudelleenkoulutus edellytti sekä negatiivisia että positiivisia pedagogisia
toimenpiteitä. Negatiivisten toimien tavoitteena oli tukahduttaa edellä mainitut poliittiset,
taloudelliset, filosofiset ja uskonnolliset tendenssit, jotka olivat vaikuttaneet fasismin
kehittymiseen. Kouluista ja korkeakouluista tuli poistaa militarismi ja kansallissosialismi.
Kouluista ja koululaitoksesta tuli purkaa Führer- ja seuraajaperiaatteet (Führer- und
Gefolgschaftsprinzip). Niin ikään brittiläisen miehitysalueen uudelleenkoulutuspolitiikkaa tutkineen Maria Halbritterin (1979, 24-27) mukaan brittiläisen uudelleenkoulutuspolitiikan perusasiakirja, SHAEF 54 -käsikirja määritteli "natsismin purkamisen" (die Entnatzifisierung) kansallissosialististen opettajien, oppisisältöjen ja opetusmenetelmien eliminoimisena ja kansallissosialististen opettajajärjestöjen kieltämisenä. Positiivisten kasvatustoimien tavoitteena taas oli tukea humanistisia ja demokraattisia traditioita, jotka elivät
saksalaisessa kulttuurissa. Demokraattisen opettajaliikkeen ja työväenliikkeen sivistyspoliittisten vaatimusten yhdistäminen, demokraattisten opetustapojen kehittäminen kouluissa ja korkeakouluissa sekä uusien opetussuunnitelmien ja koulukirjojen kirjoittaminen asetettiin positiivisten toimien tavoitteiksi.

54. SHAEF-lyhenne tarkoittaa amerikkalaista psykologisen sodankäynnin osastoa. Myös Lontoossa sijaitsi SHAEFkasvatusosasto (SHAEF-Erziehungsabteilung) (Bungenstab 1970, 13-25).
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Pakschiesin (1981, 103) mukaan uudelleenkoulutuksen katsottiin edellyttävän paitsi
koulutuksellisia ja kasvatuksellisia reformeja, myös samanaikaisia taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia reformeja, jotta näillä voisi olla uudelleen kasvattavaa (eli sivistystä ja
yhteiskunnallisia oppimisprosesseja uudelleen suuntaavaa) vaikutusta. Tämä on käsitteen
uudelleenkoulutus (uudelleenkasvatus, uudelleensivistys) laaja-alaisin merkitys. Uudelleenkoulutuksen käsitettä ei kuitenkaan kasvatustieteellisessä keskustelussa ole aina käytetty tässä laajassa merkityksessä, vaan sitä on käytetty myös tiukemmassa merkityksessä,
jonka mukaan uudelleenkoulutuksella on tarkoitettu joukkotiedotusvälineiden kautta
tapahtuvaa indoktrinaatiota sekä kulttuuri- ja sivistystoimen (das Kultur- und Bildungswesen) demokratisoimisyritystä (ks. myös Bungenstab 1970). Kaiken kaikkiaan uudelleenkoulutuksen käsite on merkityksiltään hyvin ristiriitainen, mikä johtuu siitä, että
uudelleenkoulutus sai ristiriitaisen vastaanoton saksalaisessa yhteiskunnassa. Käsitteen
ristiriitaisuus ilmenee siten, että uudelleenkoulutus määrittyi toisaalta indoktrinaationa,
toisaalta demokratisoimisena. Fraenkel (1970, 9) ilmaisee kriittisen näkökulmansa uudelleenkoulutusta kohtaan kysyen, voidaanko ulkoapäin toteutettua demokratisointiin tähdännyttä koulutusinterventiota pitää demokraattisena toimenpiteenä. Demokratia edellyttää itsemääräämisoikeutta, mitä vieraan vallan alaisuudessa toimiminen ei välttämättä
sisällä. Avoimeksi kysymykseksi jää, oliko uudelleenkoulutuskokeilussa kysymys saksalaisen sivistys- ja koulutustoimen (das Bildungs- und Erziehungswesen) amerikanisoimisesta (die Amerikanisierung). Fraenkel väittää, ettei kulttuurista toiseen tapahtuva koulutus-, kulttuuri- ja yhteiskuntamallien siirtäminen voi ainakaan kriisitilanteessa tuottaa
positiivista lopputulosta. Saksassa tämä ei toiminut siitä syystä, että kansallissosialismin
ja yhteiskuntajärjestyksen autoritaaristen rakenteiden todellisia syitä ei tiedostettu eikä
tiedetty eikä siten kyetty eliminoimaan. (ks. myös Pakschies 1979, 103; Tent 1981, 68.)
Bungenstabin (1970, 13–14) mukaan uudelleenkoulutuksen käsitteeseen on liittynyt
runsaasti tunnepitoisia ennakkoluuloja, joita esimerkiksi syytökset sen "amerikanisoivista" vaikutuksista ilmentävät. Uudelleenkoulutuksen yhteydessä on puhuttu jopa "aivopesusta" ja "luonteenpesusta". Tosin se pitääkin paikkansa, että uudelleenkoulutuksen
tavoitteet olivat laaja-alaiset: saksalaisen yhteiskunnan demokratisoiminen uudelleenkoulutuksen avulla siten, että vaikutettaisiin niin länsisaksalaisen yhteiskunnan rakenteisiin,
saksalaisten
poliittiseen
tietoisuuteen
kuin
koulutusjärjestelmäänkin 55 (das
Erziehungswesen). Maailmanpoliittisessa tilanteessa tapahtuneet muutokset ja kylmän
sodan vallitseminen Idän ja Lännen välillä olivat tekijöitä, jotka vaikuttivat uudelleenkoulutuspolitiikan muotoutumiseen.
Uudelleenkoulutuspolitiikan todellisen luonteen määrittäminen edellyttää Bungenstabin (1970) mukaan sen filosofisten, pedagogisten ja psykologisten perusteiden tutkimista.
Amerikkalaisessa kasvatusajattelussa oli tänä ajankohtana yleisemminkin vallalla koulun,
55. Uudelleenkoulutuksen toteuttaminen tapahtui paitsi koulutusjärjestelmän, myös joukkotiedotusvälineiden kautta. Molempien
kanavien kautta yritettiin vaikuttaa saksalaisten poliittiseen tietoisuuteen siten, että se suuntautuisi demokraattisiin sisältöihin
ja arvolähtökohtiin. Bungenstabin mukaan uudelleenkoulutussuunnitelmien laatiminen aloitettiin jo sodan aikana vuosina
1941/1942, ehkä jo vuonna 1940 (ks. myös Pakschies 1981). Tätä ajanjaksoa on nimitetty OMGUS -periodiksi, johon sisältyi
vaihto-ohjelmia ja tavoitteellisen uudelleenkoulutuksen aloittaminen. Varsinaisesti ohjelmien täytäntöönpano toteutettiin
vasta vuoden 1945 jälkeen, ns. HICOG-periodilla, jolloin tutkittiin ohjelmien onnistuneisuutta ja niihin liittyviä
epäonnistumisia. OMGUS tarkoittaa Information Control Divasion -osastoa, joka vastasi amerikkalaisen sotilashallinnon
tiedotustoiminnasta. Uudelleenkoulutushankkeet olivat osa USA:n virallista Saksan ja Euroopan politiikkaa, joissa
presidentti Trumanilla ja etenkin presidentti Rooseveltilla oli keskeinen rooli. (Bungenstab 1970, 13–25.) HICOG viittaa
organisaatioon nimeltä 'das Bureau des Amerikanischen Hohen Kommisars für Deutschland' ja sen kasvatusosastoon.
HICOG jatkoi OMGUS:in aloittamia projekteja erityisesti sodan jälkeen, 1940-luvun loppupuolella. (Bungenstab 1970, 56.)
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koulutuksen ja demokratian yhtenäisyyttä korostava ajattelullinen virtaus ja praktinen toiminta. Tälle filosofialle oli tunnusomaista näkemys siitä, että demokratia edellytti koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa kaikille. Uudelleenkoulutuksen käsitteen merkitykseen
sisältyi myös korkea moraalinen lataus. Moraalinen ihanteellisuus kytki koulutuksen ja
demokratian kiinteästi toisiinsa. Vastakkaisen kannan mukaan uudelleenkoulutusta tarkasteltiin kuitenkin aivopesuna, josta moraalinen ihanteellisuus oli kaukana ja jossa toinen
kansakunta yritti manipulatiivisesti istuttaa saksalaiseen kulttuuriin saksalaiselle kansanluonteelle vierasta ainesta. Ennen kaikkea Saksan oikeistokonservatiiviset piirit edustivat
tällaista näkemystä. Joihinkin uudelleenkoulutusideologian psykologisiin versioihin sisältyi ajatus uudelleenkoulutuksesta (psyykkisen) sairauden parantamisena, vammaisuuden
kuntouttamisena ja menetettyjen kykyjen uudelleen opettamisena, mikä mielleyhtymä
'Re-education' -käsitteen alkuperäiseen merkitykseen sisältyy. Manipuloiva aspekti kuitenkin poistui ja muuttui myöhemmin näkemykseksi, jonka mukaan saksalaiset olisivat
itse parhaita oman uudelleenkoulutuksensa toteuttajia. Uudelleenkoulutuksella oli oletettavasti psyko-kulttuurista vaikutusta, koska vaikutettiin traditioihin, jotka kontrolloivat
sekä yksilöiden että yhteisöjen elämää. (Bungenstab 1970, 18–31.)
Projektissa ei ollut kysymys oppimattoman ja tietämättömän kansan kouluttamisesta,
vaan korkealle kehittyneen kansakunnan energioiden suuntaamisesta uudelleen ja toimintojen uudelleenmuotoilusta. Saksan ongelmaa korostettiin erityisesti juuri kasvatuksen ja
koulutuksen ongelmana. Toimintatapojen vääristymistä pidettiin suurelta osin vääränlaisen kasvatuksen tuotteena. Katsottiin jopa, että uudelleenkoulutus on demokratian ehdoton edellytys Saksassa. Uudelleenkoulutuskeskustelu liittyi myös yleisempään USA:ssa
käytyyn keskusteluun Saksan kysymyksestä ja Euroopan turvallisuudesta. Saksalaisten
uudelleenkouluttamisen idea oli yksi vasemmiston suurista peruspyrkimyksistä. Uudelleenkoulutusta on kuitenkin samanaikaisesti tarkasteltu myös suurena kommunisminvastaisena hankkeena kansainvälisessä politiikassa. Ensimmäisen amerikkalaisen uudelleenkoulutusohjelman "Long-Range Policy Statement for German Re-education" mukaan
uudelleenkoulutus ymmärrettiin Saksan henkiseen ja kulttuuriseen elämään vaikuttamisena sekä kansallissosialistisen arvojärjestelmän eliminoimisena ja korvaamisena universaalin oikeudenmukaisuuden periaatteella. (Bungenstab 1970, 18–31.)

6.3.2. Uudelleenkasvatuksen taustat ja tavoitteet — Max Horkheimerin
arkistomateriaaliin perustuva historiallinen rekonstruktio
Sen jälkeen kun Saksa hävisi sodan, se miehitettiin ja kansallissosialistit menettivät valtaasemiaan, ryhdyttiin myös hyvin määrätietoisesti muuttamaan kansallissosialistista totuuden politiikkaa 56 — korkeakoulutuksen, koulutusjärjestelmän ja kasvatusinstituutioiden
taustafilosofiaa 57 ja käytäntöjä, joilla filosofiaa pantiin täytäntöön 58 . Koulutusprojekteja
56. Kansallissosialistisen totuuden politiikan ja kasvatusideologian tutkiminen on mahdollista käsitteellistää neutraalisti myös
kansallissosialistisen mentaliteetin tutkimisena tapauksessa, jossa ei haluta korostaa sen ideologia- tai politiikkaluonteisuutta.
Uudelleenkoulutuksen tutkiminen voidaan käsitteellistää demokratisoivan mentaliteetin tutkimuksena tapauksessa, jossa ei
haluta korostaa sen totuuden politiikkaluonteisuutta. Mentaliteetin käsitteen sijasta on mahdollista käyttää myös diskurssin
käsitettä, mikäli ilmiötä halutaan tarkastella kommunikaatioteoreettisessa näkökulmassa. "Kansallissosialistisesta
mentaliteetista" "demokratisoivaan mentaliteettiin" siirtymän tutkiminen voidaan käsitteellistää myös mentaliteettihistorian
tutkimuksena. Valta-analyysin näkökulmaa mentaliteetin käsite ei kuitenkaan avaa toisin kuin totuuden politiikan käsite.
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ja demokratisoimisohjelmia toteutettiin käytössä olleen tutkimusmateriaalin valossa organisoituneesti 1940-luvulta 59 lähtien aina 1960-luvulle saakka. Tässä tarkastelussa keskitytään frankfurtilaisten kriitikoiden ja "American Jewish Committeen" 60 projekteihin,
jotka toteutettiin Frankfurt am Mainissa lähinnä Max Horkheimerin johdolla. (Max Horkheimer -Archiv V 16.191–248; IX 172.1–32.) Tosin nämä hankkeet kytkeytyivät kiinteästi
yleisempään amerikkalaisen "Military Governmentin, MG:n" (sotilashallinnon) harjoittamaan uudelleenkoulutuspolitiikkaan, jonka suunnittelu ja siihen liittyvä tutkimus oli aloitettu jo toisen maailmansodan aikana. Myös kriittisen teorian intellektuellit eli ns. Frankfurtin koulukunnan jäsenet olivat mukana hankkeissa jo tällöin tuottaen niiden perustaksi
hyvinkin seikkaperäistä tutkimustietoa kansallissosialistisesta ideologiasta ja saksalaisesta
sovinismista. Frankfurtin koulukunta toimi sodanaikaisella ajanjaksolla New Yorkissa
instituuttina nimeltä "The Institute of Social Research". (Max Horkheimer -Archiv IX
172.27).
Max Horkheimer kirjoittaa "American Jewish Committeen" puheenjohtajalle John
Slawsonille vuonna 1944 seuraavasti:
"The Institute of Social Research is a group of scholars [from the University of
Francfort] who left Germany immediately after Hitler came into power and settled
in U.S.A. in order to continue the work they had done before within the framework
of the University of Francfort a.M. Our interest in the problems of bigotry and race
hatred goes back to our late German years when we realized the danger of rising
totalitarianism and all that it implies. As early as 1939, we focused our interest on
the spesific issue of antisemitism and formulated our first ideas and findings in this
field." (Max Horkheimer -Archiv II 2, 322.)
57. Toisen maailmansodan jälkeisiä ilmiöitä on kasvatustieteellisessä keskustelussa käsitteellistetty mm. kriittisen
kasvatustieteen ja henkitieteellisen filosofian tarjoamin käsitteellisin välinein. Esimerkiksi herruudesta vapaan diskurssin
käsite on ollut keskeinen näissä kasvatushistoriallisissa keskusteluissa. Tosin sen merkitys myös arkipäiväistyi tarkoittamaan
keskusteluihin osallistumisen, palautteen saamisen ja tiedeyhteisöön kuulumisen kokemuksia. Kiinnostavaksi teoreettiseksi
käsitteeksi tuli henkitieteellisessä traditiossa "ajan hengen" käsite, jonka avulla on pyritty käsitteellistämään "isänmaallista
eli nationalistista henkeä" tai myöhemmin, seuraavan sukupolven aikana "kansanhenkeä". Ajanmukaisimmin tämänkaltaiset
käsitteellistykset on sosiaalitieteellisessä keskustelussa muotoiltu uudelleen mentaliteetin käsitteenä. Mentaliteetilla
tarkoitetaan "henkis-sielullista dispositiota", jota välittömästi luonnehtii ihmisten sosiaalinen elämismaailma ja
elämänkokemukset. Mentaliteetin käsite sulkee sisäänsä sekä yksilöllisen eli subjektin elämänhistorian että yhteisöllisen eli
johonkin yhteisöön kuuluvuuden tunteen ja sen kulttuurin omaksumisen. Mentaliteetilla voidaan käsitteellistää esimerkiksi
kansallistunteeseen perustuvaa yhteisöllisyyttä, sivistys- ja opetustointa jonakin ajanjaksona leimannutta ideologiaa,
kansallista mentaliteettia kansallisen identiteetin tunteena ja tietoisuutena, länsimais-eurooppalaista kulttuuria mentaliteettina
jne. (Roessler 1981, 14–22.)
58. Monet saksalaiset koulut ja korkeakoulut oli tuhottu toisen maailmansodan loppuessa. Suuri määrä opettajia ja
korkeakouluopettajia erotettiin väliaikaisesti tai lopullisesti viroistaan kansallissosialistisen toiminnan vuoksi. (Führ 1996,
5.) Kysymys oli kansallissosialistisen herruuden ja toisen maailmansodan tuhoaman koulutusjärjestelmän
jälleenrakentamisesta, mikä toteutui monenlaisissa henkisissä ja materiaalisissa vaikeuksissa (Führ & Mitter 1978, VI).
59. Liittoutuneet ja amerikkalaiset sotilasviranomaiset harjoittivat uudelleenkoulutusta valmistelevaa toimintaa jo toisen
maailmansodan aikana ja välittömästi sen jälkeen. New Yorkissa tällöin toiminut "Frankfurtin koulukunta" eli
"Sosiaalitutkimuksen instituutti" toteutti jo tällöin aihepiiriin liittyvää tutkimustoimintaa.
60. "American Jewish Committee" ei ollut yliopisto, ei hyväntekeväisyysjärjestö eikä uskonnollinen järjestö, vaan se oli ihmisten
välisten suhteiden hoitamiseen erikoistunut toimielin, jonka tavoitteita olivat juutalaisten turvallisuuden lisääminen sekä
mahdollisuuksien tasa-arvon ja ihmisarvoon perustuvan tasa-arvon edistäminen yleisessä mahdollisuuksien tasa-arvon ja
ihmisarvon viitekehyksessä. Tällä organisaatiolla oli kolme pääasiallista tehtävää. Ensinnäkin se pyrki parantamaan
juutalaisten sisäisiä suhteita ja asemaa amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Toiseksi se pyrki tähän tavoitteeseen kaikkialla
maailmassa. Kolmanneksi sen tavoitteena oli edistää juutalaisen filosofian asemaa ja juutalaisten integroitumista
amerikkalaiseen yhteiskuntaan kuitenkin oman kulttuurinsa säilyttäen. Näitä tavoitteita se pyrki toteuttamaan vaikuttamalla
antisemitististen ennakkoluulojen hävittämiseen, joita esimerkiksi kristillinen kasvatus oli ollut välittämässä lähes 2000
vuoden ajan. Tässä työssä se hyödynsi sosiaalitieteiden tuottamaa tietoa, mikä on ehkä keskeisin syy siihen, että kyseinen
organisaatio teki pitkällistä yhteistyötä "Sosiaalitutkimuksen instituutin" kanssa sekä Yhdysvalloissa että myöhemmin
Saksassa. Tässä komitean toimintaa esittelevässä asiakirjassa mainitaan erityisesti Max Horkheimer. Professori Max
Horkheimer esitellään komitean erityisedustajana Saksassa. (Max Horkheimer -Archiv V13.188, 1–3.)
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Kyseisestä asiakirjasta käy ilmi, että "American Jewish Committee" oli rahoittanut jo
vuonna 1943 ns. Frankfurtin koulukunnan antisemitismiä koskevia tutkimuksia, jotka
käsittelivät Saksan tilannetta. Tutkimuksista saatujen tulosten perusteella toteutettiin myöhemmin antisemitismiä eli juutalaisvihaa koskevia tutkimuksia myös Yhdysvalloissa.
Tutkimusprojekteissa kehiteltiin lisäksi tutkimusmetodeja: kvantitatiivisia metodeja ja
kvalitatiivisia analyyseja. Uudelleenkoulutusohjelmiin ja näiden kahden organisaation
väliseen yhteistyöhön liittyi siis alusta lähtien tutkimustoiminta. Samaisesta asiakirjasta
käy ilmi myös se, että toiminta oli luonteeltaan vahvasti propagandistista ja antisemitismin vastaista. Sodanaikaisessa propagandassa vedottiin Max Horkheimerin mukaan mm.
seuraavanlaisiin moraalistandardeihin: reilu peli, humanitaarisuus ja demokratian henki.
Ilmeistä kuitenkin oli, että myös amerikkalaisessa yhteiskunnassa oli laajahko väestön
osa, johon nämä ihanteet eivät tehneet mitään vaikutusta. Tutkimustulokset osoittivat, että
antisemitismi korreloi vahvasti demokratianvastaisten ja erityisesti amerikkalaisen demokratian hengen vastaisten asenteiden kanssa. Jo tässä vaiheessa pidettiin tärkeänä tutkia
koulutusinstituutioiden henkilöstön antisemitismiä. Tutkimuksen ulottaminen kasvatusinstituutioihin saattaisi tutkijat lisäksi yhteyteen nuoren sukupolven kanssa, jonka näkemyksiä pidettiin tärkeinä ongelman kartoittamisen kannalta. Kansallissosialistinen "kasvatuskokeilu" oli Horkheimerin mukaan osoittanut, että suuri osa kasvattajista oli merkittävästi tasoittanut tietä "Kolmannelle Valtakunnalle". (Max Horkheimer -Archiv II 2, 326–
333.)
"American Jewish Committeen" keskeisen vaikuttajahenkilön David Bernsteinin laatiman, 26. toukokuuta 1947 päivätyn muistion "Germany" mukaan useimmat saksalaiset
eivät tuona ajankohtana olleet oppineet eivätkä unohtaneet mitään kansallissosialismin
vuosista, vaan kansallissosialististen ideoiden hyväksyntä oli edelleen syvään juurtunutta.
Useimmat ihmiset eivät edes tiedostaneet kansallissosialistisen ideologian kauheutta
eivätkä juutalaisiin kohdistuneita rikoksia. He eivät myöskään ymmärtäneet demokraattisten ideoiden merkitystä. Bernstein tosin korostaa, että ihmiset elivät amerikkalaisilla ja
brittiläisillä miehitysalueilla vaikeissa olosuhteissa. He eivät välttämättä edes saaneet tarpeeksi ruokaa, jolloin kiinnostus demokraattisia ideoita kohtaan tuskin oli ensimmäisenä
heidän jokapäiväisen elämänsä tärkeysjärjestyksessä. Bernsteinin lausunto perustuu osittain hänen omiin kokemuksiinsa Saksassa ja Frankfurtissa, osittain Saksan tilanteesta tehtyihin tutkimuksiin. Hän kävi oleskelunsa aikana uudelleenkoulutusta koskevia neuvotteluja amerikkalaisten sotilashenkilöiden kanssa. Bernsteinin johtopäätökset Saksan tilanteesta antavat käsityksen siitä, millainen pelko ja ennakkoluulo juutalaisten ja muidenkin
liittoutuneiden kansalaisten keskuudessa vallitsi saksalaisten maailmanherruuspyrkimyksiä kohtaan. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.22a, 1–2.)
"I am convinced that if we were to withdraw from Germany tomorrow, the
Germans would almost immediately revert to a slightly modified form of National
Socialism, rebuild their country in a hurry, and make another attempt to rule the
world." (Max Horkheimer -Archiv IX 172.22a, 2).
Amerikkalaisten siihenastiset toimenpiteet eivät Bernsteinin mukaan olleet kyenneet millään tavoin ratkaisemaan Saksan ongelmaa, vaan pikemminkin uudelleenkoulutuspolitiikka oli perustunut paradoksaalisille lähtökohdille. Ensinnäkin sen tavoitteet olivat osittain muualla kuin Saksan demokratisoinnissa: venäläisten vastaisessa politiikassa. Politiikan perusajatuksena oli ollut, että kannattaa olla ystävällisiä saksalaisille, jotta nämä eivät
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asettuisi venäläisten puolelle. Toiseksi Saksaan ei ollut mahdollista rakentaa pysyvää miehitystä, koska amerikkalaiset veronmaksajat eivät suostuisi siihen. Tästä syystä saksalaiset oli itse saatava ottamaan vastuu uudelleenkoulutuksesta ja demokratisoinnista niin
pian kuin mahdollista. Tämä sotilaallinen politiikka oli kuitenkin vaarallista, koska se
suosi konservatiivisia yhteistyökumppaneita, joiden ideologia oli denatsifikaation jälkeen
lähimpänä kansallissosialistista ideologiaa. Amerikkalaiset kokivat paradoksina sen, että
nämä samat miellyttävät ja lämminhenkiset henkilöt, jotka rakastivat lapsiaan, kykenivät
massana toisen maailmansodan aikaisiin hirmutekoihin. Näistä ongelmista huolimatta ja
niiden vuoksi Bernstein päätyi suosittamaan jo sodan aikana aloitetun uudelleenkoulutuksen jatkamista, mitä hän piti merkittävänä taistelussa antisemitismiä vastaan. Ongelmana
vain oli, miten saada tämä pitkäntähtäimen kasvatuksellinen työ "politiikan tasolta ihmisten tasolle". Tätä tavoitetta palvelemaan oli tarpeen perustaa mm. saksalaisten ja amerikkalaisten yhteisiä keskusteluryhmiä. Muistion mukaan tärkeintä oli ensimmäiseksi pystyttää "koneisto", jolla uudelleenkoulutus hoidettaisiin ja vasta sitten miettiä tarkemmin sen
tavoitteita. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.22a, 1–8.)
"American Jewish Committeen" muistio "AJC mission to Germany", jonka niin ikään
oli laatinut David Bernstein ja joka oli päivätty 23. joulukuuta 1947, arvioi siihenastista
demokraattisen uudelleenkoulutuksen ohjelmaa Saksan amerikkalaisella miehitysalueella
täydellisen epäonnistuneeksi. Sen mukaan saksalaiset tunsivat nostalgista kaipuuta Hitlerin ajan suuruuden päiviin, minkä lisäksi he olivat hylkäämässä demokraattisia käsityksiä
ja käytäntöjä. Voimakas antisemitismi oli laajalle levinnyttä ja vaarallista. Muistio laadittiin siitä syystä, että "The Information Control Division of Military Governmentin" New
Yorkin toimisto oli pyytänyt "American Jewish Committeeta" valmistelemaan materiaalia, jota voitaisiin levittää Saksassa sen jälkeen, kun se ensin olisi selvittänyt saksalaisen
uudelleenkoulutuksen ongelmat ja kehittänyt ohjelman niiden ratkaisemiseksi. AJC
perusti tehtävää varten komitean analysoimaan asiasta laadittuja raportteja ja keskustelemaan ongelmasta. 61 AJC:n oli määrä toteuttaa yhteistyössä MG:n kanssa missio, jossa
toimittaisiin antisemitismiä ja demokratianvastaisia ideoita vastaan. AJC:n tehtävänä oli
paitsi analysoida saksalaisten asenteita, myös tutkia Saksassa toimivien amerikkalaisten
mahdollisia epädemokraattisia asenteita. Toimenpiteisiin ryhdyttiin, koska oli käynyt selväksi, ettei saksalaisten uudelleenkoulutus voinut onnistua Yhdysvalloista käsin eikä
amerikkalaisten toteuttamana, vaan sen edellytyksenä oli, että saksalaiset itse aktivoisivat
voimaperäisesti kasvatuksellista ja muuta toimintaa. Tavoitteena oli saada Saksaan henkilöitä, jotka kykenisivät toimimaan sekä amerikkalaisten miehittäjien että saksalaisten
kanssa ja jotka saisivat uudelleenkoulutuksen todella käyntiin. Lisäksi tarvittiin henkilöitä, jotka kartoittaisivat ja tutkisivat Saksan tilannetta, sekä henkilöitä, jotka vaikuttaisivat julkisen mielipiteen muotoutumiseen. Ohjelman toteuttamiseksi oli luotava kontakteja saksalaisiin avainhenkilöihin ja organisaatioihin, jotka olisivat valmiita toteuttamaan
ohjelmia. Ohjelmien täytäntöönpano edellytti yhteistyötä tiedotusvälineiden, poliittisten
puolueiden, ammattiyhdistysten, uskonnollisten ryhmittymien, yliopistojen ja koulujen
sekä muiden yhteiskunnallisten intressiryhmien kanssa. (Max Horkheimer -Archiv
IX.172.21, 1–3.)

61. Siihen kuuluivat mm. tohtori Franz Neumann ja tohtori Hans Speier. MG:ssa toiminnasta vastasivat kenraali Clay, tohtori
Wells ja tohtori Haber.
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Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että 3. helmikuuta 1947 päivättyä suunnitteluasiakirjaa "Long-range policy statement for German re-education: U.S. policy on German youth activities" voidaan pitää asiakirjana, joka sisältää eräitä keskeisiä uudelleenkoulutuspolitiikkaa koskevia linjauksia. Kyseisessä asiakirjassa esitetty politiikka on osa
yleisempää uudelleenkoulutuspolitiikkaa, jonka perusasiakirja "Long-Range Policy Statement for German Re-education" julkaistiin U.S.A:ssa 21. elokuuta 1946. Tässä analyysin
kohteena olevan asiakirjan tavoitteena oli yhtenäistää ja laajentaa sotilashallintoviraston
(the Office of Military Government) politiikkaa ja ohjelmia, joiden tavoitteena oli saksalaisen nuorison poliittinen, sosiaalinen ja moraalinen "yhteiskuntaan palauttaminen"
(rehabilitation). Tavoitteena oli lisäksi auttaa nuorisoa voittamaan eristäytyminen, jonka
kansallissosialistinen hallinto oli rakentanut.
"That in accordance with the Long-Range Policy Statement on German Reeducation, it should be the policy of the United States Government to further the
political and moral reorientation of German youth towards democracy and peace
and to encourage initiative and active participation of German youth in the
reconstruction of German community life." (Max Horkheimer -Archiv.
IX.172.14.x, 1.)
Jotta nämä tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa, tulisi perustaa vapaaehtoisia nuorisoryhmiä, jotka olisivat vapaita kansallissosialistisista ja sotilaallisista pyrkimyksistä. Kaikkien
nuorisoryhmien tavoitteissa, ohjelmissa ja rakenteissa tuli ilmetä demokraattiset periaatteet ja menettelytavat. Etninen tausta, sosiaalinen asema tai varallisuus ei saanut vaikuttaa järjestöjen jäsenyyteen. Poikkeuksena oli kuitenkin, että kansallissosialismia sympatisoivat tai liittoutuneiden tavoitteenasetteluihin vihamielisesti suhtautuvat henkilöt eivät
voineet kuulua järjestöihin paitsi tapauksissa, joissa he kävivät onnistuneesti lävitse erityisen koulutusohjelman, jonka jälkeen heidät testattiin. Järjestöjen perustehtävänä oli järjestää toimintaa, joka antaisi nuorisolle kokemusta demokraattisista käytännöistä, jotka edistäisivät aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, ilmaisun vapautta, rehellisyyttä ja yhteistyötä.
Kansalaisuuskasvatusta suositettiin koko nuorisoikäluokalle, koska sen katsottiin edistävän osallistumista yhteisöllisiin asioihin. Sivistysohjelmien järjestämisen tarkoituksena
oli tutustuttaa nuoriso demokraattiseen elämäntapaan ja kaikkien kansakuntien ponnistuksiin, joiden tavoitteena oli myötä vaikuttaa moraaliseen ja sosiaaliseen edistykseen.
Tavoitteena oli lisätä kansainvälistä ymmärtämystä ja yhteistyötä. Myös paikallisen yhteisöllisen yhdyskuntatoiminnan (community work) edistämistä pidettiin tärkeänä. Tähän
yhdyskuntatoimintaan tuli kuitenkin liittää myös ammatillista koulutusta, jonka tavoitteena oli edistää nuorison taloudellista ja yhteiskunnallista hyödyllisyyttä. Erityisen tärkeää olisi saada saksalaiset viranomaiset itse järjestämään ja valvomaan tätä toimintaa
yhteistyössä Yhdysvaltojen sotilashallinnon (United States Military Government) kanssa.
Projektin käytännön toteuttamisesta vastasivat amerikkalaiset miehitysvoimat, jolloin
ohjelmat väistämättä siis olivat luonteeltaan sotilaallisia. (Max Horkheimer -Archiv.
IX.172.14.x, 1–3.)
Saksalaisen nuorison yhteiskuntaan palauttamisen (rehabilitation) täsmällisemmiksi
tavoitteiksi asetettiin kansallissosialististen ja militarististen ajattelutapojen korvaaminen
uudella arvojärjestelmällä, joka olisi yhteensopiva demokraattisten ihanteiden kanssa ja
olennainen yhteiskunnallisen edistyksen kannalta. Nuorisoa tuli lisäksi suojella ei-toivotuilta poliittisilta vaikutteilta sekä varustaa se uudenlaisilla moraalisilla, yhteiskunnalli-
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silla ja poliittisilla ajattelutavoilla, jotka rohkaisevat osallistumiseen ja maan jälleenrakennukseen. Tavoitteena oli lisäksi poistaa välinpitämättömyyttä ja vihamielisyyttä yhteisöllisiä asioita kohtaan, suvaitsemattomuutta ja aloitekyvyttömyyttä. Tämä merkitsi myös
poliittisen aktiivisuuden ja kansalaiskasvatuksen edistämistä sekä vallitsevien poliittisten
organisaatioiden hajottamista. Näiden tavoitteiden toteuttaminen edellytti myös saksalaisen nuorison kansallisen eristäytyneisyyden ylittämistä luomalla kansainvälisiä kontakteja. (Max Horkheimer -Archiv. IX.172.14.x, 6–7.)
Vuonna 1948 käynnistyi Frankfurtin alueella Max Horkheimerin organisoimana uudelleenkoulutusohjelma, jonka julkilausuttuna tavoitteena oli saksalaisten uudelleenkoulutus
ja yhteiskunnan demokratisoiminen. Ohjelma käynnistettiin siitä syystä, että saksalaisten
kasvatusinstituutioiden traditiossa nähtiin edelleen olevan vakavia ongelmia, jotka liittyivät sen autoritaariseen ja kansallissosialistiseen menneisyyteen. Ja tämän vuoksi tuli radikaalisti muuttaa saksalaista totuuden politiikkaa. 62 Muutoksen välineeksi valittiin jälleen
kerran koulutus ja asennekasvatus. Luonnollisesti tunnustettiin myös sosiaalitieteiden
merkittävä vaikutus totuuden politiikan muotoutumiseen — ajateltiin jopa, että muutokset yliopistoinstituutiossa näkyvät heti opettajien välityksellä kasvatusinstituutioissa.
Siispä demokratisoimisprojektissa kiinnitettiin merkittävää huomiota siihen, millaista
totuuden politiikkaa sosiaalitieteet harjoittivat. Nimenomaan niiden nähtiin vaikuttavan
siihen, mitä modernit ihmiset pitävät sosiaalisen ja poliittisen elämänsä järkevänä suuntana. Projektien tavoitteena oli etsiä keinoja, joilla kehitetään objektiivisia ja vastuullisia
asenteita yhteiskunnallisiin ja poliittisiin ongelmiin, ja edetä tätä kautta askel askeleelta
kohti Saksan demokratisoimista 63 . Koulutusprojektien rinnalla toteutettiin tutkimusprojekteja, joiden tarkoituksena oli selvittää, miten koulutusprojektit vaikuttivat esimerkiksi
sosiaalitieteissä, yliopistoissa, opetuksessa sekä laajemmin yleisessä asenneilmastossa.
(Max Horkheimer -Archiv IX 172.1f; IX 172.3b; IX 172.9b.)
Antisemitismin vastaista taistelua ja demokratiaan suuntautunutta kasvatusta koskevat
asiakirjat olivat usein luonteeltaan poleemisia ja ennakkoluuloja lietsovia. Seuraavana tarkasteltavan asiakirjan mukaan, jonka yhteydessä myös Max Horkheimerin nimi mainitaan
(todennäköisesti vastaanottajana), uudelleenkoulutuksen ongelmaa oli pohdittu jo ennen
Saksan miehittämistä. Erilaiset totuuden politiikan harjoittajat — kasvattajat ja poliitikot,
valtiomiehet ja psykologit — olivat keskustelleet Saksan kasvatuksen ongelmista ja siitä,
että tulisi kehittää ohjelma, jolla puhdistaa saksalainen mielenlaatu militarismista, natsismista ja antisemitismistä eli juutalaisvihasta. Se tulisi puhdistaa niistä tekijöistä, jotka olivat tehneet Saksasta ihmiskunnan vihollisen. Tämä toteutettaisiin kasvattamalla tiedostavia opettajia, mistä syystä täytyi institutionalisoida uudelleenkasvatusohjelma eli rakentaa uusi totuuden politiikka. Tämän ideologian mukaan oli alkava uusi aika — suvaitsevaisuuden ja keskinäisen kunnioituksen aikakausi. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.16,
1.)

62. 8. huhtikuuta 1945 ei merkinnyt vain "Suur-Saksan" (das "Grossdeutschen Reiches") loppua, vaan myös traditionaaliset
kansallisisänmaalliset sivistyspäämäärät kyseenalaistuivat (Führ 1996, 4).
63. Tosin on todettava, että sivistyksen ja koulutuksen (die Bildung) demokratisoimisen tavoite on saksalaisessa
koulutuspoliittisessa keskustelussa esitetty jo huomattavasti aikaisemmin, 1900-luvun alussa vuonna 1906 (Führ 1996, 2).
Konservatiivisen koulutuksellisen tasa-arvon tavoitteena se esiintyi myös kansallissosialistisessa ideologiassa, kuten
edellisen luvun tarkasteluista käy ilmi. 1950-luvulta lähtien se ilmeni rakenteellisesti saksalaisen koulutusjärjestelmän ja
erityisesti korkeakoulutuksen voimakkaana laajenemisena (emt. 1996, 2).
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Edellä mainittu asiakirja, joka on päivätty 21. marraskuuta vuonna 1947, sisälsi myös
uudelleenkoulutusideologiaan kohdistuvaa kritiikkiä. Kritiikkiä esittivät lähinnä yliopistoihmiset ja koulutusta valvovat amerikkalaiset viranomaiset. Kriittisimmissä lausunnoissa
esitettiin, että mitään vakavasti otettavia uudelleenkoulutusohjelmia ei ylipäätään ollut
käynnissä amerikkalaisella tai muillakaan miehitysalueilla. Väitettiin, että amerikkalaiset
viranomaiset olivat kyvyttömiä käsittelemään saksalaisen kasvatuksen ongelmia. Yhdysvallat oli kadottanut arvostuksensa. Denatsifikaatioyritykset samoin kuin uudelleenkoulutus olivat täysin epäonnistuneet. Kyseenalaistettiinpa jopa uudelleenkoulutuksen tarvekin. Lisäksi väitettiin, ettei ollut mitään denatsifikaatiosuunnitelmia, vaan kouluissa ja yliopistoissa toteutettiin vuoden 1933 opetussuunnitelmia ja oppikirjatkin olivat peräisin
tältä aikakaudelta. Vaikka näihin propagandistisiin näkemyksiin tuleekin suhtautua kriittisesti, on kuitenkin todennäköistä, että ne kuvaavat vuoden 1947 tilannetta yksittäistapausten osalta. On muistettava, että koulutusinstituutiot olivat tuona ajankohtana pysähdystilassa ja että saksalaista koulutusjärjestelmää vasta nostettiin uudelleen jaloilleen. Kriittiset
ja skeptiset äänet tulevat ymmärrettäviksi sekasortoisessa, kansallissosialismin leimaamassa tilanteessa, jota seuraava sitaatti kuvastaa.
"Dr. Wagner, director of the Realschule in Baden-Baden: he admitts that 95 % of
all German youth were Nazi-followers. He is very proud of the fact that out of the
19 teachers at his school 7 were not members of the party. He — and they — hated
Hitler with all their heart. But, Dr. Wagner continued, one must in all justice admit
that Versaille was to blame for everything.
Dr. Wolf, Rektor of the University in Hamburg, emphasizes the fact that he was six
minths "out" after Hitler took over. After that, he was reinstated and taught in the
German army until the very end. Few of the German teachers ever read "Mein
Kampf". ... The Lerhrplan is, as it is everywhere else, exactly what it was in 1933."
(Max Horkheimer -Archiv IX 172.16, 6–7.)
Kriittiset selonteot esittävät realistisemman kuvan saksalaisesta tilanteesta vastapainoksi
uudelleenkoulutussuunnitelmille, joita leimasi useimmissa tapauksissa yletön kasvatusoptimismi ja luottamus muodollisen koulutuksen voimaan. Edellä esitellyssä asiakirjassa
todetaan, että suunniteltaessa uudelleenkoulutusohjelmaa oli tiedettävä, miten asiat
todella olivat senaikaisessa Saksassa kahden vuoden miehitysajan jälkeen. Lisäksi esitettiin, ettei uudelleenkoulutuksen onnistuminen vaikuttanut realistiselta niin kauan kuin sen
avulla uskottiin saavutettavan ensisijaisesti poliittisia päämääriä.
"As long as re-education is being attempted not for the sake of re-education but for
political ends, as long as re-education is a political playball rather than a means to
bring Germany into the fold of the United Nations as a non-dangerous member, as
long as education against something rather than away from something and toward
another thing is the parole, little can be accomplished. But whatever the long range
possibilities, the security of the world demands a vigorous supression of all PanGerman, Militaristic, Nazi and nationalistic manifestations, while the small nuclei
of democratic activities should receive all the encouragement possible."(Max
Horkheimer -Archiv IX 172.16, 17.)
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Amerikkalaisten Saksan politiikkaa yleisesti ja uudelleenkasvatuksen osalta erityisesti
kartoittavassa ja kokoavassa asiakirjassa "German Projekt" vuodelta 1949 lausutaan julki
uudelleenkoulutuspolitiikan taustalla ehkä kuitenkin keskeisimmin vaikuttanut kansainvälisen politiikan ongelma.
"During recent years, the tension between Russia and the Western Allies has
overshadowed most other problems on the international scene. At times the fear of
a conflict between the two groups of nations was so great in the public mind that
speculations about the war- or peacemindedness of the respective leaders and key
groups, current misunderstandings and divergencies of views between the powers,
attracted even more attention than some of the main objective factors which might
really bring about and adversely influence a future war. Such an objective factor is,
in my opinion, a profoundly undemocratic, chauvinistic Germany. Among the
many obvious reasons why German attitudes towards democracy have a direct
bearing on world peace, is precisely the necessity to strengthen Western Germany
strategically as a bulwark against the East. The more important Germany becomes
in American military plans, the more rapid the German economic miracle becomes
manifest, the less can we afford to leave political and intellectual leanings in
Germany to themselves." (Max Horkheimer -Archiv IX 172.3b, 1.)
Tärkein motiivi uudelleenkoulutuspolitiikan toteuttamisen jatkamiselle oli kuitenkin
pelko siitä, että Saksasta edelleen voisi kehittyä sotilaallinen mahti, joka vaarantaisi maailmanrauhan. Toinen vaikuttava tekijä oli idän ja lännen välinen vastakkainasettelu, mistä
syystä Länsi-Saksa sai niin keskeisen roolin Yhdysvaltojen sotilaallisissa suunnitelmissa
ja Idän politiikkaa koskevissa suunnitelmissa, joiden osaksi myös uudelleenkoulutuspolitiikka epäilemättä asettui, vaikka sen yhteydessä korostettiinkin rauhankasvatuksellisia
näkökohtia. Rauhan ja yhteisymmärryksen nähtiin olevan riippuvaisia siitä, että rasistiset
ja etnosentriset asenteet saataisiin kitkettyä pois saksalaisesta yhteiskunnasta. Saksalaisessa kulttuurissa katsottiin edelleen elävän epädemokraattisten, sovinististen, nationalististen ja uusnatsismin kyynisten ja moraalittomien virtausten, jotka olivat uhka sekä amerikkalaisille miehitysalueillaan että muulle Euroopalle. Esimerkiksi eräs ranskalainen professori oli ilmaissut Unescon konferenssissa ranskalaisten pelon siitä, että ranskalainen
kulttuuri vaikuttui kaiken aikaa saksalaisilla ideoilla ja asenteilla. Myös ranskalainen
intellektuaalinen maailma imi itseensä saksalaisia "irrationaalisia" traditioita. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.3b, 1–2.)
Vuodelta 1948 peräisin olevan, Max Horkheimerin laatiman asiakirjan "Memorandum
re German re-education and suggestion for an investigation on the spot" mukaan Saksassa oli uudelleen lisääntymässä tendenssi nähdä lähihistoria "uusnatsististen" iskulauseiden valossa, minkä osaltaan katsottiin johtuvan silloisen kansainvälisen tilanteen psykologisesta vaikutuksesta saksalaiseen mentaliteettiin. Kansainvälistä tilannetta vahvasti
leimaavana tekijänä pidettiin läntisten valtojen ja Neuvosto-Venäjän välisiä viileitä suhteita. Länsisaksalaisten väitettiin katsovan kaikessa kyynisyydessään olevansa "luotettavin" ja vahvin kommunismin vastainen voima Euroopassa, jota Yhdysvallat tarvitsi eniten. Lisäksi tällaiset ryhmittymät ovat Horkheimerin mukaan vakuuttuneita siitä, että
demokratian rakentamisyritykset olivat pelkkiä temppuja, joilla yritettiin ostaa heidän palvelujaan halvemmalla. Luonnollisesti tämänkaltaisen ilmapiirin ei nähty antavan kovin
paljon syitä optimismiin suhteessa suunniteltuun uudelleenkasvatusohjelmaan. Ongelmaa
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pidettiin kuitenkin siinä määrin vakavana, että näihin jatkotoimenpiteisiin oli välttämätöntä ryhtyä heti. Erityistä huomiota tuli kiinnittää henkilöstön valintaan ja ohjelmien
sisältöön. Luotettavimpina henkilöinä pidettiin sellaisia, jotka olivat kansallissosialistisena aikana halunneet pysytellä mahdollisimman kaukana kansallissosialisteista ja heidän ideologiastaan. (Max Horkheimer -Archiv II 8, 28–32.)
"On the contrary, it seems a reasonable hypothesis that the men and women among
the Germans who are in fact our most valuable friends and allies are at present
leading a life of silence and isolation. They have not been able to recover overnight
from the stupor caused by the long years of Nazi rule and the war. It must be
stressed that the moral prerequisities for effective participation in the creation of a
civiliced Germany are decency and a honest, sincere adherence to democratic
forms of life. ... To encourage and mobilize these forces is perhaps the first
requirement in a re-education program for Germany." (Max Horkheimer -Archiv II
8, 29.)
Kyseisen asiakirjan mukaan uudelleenkoulutusohjelmien sisältö tulisi laatia sen periaatteen mukaan, että totuus on paras ase Saksan lähihistorian väärintulkintojen oikaisemisessa. Tämä on tarpeellista, koska osa saksalaisista ja myös koulutetuista amerikkalaisista uskoo, että Hitler ei ollut väärässä filosofiansa takia, vaan siksi että hän hävisi sodan.
Juuri tällaisilla syvään juurtuneilla vääristyneillä ideologioilla on Horkheimerin mukaan
merkittävä painoarvo kansakunnan ja sivilisaation rappiotilassa. Tästä syystä uudelleenkoulutusohjelmien tietopohja tulisi laatia siten, että se auttaisi saksalaisia löytämään
totuuden ja edistäisi kriittisyyttä ja itsekriittisyyttä. Moralisointia tulisi kuitenkin kaikin
tavoin välttää, koska se toimisi esteenä uusien asenteiden kehittymiselle. Horkheimerin
luottamus siihen, että uudelleenkoulutuksen avulla voitaisiin saavuttaa toivotunlaisia
tuloksia ei kuitenkaan tässäkään vaiheessa ollut kovin vahva.
"Paradoxical it may sound, it is nevertheless psychologically a sound hypothesis to
hold that only an implacable attitude towards all the remnants of Nazism in the
economic and political spheres can make the propaganda of tolerance and the
appeal to conscience effective in intellectual life. Since we are apparently not
prepared to use the language of power to the degree which Germans would
consider convincing, the outlook for education is dark indeed. We can only
stimulate their interest to find out why they failed."(Max Horkheimer -Archiv II 8,
30.)
Uudelleenkoulutukselle oli tehtäväkenttää saksalaisessa mentaalisessa maisemassa 1940luvun loppupuolella, jolloin monet saksalaiset vielä kuitenkin uskoivat kansallissosialistisen ideologian sisältöihin ja tavoitteisiin. Amerikkalaisia (AJC:tä eli American Jewish
Comitteeta) varten laaditussa selonteossa tämä ongelma on ilmaistu seuraavasti.
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"As far as content is concerned, the best weapon against the German interpretation
of recent history is the truth. Germans believe that Hitler was wrong not because
his philosophy was bad but because he lost the war. It is the symptom of the
intellectual confusion of our days that not a few highly educated Americans tend to
share this view. They are so disillusioned that they, like the Germans, fail to
recognize the close interconnection between those two facts: the rotten ideology
and the fate of Hitlerism."(Max Horkheimer -Archiv. IX 172.9f, 5.)
Horkheimer ilmaisee uudelleenkoulutuspolitiikan ytimen seuraavasti. Saksalaisten tulisi
oppia, että oli väärin luottaa "Führerin" intuitioon — ei moraalisin perustein, vaan siitä
syystä, että Saksan intressit jäivät toteutumatta. Näiden tapahtumien läpikotainen analysointi, ei propaganda, auttaisi saksalaisia huomaamaan, että kansalaisten massiivisen
kurinalaistamisen kääntöpuolena toimi kurinalaisuuden täydellinen puuttuminen huipulla. Analyysi edistäisi sitä, että kansallissosialistinen ideologia hellittäisi otteensa saksalaisten mielistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö myös läntisissä demokratioissa
olisi tekemistä ennakkoluulojen ja diskriminoinnin poistamisessa. Demokratiat ovat kuitenkin riittävän vakiintuneita, jotta tällä alueella voidaan edetä. Joka tapauksessa myös
saksalaiset tulevat haastamaan esimerkiksi amerikkalaisen yhteiskunnan: salaiset "lynkkaukset", poliittinen korruptio ja antisemitismi vallitsevat myös amerikkalaisten keskuudessa. Amerikkalaisen yhteiskunnan historia on kuitenkin ollut myös taistelua demokratian puolesta, mistä saksalaiset voisivat Horkheimerin mukaan ottaa oppia. Tällaisen kasvatuksellisen ohjelman toteuttamisen yksityiskohdista Horkheimer esittää, että tämän
politiikan kannalta arvokkaita yksilöitä tulisi auttaa pääsemään eristyneisyydestään ja saamaan opetusvirkoja eri koulutusasteilla. Myös kanavia suuren yleisön saavuttamiseksi oli
tarpeen avata. (Max Horkheimer -Archiv II 8, 28–32.)

6.3.3. Uudelleenkasvatuksen keinot — Max Horkheimerin
arkistomateriaaliin perustuva historiallinen rekonstruktio
Yleistä asenneilmastoa leimaavina tekijöinä nähtiin autoritaariset filosofiat ja käytännöt.
Lisäksi pidettiin huolestuttavana demokratian ja humanitaaristen arvojen puuttumista.
Konkreettisesti tätä tilannetta pyrittiin ratkaisemaan siten, että psykologisesti, moraalisesti
ja poliittisesti epäsopivat opettajat tuli korvata niillä, jotka ovat pätevämpiä tässä suhteessa. Tällöin he voisivat toimia uuden totuuden politiikan luotettavina liittolaisina. Jotta
epäsopiva aines saataisiin poistettua yliopistoista ja koulujärjestelmästä, tuli kehittää
soveltuvuuden koettelumenetelmiä ja sitä koskevia mittauksia. Saksalaisten yliopistojen
tila nähtiin erityisen traagisena, koska katsottiin, että yliopistojen henkilökunta sivistää
opiskelijoita edelleen samalla mentaliteetilla, joka oli tunnusomainen Saksan armeijan
henkilökunnalle. Amerikassa opiskelijat omaksuvat professoreiltaan tietoja ja metodologisia työvälineitä, Saksassa heidän on omaksuttava heidän ajatusmaailmansa ja uskomuksensa. Myös kouluissa toimivien opettajien nähtiin seuraavan yliopistojen intellektuaalisia
linjoja eli harjoittavan edelleen kansallissosialismin aikaista totuuden politiikkaa. Näiden
kysymysten perinpohjaisemmaksi selvittämiseksi käynnistettiin yliopistoja koskeva tutkimus. Tutkimukset tuli ulottaa yliopistojen henkilöstöön, hallintoon, opetukseen, sen
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metodologiaan ja sisältöön. Projektin tuli kohdistua kaikkiin tekijöihin, jotka voisivat olla
auttamassa kansallissosialistisen mentaliteetin tuhoamista. (Max Horkheimer -Archiv IX
172.8; IX 172.3b; IX 172.16.) Kaiken kaikkiaankin saksalaista koulutuspolitiikkaa leimasi vuoden 1945 jälkeen pyrkimys puhdistaa saksalainen sivistyshistoria kansallissosialistisen herruuden jäljistä. 64
Sodanjälkeisen Saksan tilannetta kartoittavan asiakirjan "Long-range policy statement
for German re-education: U.S. policy on German youth activities" mukaan kansallissosialistisen herruuden jäljet näkyivät nuorisossa, koska se oli altistunut kansallissosialistisen
koulutusjärjestelmän, nuorisojärjestöjen ja muiden propagandakanavien vaikutuksille.
Nuorison ajattelumaailmaa leimasi filosofia, jonka mukaan saksalaiset olivat valittua herrarotua, jonka tehtävänä oli hallita kaikkia muita kansoja ja rotuja. Lisäksi nuorisolle oli
annettu aivan vääristynyt kuva siitä, mitä ulkomaailmassa ja kansainvälisesti tapahtui. Erityisesti nämä vaikutukset koskivat "ylemmyydentuntoisia" poikia ja tyttöjä, jotka oli
valittu Adolf Hitler -kouluihin tai Ordensburgiin. Lisäksi 'Hitlerjugendiin' kuuluminen oli
muodostunut monelle saksalaiselle nuorelle elämäntavaksi. Viisi vuotta kestänyt sota ja
sen myötä toteutunut 'Hitlerjugendin' täydellinen militarisoituminen olivat rakentaneet
nuorisojärjestöihin pakkoa ja jäykkää kuria. Sodan loppupuolella vallitsi tosin kaoottinen
yhteiskunnallinen tilanne, joka johti koulujärjestelmän romahtamiseen ja jopa nuorisohuliganismiin, joka ei kuitenkaan ollut vallitsevaan ideologiaan kohdistuvaa kapinaa, vaan
pikemminkin kaikkia auktoriteetteja kohtaan osoitettua kapinaa. Tosiasiassa näissä esisotilaallisissa muodostelmissa opittiin kuitenkin julmuutta ja ylistettyä itsensä uhraamista.
Järjestelmän hajoaminen jätti nuorison tietynlaiseen tyhjiöön, jossa suurin osa nuorisosta
oli edelleen totalitaarisesti suuntautunutta ja etsimässä itselleen uutta auktoriteettia.
Uudessa kaoottisessa tilanteessa ei juuri ollut traditioita tai vanhemman sukupolven henkilöitä, joihin suuntautua ja samastua. Nuorempi sukupolvi alkoi tuntea epäluuloa vanhempaa sukupolvea kohtaan ja syyttää sitä siitä, ettei se ollut kyennyt estämään katastrofia, joka määritti kaikkien elämää ja josta myös nuorempi sukupolvi joutui kärsimään.
Osa nuoresta sukupolvesta alkoi jo tällöin hylätä nationalismin ja nähdä kansallissosialismin ja sen johtajien "moraalisen mädännäisyyden". Liittoutuneet vaikuttivat saksalaiseen
sivistystoimeen paitsi nuorisojärjestöjen kautta myös vähittäin toteutetulla koulujen ja
muiden kasvatusinstituutioiden uudelleen avaamisella. Näiden toimien tavoitteena oli
estää nuorison demoralisaatio ja nuorisorikollisuuden leviäminen. Nuorison tilaa luonnehdittiin tässä vuodelta 1947 peräisin olevassa raportissa seuraavasti:
"epäluuloinen, apaattinen suhteessa poliittisiin kysymyksiin, ellei suoranaisesti
kyyninen ja kaiken kaikkiaan epävarma siitä, mitä kohtaan se osoittaisi horjuvaa
lojaalisuuttaan". (Max Horkheimer -Archiv. IX.172.14.x, 3–6.)
Koulujen katsottiin edelleen levittävän sovinistista ja juutalaisvihamielistä samoin kuin
suvaitsemattomuuden ideologiaa. Tämän katsottiin johtuvan henkilökunnan autoritaarisista käytännöistä ja filosofiasta, mihin yhdistyi sympatian puute demokratiaa ja humanitaarisia arvoja kohtaan. Eli inhimillistä tekijää pidettiin määräävänä, mistä syystä luotettiin kasvatuksen ja koulutuksen voimaan. Lisäksi katsottiin voitavan vaikuttaa yleisen
mielipiteen muokkauksella ja kansalaisten painostuksella. Näiden pehmeiden keinojen
64. Vasta tällöin tuli Führin (1996, 8) mukaan yleiseen tietoisuuteen, millaisen historiallisen painolastin juutalaisten tuhoaminen
sekä keskitysleireissä ja sotavankileireissä tapahtuneet murhat olivat jättäneet.
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lisäksi käytettiin todellisuudessa myös taloudellisia pakotteita, koska Saksa oli aivan
sodanjälkeisessä tilanteessa riippuvainen amerikkalaisten avusta. "The atlantic report on
the World today. Germany." kuvaa mm. opiskelijoiden tilannetta vuonna 1947 tuoden
esille, että Saksassa vallitsivat tänä ajankohtana suoranainen nälkä ja sairaudet. (Max
Horkheimer -Archiv IX 172.3b, 2–8; Max Horkheimer -Archiv. IX.172.14.y, 3.)
Vuodelta 1949 peräisin olevassa "German Projekt" -asiakirjassa todetaan, että yliopistojen tila oli kaikkein traagisin. Yliopistojen ongelmien osoittamiseksi vedottiin toteutettujen tutkimusten tuloksiin. Saksalaisen kulttuurin, kasvatuksen, koulutuksen ja yliopistojen tilaa koskevat tiedot perustuvat säännöllisillä "surveyilla" kerättyyn informaatioon.
Vaikka tutkimusten katsottiinkin antavan yleisluontoisen kuvan tilanteesta, siitä huolimatta pidettiin tarpeellisena lisätutkimuksia, jotka antaisivat vääristymättömän kuvan
todellisesta tilanteesta. Vaikka tässä esitetyt kuvaukset ilman muuta sisältävät propagandistisia aineksia, on kuitenkin kiistämätöntä, että tutkimuksissa pyrittiin tieteelliseen luotettavuuteen ja tieteellisesti validien menetelmien käyttöön. Tiedonkeruumenetelminä
käytettiin haastatteluja ja kyselyjä satunnaisotantoineen. Kerättyä "dataa" analysoitiin
sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Lisäksi käytettiin erilaista perusmateriaalia ja
dokumentteja, joista hankittiin yliopistoja koskevaa informaatiota. Yliopistojen päätöksentekoa ja opiskelijaryhmien toimintaa tutkittiin osallistuvan havainnoinnin menetelmällä. Tutkimuksia toteutettiin vuosina 1948–49. Tutkimukset olivat luonteeltaan sellaista
kehittämistoimintaan tähtäävää tutkimusta, jonka tulosten avulla pyrittiin vaikuttamaan
tutkimuksen kohteina olleisiin instituutioihin siten, että niiden käytäntöjä voitaisiin kehittää paremmiksi ja demokraattisemmiksi. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.3b, 8–11.)
Saksalaisessa yhteiskunnassa vallitsi 1940-luvulla kaoottinen tilanne, jota "Untersuchung ueber die Durchfuehrung und das Ergebnis der politischen Saeuberung an den
Hochschulen der Westzonen" -tutkimusraportissa kuvataan seuraavaan tapaan:
"Die Zerstoerung des ns. Machtapparates folgte der militaerischen Niederlage, sie
war das Werk der Alliierten, an dem das deutsche Volk fast keinen Anteil nahm.
Im Augenblick des Zusammenbruchs des III. Reiches zeigte sich das deutsche
Volk weder im positiven noch im negativen Sinne an dem Debacle seiner Fuehrer
interessiert, es verharrte in Lethargie, die erwartete Rache wurde nicht genommen.
Diese Erscheinung wird zum Teil zu erklaeren sein dadurch, dass fast jeder bis
zum letzten Augenblick militaerischem Zwang und Ausnahmegesetzen
unterworfen war, die sich gegen Ende des Krieges immer mehr verschaerften, zum
Teil durch die durch Luftkrieg und Vorruecken der Alliierten innerhalb
Deutschlands hervorgerufenen chaotischen Zustaende, zum Teil dadurch, dass jede
aktive Mitwirkung nach dem Zusammenbruch von den Alliierten selbst
unterbunden wurde."(Max Horkheimer -Archiv IX 172.5a, 2.)
Liittoutuneiden tavoitteena oli tuhota kansallissosialistinen valtajärjestelmä poliittisten
puhdistusten avulla, joissa ei kuitenkaan ollut tarkoitus käyttää vallankumouksellista
voimaa vaan lain voimaa. Niissä kuitenkin toteutui pikemminkin liittoutuneiden tahto
kuin kansalaisten tahto.
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Uuden totuuden politiikan toteuttamisen äärimmäisinä keinoina käytettiin kyselyjä,
joiden tavoitteena oli saada yliopistojen henkilökunta tekemään ilmiantoja kollegoistaan,
jotka olivat myötäilleet kansallissosialistista toimintaa, "juosseet mukana" siinä. Menettely ei kuitenkaan tuottanut toivottuja tuloksia siltä osin, etteivät kaikki suostuneet kollegiaalisuudesta tai pelosta toimimaan tällä tavoin.
"Man wollte sich nicht exponieren, nicht ueber Kollegen richten, nicht nur aus
Gruenden der Kollegialitaet, sondern aus Furcht, Missfallen zu erregen und das
Renommee innerhalb des Lehrkoerpers zu gefaehrden. Es war nicht opportun, sich
durch diese Taetigkeit zu kompromittieren, besonders nicht fuer diejenigen, die
nur der makellose Fragebogen schuetzte, nicht die Gesinnung und das Verhalten
waehrend der Nazizeit."(Max Horkheimer -Archiv IX 172.5a, 3.)
Toimenpiteiden tuloksista voidaan mainita, että vuonna 1933 ja tämän jälkeen maanpakoon joutuneita tieteenharjoittajia kutsuttiin uudelleen palvelukseen ja kansallissosialistiseen puolueeseen kuuluneita erotettiin. Toimenpiteiden lopputulos on asiakirjan mukaan
ristiriidassa historiallisen oikeudenmukaisuuden kanssa siltä osin, että toimet vähensivät
liberaalisesti suuntautuneiden määrää, jotka kuitenkin olivat aktiivisimmin tehneet vastarintaa vuoden 1933 jälkeen. Lisäksi ne saattoivat opettajakunnan nuoremmat jäsenet,
jotka historiallisesti tarkasteltuna kantoivat vähiten vastuuta tapahtuneesta, huonompaan
asemaan kuin ne, jotka olivat vähiten vastustaneet kansallissosialistista järjestelmää. (Max
Horkheimer -Archiv IX 172.5a, 4.)
Opettajien toteuttamalla toiminnalla oli muiden kasvattajien toiminnan ohella vaikutusta sekä kansallissosialistisen totuuden politiikan rakentamiseen että sen purkamiseen.
Toiminnan lisäksi on tosin otettava huomioon myös rakenteelliset ehdot, taloudelliset,
poliittiset ja maantieteelliset tekijät, samoin kuin yleinen kulttuuri-ilmasto eli "fasistinen
mentaliteetti". Rakenteelliset tekijät edistivät sitä, että erityiset yhteiskunnalliset kerrostumat kokonaisuudessaan toimivat kansallissosialistisen mentaliteetin kantajina. Esimerkiksi hyvin suuri osa keskiluokasta, johon tutkimustulosten perusteella myös yleisesti
konservatiivishenkiset opettajat lukeutuivat, oli natsifioitunutta. Työväenluokkaan Hitlerin
opit ja niiden tueksi toteutetut työllistämistoimet olivat uponneet hyvin laajasti. Tämä on
merkittävä näkökohta sikäli, että on väitetty, että nationalismin tyyssija oli todennäköisemmin koti kuin koulu. Suurin merkitys oli kuitenkin nuorisoliikkeellä ja -järjestöillä.
Taloudellisilla, poliittisilla ja sivistyksellisillä tekijöillä oli kaikilla oma merkityksensä
kansallissosialistisen totuuden politiikan purkamisessa. Suurten kansanjoukkojen myötämielisyyttä uudelle totuuden politiikalle oletettavasti lisäsivät työtilaisuudet, joita hävitettyjen alueiden jälleenrakentaminen tarjosi. Koulutusinstituutioissa ja yliopistoissa pyrittiin vaikuttamaan "opettajakulttuuriin". Lisäksi kontrolloitiin opiskelijoiden ja professorien valintoja yliopistopolitiikalla. (Anon. Max Horkheimer -Archiv V 1 B, Brief 32 mit
Manuskript, 35–40; ks. myös Habermas 1989a, 183–206.)
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6.3.4. Uudelleenkoulutusohjelmat ja demokratisoituminen
aikaisemmassa tutkimuksessa
Olennainen kysymys on, mitä demokratialla ja demokratisoitumisella tarkoitetaan. Erityisen olennainen se on arvioitaessa demokraattisten oppimisprosessien toteutumista. Demokratisoituminen määrittyi uudelleenkasvatuspolitiikassa yleisluontoisesti toimina, joiden
tavoitteena oli purkaa totalitaarisia yhteiskunnallisia käytäntöjä ja autoritaarisia tietoisuusmuotoja, asenteita ja toimintatapoja sekä edistää demokraattisten yhteiskunnallisten
käytäntöjen, tietoisuusmuotojen, asenteiden ja toimintatapojen kehittymistä. Demokratian yksiselitteinen sisällöllinen määrittäminen on kuitenkin aina uudelleen keskustelun
kohteeksi asettuva ongelma. Tässä tutkimuksessa demokratisoitumiseksi katsotaan edellä
esitetyn, yleisluontoisesti määritetyn kehityksen toteutuminen: demokraattisempien mentaliteettien, kommunikaatiokäytäntöjen ja toimintatapojen kehittyminen totalitaaristen ja
autoritaaristen tilalle. Demokratisoitumisprosesseihin katsotaan olennaisena osana kuuluvan myös kehittyneempien kommunikaatiokäytäntöjen rakentaminen Jürgen Habermasin
kommunikatiivisen järjellisyyden kriteerien suuntaisesti. Demokratisoitumisen päätepistettä ei kuitenkaan määritetä absoluuttisena demokratian tilana, koska tällaista käsitystä
demokratiasta pidetään idealistisena ja epärealistisena. Demokratian kehittyminen määrittyy täten prosessina ja demokraattisten käytäntöjen oppimisprojektina.
Halbritterin (1979, 1–10) brittiläisen miehitysalueen koulureformipolitiikkaan kohdistuneen tutkimuksen mukaan uudelleenkoulutuksen tavoitteena oli selkeästi poliittinen
uudelleen suuntautuminen, jonka sekä saksalaiset poliitikot että miehitysvallat määrittivät demokratisoitumisena. Koulutusreformien tavoitteena oli toteuttaa sekä tätä yleistä
yhteiskunnallista päämäärää että demokratisoida saksalaista sivistystointa (das Bildungswesen). Vuoden 1945 jälkeisen angloamerikkalaisen uudelleenkoulutuspolitiikan tavoitteena oli Saksan demokratisoimisen kautta vaikuttaa lisäksi maailmanlaajuisen rauhan ja
turvallisuuden varmistamiseen. Tämä politiikka perustui näkemykselle, jonka mukaan
demokratia on paras ja ihmisarvoisin valtio- ja yhteiskuntamuoto. Brittiläisen uudelleenkoulutuksen yhteiskuntapoliittisena tavoitteena ei ollut marxilaisuudelle perustuva sosialistinen yhteiskuntajärjestelmä, vaan demokraattisella yhteiskunnalla käsitettiin "talousdemokratiaa" eli "porvarillis-liberalistista demokratiaa", johon kuuluisi myös "sosiaalivaltiollisia" aineksia. Kyseinen totuuden politiikka sisälsi myös moraalisia tavoitteenasetteluja henkisten ja kulttuuristen arvojen muuttamiseksi demokraattisesti suuntautuneiksi.
Vaikka saksalaisen koulutusjärjestelmän ja sivistystoimen (das Bildungswesen) demokratisoituminen olikin keskeisin uudelleenkoulutuksen tavoite, tavoitteena oli lisäksi edistää
demokratian kehittymistä paikallisissa hallintoelimissä, demokraattisten puolueiden
perustamista ja demokraattisia vaalikäytäntöjä samoin kuin demokraattisiin näkemyksiin
ohjaamista.
Uudelleenkoulutuspolitiikan ristiriitainen luonne tulee kuitenkin esille esimerkiksi
Vansittartin 65 saksalaisvihamielisissä näkemyksissä, joiden mukaan saksalaisten sotaisat
pyrkimykset oli palautettavissa "saksalaiseen kansanluonteeseen". Vansittartin nimeen on
liitetty myös teesi kollektiivisesta syyllisyydestä. Uudelleenkoulutus tulisikin rakentaa
tiukan valvonnan ja kontrollin varaan, jotta kansanluonteen kyseenalaisista aineksista
65. Lordi Vansittart oli Iso-Britanniassa toiminut vaikutusvaltainen henkilö, joka niin ikään osallistui saksalaisten
uudelleenkoulutusta koskeneiden suunnitelmien laatimiseen (Bungenstab 1970, 33).

248
päästäisiin eroon. (ks. myös Pakschies 1979.) Ensimmäinen yhteinen, uudelleenkoulutuspolitiikkaa koskeva dokumentti julkaistiin jo vuonna 1944 SHAEF:n (Supreme Headquaters Allied Expeditionary Forces) toimesta Lontoossa. Myös tästä dokumentista käy ilmi
uudelleenkoulutuspolitiikan rankaiseva luonne, jota esimerkiksi morgenthaulainen 66
kova linja korosti. Tähän peruskäsikirjaan perustui myös direktiivi numero 8. "Re-education of Germany", joka julkaistiin Washingtonissa. Uudelleenkoulutuksella ymmärrettiin
myös sen tavoittelua, että saksalaiset saataisiin tunnustamaan syyllisyytensä. Näiden
äänien lisäksi kuului tosin myös ääniä, joiden mukaan uudelleenkoulutus ymmärrettiin
pitkällisenä tehtävänä, jonka tavoitteena oli saada aikaan demokraattisia rakenteita saksalaisessa yhteiskunnassa yleisesti ja koulutusjärjestelmässä erityisesti. Koulutusjärjestelmän osalta tämän katsottiin edellyttävän hyvin pitkälle menevää koulutushallinnon
hajauttamista (decentralisation). Tämän pragmaattis-realistisen katsantokannan mukaan
uudelleenkoulutuspolitiikan onnistumisen mahdollisuuksia epäiltiin. Kovan linjan Vansittart-näkemyksistä eroaviakin kantoja tosin esitettiin. Näiden linjausten mukaisesti olennaista olisi, että saksalaiset itse veisivät läpi oman uudelleenkoulutuksensa ja miehitysvallat osallistuisivat hankkeeseen vain avustaen ja epäsuorasti kontrolloiden. SHAEF-käsikirjaan sisältyi lisäksi linjaus siitä, että saksalaisessa koulutusjärjestelmässä (das Erziehungssystem) tulisi soveltaa uusia pedagogisia teorioita. (Halbritter 1979, 11–12.)
Uudelleenkoulutusta ja Saksan demokratisointia koskevien suunnitelmien laadinta
aloitettiin siis amerikkalaisten ja brittien yhteistyönä jo toisen maailmansodan aikana,
vuosina 1941/42. Saksan demokratisointi nähtiin välttämättömänä myös yleismaailmallisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Maailmanrauhan turvaaminen edellytti natsismin purkamista ja saksalaisen yhteiskunnan demokratisoimista, johon puolestaan ajateltiin voitavan
vaikuttaa uudelleenkoulutuksen 67 avulla. Morgenthaun kovan linjan ideoita hyödynnettiin mm. pakkoon perustuvien toimenpiteiden täytäntöön viemisessä: Saksan asevoimien
poistamisessa, natsismin kitkemisessä ja sotateollisuuden alasajossa. Kovan linjan ideologian taustalla vaikutti ajatus siitä, että saksalaiset itse olivat syyllisiä sotaan, kansallissosialismiin ja maailmaa kohdanneeseen onnettomuuteen. Tästä syystä heidän tuli yksin
kantaa siitä myös vastuu. Demokratian institutionalisointi merkitsi demokraattisten ajattelu- ja käyttäytymistapojen omaksumista sekä vapaan mielipiteen ilmaisun sallimista.
Näiden tavoitteiden toteuttaminen edellytti sitä, että saksalaista kasvatustointa (das Erziehungswesen) kontrolloitaisiin, jotta kansallissosialistiset ja sotilaalliset opit voitaisiin
poistaa täydellisesti ja jotta mahdollistettaisiin demokraattisten ideoiden menestyksellinen
kehittyminen. Tämä taas edellytti koulutustoimen ja julkisten tiedotusvälineiden kontrollointia. Nämä peruslinjaukset siis sisältyivät amerikkalaisten ja liittoutuneiden yleisen
tason Saksan politiikkaan. Tämän lisäksi amerikkalaisen miehitysherruuden aikana tehtiin
runsaasti yksityiskohtaisempia suunnitelmia yksittäisille alueille eri aikoina.
66. Henry Morgenthau toimi tuolloin USA:n talousasioista vastaavana ministerinä (Finanzminister) ja osallistui siinä määrin
aktiivisesti Saksan kysymystä koskevaan keskusteluun ja natsismin purkamiseen tähtäävien projektien suunnitteluun, että
eräs suunnitteluasiakirja kantaa hänen nimeään "Morgenthau- Plan" (Bungenstab 1970, 33).
67. Muina merkittävinä faktoina uudelleenkoulutusohjelmien suunnittelusta voidaan mainita, että asiakirjassa "Atlantic Charter"
esitettiin yleiset muotoilut hankkeille, joiden oli määrä edistää maailman demokratisoitumista ja maailmanrauhaa. Kolmen
suuren liittoutuneen valtion eli USA:n, Iso-Britannian ja Ranskan välinen "Potsdamer-konferenssi" pidettiin sen jälkeen, kun
Saksa oli jo hävinnyt sodan. Tällöin tehtiin merkittäviä taloudellisia päätöksiä, jotka koskivat esimerkiksi taloudellisia
pakotteita ja niiden roolia uudelleenkoulutuspolitiikassa. Merkittävistä uudelleenkoulutusasiakirjoista voidaan mainita myös
"direktiivi JCS 1067", "direktiivi JCS 1779" vuodelta 1947 sekä "Long-Range Policy Statement for German Re-education"
vuodelta 1946. Viimeksi mainittua pidetään dokumenttina, jossa negatiivinen, rankaiseva ja syyllistävä
uudelleenkoulutuspolitiikka muuttui positiiviseksi, demokratisoivaksi uudelleenkoulutuspolitiikaksi.
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Bungenstabin (1970) mukaan uudelleenkoulutusohjelmien perusongelmana voidaankin pitää sitä, että demokraattisia ihanteita toteutettiin totalitaarisia metodeja soveltaen.
Lisäksi syyllistyttiin siihen, että yritettiin siirtää amerikkalaista koulutusjärjestelmää ja
kulttuuria saksalaiseen kulttuurikontekstiin. Tässä vaiheessa koulutusjärjestelmä asettui
mielenkiinnon kohteeksi paitsi keinona saksalaisen yhteiskunnan demokratisointiin, myös
päämääränä sinänsä. Demokratisoimisideologiaa tulisi soveltaa myös koulutusjärjestelmään itseensä. Tavoitteeksi asetettiin nyt terveen, demokraattisen koulutusjärjestelmän
rakentaminen. Lisäksi tultiin siihen johtopäätökseen, että tärkeintä demokratian kehittymisessä oli kuitenkin se, mitä konkreettisessa kokemusmaailmassa ja toiminnassa tapahtui. Kurssit, luennot ja keskustelut eivät välttämättä taanneet demokraattisten ihanteiden
ja toiminnan toteutumista, elleivät ne muodostuneet osaksi yksilöiden kokemusmaailmaa
ja toimintaa. Tärkeintä oli kehittää kokemuksia ja toimintaa, joissa moraalinen vastuullisuus, "reilu peli", oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus ja "valistettavuus" asettuisivat
tavoittelemisenarvoisiksi. Tärkeintä ei ollut rakenteiden demokratisointi, vaan saksalaisten poliittisen tietoisuuden muuttaminen ja psykologinen uudelleen kasvattaminen läntisten demokratioiden arvojärjestelmään. Bungenstabin mukaan jouduttiin kuitenkin ennen
pitkää myöntämään alkuperäisen uudelleenkoulutuskäsitteen idealistisuus ja utooppisuus
ja kääntymään vähitellen realistisempaa politiikkaa kohti. (Bungenstab 1970, 32–57.)
Uudelleenkoulutus voidaan ymmärtää yhtäältä saksalaisten kansalaisten poliittisen
arvojärjestelmän arvottamisena uudelleen ja toisaalta kansallissosialistien eliminoimisena
vaikutusvaltaisilta paikoilta yhteiskunnasta. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen nähtiin
välttämättömänä, koska koulutusjärjestelmällä ja kasvatusinstituutioilla oli ollut merkittävä rooli nuorison yhdenmukaistamisessa kansallissosialistisen ideologian kantajiksi ja
kannattajiksi. Uudelleenkoulutuksessa oli yhtäältä kysymys positiivisesta toiminnasta eli
sivistystoimen demokratisoinnista ja "demokraattisesta indoktrinaatiosta" eli kansallissosialismin vaikutuspiirissä olleiden uudelleenkasvatuksesta. Toisaalta siinä oli kysymys
myös negatiivisista toimenpiteistä eli kansallissosialistien, heitä sympatisoineiden ja sotilaallisesti suuntautuneiden henkilöiden eliminoimisesta sivistystoimen palveluksesta ja
etenkin johtavilta paikoilta, minkä oli tarkoitus merkitä eliitin vaihdosta. Nämä toimenpiteet ulotettiin myös opettajakuntaan, missä yhteydessä laadittiin nimilistoja "valkoisista,
harmaista ja mustista" opettajista. Kansallissosialismin purkaminen opettajakunnasta oli
välttämätöntä, jotta kansallissosialistisesti vaikuttuneet opettajat eivät opettaisi kansallissosialistisia oppeja, rotuoppiin perustuvaa roskaa eivätkä Hitlerin "Mein Kampfin"
mukaista sotilaallista paatosta. Opettajakuntaan kohdistuva kansallissosialismin purkaminen nähtiin tärkeänä Saksan demokraattisen tulevaisuuden kannalta. (Bungenstab 1970,
70–73.)
Kaiken kaikkiaankin kyseisenä aikakautena toteutui sivistystoimessakin varsin perustavanlaatuisia murroksia. Sekä saksalaiset koulut että korkeakoulusektori olivat olleet
pysähdystilassa sodan aikana. Nyt nämä kasvatusinstituutiot avattiin uudelleen vuosina
1945/1946. Uudelleenkoulutuksen ohjelmien erääksi tavoitteeksi ilmaistiin jyrkimmässä
muodossaan poistaa saksalaisesta sivistystoimesta sellaiset henkilöt, jotka suhtautuivat
vihamielisesti liittoutuneiden uudelleenkoulutuspolitiikkaan. Kansallissosialistien "puhdistamista" pidettiin erityisen tärkeänä, mutta samalla vaikeana tehtävänä, koska siihen
sisältyi mahdollisuus, että syyttömistä tuli syyllisiä ja päinvastoin. Näiden toimenpiteiden
uskottiin kuitenkin johtavan demokraattisen aatemaailman menestyksekkääseen kehitykseen. (Bungenstab 1970, 70–73.)
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Uudelleenkoulutukseen sisältyvä demokratisoimisen idea oli kahtalainen. Ensiksikin
tavoitteena oli saksalaisen yhteiskunnan demokratisoiminen uudelleenkoulutuksen avulla.
Toiseksi tavoitteena oli myös saksalaisen koulutusjärjestelmän ja sen rakenteiden demokratisoiminen. Kolmantena tavoitteena voidaan pitää myös koulutuksen sisältöjen ja mikrotasoisen, opettajan ja oppilaiden välisen interaktion muuttamista demokraattisemmaksi.
Tämän tavoitteen konkreettisen toteuttamisen katsottiin merkitsevän perinteisen "säätyjakoisen" koulutusjärjestelmän uudelleen rakenteistamista eriytyneenä yhtenäiskouluna
amerikkalaisen peruskoulun mallin mukaisesti, jota pidettiin demokraattisen koulun
perusmallina. Myös opetussuunnitelmia tuli muuttaa siten, että koulujärjestelmä tarjoaisi
samanlaiset mahdollisuudet kaikille lapsille. Nämä uudelleenrakenteistamisen suunnitelmat kohtasivat kuitenkin saksalaisten vahvan vastarinnan. Tosin alueellisia eroja esiintyi
sen suhteen, missä määrin positiivisesti uudelleenkoulutus otettiin vastaan. Esimerkiksi
Hessenin alueella suhtautuminen oli myönteistä. Osa saksalaisista sivistystoimen edustajista ja hallintovirkamiehistä ajoi kuitenkin linjaa, jonka mukaisesti sivistystointa tulisi
muuttaa takaisin sellaiseksi kuin se oli ennen Hitlerin aikaa. Nämä ristiriitaiset pyrkimykset sivistystoimen uudistamisessa johtivat tilanteeseen, jossa amerikkalaiset puolestaan
hylkäsivät saksalaisten uudistusehdotukset, koska ne eivät taas vastanneet amerikkalaisten
odotuksia. Lopputuloksena oli tilanne, jossa kaikki jäi koulutuksen rakenteiden osalta sellaiseksi kuin se oli ollutkin. Amerikkalainen peruskoulu ei mennyt tällöin 1940-luvulla
läpi saksalaisessa yhteiskunnassa. Rakenteellisia muutoksia ja niiden mukana myös
peruskoulu (die Grundschule) tosin toteutettiin saksalaisessa koulutusjärjestelmässä myöhemmin 1970-luvulla. Tämä ei kuitenkaan vielä kerro lopullista totuutta siitä, onnistuivatko 1940-luvulta lähtien toteutetut demokratisoimistoimenpiteet vai eivät. Voidaan
perustellusti väittää, että koulun rakenteet ja organisaatiot eivät ehkä sittenkään ole kaikkein tärkein asia vaan sisällöt ja toimintatavat. (Bungenstab 1970, 92–98.)
Lange-Quassowski (1981, 64) nostaa esille kysymyksen siitä, kykenevätkö demokraattiset sisällöt sekä kansalaiskasvatuksellinen ja poliittinen koulutus edistämään demokraattisten asenteiden kehittymistä hierarkkisten koulutusorganisaatioiden sisällä, joiden hierarkia on ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa. Myös Bungenstab (1970, 139) pitää
ongelmallisimpana seikkana uudelleenkoulutusohjelmien demokratisoivien vaikutusten
kannalta sitä, että amerikkalaiset yrittivät kasvattaa saksalaisia demokratiaan myös epädemokraattisia keinoja käyttäen. Bungenstab on tutkimuksessaan nostanut esille saman
ongelman, joka Max Horkheimerin arkistomateriaalin valossa näyttäisi nousevan keskeisimmäksi ristiriitoja aiheuttaneeksi tekijäksi — uudelleenkoulutuksen ja demokratisoimisohjelmien toivotunsuuntaista vaikuttavuutta uhkaavaksi tekijäksi (ks. myös Anttonen
1995).
Ulkoapäin tuotetun intervention toteuttaminen ei luonnollisestikaan sujunut ilman vastarintaa, vaan uudelleenkoulutussuunnitelmia ja niiden täytäntöönpanoa vastustettiin voimakkaasti. Näistä kokemuksista opittiin ainakin se, että kulttuurista yhtenäisyyttä ei ollut
mahdollista rikkoa väkivalloin, ja se, ettei alueellisten traditioiden henkisiä arvoja kannattanut jättää huomioimatta.
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6.3.5. Uudelleenkoulutusohjelmat ja demokratisoituminen — Max
Horkheimerin arkistomateriaaliin perustuva historiallinen rekonstruktio
Max Horkheimerin johtamat ja "American Jewish Committeen" ja "Das Institut für Sozialforschungin" yhteistyönä toteuttamat uudelleenkoulutusohjelmat tähtäsivät niin ikään
edellä kuvatunkaltaisten tavoitteiden toteuttamiseen. Nämä uudelleenkoulutusohjelmat
olivat osa yleisempää amerikkalaisten ja liittoutuneiden uudelleenkoulutuspolitiikkaa.
Uudelleenkoulutus oli aluksi sotilashallinnon (the Military Government, the MG) vastuulla, mutta siirtyi myöhemmin vuoteen 1948 mennessä saksalaisten itsensä vastuulle,
jolloin sotilashallinnolle jäi vain ohjaava rooli (Max Horkheimer -Archiv IX 172.8).
Uuden demokratisoivan totuuden politiikan toimenpiteet kohdistettiin ensimmäisinä yliopistoon, koska katsottiin, että muutokset tällä kentällä näkyvät välittömästi muutoksina
myös kouluissa eli muissa totuuden politiikan instituutioissa. Yliopistot olivat demokratisoimisen kannalta strateginen piste. Projektin rakentelijat katsoivat, että niin kauan kuin
tilanne säilyy ennallaan, saksalaisten yliopistojen kyky kasvattaa tulevaisuuden suuntaajia on enemmän kuin kyseenalainen. Uuden totuuden politiikan oli määrä tuottaa seuraavanlaisia lopputuloksia: saksalaisissa yliopistoissa oli toteutettava kansallissosialististen
henkilöiden erottamisia, jotta ne pääsisivät demokratisoitumaan. Totuuden politiikan
toteuttamiseksi tuli löytää päteviä ihmisiä, jotka olivat sitoutuneet kasvatustyöhön ja
joihin voitiin luottaa siinä, etteivät he luovu demokraattisista päämääristä ja ihanteista.
Projektin vetäjät totesivat, että oli etsittävä ihmiset, jotka voivat työskennellä tehokkaimmin koulutusohjelmissa asetettujen tavoitteiden puolesta. (Max Horkheimer -Archiv IX
172.3b; IX 172.9b, 5.)
Uudelleenkoulutusohjelmat kohtasivat myös monia vaikeuksia. Esimerkiksi niiden
rahoituksen järjestämisessä tuli ennen pitkää ongelmia. Tätä tilannetta kuvastaa Max
Horkheimerin (1948) näkemys siitä, että projektista laaditussa muistiossa ei pitäisi puhua
enää uudelleenkoulutuksesta eikä kasvatuksesta, vaan kasvatuksellinen ohjelma tulisi korvata demokratisaatio-ohjelmalla. Horkheimerin mukaan antidemokraattiset voimat eivät
määrittyneet vain kommunisteihin, kansallissosialisteihin ja kansallissosialisteja sympatisoiviin, vaan ongelma oli laajempi. Antidemokraattista ainesta esiintyi hänen mukaansa
kaikissa sosiaali- ja poliittisissa ryhmissä. Horkheimer teki helmikuussa 1948 "American
Jewish Committeelle" laatimassaan muistiossa "Memorandum re german re-education
and suggestions for an investigation on the spot" sen johtopäätöksen, että tällainen ilmapiiri antoi vain vähän aihetta optimismiin kasvatuksellisen ohjelman onnistumisen suhteen. Uudistetun ohjelman perustavoitteeksi esitettiin uusfasistisia suuntauksia vastustava
toiminta kaikilla kulttuurisen elämän alueilla. Yliopistot olivat keskeisellä sijalla demokratisoimisohjelmissa, koska Horkheimer piti niitä tärkeinä kulttuurisen ilmapiirin muovaajina Saksassa. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.8; Max Horkheimer -Archiv IX
172.9b, 5.) Horkheimer kuvaa näkemystensä perusteita seuraavasti.
"The personal observations of the author together with the data to be furnished by
the men and women he will interview will make up the body of material that will
serve in the subsequent evaluation of his recommendations." (Max HorkheimerArchiv IX 172.9b, 5.)
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Saksaan kohdistuvissa demokratisoimisprojekteissa annettiin erittäin vahva painoarvo
kasvatukselle ja koulutukselle, joiden nähtiin toimivan ensisijaisina keinoina yhteiskunnan demokratisoinnissa ja kulttuurin uudistamisessa. Samalla kasvatus oli kuitenkin myös
päämäärä sinänsä. Demokraattisen kasvatuksen ja demokraattisesti organisoitujen koulutusinstituutioiden rakentaminen asetettiin keskeisiksi tavoitteiksi.
"If nothing effective is done in this sphere (education, S.A.), any attempt at
democratization in any sector of German life will finally be doomed to failure.
Since education in Germany can be evaluated on the basis of general psychological
and pedagogical insight, it will be easier to arrive at a program of action (here)
than in fields where specific social and economic structure of post-war Germany
makes Western routine inapplicable or ineffective. Therefore, the pathetic situation
in the educational realm which is becoming worse every day, deserves our special
attention."(Max Horkheimer -Archiv IX 172.3b, 2.)
Uudelleenkoulutushankkeita jatkettiin vielä 1960-luvullakin amerikkalaisten organisoimina ja frankfurtilaisten kriittisten filosofien, lähinnä Max Horkheimerin johdolla. Hankkeeseen osallistuivat Frankfurtin sosiaalitutkimuksen instituutti ja New Yorkin kansainvälisen kasvatuksen instituutti. Hankkeen rahoittajina toimivat mm. Saksan ulkoasiainministeriö, New World Foundation ja Ford Foundation. Saksalaisia kasvattajia, tieteenharjoittajia ja julkisen sektorin edustajia lähetettiin Yhdysvaltoihin opiskelemaan ja tekemään tutkimustyötä. Tavoitteena oli tutustuttaa saksalaiset opettajat kansalaiskasvatuksen metodeihin ja instituutioihin Yhdysvalloissa, jotta he voisivat saavuttaa syvemmän ymmärtämyksen korkealle kehittyneestä amerikkalaisesta demokratiasta. (Max Horkheimer Archiv V 16.173–175.)
Tavoitteena oli muodostaa käsitys siitä, mitä saksalaiselle kasvatukselle tulisi tehdä,
jotta se johtaisi laaja-alaiseen demokratisoimiseen. Projektin oli määrä vahvistaa demokraattisten asenteiden kehittymistä saksalaisissa kouluissa ja jokapäiväisessä elämässä.
Saksalaisten opettajien tuli viedä kouluihinsa tekniikoita, joiden avulla voidaan juurruttaa
oppilaisiin ymmärrys kansalaisen velvollisuuksista ja demokratian periaatteista. Koulutuksen tuli saattaa saksalaiset opettajat tietoisiksi yleisestä vastuullisuudestaan. (Max
Horkheimer -Archiv V 16.191–248.) Totuuden politiikan sisältö erosi aikaisemmasta
siinä, että nyt edellytettiin moraalista vastuuta, kun taas kansallissosialismin viimekätisenä tavoitteena oli ollut alaikäistää ja lapsenomaistaa.
Tämän projektin peruslähtökohdissa uskottiin edelleen, että koulutuksen avulla kyetään rakentamaan uusi demokraattinen totuuden politiikka. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" -päivälehti kommentoi asiaa seuraavaan tapaan. Amerikkalaiset uskovat enemmän
kuin me, että on mahdollista ratkaista vaikeita sosiaalisia ongelmia koulutuksella ja heidän optimisminsa perustuu varmasti kokemukseen. (Max Horkheimer -Archiv V 16.173–
175.) Demokratisoimisohjelmien totuuden politiikassa oli kuitenkin samankaltaisia piirteitä kuin kansallissosialistien totuuden politiikassa, mikä saa selityksensä kansainvälisestä tilanteesta, jota luonnehti molemminpuolinen katkeruus. Tällaiset herruusasetelmaan perustuvat tavoitteet näkyvät Amerikan juutalaisten laatimista ohjelmateksteistä,
joiden sisältö oli seuraavanlainen. Tuli perustaa kahdenlaisia ohjelmia: erikseen kouluille
ja lapsille tarkoitettuja, erikseen aikuisille tarkoitettuja. Aikuisille tarkoitetuissa ohjelmissa kaikki toiminnot tuli tehdä järjestyksessä, minkä katsottiin auttavan saamaan tuloksia aikaan mahdollisimman lyhyessä ajassa. Lisäksi sen oletettiin purevan saksalaiseen

253
kansanluonteeseen, johon väitettiin kuuluvan sen, että saksalaiset tekevät mielellään sitä,
mitä käsketään. Saksalaisten ylemmyyden tunto, organisoitumishalu ja vahvan johtajan
kaipuu oli otettava huomioon luotaessa ohjelmia heille. He toimivat tällä tavalla, koska
heidät oli kasvatettu toimimaan tällä tavalla. Aikuisten ohjelmissa tuli siis osoittaa voittajan valta. Lapsille tarkoitettujen ohjelmien sen sijaan tuli olla sisällöltään humanitaarisia.
Ohjelman tavoitteena oli tuottaa vähittäinen muutos nuoremman sukupolven mentaalisessa asennoitumisessa. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.16.)
Uudelleenkoulutusprojektin käynnistäminen perustui näkemykseen, että jotain vaarallista piili edelleen saksalaisessa kulttuurissa. Tosin tätä näkemystä myös kritisoitiin. Uusi
tilanne salli monenlaisia diskursseja ja totuuden politiikkoja. Oli mahdollista jopa epäillä,
että projektissa saattoikin olla kysymys siitä, että USA haluaa rakentaa Länsi-Saksasta
vahvan linnakkeen Neuvostoliittoa vastaan. Max Horkheimer kuvaa tätä ongelmakenttää
seuraavasti saksalaista uudelleenkoulutusta koskevassa ja sen tutkimiseksi ehdotuksia
tekevässä muistiossaan.
"The key article in the German credo for more than five years has been the
inevitability of a clash between western powers and Soviet Russia. Now the
Germans feel that they were the ones who were right all alone, more so that the
western Allies in fact. With complete cynicism, they consider their greatest asset to
lie in their being the most "reliable" anti-communist force in Europe. ... ... The
Germans are already advertising this asset of theirs in every possible way. Hence
their new-found arrogance against the democracies and against Jews and antiNazis in their own midst, stemming from their belief that what America needs
above all else is a strong Germany. Hence too their assumption that all our
exhortations about democracy are nothing more than tricks with which to buy their
services more cheaply."(Max Horkheimer-Archiv IX 172.9b, 1.)
Aikakausi salli itsekriittisiäkin äänenpainoja, joiden mukaan projektit eivät tarjonneet
mitään uutta lähestymistapaa kasvatukseen. Vaikka lähdettäisiinkin siitä, että saksalaiset
ovat jossain määrin syyllisiä, tämän kertominen heille uudestaan ja uudestaan ei palvele
demokratisoimista. Vaarana on, että sorrutaan ennakkoluuloihin, joita ollaan vastustamassa (Max Horkheimer -Archiv IX 172.8; Max Horkheimer -Archiv IX 172.9b; IX
172.16). Mikään ei oikeuttanut pitämään amerikkalaisten sotilaallista voittoa myös
moraalisena voittona. Suvaitsemattomuus ei voinut toimia demokratisoimisprojektien lähtökohtana.
Elettiin kylmän sodan aikaa, mistä syystä tarkastelun kohteena olevat asiakirjat ovat
totuuden politiikkaa myös siinä mielessä, että ne palvelivat tiettyjä kansainvälisen politiikan päämääriä. Tässä yhteydessä on syytä tuoda painokkaasti esille, että tarkastelun kohteena ovat olleet nimenomaan amerikkalaisten juutalaisten tekstit. Niihin tulee suhtautua
kriittisesti. On otettava huomioon yhteiskunnallinen konteksti, jossa ne kirjoitettiin. Sitä
tosiasiaa ne kuitenkin valaisevat erinomaisesti, että totuuden politiikkoja todella harjoitettiin hyvin näkyvästi sodanjälkeisissä saksalaisissa yliopistoissa. Ideologinen taistelu
totuuden politiikasta oli siis edelleen täydessä käynnissä. Eivätkä sen keinot tässäkään
tapauksessa olleet pelkästään hyviä ja kauniita. Kansallissosialistiselle totuuden politiikalle tyypillisiä poissulkemisen käytäntöjä harjoitettiin nyt toisesta leiristä käsin, tosin lievemmissä muodoissa. Yhtä kaikki manipulaatiota harjoitettiin myös demokratisoimista
ajaneiden leireissä, jos manipulaatiolla tarkoitetaan sitä, että joitakin henkilöitä tai ryh-
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miä johdetaan harhaan siten, ettei heille anneta kaikkea käytössä olevaa tietoa, mistä
syystä he toimivat omien etujensa vastaisesti. Manipulaation kriteerinä voidaan pitää
lisäksi sitä, että jos näillä ihmisillä olisi ollut käytettävissään kaikki mahdollinen tieto, he
olisivat kyseisessä tilanteessa toimineet toisella tavalla kuin he tietoa salattaessa toimivat.
Koulutusprojektien pääorganisaattorit manipuloivat projektiin osallistujia vetoamalla
demokratisoimiseen. Projektiin osallistuneilla ei kuitenkaan ollut selvillä, että samalla
harjoitettiin varsin rankkaa poissulkemisen politiikkaa ja toimittiin keskellä suurvaltojen
välistä ideologista taistelua. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.3b.) Ongelma ei tietenkään
ole siinä, etteikö tällaisen politiikan harjoittamiselle voitaisi esittää sitä oikeuttavia perusteluja silloisessa yhteiskunnallisessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa, vaan ongelma
on siinä, ettei toteuttaville toimijoille kerrottu kaikkia projektin tarkoitusperiä. Tämäkin
totuuden politiikka perustui manipulaatioon, tiedon salaamiseen ja petokseen.
Aika oli täynnä valtaa ja pisteitä, joissa sitä oli hyvin tiheässä. Uudelleenkoulutusta ei
ensisijaisesti toteutettu koulutuksen eikä kasvatuksen vuoksi, vaan se toteutettiin ennen
kaikkea poliittisten päämäärien vuoksi. Nyt ei kuitenkaan levitetty ylemmyyden oppia,
vaan jaettiin keskinäisen tasavertaisuuden sanomaa — olkoonkin, että projektiin osallistuneet harjoittivat myös poissulkemisen politiikkaa. Lähtökohtana oli, että demokratiaa ei
voida saavuttaa vain harjoittamalla sitä, vaan demokratian puolesta on taisteltava (Max
Horkheimer -Archiv IX 172.16). Ongelmaksi jäi, kuinka kukaan saksalainen enää voi
uskoa demokratiaan, joka epäonnistui niin pahasti kuin Saksassa oli tapahtunut. Ihanne,
joka saksalaisilla oli ollut Hitleristä ja hänen supervallastaan, oli tuhottu, ja sen tilalle ei
ollut tarjolla yhtään mitään.

6.3.6. Uudelleenkoulutusohjelmat ja tieteellinen tieto/valta aikaisemman
tutkimuksen valossa
Yliopistot ja korkeakoulutus muodostivat demokratisoitumisen kannalta tärkeän toimintakentän, koska nimenomaan niissä koulutettiin henkilöitä yhteiskunnan johtaville paikoille, politiikkaan ja talouteen. Samalla ne itsessäänkin muodostivat erään keskeisen valtakentän yhteiskunnassa edustaessaan tiedettä ja tutkimusta, joiden rooli tuli kaiken aikaa
yhä keskeisemmäksi moderneissa, pitkälle kehittyneissä jälkiteollisissa yhteiskunnissa.
Kaiken kaikkiaan uudelleenkoulutuspolitiikassa vallitsi vakaa luottamus siihen, että yliopistojen demokratisointi tulisi vaikuttamaan demokratisoivasti saksalaiseen yhteiskuntaan. Amerikkalaisten mukaan saksalaisten yliopistojen tulevaisuudesta ei ollut mahdollista keskustella keskustelematta uudelleenkoulutuksesta. Yliopistojen vaikutusta uudelleenkoulutuksen onnistumiseen pidettiin tärkeänä, mikä johtui siitä, että yliopistoja pidettiin keskeisinä kansallissosialististen ja nationalististen ideoiden pesäpaikkoina. Vahvoina
saksalaisia yliopistoja luonnehtineina aatesuuntauksina voidaan tosin pitää myös liberalismia ja maailmankansalaisuutta korostaneita lähtökohtia. Niitä pidettiin positiivisina, liikkeelle saatavina voimina uudistuksille. Yliopistojen demokratisoinnissa oli oleellisesti
kysymys niiden itsemääräämisoikeudesta, itsehallinnosta ja akateemisesta vapaudesta —
vapaudesta tutkimuksen harjoittamiseen tieteen itsensä eli totuuden tavoittelun ehdoilla ja
tähän perustuvasta opetuksesta. Yliopiston tavoite määriteltiin seuraavasti: palvella
totuutta ja yksin totuutta, ei mitään muuta. Kaikki nämä olivat olleet yliopistojen etuoi-
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keuksia, jotka niiltä oli kansallissosialistisen herruuden alaisuudessa otettu pois. Tieteellinen tieto oli samalla asetettu hyvin kokonaisvaltaisesti totalitaarisen hallinnon palvelukseen. (Bungenstab 1970, 115–128.)
Ongelmaksi asettuivat tässäkin yhteydessä henkilökysymykset, koska yliopistojen
demokratisoitumisen nähtiin edellyttävän kansallissosialistisesti suuntautuneiden professorien ja muun henkilöstön eliminointia. Lisäksi tarvittiin myös sisällöllisesti demokratisoivaa uudelleenkoulutusta, koska seuraavat yliopistoon tulevat opiskelijat olivat "Hitlerjugendissa" kasvanutta nuorisoa, jonka arvomaailma oli tarpeen muokata uudelleen.
Demokratisoinnin kannalta pidettiin keskeisenä myös sitä, että yliopistoissa olisi mahdollista oppia demokratiaa konkreettisesti erilaisissa poliittisissa järjestöissä ja opiskelijaryhmissä. Yhteiskuntatieteiden roolia pidettiin merkittävänä näiden kysymysten tutkimisessa
ja demokraattisten aatteiden levittämisessä. Demokraattisen yliopiston ideaan kuului vaatimus siitä, että yhdeltäkään opiskelijalta ei voitu evätä pääsyä osalliseksi yliopistosivistyksestä rodun, sukupuolen, vakaumusten, poliittisten kantojen tai kansallisuuden perusteella. Moraalinen ja poliittinen uudelleen suuntautuminen sai positiivisen vastaanoton
opiskelijoiden keskuudessa. (Bungenstab 1970, 115–128.) Tosin varsinainen juuriin
menevä arvojen uudelleen muotoutuminen toteutui vasta seuraavan yliopistosukupolven,
68-sukupolven aikana, mitä ei kuitenkaan voida pitää yliopistojen demokratisoimisprojekteista irrallisena ilmiönä. Kriittinen teoria oli eräs keskeinen yhdistävä tekijä — filosofia, joka vaikutti sekä uudelleenkasvatuksen että opiskelijaliikehdinnän taustalla.
Kaksi muutakin filosofista traditiota voidaan selkeästi määrittää uudelleenkoulutuspolitiikan taustalla vaikuttaneiksi lähtökohdiksi saksalais-amerikkalaisen kriittisen teorian
lisäksi. Nämä olivat valistusfilosofia ja John Deweyn ajatteluun perustuva amerikkalainen pragmatismi. Ne kaikki ovat lisäksi määriteltävissä tuon ajan yhteiskunta- ja kasvatusfilosofisesti sävyttyneeksi tiedoksi ja tieteellistä tietoa tuottaneiden tutkimusten taustafilosofioiksi. (ks. esim. Bungenstab 1970, 163.)
Uudelleenkoulutuspolitiikan taustafilosofia ja linjaukset olivat amerikkalaisessa kulttuurikontekstissa peräisin toisaalta filosofis-tieteellisestä keskustelusta, toisaalta poliittisesta keskustelusta. John Deweyn ajattelulla ja amerikkalaisella pragmatismilla oli merkittävä vaikutus uudelleenkoulutuspolitiikan filosofisten perusteiden muotoiluun, samoin
kuin Hans Morgenthaun poliittisilla opeilla. Näiden lähtökohtien perustalta rakentui kaksi
erilaista linjaa uudelleenkoulutuspolitiikkaan: morgenthaulainen kova linja, jossa keskityttiin lähinnä "natsismin purkamiseen", ja deweylainen pehmeä linja, jossa keskityttiin
lähinnä demokratian rakentamiseen. Morgenthaun opit ottivat tuulta tilanteessa, jossa
amerikkalainen suuri yleisö kuuli ja tuli tietoiseksi keskitysleireistä. Morgenthaun pääasiallisena tavoitteena oli estää kansallissosialistisen herruuden alasajon avulla Saksan vahvistuminen. Tavoitteen asettelujen perustelut olivat ennen kaikkea sotilaalliset: estää Saksaa vahvistumasta sotilaallisesti, jotta se ei syöksisi maailmaa uudelleen kauhun ja pelon
valtaan. Tästä syystä Morgenthau-suunnitelma (Morgenthau-Plan) käsitteli vain vähän
kasvatusta ja sen merkitystä yhteiskunnan jälleenrakentamiselle. (Schlander 1981, 40-45.)
Morgenthaun mukaan saksalaista kasvatusta voidaan kuitenkin luonnehtia kahden tai
kolmen ihmisiän ajalta "virheelliseksi kasvatukseksi" (miseducation). Tämä tarkoitti mm.
sitä, että saksalaisille tyypillinen sotaisa henki istutettiin lapsiin kouluissa. Koulutusinstituutiot lastentarhoista yliopistoihin olivat välittäneet ideologiaa preussilais-saksalaisesta
herruudesta. Morgenthaun mukaan koulut oli mahdollista puhdistaa kansallissosialistisesta hengestä, kun taas perheiden puhdistaminen oli vaikeampaa. Ongelmaksi asettui-
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kin, että Hitlerin ajan ideologian omaksuneet vanhemmat välittäisivät sen kasvatuksessa
lapsilleen eli seuraavalle sukupolvelle. (Schlander 1981, 40–45.) Uudenlaisten demokraattisten oppimisprosessien potentiaalien voidaan tällä perusteella tulkita löytyvän
pikemminkin muodollisten koulutusinstituutioiden sisältä kuin epämuodollisista kasvatusinstituutioista, kuten perheistä. Kaiken kaikkiaan Morgenthaun oppeja luonnehti syvä
pessimismi, jonka valossa saksalainen sivistystoimi ja koulutusjärjestelmä näyttäytyivät
kansallissosialismin läpäiseminä, mistä syystä koulutusinstituutioiden uudelleen avaamisellakaan ei ollut kiirettä.
John Deweyn merkitys uudelleenkoulutuspolitiikan filosofisena isänä perustui kokonaan toisenlaisiin lähtökohtiin, joissa demokraattiselle kasvatukselle ja demokraattisen
yhteiskunnan rakentamiselle haettiin eettisiä perusteluja. Deweyn näkemyksillä oli suoranaista poliittista vaikutusta uudelleenkoulutussuunnitelmiin. Dewey asettui vastustamaan
saksalaista idealistista filosofiaa, jonka uskottiin vaikuttaneen kansallissosialistisen ideologian taustalla. Yllättävää hänen näkemyksissään on, että kritiikki kohdistui erityisesti
Immanuel Kantin filosofiaan, jota hän piti saksalaisen imperialismin tiennäyttäjänä. Tätä
perustellaan sillä, että kantilainen filosofia on luonteeltaan kaksijakoinen. Se jakaa maailman tosiasioiden maailmaan ja pitämisen eli ihmisten välisten moraalisten siteiden maailmaan. Sama kahtiajako luonnehtii tämän filosofian ihmiskäsitystä. Se mahdollistaa tieteelliseen tietoon perustuvan, moraalisesti kylmän ja laskelmoivan toiminnan, koska
moraaliset arvostelmat on irrotettu puhtaasta tieteestä ja tieteellisestä tiedosta. Dewey
kohdisti saman kritiikin myös kantilaiseen etiikkaan ja kategorisen imperatiivin ideaan,
jonka hän katsoi antavan yksittäiselle ihmiselle oikeuden omien toimintojensa arvottamiseen ilman, että sosiaaliset ja ajalliset tekijät olisi huomioitu. Lisäksi hän kritisoi Kantin
etiikkaa tyhjästä formalismista. (Schlander 1981, 45–51.)
Deweyn mukaan kantilainen etiikka ei johda yksilön autonomiaan eikä kypsyyteen
tehdä itse moraaliset ratkaisunsa. Välttämättömyyden valtakuntaa korostaessaan se johtaa
pikemminkin siihen, että jokin yhteiskunnallinen instituutio, esimerkiksi valtio, tekee
moraaliset ratkaisut autonomisten subjektien puolesta. Tällainen asetelma konkretisoitui
kansallissosialistiseen herruuteen perustuvassa valtiossa. Saksalainen koulujärjestelmä
välitti idealismin mukaista filosofiaa ja tietoa. Jotta koulujärjestelmää olisi mahdollista
demokratisoida ja jotta se voisi välittää demokratian perustana toimivaa filosofiaa, tulisi
sen kytkennät valtioon olla väljemmät. Demokratisoiminen merkitsi Deweylle amerikkalaisen pragmatismin mukaisia demokraattisia käytäntöjä kouluissa. Demokraattinen koulu
tarkoitti sitä, että kaikkia lapsia opetettaisiin tasa-arvoisesti katsomatta heidän rotuunsa,
vakaumukseensa tai sosiaaliseen asemaansa, ja sitä, että koulu täten olisi tasavertaisesti
"moniääninen". Deweyn mukaan saksalainen koulu oli ehdottomasti epädemokraattinen
ja saksalaisen idealismin tilalle tulisi asettaa amerikkalainen pragmatismi, joka toimisi
demokratisoimisen filosofisena perustana. Schlander (1981, 45–51) väittää, että konkreettisten uudelleenkoulutustoimien filosofisena perustana toimi ensimmäisellä jaksolla Morgenthaun kova linja ja tätä seuranneella jaksolla Deweyn filosofia.
Amerikkalaiset kasvattajat olivat vaikuttuneita John Deweyn kasvatusfilosofiasta ja
koulua koskevista teorioista, joita määritti luottamus ihmisten sivistettävyyteen ja kyvykkyyteen oppia kokemuksista. Valistusajattelusta peräisin oleva näkemys ihmisten samanarvoisuudesta perusteli mahdollisuuksien tasa-arvoa sivistyksessä (im Bildungswesen).
Tosin amerikkalaisessakin koulujärjestelmässä käytiin katkeria kiistoja siitä, toteuttiko se
tasa-arvoisuuden periaatetta, vai oliko pikemminkin kysymys siitä, että se yritti sulattaa
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kaikista sosiaalisista kerrostumista peräisin olevat lapset samaan muottiin. Joka tapauksessa tätä filosofiaa hyödynnettiin myös uudelleenkoulutusohjelmissa, jotka sisälsivät
koulutusjärjestelmän rakennereformien, oppimisprosessien organisoinnin, sisältöjen ja
oppimateriaalien uudistamisen tavoitteet saksalaisen demokratian kehittymisen edistämiseksi. (Lange-Quassowski 1981, 60-62.)
Pedagogiikan, filosofisen (tieteellisen) tiedon ja politiikan (vallan) välinen yhteenliittymä näkyy konkreettisesti näissä demokratisointiin tähdänneissä uudelleenkoulutusohjelmissa, joita siitä syystä on perusteltua määrittää Michel Foucault'lta peräisin olevalla
käsitteellä totuuden politiikka. Aikaisemmin saksalaisessa yhteiskunnassa, pedagogisissa
instituutioissa ja tiedeinstituutiossa vallinnut totuuden politiikka yritettiin nyt korvata
uusilla, osittain samansuuntaisilla, mutta osittain myös toistensa kanssa kilpailevilla
totuuden politiikoilla. Merkittävää on lisäksi se, että filosofisilla ja pedagogisilla aatevirtauksilla oli merkitystä sivistys-, kasvatus- ja koulutusratkaisujen perustana. Schandler
(1981, 51-52) kuitenkin väittää, että yritys muuttaa saksalaista koulutusjärjestelmää ja
koulua pragmatismin periaatteiden mukaiseksi epäonnistui, koska pedagogiikan ammattilaiset kantoivat toisenlaisia näkemyksiä, jotka olivat peräisin saksalaisesta kulttuuriperinteestä. Eräänä tällaisena voidaan pitää myös kriittistä teoriaa, jonka merkitystä tarkastellaan luvussa 3.8.

6.3.7. Tiedon ja vallan yhdistelmä uudelleenkoulutusohjelmien
oikeuttajana — Max Horkheimerin arkistomateriaaliin perustuva
historiallinen rekonstruktio
Kiistattomasti voidaan osoittaa, että uudelleenkoulutusohjelmien perustaksi tehtiin tutkimusta kansallissosialistisesta ideologiasta ja että kriittinen teoria ja sen kasvatus- ja sivistysdiskurssi toimivat näiden praktisten pedagogisten projektien filosofis-tieteellisenä legitimaationa. Seuraavassa täydennetään kriittisen teorian sivistysdiskurssin ja uudelleenkoulutusohjelmien taustafilosofian rekonstruktioita. Lähteenä käytetään ns. Frankfurtin
koulukunnan jäsenten laatimaa tutkimusasiakirjaa "Memorandum on the ELIMINATION
OF GERMAN CHAUVINISM by The Institute of Social Research" (Max Horkheimer Archiv IX 172.27). Muistio laadittiin vuoden 1942 elokuussa, jolloin ns. Frankfurtin koulukunta oli maanpaossa Yhdysvalloissa. Se toimi New Yorkissa "The Institute of Social
Research" -organisaationa. Muistion lähtökohtaoletuksena oli jo tuolloin sodan aikana se,
että liittoutuneet tulevat voittamaan sodan ja tuhoamaan kansallissosialistisen valtajärjestelmän.
"After the destruction of the Nazi regime by force of arms, the United Nations will
be faced with the task eradicating National Socialist influence over the minds of
German youth."(Max Horkheimer -Archiv IX 172.27, I).
Muistiossa tarkastellaan kasvatusta ja vapaa-ajan toimintoja sekä näissä toimintamuodoissa käytettyjä metodeja tarkoituksena selvittää saksalaisen nuorison keskuudessa vallitsevan sovinismin historiallista syntymekanismia — sovinismin, joka mahdollisesti vaikutti kansallissosialismin nousuun. Tätä oli tärkeää tutkia, jotta demokraattiset voimat
voisivat sodan jälkeen estää tämänsuuntaisten liikkeiden syntymisen ja etenemisen, mitä
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pidettiin todennäköisenä kehityssuuntana kaoottisissa olosuhteissa aikaisemman valtajärjestelmän romahdettua. Muistiossa kuvataan kasvatuksessa "varhaiskansallissosialistisessa Saksassa" vallinnutta tilannetta. Kasvatus pidettiin täysin erillään politiikasta.
Koulut olivat konservatiivisia. Opettajan auktoriteetti perustui oletetulle ylivoimaiselle
tietämykselle. Opetussuunnitelma perustui traditionaalisille kulttuuriarvoille. Kansallissosialismi korvasi nuorisolle sen menettämän aikaisemman vapauden vääristyneillä ihanteilla ja voitti sen luottamuksen tarjoamalla nuorille turvallisen paikan tuotantoprosessissa. Kansallissosialismin aiheuttamat muutokset tulisi ottaa huomioon kansallissosialistisen ideologian jälkeisessä demokraattisessa kasvatuksessa. Ei riitä, että traditionaalinen
oppiminen, älyllisyys ja muut sivistysarvot palautetaan valtaan. Demokratiaan suuntautuvan kasvatuksen tulee olla luonteeltaan praktista, koska kansallissosialistisessa Saksassa
vallitsi voimakas pragmaattinen mielentila. Uudelle sukupolvelle on annettava paikka
demokraattisessa jälleenrakentamistyössä. Kasvatuksen ja poliittisen välinen kuilu saadaan poistettua kytkemällä kasvatus demokraattisen elämäntavan käytäntöihin. Kasvatus
toteutui kansallissosialistisessa Saksassa olennaisesti nuorison vapaa-ajantoiminnoissa,
jotka olivat tuona ajankohtana luonteeltaan vahvasti sovinistisia ja "esisotilaallisia", mikä
näkyi esimerkiksi urheilulajien harrastuksessa. Kulttuuriharrastuksia leimasi puolittainen
sivistys ("intermediate culture"), jonka avulla välitettiin tehokkaasti kansallissosialistisia
ideoita. Puolittainen sivistys ("keskikerrosten kulttuuri") tosin sisälsi myös kansallissosialismin vastaisia ideoita, mistä syystä joukkotiedotusvälineitä olisi mahdollista hyödyntää
myös demokraattisen kansalaisuuden rakentamisen palveluksessa. Muistiossa keskusteltiin lisäksi yhteisötoimintojen demokratisoimisen tarpeellisuudesta. Siinä esitettiin tutkimusta ja kenttätyötä koskeva ohjelma. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.27, I)
Vaikka kansallissosialistit nousivatkin vuonna 1933 valtaan parlamentaarisin keinoin,
kansallissosialistinen järjestelmä säilytti kyseisen muistion mukaan poliittisen valtansa
vuonna 1942 ainoastaan sotilaallisin keinoin. Tästä huolimatta oli vaarana, että se jäisi
elämään myyttinä nuoren sukupolven tietoisuuteen. Tarvittiin jatkuvaa uudelleenkasvatusta ja -koulutusta, jotta kansallissosialistisen tradition vaikutus voitaisiin katkaista. Saksalaista kansanluonnetta leimasi ristiriita, joka ilmeni toisaalta kansallissosialistisena barbariana ja toisaalta saksalaisena panoksena yleismaailmalliseen kulttuuriin. Saksalaisen
kulttuurin "patologiset" muodot tulisikin suunnata uudelleen rauhaan ja kansojenyhteisön
toimintaan. Muistion mukaan Saksaa ei ollut mahdollista muuttaa ulkopoliittisesti muutoin kuin sotilaallisella voimalla, kun taas kansallissosialistista henkeä vastaan oli mahdollista taistella rauhanomaisin kasvatuksellisin keinoin. Muistiossa todetaan, että tällaiset
kysymykset saattavat vaikuttaa ennen aikaisilta, mitä ne kuitenkaan eivät ole, koska toisen
maailmansodan syttymisen sosiaalipsykologiset tekijät voidaan selittää sillä, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen puuttui suunnitelmallinen demokratisoimishanke. Sellaisen suunnittelu nähtiin tarpeelliseksi jo tässä vaiheessa, vuonna 1942, koska Saksassa vallinneita olosuhteita pidettiin sellaisina, että niiden muuttaminen edellytti ulkopuolista
ohjausta, mitä ei ollut toteutettu vuoden 1918 jälkeen. (Max Horkheimer -Archiv IX
172.27, 1.)
Moraalisen oppimisen kannalta merkityksellinen kysymys on, olivatko tavalliset kansalaiset vai pelkästään kansallissosialistinen hallinto vastuussa siitä, että maailma sytytettiin
tuleen. Se saa muistiossa kahtalaisen vastauksen. Yhtäältä voidaan perustellusti väittää,
ettei koko järjestelmä olisi ollut mahdollinen ilman kansalaisten tukea, aktiivista osallistumista ja myötäilyä. Toisaalta yksikään yksittäinen nuori saksalainen ei olisi kyennyt vas-
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tustamaan näiden yhteiskunnallisten voimien ja kansallissosialistisen koneiston etenemistä. Kansallissosialismia ei voida pitää pelkästään yksittäisen saksalaisen ongelmana,
vaan sille oli luonteenomaista, että se kattoi koko yhteiskunnan. Tämä tarkoittaa muistion
mukaan sitä, että jos esimerkiksi amerikkalaista kulttuurialkuperää oleva lapsi olisi otettu
1930-luvun Saksaan kansallissosialistisessa järjestelmässä kasvatettavaksi, hänestä olisi
voinut kehittyä täydellinen kansallissosialisti. Näin olisi voinut tapahtua sellaisen valtakoneiston alaisuudessa, joka tuhoaa lapsen kriittisyyden, ymmärryksen ja riippumattoman
arviointikyvyn. Muistiossa väitetään, että useimmat saksalaiset tytöt ja pojat ovat juuri
tällaisessa kasvatuksellisessa tilanteessa. Muistiosta välittyy kuitenkin vakaa luottamus
siihen, että Saksa tulee häviämään sodan ja kansallissosialismi tullaan kukistamaan. Se on
ensisijaisesti laadittu siitä syystä, että kansallissosialistisen järjestelmän katoamisen ei
välttämättä katsottu merkitsevän uudenlaisen demokraattisen mentaliteetin muotoutumista nihilismin ja aggressiivisen autoritaarisuuden tilalle. Demokratiaa ja demokraattista
mentaliteettia pidettiin tärkeänä, koska ne tulisivat leimaamaan Keski-Euroopan henkistä
ja poliittista kohtaloa. Demokratisointiin tähtäävän kasvatustoiminnan iskulause kuului
seuraavasti. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.27, 2–3.)
"Who wins the youth wins the peace. Those whose education was completed under
National Socialism may or may not be entirely lost for democracy; they are
certainly beyond the range of planned education."(Max Horkheimer -Archiv IX
172.27, 3.)
Kansallissosialistista koulureformia oli kuvattu yhtenä tehokkaimmista välineistä fasistisen hengen juurruttamiseksi nuorisoon. Muistion mukaan se ainakin oli kiistämätöntä,
että saksalaisella koulujärjestelmällä oli aina ollut tärkeä rooli sovinismin ja rasismin
välittämisessä ja että kansallissosialismin menestys oli hyvin suuressa määrin riippuvainen nuorison kasvatuksesta ja nuoren sukupolven halukkuudesta toimia kansallissosialistisen valtajärjestelmän tavoitteiden suuntaisesti sekä halukkuudesta omaksua imperialistinen etiikka. Muistion mukaan ei valitettavasti ollut epäilystäkään siitä, etteikö kansallissosialistinen kasvatus olisi ollut onnistunutta ja etteikö nimenomaan saksalainen nuoriso
olisi ollut keskeinen kansallissosialismin tukipilari. Nuoriso propagoi kansallissosialistista henkeä yhdessä teollisen, hallinnollisen ja sotilaallisen johdon kanssa. Tästä syystä
sodanjälkeinen uudelleen suuntautuminen edellytti uudenlaista suunnitelmallista kasvatusjärjestelmää, joka vähitellen poistaisi kansallissosialistisen ideologian ja valmistaisi
perustaa demokraattisten yhteiskuntamuotojen hyväksymiselle. (Max Horkheimer Archiv IX 172.27, 4–8, 11.)
Saksalainen kasvatus oli pitkään perustunut "epäpoliittiselle" kulttuurille eli siihen,
että uskottiin tiettyihin "ikuisiin arvoihin", jotka opetettiin ja opittiin ylhäältä tulevien
ohjeiden mukaisesti kyseenalaistamatta asioita ja vallitsevia "totuuksia". Saksalainen koulutusjärjestelmä oli kaiken kaikkiaan hyvin konservatiivinen ja autoritaarinen. Tämä traditionaalinen koulutusjärjestelmä tuli ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa
vieläkin "järjettömämmäksi" ja epätasa-arvoisemmaksi. Kansallissosialistit käyttivät
tilannetta hyväkseen rakentamalla irrationaalisen ideologian, jonka mukaisesti sivistysarvoista tehtiin pelkkiä vallan instrumentaalisia välineitä. Tämä mahdollisti sen, että yhteiskunta muutettiin äärimmäisen rationalisoiduksi ja mekanisoiduksi tekniseksi koneistoksi.
Tämä puolestaan edellytti sitä, että ihmisten ajattelua ja toimintaa muokattiin konemaiseksi, mikä vastasi hyvin massatuotannon ja massaorganisaatioiden vaatimuksiin. Tästä
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syystä myös sodanjälkeisen uudelleenkasvatuksen tulisi olla praktista ja pragmaattista,
jotta se voisi olla tehokasta. Demokratiaa tuli opettaa todellisena toimivana järjestelmänä
ja oppia todellisessa toiminnassa, joka edistäisi yleistä hyvinvointia. Saksalaisen nuorison tuli havaita, että uusi järjestelmä toimii yhtä tehokkaasti kuin kansallissosialismikin ja
kykenee yhtä tehokkaasti vastaamaan ihmisten tarpeisiin. Uudelleenkasvatus voisi näillä
edellytyksillä onnistua rakentamaan demokraattista yhteiskuntaa. Lisäksi demokratian
toteutuminen edellyttäisi sitä, että nuoriso saataisiin omaksumaan uusi ideologia, joka
perustuisi haluamisen vapaudelle. Tämä ideologia olisi vastakkainen kansallissosialismin
ideologialle, jonka mukaan oli opittu uhrautuen toteuttamaan toimintoja, jotka tosin tuottivat taloudellista turvallisuutta ja psykologista kompensaatiota. (Max Horkheimer Archiv IX 172.27, 4–8, 11.)
Uudelleenkoulutuksen tuli rakentaa esimerkiksi työntekijöille näkemys itsestään
vapaina ihmisinä ja korvata täten ideologia, jonka mukaan he olivat vain "ihmismateriaalia". Uudenlaisille perusteille rakentuva koulutusjärjestelmä tulisi kansallissosialismin
kukistumisen jälkeen rakentaa suunnitelmallisesti ja systemaattisesti kattamaan kaikki
kasvatusinstituutiot. Kansallissosialismin ideologia tulee ymmärrettäväksi sitä taustaa
vasten, että kansallissosialismin nousu alkoi sinä päivänä, kun nuori sukupolvi huomasi,
ettei aiemmin vallinnut yhteiskuntamuoto kyennyt takaamaan heille työpaikkoja. Eräs
Hitlerin onnistumisen salaisuuksista olikin, että hän kykeni takaamaan nuorille työtä ja
tekemistä. Uusien työpaikkojen ehtona kuitenkin oli "aivoton" poliittinen alistuminen ja
kyselemätön tottelevaisuus, mistä työpaikkojen jakamisella palkittiin. Spontaanisuutta ja
aloitteita rohkaistiin vain autoritaarisuuden sallimissa hyvin kapeissa rajoissa. Täten myös
sodanjälkeisen koulutuksen tulisi paitsi valmistaa nuorisoa työelämään, sen olisi myös
kyettävä takaamaan heille uusia työpaikkoja esimerkiksi sellaisilla alueilla, jotka edistäisivät kansakunnan kehittymistä demokraattiseksi yhteisöksi. (Max Horkheimer -Archiv
IX 172.27, 4–8, 11.)
Näiden tavoitteiden toteuttaminen edellytti radikaalia uudistusta oppimisinstituutioissa. Niiden tyypillisimpiä tunnusmerkkejä olivat kansallissosialistisella ajalla jäykkä
standardisointi, opetussuunnitelman yksinkertaistaminen ja keskittyminen fyysiseen,
"rodulliseen" ja luonteen kasvatukseen sekä älyllisyyden laiminlyöminen. Kaiken tämän
autoritaarisuuden toteuttamisessa käytettiin kuitenkin antiautoritaarisia metodeja: opettaja ei ollut auktoriteetti, vaan yksi "vertaisista", jonka johtava asema saattoi perustua
vaikkapa siihen, että hän oli fyysisesti kyvykkäämpi tai että hänellä oli hallussaan oikea
ideologia. Totalitaarisen valtion poliittiset ja yhteiskunnalliset "tosiasiat" tunkeutuivat
kansallissosialistisen koulun seinien sisäpuolelle. Esimerkiksi "Hitlerjugendilla" oli merkittävä rooli koulun toiminnoissa. Kyynisen pragmatismin ja anti-intellektualismin poistaminen, oppimisinstituutioiden uudistaminen ja oppimisprosessien saattaminen oikeille
raiteilleen edellyttikin sodan jälkeen kasvatusta vapaaseen, kriittiseen ajatteluun, mikä on
kiinteässä yhteydessä puheen, lehdistön, uskonnon jne. demokraattisiin vapauksiin.
Sodanjälkeisen kasvatuksen keskeisimpiin tehtäviin katsottiin kuuluvan johdattaa nuoriso
takaisin humanistisen sivistyksen (civilisation) piiriin, minkä kansallissosialismi oli
tehokkaasti poistanut ja korvannut pragmaattisella nihilismillä. Tehtävän toteuttaminen
edellytti opettajia, jotka elävät tällaisen sivistyksen maailmassa ja kykenevät toimimaan
intellektuaalisesti johtavina henkilöinä. Kansallissosialistiset opettajat, jotka ovat "saksa-
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laisen ihmisen" ruumiillistumia, tuli korvata opettajilla, jotka koulutetaan kansainvälisen
yhteistyön hengessä. Tästä syystä oli tarpeellista perustaa opettajien ja opiskelijoiden
vaihto-ohjelmia. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.27, 8–12.)
Koulutusjärjestelmän sodanjälkeisen jälleenrakentamisen tuli edistää kansallissosialismin alasajoa ja uuden demokraattisen järjestyksen normaalia toimintaa. Jotta edellä esitetyt työllistämistavoitteet voitaisiin toteuttaa, kiinnitettiin uudelleenkoulutuksen suunnittelussa erityistä huomiota taloudellisiin tekijöihin. Kasvatus demokratiaan edellytti myös
sitä, että kansainvälisten kasvatuksen asiantuntijoiden ja liike-elämän edustajien tulisi
ottaa johtava rooli koulutuksen suunnittelussa, johon tuona ajankohtana osallistuivat myös
taloudelliset intressiryhmät. Taloudellisten intressiryhmien etujen mukaista oli ollut vastata osasta kansallissosialistisen ajan koulutusta valtion ja puolueen ohella. Täten nämä
ryhmät myös kannattivat täysin totalitaarista yhteiskuntajärjestelmää. Uuden koulutusajattelun tulisi perustua demokraattisen talouden vaatimuksille. Koulutuksessa tulisi välttää
kovin pitkälle menevää erikoistumista, joka edistää atomisoitumista, pirstaleisuutta ja
eristäytyneisyyttä työelämässä. Uudelleenkoulutuksessa tulisi keskittyä siihen, että opiskelijoita koulutetaan toimimaan hyvin laaja-alaisesti tuotannossa ja hallinnossa, jotta
autoritaarisen byrokratian luonnetta voidaan muuttaa sisältä käsin. (Max Horkheimer Archiv IX 172.27, 13–15.)
Erityistä huomiota tulisi kiinnittää koulutuksen järjestämisessä myös siihen, että saksalainen nuoriso on tietynlaisessa hajaannuksen ja turvattomuuden tilassa, koska kansallissosialismi on korvannut läheisiin ihmissuhteisiin perustuvat auktoriteetit etäisemmillä
yhteiskunnallisilla auktoriteeteilla, esimerkiksi perheen nuorisojärjestöillä ja puolueella.
Myös uudelleenkasvatuksessa tulisi kiinnittää huomiota nuorison poliittiseen kasvatukseen aivan samoin kuin kansallissosialistisessa järjestelmässäkin, mihin suurin osa nuorisojärjestöistä tähtäsi, koska kansallissosialismin tavoitteena oli opettaa nuorisolle, että
kaikki instituutiot, suhteet ja arvot olivat äärimmäisen poliittisia. Uudelleenkasvatuksessa
tuli kuitenkin antaa aivan toisenlainen kuva politiikasta, joka kansallissosialistisessa muodossaan oli "hyvän ja pahan tuolla puolen, perusluonteeltaan moraalitonta toimintaa, joka
tähtää pelkästään valtaan". (Max Horkheimer -Archiv IX 172.27, 15–17.)
"The new generation knows politics only in its National Socialist form, and this
form is 'beyond good and evil', right and wrong, true and false, an amoral activity
aiming exclusively at power. The German youth will have to learn that politics is
not naked power, that there is truth and falsehood in politics, and that the
democratic freedoms presuppose this distinction. The acquisition of such
knowledge is not only a matter of education but also of practice. The isolation of
learning from politics would throw the German youth into a vacuum from which it
will seek an outlet in secret political activities. Fear of a 'politicalization' the school
was one of the most serious handicaps of the Weimar Republic and gave easy
access to the National Socialist philosophy." (Max Horkheimer -Archiv IX 172.27,
17.)
Uudelleenkoulutuksen toteuttaminen edellytti myös opetussuunnitelman uudistamista,
mikä tarkoitti lähinnä sitä, että poliittiset menetelmät olisivat välttämättömiä uudistettaessa oppimista "objektiiviseksi" ja tietoa totuudenmukaiseksi. Kansallissosialistiset tiedon
vääristelyt tulisi poistaa oppikirjoista ja opetussuunnitelmasta ja kertoa koko totuus tästä
järjestelmästä poistamalla ideologinen aines. Erityisesti luonnontieteellistä tietoa tulisi
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saattaa objektiivisemmaksi (esimerkiksi rotuopin poistaminen) ja humanistisen tiedon
osuutta lisätä. Tosin humanistista tietoakin leimasi kansallissosialistisessa muodossaan
saksalaisuuden ja sankaruuden ihannointi. Opetusmateriaalissa ja opetussuunnitelmassa ei
enää tule viitata kansallissosialistisiin käytäntöihin, vaan viittaukset niihin tulee korvata
demokraattista yhteiskuntajärjestystä koskevilla esimerkeillä. Autoritaarisen sankarin
kuva tulee purkaa, jotta nuoriso ei enää sitä kautta samastu kansallissosialistiseen ideologiaan. Opiskelijoiden tuli jälleen oppia kehittämään mielikuvitustaan, koska omien mielikuvien, toivon ja kaipauksen, henkiin herättäminen ilmensi intellektuaalisen vapauden
uudelleen syntymää, mikä taas puolestaan voi auttaa pääsemään irti totalitaarisesta mekanisoinnista ja rationalisoinnista. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.27, 17–19.)
Kansallissosialistisessa koulutusreformissa onnistuttiin kaventamaan kuilua korkeakoulutuksen ja muiden koulutusasteiden väliltä, mutta samalla onnistuttiin madaltamaan
yliopistojen taso niin alhaiseksi, ettei tällaista oltu aiemmin modernin sivistyksen historiassa nähty. Uudelleenkoulutusohjelmien haasteena pidettiinkin yliopistojen aikaisemman
aseman palauttamista ilman, että samalla uudelleen rakennettaisiin eri koulutusasteiden
välinen kuilu. Intellektuaalista valmistautumattomuutta pidettiin eräänä syynä siihen, että
nuorista yliopisto-opiskelijoista tuli niin helposti vanhojen ja uusien sovinistien taantumuksellisten opetusten uhreja. Heillä ei ollut valmiuksia vastustaa professorien auktoriteettia eivätkä he olleet saaneet poliittista kasvatusta, joka olisi voinut suojata heitä opiskelijajärjestöjen levittämältä propagandalta. Demokratian vastaiset professorit hyökkäsivät demokraattisia voimia vastaan esimerkiksi vedoten tieteelliseen riippumattomuuteen.
Saksalaisilla yliopistoilla oli perinteisesti ollut kaksi pääasiallista tehtävää: toisaalta erikoistunut professionaalinen koulutus ja toisaalta 'Bildung', millä tarkoitettiin syvällistä
ymmärtämystä ja integroitunutta tietojärjestelmää erityisesti humanistisessa tietämyksessä. Avoin poliittinen kasvatus demokraattisessa hengessä voisi yhdistää näitä kahta erilaista yliopiston tehtävää. Lisäksi se voisi antaa positiivisen sisällön tieteellisen riippumattomuuden idealle. Opiskelijat kykenisivät tarkastelemaan kriittisesti esimerkiksi kansallissosialistista ideologiaa, jos heidät saataisiin tiedostamaan erilaisten filosofioiden
poliittiset seuraamukset ja tieteellisten löydösten sovellutusten seuraamukset yhteisön
kehitykselle. Sitä tosin ei käynyt kiistäminen, etteivätkö kansallissosialistit olisi harjoittaneet poliittista kasvatusta ja tieteen soveltamista politiikkaan, minkä avulla he juuri olivat
kehittäneet hallinnasta ja massojen ohjailusta hyvin pitkälle erikoistunutta tieteellistä tekniikkaa, jota kaiken aikaa testattiin ja kontrolloitiin. Esimerkiksi "Adolf Hitler" -koulut ja
"Ordensburgen" olivat terrorin harjoittamisen tieteellisen koulutuksen malli-instituutioita.
Näiden koulujen oppilaat eivät tule unohtamaan kokemuksiaan. Siten heidän tietonsa voi
kääntyä tuhoavaksi voimaksi yhteiskunnassa, ellei sitä valjasteta uudelleen sellaisen
poliittisen koulutuksen avulla, joka tähtää demokraattiseen johtajuuteen. Demokraattisen
koulutuksen tulee läpäistä koulutusjärjestelmää sen alkuaskelmilta aina yliopistokoulutukseen asti. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.27, 19–21.)
Saksalaista yhteiskuntaa ja ihmisten elämää leimasi raportin mukaan liukuhihnamallin
mukainen mekanistinen tehokkuus, joka ulottui myös vapaa-ajan toimintoihin, joita
lisäksi leimasi kulttuuriteollisuus, joka edisti pakoa todellisuudesta. Esisotilaallisiin taitoihin valmistavalla urheilulla oli lisäksi keskeinen sija kansallissosialistisen ajan ihmisten
elämässä. Erityisesti tähän toimintaan tuli kiinnittää huomiota, koska se muodosti uhkatekijän, joka ei poistuisi hallintokäytäntöjä demokratisoimalla ja poliittista järjestelmää
muuttamalla. Autoritaarisuuden ja kovan kurinalaisuuden (esim. johtajan alaisuudessa
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tehdyt kollektiiviset harjoitukset) leimaama urheiluhenki tuli korvata sellaisella urheilun
harrastamisella, joka olisi paremmin yhteen sopiva inhimillisten ja demokraattisten käsitysten kanssa. Urheilussa tuli rohkaista tervettä joukkuehenkeä sekä "reilun pelin" ja
oikeudenmukaisuuden periaatteita, jotka tällaisenaan puuttuivat kansallissosialistisesta
urheilusta. Kansallissosialistiselle mentaliteetille oli tyypillistä myös vääristynyt, totalitaarinen kollektiivisuus, joka merkitsi yksilön valmiutta uhrata itsensä aggressiivisen
yhteisön puolesta. Tätä yhteisöllisyyttä tulisi nuorison keskuudessa muuttaa demokraattiseksi ja solidaarisuuteen perustuvaksi, koska nuorille joka tapauksessa oli tunnusomaista
yhteenkuuluvuuden hakeminen ja ryhmänmuodostus. Tähän tulisi vaikuttaa kouluissa
demokraattisen opetuksen avulla. Kuriin ja järjestykseen perustuva organisoitumisen periaate tulisi korvata solidaarisuuteen perustuvalla vapaaehtoisella ryhmänmuodostuksella,
jolloin demokratian perusteet toteutuisivat jo epämuodollisissa yhteenliittymissä. (Max
Horkheimer -Archiv IX 172.27, 22-24, 31–36.)
Saksalainen massakulttuuri (suurille kansanjoukoille suunnatut, lähinnä teknologisesti
tuotetut kulttuurituotteet) oli raportin mukaan ollut edistämässä kansallissosialistisen
mentaliteetin leviämistä, vaikkei massakulttuuri itsessään esiintynytkään yhtä laajamuotoisena kuin esimerkiksi amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Se ei ollut läheskään yhtä kattavaa, vaan lähinnä suurten kaupunkien etuoikeus. Raportissa luonnehditaan kyseistä kulttuuria "keskinkertaiseksi kulttuuriksi" ("intermediate culture" 68 ), jota kuluttavat lähinnä
alemmat keskiluokat ja ylemmät luokat lukuun ottamatta yhteiskunnan huippua ja humanistisen sivistyksen saaneita intellektuelleja. Tämä "keskikerrosten kulttuuri" tai "puolittainen sivistys", joka ilmenee esimerkiksi kirjallisuudessa, oli valmistanut nimenomaan
keskiluokkaa kansallissosialistisiin ihanteisiin ja asenteisiin. Sille tyypillisiä piirteitä olivat haaveellisuus, yksilön uhraamisen ajatus, älyllisyyden väheksyntä ja myyttinen menneisyyden ylistys. Tällä kulttuurimuodolla on yhteytensä myös massojen kulttuuriin, jota
välitetään esimerkiksi television ja elokuvien kautta ja joka poistaa riippumattoman ajattelun ja kritiikin. Kansallissosialistinen henki näkyi erittäin selvästi myös teknisessä massakulttuurissa. Ihmiset täytyi tehdä tietoisiksi "keskikerrosten" ja massakulttuurin vaikutuksista ja siitä, että kulttuurituotteet levittivät kansallissosialistista ja sovinistista ideologiaa. Esimerkiksi elokuvien tuotanto oli hyvin laajasti kansallissosialistisen ideologian
sävyttämää ja sen johtopaikat sovinistien miehittämiä. Tätä kenttää uskottiin voitavan
muuttaa vähemmän sovinistiseksi ja vähemmän nationalistiseksi, koska nämä toimintamuodot olisivat todennäköisesti taloudellisesti ahtaalla sodanjälkeisessä Saksassa. Näiden kulttuurimuotojen vaikutus tuli korvata koulutuksessa tarjottavalla laaja-alaisella ja
monenlaisia yhteiskunnan instituutioita käsittelevällä tiedolla. (Max Horkheimer -Archiv
IX 172.27, 25–31, 34.)
Kyseisessä muistiossa luonnosteltiin edellä esiteltyjen tietojen lisäksi myös uusia tutkimus- ja kenttätutkimussuunnitelmia, joiden sisältö oli tiivistetysti seuraavanlainen. KeskiEuroopan ja Yhdysvaltojen oppimisinstituutioiden organisationaalisten ja hallinnollisten
mallien vertaileva tutkimus tulisi käynnistää, jotta voitaisiin saada tietoa siitä, miten
eurooppalainen järjestelmä edisti demokratianvastaisia ja sovinistisia suuntauksia. Toiseksi tulisi tehdä analyysi siitä, miten ammatillinen asema oli yhteydessä sovinistisiin ja
antidemokraattisiin asenteisiin, jotta tämä voitaisiin ottaa huomioon kouluissa tarkastelemalla sitä, miten perhetausta vaikutti. Kolmanneksi pitäisi käynnistää tutkimus saksalai68. Vrt. saksankielinen termi on die Halbbildung, puolittainen sivistys.

264
sista nuorisojärjestöistä ennen Hitlerin valtaannousua, jotta saataisiin selville, perustettiinko "Hitlerjugend" väkivalloin vai oliko se aikaisemman nuorisojärjestön tuote ja jatke.
Jos nuorisojärjestöistä löytyisi demokraattisia aineksia, ne voisivat toimia demokratisoimisohjelman palveluksessa. Neljänneksi tuli tutkia saksalaista yhdistystoimintaa näistä
samoista syistä. Viidenneksi tuli tutkia uskonnollista kasvatusta, koska uskonnolliset ryhmät olivat yhtäältä suhtautuneet vihamielisesti kansallissosialismiin, toisaalta edistäneet
sen etenemistä. Uskonnolliset ryhmät olisivat arvaamaton riskitekijä myös sodanjälkeisessä demokratisointitilanteessa. Kuudenneksi tuli toteuttaa opettajia koskeva analyysi,
jossa tarkasteltaisiin heidän kansallissosialistisia asenteitaan. Erityisesti tämä tuli toteuttaa yliopistoissa. Seitsemänneksi tuli toteuttaa progressiivisen koulun roolin analyysi,
koska on muistettava, että kansallissosialistitkin sovelsivat progressiivisen kasvatuksen
metodeja ilman, että olisivat samalla heikentäneet autoritaaristen periaatteiden ja käytäntöjen asemaa. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.27, 37–39.)

6.3.8. Kriittinen teoria uudelleenkoulutusohjelmien tieteellisenä
oikeuttajana
Samojen teemojen parissa työskenneltiin vielä sodanjälkeisessä tilanteessakin, jolloin
kriittisen teorian pääfilosofit Max Horkheimer ja Theodor W. Adorno alkoivat vaikuttaa
jälleen saksalaisessa akateemisessa miljöössä. Tässä yhteydessä luonnosteltiin ja toteutettiin vuodesta 1949 lähtien myös projekti "The Authoritarian Personality" 69 , jolla ajallisesti ja teemallisesti oli yhteyttä uudelleenkoulutusprojekteihin. Projektissa oli kysymys
manipulaation, indoktrinaation ja demagogian — foucault'laista termiä käytettäessä totuuden politiikan — toimivuuden tutkimisesta. Frankfurtilaisilla kriitikoilla oli kriittisen teorian piirissä tehtyjen tutkimusten perusteella erittäin paljon teoreettista ja käytännöllistä
tietoa siitä, miten ideologiat toimivat ja miten ihmisiä voitiin yrittää taivuttaa uudenlaisen
totuuden politiikan kannattajiksi. Tästähän oli hyvin pitkälle kyse myös demokratisoivien
uudelleenkoulutusohjelmien toteuttamisessa.
Theodor W. Adorno johdattelee tematiikkaan seuraavaan tapaan. Ideologiat on ymmärrettävissä merkityksellisinä rakenteellisina kokonaisuuksina. Ne eroavat muista merkityksellisistä rakenteellisista kokonaisuuksista siinä, että niille on tyypillistä ryhmäennakkoluulot ja diskriminoiva tehtävä. Lisäksi ne kytkeytyvät demagogiaan, jolla puolestaan on
kansankiihotuksellinen (agitational) luonne. Demagogian merkitys, sen tekniikat ja vetoomukset, sen argumentit ja sitä toteuttavat persoonallisuudet ovat olennaisia tutkimuksen
kohteita yritettäessä ymmärtää sitä, miten kansallissosialistisen ideologian laaja-alainen
omaksuminen oli mahdollista ja sitä, miten kansallissosialistinen kasvatusideologia toimi.
(Max Horkheimer -Archiv VI 1 D. 198-201, 1949, 198.) Voidaan todeta, ettei tällaisten
kysymysten tuntemuksesta varmastikaan ollut haittaa demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien täytäntöönpanossa.

69. Tenorth (1985, 159–160) kritisoi tutkimusta "The Authoritarian Personality" siitä, että se ei välttämättä mitannut sitä, mitä
sen oli tarkoitus mitata eli autoritaarisia, fasistisia ja opportunistisia asenteita.
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Adorno täsmentää merkityksen käsitettä tässä yhteydessä siten, ettei sitä ymmärretä
puhtaassa formaalissa psykologisessa mielessä vaan myös sosiologisesti, jolloin on kysymys niiden mekanismien tietoiseksi tekemisestä, jotka mahdollistavat agitaation suuntaamisen tiedostamattomaan. Demagogia toimii psykologisin asein, mutta edellytykset ja
ennakkoehdot, joiden varassa sen toiminta on mahdollista, sekä tavoitteet, joihin se on
suunnattu, ovat sosiaalisesti rakennettuja. Ja näiden tarkoitusperien toteuttamisessa käytetään psykologiaa. Demagogia ilmestyy näyttämölle historiallisissa tilanteissa, joissa
demokraattista yhteiskuntaa uhkaa sisäinen hajaannus ja tuhoutuminen. Yleensä sen tehtävänä on aina ollut massojen johdattaminen päämääriin, jotka tosiasiassa ovat pohjimmiltaan vastoin heidän perusintressejään. Ja juuri tämä tehtävä on demagogian järjettömyyden "objektiivinen järki" eli sosiaalinen perusta, joka mahdollisti sen, että psykologiset tekniikat ylipäänsä toimivat. Adorno mainitsee esimerkkinä modernien yhteiskuntien
demagogiasta mainonnan ja muut kommunikaatiokanavat, joilla vaikutetaan ihmisten toimintaan. Modernien yhteiskuntien massakommunikaation piirissä olevat ihmiset eivät tee
vapaita valintoja, vaan myös ideologioiden kulutusta ohjaa niiden tuotanto. Ihmiset eivät
valitse ideologioitaan vapaasti, vaan kuvitellun tai todellisen vallan painostuksen alla.
Kommunikaatioteknologiaa voidaan käyttää tarkoituksiin, joissa laskelmoidusti tuotetaan
ideologioita. (Max Horkheimer -Archiv VI 1 D. 198–201, 1949, 198–199.)
Fasistisen kansankiihotuksen ja massamanipulaation perusta on niin ikään luonteeltaan sosiaalinen jopa siihen asti, että eksperttipropagandistit ovat omaksuneet sen osaksi
persoonallisuuttaan. Johtajan roolissaan he ovat samanaikaisesti sekä johtajia että "kansanmiehiä". Täten he antavat myös ymmärtää, että hekin ovat pelkkien objektiivisten sosiaalisten voimien tuotteita. Samalla tämä ideologia myös peittää sen, että todellisuudessa
vallankäyttäjällä on mahdollisuus riippumattomaan ajatteluun ja autonomiseen päätöksentekoon. Hän siis rakentaa itsestään kuvan täysin säännöttömänä, muokattavissa olevana
persoonallisuutena, jollaisia fasistisen ideologian avulla yritettiinkin ihmisistä muovata.
Kansankiihotusta tosin esiintyi paitsi totalitaarisissa yhteiskuntamuodoissa myös amerikkalaisessa yhteiskunnassa, jossa kansankiihottajat hyödynsivät esimerkiksi vanhoja
uskonnollisia myyttejä tuomituista ja pelastetuista. He käyttivät näitä myyttejä tekniikoinaan varmistaakseen ideologioidensa välittymisen ihmisten tiedostamattoman kautta
osaksi heidän tietoisuuttaan. Ideologiat puolestaan ovat luonteeltaan eriarvoisuutta, diskriminaatiota ja dominaatiota oikeuttavia, jolloin ne väistämättä ovat uhka demokraattiselle
yhteiskunnalle. (Max Horkheimer -Archiv VI 1 D. 198–201, 1949, 199–201.) "Das Institut für Sozialforschung" jatkoi autoritaarisuutta koskevia tutkimuksiaan 1960-luvullakin,
jolloin tehtiin mm. empiiristä tutkimusta autoritaarisuuden ongelmasta saksalaisessa koulutusjärjestelmässä. Koulutusta tutkittiin konkreettisissa yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Tulokseksi saatiin, että autoritaarisuutta esiintyi edelleenkin syvälle painuneena saksalaisessa kulttuurissa ja että se näkyi myös koulutusjärjestelmässä. (Max Horkheimer Archiv IX 178. Memorandum über eine Studie..., 1–2.)
Kriittisen teorian lipun alla toteutettiin paitsi syvällisiä teoreettisia ja filosofisia analyyseja, myös empiirisiä tutkimuksia tieteen ja yliopistoinstituution tilasta. Lyhyen tutkimusraportin "Untersuchung ueber die Durchfuehrung und das Ergebnis der politischen
Saeuberung an den Hochschulen der Westzonen" mukaan vain vähäinen osuus korkeakoulujen professorikunnasta kuului kansallissosialistiseen puolueeseen vallanoton (die
Machtübernahme) ajankohtana vuonna 1933. Sosialistisesti suuntautuneet ja juutalaiset
professorit erotettiin tämän jälkeen opettajakunnasta, joka miehitettiin liberaaleilla, kon-
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servatiiveilla ja kansallissosialistisen opin kannattajilla. Kansallissosialistit miehittivät
aktiivisesti yliopistojen avainasemia omilla henkilöillään. Yliopistot eivät kuitenkaan
olleet kansallissosialistisia siinä mielessä, että niiden opetussuunnitelmien sisällöt olisi
muutettu kansallissosialistisiksi. Puolueen vaikutus kuitenkin näkyi siinä, että opetussuunnitelmia muutettiin positivistiseen eli puhtaan "ammattitieteen" (die Fachwissenschaft) suuntaan ilman, että niihin olisi sisältynyt teoreettista pohdintaa tiedon mielekkyydestä tai valistusta asiayhteyksistä. Sosiologiaa ja sosiologisia katsantokantoja diskriminoitiin ja filosofiaa laiminlyötiin niin, että opiskelijat menettivät niihin mielenkiintonsa.
Tosin puhtaasti kansallissosialistisen opin kannattajia ei yliopistomaailma täysin varauksettomasti myöskään hyväksynyt eikä tunnustanut todellisiksi tieteenharjoittajiksi. (Max
Horkheimer -Archiv IX 172.5a, 1.)
Saksalaiskansalliset ja konservatiiviset professorit valtasivat enimmäkseen tyhjiksi jääneet avainasemat yliopistoissa kansallissosialistien valtarintaman murtumisen jälkeen.
Tällä tavalla suuntautuneilla professoreilla oli enemmistöasema suhteessa "varsinaisiin"
kansallissosialisteihin myös kansallissosialistisena ajanjaksona. Tänä ajankohtana vallitsi
saksalaisessa yliopistolaitoksessa, samoin kuin yleisemminkin yhteiskunnassa, sekasorto
ja kaaos, mikä ei antanut kovin paljon uusia eväitä yliopistoissa tapahtuvan tutkimuksen
ja akateemisen sivistyksen kehittämiseen. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.5a, 1–2.)
Natsismin purkamistoimet jatkuivat 1950-luvulle asti, minkä jälkeen alkoivat 1960-luvun
levottomuudet. Saksalaisissa yliopistoissa on kuitenkin kehitetty pedagogiikkaan, sosiologiaan ja filosofiaan vahvat traditiot näissä murroksellisissa oloissa — niiden ansiosta ja
niistä huolimatta. Saksalaisen pedagogiikan omaleimaisuus ilmenee erityisesti vahvana
teoreettisena keskusteluna.
Kaoottisten yhteiskunnallisten tendenssien vaikutus näkyi konkreettisesti Saksan yliopistoissa vielä vuonna 1947 seuraavanlaisina asiaintiloina. Opiskelijoilta oli evätty totuudellinen tieto. Heidät oli pidetty tietämättöminä tosiasioista, jotka olisivat edistäneet älyllisen ja moraalisen kypsyyden kehittymistä. Erityisen traagista tämä oli siitä syystä, että
saksalaisten yliopistojen intellektuaalinen taso oli ollut hyvin korkea ennen kansallissosialistista aikaa. Se kuitenkin kaventui hämmästyttävästi vuoden 1933 jälkeen nationalistisen ideologian vaikutuksesta. Tieteellisen tiedon ja kansainvälisten tutkimustulosten
välittymisessä saksalaisiin yliopistoihin oli edelleen sodan jälkeenkin ongelmia. Suurin
osa opiskelija-aineksesta tuli edelleen keskiluokasta. Myös kansallissosialisteja myötäilleet opiskelijat olivat olleet taustaltaan keskiluokkaisia. Saksalaista yhteiskuntaa ja yliopistolaitosta demokratisoitaessa kiinnitettiinkin huomiota erityisesti siihen, että tuli
tasoittaa työväenluokasta lähtöisin olevien opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä opiskelemaan yliopistoon. (Max Horkheimer -Archiv. IX.172.14.y, 3, 5, 7.)
Erityisesti sosiaalitieteiden 70 kasvatuskäytäntöjen muuttamista pidettiin tärkeänä keinona demokratisoimisen edistämisessä. Suunnitteluasiakirjassa "Project to survey present
German educational practices in the field of social sciences as a means for democratization" vuodelta 1949 todetaan seuraavasti.

70. Sosiaalitieteillä tarkoitettiin tässä suunnitteluasiakirjassa sosiologiaa, filosofian eräitä osa-alueita, poliittista historiaa,
aatehistoriaa ja sivistyshistorian tutkimusta (Max Horkheimer -Archiv IX 172.1c, 1.)
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"There is no better way to understand some of the reasons underlying the slow
democratization of Germany than to study and analyse the present educational
methods and practices in the field of social sciences as now being taught in
German universities. The fact that these methods are still unsatisfactory cannot be
attributed solely to the effects of the war. Much of the difficulty stems from the
history of German culture, and more particulary, the tradition of German
educational institutions." (Max Horkheimer -Archiv IX 172.1c, 1.)
Erityistä huomiota tuli siis kiinnittää kasvatukseen, mutta liitettynä yleisempään kulttuuriseen ja sivistykselliseen kontekstiin, josta keskeisen osan muodostivat ns. sosiaalitieteet.
Sosiaalitieteille asetettiin vaatimuksia, joiden mukaan niiden tulisi vaikuttaa myös käytännölliseen elämään yhteiskunnassa. Näillä perusteilla pidettiin tärkeänä sitä, että sosiaalitieteiden intellektuaalista ja organisationaalista tilannetta tutkitaan. Projekti perustui oletukselle, että kaikki mikä edistää modernin sosiaalitutkimuksen kehitystä edistää samalla
Saksan demokratisoimista sekä Saksan ja Yhdysvaltojen välisen keskinäisen ymmärtämyksen lisääntymistä. Mikäli sosiaalitieteillä olisi enemmän vaikutusta saksalaiseen kulttuuriin, monia esteitä poistuisi Saksan ja läntisten voittajavaltojen välisten intellektuaalisten ja poliittisten suhteiden tieltä. Myös suunnitteilla olleen tutkimusprojektin oli määrä
palvella tätä tavoitetta. Tavoitteena oli lisäksi yhdistää amerikkalaista sosiaalitutkimusta
saksalaiseen klassiseen sosiologiseen traditioon, minkä katsottiin edistävän amerikkalaisen sivistyspolitiikan (cultural policies) etenemistä Saksassa. (Max Horkheimer -Archiv
IX 172.1c, 1.)
Projekti suunniteltiin toteutettavaksi kolmessa amerikkalaisen miehitysalueen yliopistossa: Frankfurtissa, Heidelbergissa ja Münchenissä. Frankfurtin yliopisto ja sen sosiaalitieteiden laitos (the Social Science Department) olivat keskeisessä asemassa. Tutkimuksen teemat olivat
1. sosiaalitieteiden tilan yleisluontoinen kartoittaminen Max Weberin kuoleman jälkeisen
ajan osalta,
2. sosiaalitieteellisen tutkimuksen suuntautumisen ja opetushenkilöstöresurssien tutkiminen: kansallissosialistisen hallinnon, sodan ja kansallissosialismin purkamismenettelyjen vaikutukset opetushenkilöstössä sekä sosiaalitieteellisten luentojen trendit ja
vastatrendit opiskelijoiden yleisessä sivistämisessä (general education)
3. professorien ja opiskelijoiden sosiaalitieteitä ja sosiaalitieteellistä tutkimusta koskevien
mielipiteiden, tarpeiden ja intressien tutkiminen,
4. amerikkalaisten ja saksalaisten tutkimustekniikoiden vertaileminen, koska on tärkeää
saada selville, miksi moderneja metodeja ei tunneta tai ne on jätetty huomioimatta Saksassa, sekä
5. yliopiston ulkopuolisten eksperttien näkemysten kartoittaminen kysymyksestä, mikä
olisi paras tapa soveltaa sosiaalitutkimuksen moderneja metodeja Saksassa, jotta
voitaisiin kehittää objektiivisia ja vastuullisia asenteita sosiaalisia ja poliittisia
ongelmia kohtaan ja jotta Saksan demokratisoimisen tiellä voitaisiin edetä. (Max
Horkheimer -Archiv IX 172.1c, 1–2; Max Horkheimer -Archiv IX 172.1f, 1–4.)
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6.3.9. Huomioita uudelleenkasvatuksesta ja moraalista aikaisempien
tutkimusten perusteella
Kellermannin (1981, 86–89) mukaan liittoutuneiden uudelleenkoulutuspolitiikan tutkiminen ei ole mikään helppo tehtävä ja sen moraalinen arvioiminen on vielä vaikeampaa.
Tämä johtuu esimerkiksi siitä, ettei kyseisellä interventiolla ole historiallisia esikuvia,
joihin sitä voisi suhteuttaa tai vertailla. Samaa on väitetty myös kansallissosialistisesta
koulutus- ja kasvatuskokeilusta. Uudelleenkoulutus herättikin kiivasta keskustelua sekä
USA:ssa että Euroopassa. Kriitikot tuomitsivat koko hankkeen moraalisin perustein väittäen, että siinä oli kysymys kansallisoikeudellisten normien loukkaamisesta ja voittajien
vallan röyhkeästä osoittamisesta. Lisäksi katsottiin, että oli naivia ja epärealistista olettaa,
että toisen kansallisvaltion sisäisiin asioihin puuttuminen voisi tuottaa toivottuja lopputuloksia. Moraalisia ja eettisiä perusteluja käytettiin myös uudelleenkoulutusohjelmien
oikeuttamiseen: oli moraalisesti oikeutettua tavoitella Saksan demokratisoimista ja
"moraalittoman" kansallissosialistisen ideologian tuhoamista. Uudelleenkoulutukseen
kohdistunutta kritiikkiä ei voida pitää täysin oikeutettuna, koska uudelleenkoulutuspolitiikkaan sisältyi myös vilpittömän humanitaarisia ja sosiaalieettisiä päämääriä: demokratia ja maailmanrauha. Myös amerikkalaisten uudelleenkoulutuspolitiikan toteuttajien itseymmärrys rakentui moraalisten, tosin varsin mustavalkoisten, perustelujen varaan: uudelleenkoulutuspolitiikassa oli kysymys hyvän taistelusta pahaa vastaan.
Joka tapauksessa uudelleenkoulutusohjelmien moraalisen mission olemassaolo on kiistaton tosiasia. Tosin se oli vain yksi uudelleenkoulutuspolitiikan funktioista, joista tärkein
kuitenkin oli kansainvälisen valtapolitiikan uudelleen järjestäminen. Moraalisen mission
onnistumisen edellytyksinä pidettiin "esikansallissosialististen" pedagogisten traditioiden
uudistamista ja opettajakunnan, opiskelijakunnan ja muun opetushenkilökunnan moraalista vastarintaa. Vaatimus kasvattaa kokonainen kansakunta uudelleen eli toteuttaa henkinen ja moraalinen puhdistautuminen oli historiallisesti ainutlaatuinen. Uudelleenkoulutus
pelkästään moraalisena hankkeena ei kuitenkaan Kellermannin mukaan vaikuttanut uskottavalta eikä toteutettavissa olevalta. On siis kyseenalaista, oliko ylipäätään realistista ottaa
adornolainen moraalinen haaste vastaan — haaste siitä, että pitkällisen kasvatustyön
tuloksena, eli systemaattisesti vaikuttamalla vallitseviin arvolähtökohtiin ja pedagogisen
praksiksen metodeihin, voitaisiin estää sellaisten tapahtumien toistuminen, jotka johtivat
kansallissosialismiin, toiseen maailmansotaan ja Auschwitziin. Mutta onnistumisen mahdollisuuden näköalojakaan ei ollut tällöin eikä edelleenkään pois suljettu. (Kellermann
1981, 86–89.)
Jungkin & Schütten (1988, 19–20) mukaan pedagogiikalla on kiistämättä tietty vastuu
historian ja yhteiskunnan muotoamisesta, koska se joka tapauksessa omalta osaltaan
rakentaa kollektiivista tietoisuutta. 1960-luvun sukupolvikonflikti merkitsi uudenlaisen
historiallis-moraalisen ulottuvuuden rakentumista suhteessa kansallissosialistiseen menneisyyteen. Tämän ohella tosin toteutui myös pedagogiikassa uuskonservatiivinen
käänne, joka propagoi itseään henkis-moraalisena uudistumisena. Sodanjälkeisen tilanteen pääasiallisin poliittis-moraalinen ohjelma, jota myös tuolloinen liittokansleri Konrad
Adenauer edisti, perustui julkisuuden periaatteelle. Kansallissosialistinen ja uuskonservatiivinen ohjelma taas oli laadittu "yksityisen", vaikenemiseen perustuvan moraalisen
reproduktion varaan. Jungk & Schütte kuvaavat 1980-luvun yhteiskunnallisia rakenteita
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sekä kansalaisten yksilöllistä ja kollektiivista itseymmärrystä kuitenkin perustavanlaisesti
toisenlaiseksi kuin välittömästi sodanjälkeisellä aikakaudella. Sodanjälkeistä aikakautta
leimasi kollektiivinen kieltäytyminen kansallissosialismin keskeisten ideologisten opinkappaleiden ja Auschwitzin muistamisesta. Tämän prosessin korvasi energian suuntaaminen jälleenrakentamiseen ja kiivastahtiseen taloudelliseen toimintaan. 1968-sukupolven
pojat ja tyttäret rikkoivat vanhempiin ja valtioon kohdistuneella protestillaan hiljaisuuden
tuottaen kollektiiviseen tietoisuuteen ja samalla historiaan katkoksen. Protestia taas puolestaan seurasi 1980-luvulla uusi konservatiivisesti suuntautunut puolustusreaktio yhteiskuntapolitiikassa ja "sivistyksen kehdossa", yliopistolaitoksessa. Uuskonservatismi näkyi
erityisesti historiaa koskevassa "älyllisessä" keskustelussa, mikä osoittaa, että konservatiiviset virtaukset eivät ole kadonneet saksalaisesta yhteiskunnasta (ks. myös Habermas
1989a, 207–248; "Historikerstreit" 1995). Konservatiivinen ja revisionistinen projekti
propagoi uuden kansallisen identiteetin mahdollisuutta ja välttämättömyyttä. Kysymys oli
sivistyshistoriallisesti myös siitä, voidaanko kansallissosialismia pitää osana historiaa ja
merkitseekö se jatkumoa vai katkosta suhteessa aikaisempaan. Kysymys on myös siitä,
merkitseekö kansallissosialistisen ajan jälkeinen aika katkosta vai jatkuvuutta suhteessa
kansallissosialismiin.
Jungk & Schütte (1988, 20–30) kuvaavat sosiaalitieteissä, historioitsijoiden keskuudessa ja pedagogiikassa syttyneitä kiistoja, joissa heijastuvat yleisemmät mentaliteetin
muutokset. Historioitsijoiden välisessä kiistassa (der Historikerstreit) oli pikemminkin
kysymys poliittisesta kuin tieteellisestä kiistasta, jossa konservatiiviset historioitsijat edistivät uusrevisionismin projektia (ks. myös Habermas 1989a, 207–248; "Historikerstreit"
1995). Revisionistien konservatiivisena strategiana toimi kansallissosialistisen historian
"säilöminen" tieteellisten argumenttien avulla. Tähän samaan projektiin yhtyivät myös
oikeistoradikaalit äänet, jotka puhuivat Auschwitz-valheista. Konservatiivisten äänten lievempien muotojen kirjo oli vielä huomattavasti laajempi. Auschwitzin tapahtumien
oikeuttamisstrategioina käytettiin seuraavanlaisia käsityksiä. 'Juutalaiset olivat itse provosoineet ja lietsoneet saksalaisten vihaa.' 'Kansallissosialistisessa järjestelmässä ei kerta
kaikkiaan ollut muita mahdollisuuksia kuin "mukanajuokseminen" (das Mitläufertum).'
Historioitsijoiden kiistan kaltaisia kiistoja käytiin myös kasvatustieteissä. Niissä kiisteltiin
kasvatustieteen moraalisesta vastuusta ja siitä, oliko kasvatustiede moraalisesti etääntynyt
menneisyydestä. Lisäksi kiisteltiin pedagogien yhteiskunnallisesta vastuusta ja heidän
suhteestaan yhteiskunnalliseen valtaan, koska uuskonservatiivisissa projekteissa yritettiin
estää kollektiivinen muistelu- ja surutyö (die Erinnerung). Näihin kiistoihin osallistuivat
esimerkiksi Hans-Joachen Gamm ja Hans-Elmer Tenorth, joista kumpaakaan ei missään
tapauksessa voida lukea revisionistien leiriin.
Kiistoissa oli kysymys historian arvottamisesta. Lisäksi kiisteltiin siitä, oliko se luonteeltaan jatkumo vai katkoksellinen. Kiistelyn kohteeksi asettui kysymys siitä, voidaanko
kansallissosialistisen pedagogiikan harjoittamista pitää historiallisesti "ainutkertaisena
tapahtumana" (die 'Singularität'). Tenorth korosti jatkuvuuden ja epäjatkuvuuden samanaikaisuutta. Historiaa jatkumona tarkastelleet tutkijat ovat väittäneet, että "Kaiserreichin"
ja "Kolmannen valtakunnan" (ja siten myös Auschwitzin) välillä — joiden väliin sijoittuu
Weimarin tasavallan aika — voidaan osoittaa taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia yhteyksiä. Uuden tulkinnan mukaan kansallissosialismi syntyi valtakamppailujen tuloksena.
Lisäksi kiisteltiin siitä, mikä oli oikea ja mikä virheellinen tapa kirjoittaa kansallissosialistisen ajan ja sen jälkeisen ajan historiaa. Historian kirjoituksessa kehittyi kaksi diskursii-
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vista linjaa, joista toista voidaan nimittää "moraaliseksi etäännyttämiseksi" ja toista "taisteluksi muistamisesta". Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa näkyy sama siirtymä. Normatiivisen pedagogiikan lähtökohdista ollaan siirtymässä postmodernin ajanhengen
mukaisiin systeemiteoreettisiin lähestymistapoihin. Systeemiteoreettinen katsantokanta
puoltaa näkemystä historiallisesta epäjatkuvuudesta ja tukee teesiä, jonka mukaan kansallissosialismi ja juutalaisten massatuhoaminen olivat historiallisesti "ainutkertaisia". Kriittisesti on kuitenkin todettava, että kansallissosialismi on edelleenkin kartoittamatonta
maaperää erityisesti arkistomateriaaleihin perustuvan sivistystutkimuksen osalta. (Jungk
& Schütte 1988, 20–30.)
Jungk & Schütte (1988, 28–30) peräänkuuluttavat lähestymistapoja, joiden avulla on
mahdollista tavoittaa kyseisen ajan eläneiden subjektien kokemuksia, jotta ne voivat välittyä myös nykyiselle sukupolvelle. Merkityksetöntä ei ole myöskään se, miten näitä kokemuksia tulkitaan, koska tutkimuksessa on samalla kysymys "muistamisesta" käytävistä
kamppailuista eli siitä, millaista historiaa kirjoitetaan ja välitetään nykyisille ja tuleville
sukupolville. Sivistyshistoriallisessa tutkimuksessa tulisi heidän mukaansa keskittyä sen
tutkimiseen, miten yhteiskunnallisen vallan (die Herrschaft) uusintamisen prosessi toteutuu kasvatuksessa ja sen institutionaalistuneissa muodoissa. Menneisyyden työstäminen
avaa väyliä, joista käsin voidaan vaikuttaa nykyisyyden ja tulevaisuuden muuttamiseen.
Historiallisen syyllisyyden ja vastuullisuuden työstäminen avaa "vapauden tulevaisuutta".

6.3.10. Uudelleenkoulutusohjelmien moraalikoodi ja moraaliset
oppimisprosessit Max Horkheimerin arkistomateriaalin valossa
Max Horkheimerin arkistomateriaalin tuottaman evidenssin perusteella voidaan väittää,
että demokratisoivia uudelleenkoulutusohjelmia ei rakennettu moralisoivien asenteiden
varaan, vaikka sodanjälkeistä amerikkalaista ilmapiiriä ja julkista keskustelua leimasikin
moralismi.
"Since our policy does not permit us to use the language of power to the degree
which the Germans would understand, any attempts at moralizing are
inappropriate; they stir up resistance and prevent self-criticism by the
vanquished."(Max Horkheimer -Archiv. IX 172.9f, 5.)
Vuodelta 1949 peräisin olevan Willi Kreiterlingin kirjoittaman lehtiartikkelin mukaan
yleisessä keskustelussa luonnehdittiin toisen maailmansodan jälkeistä moraalista tilaa ja
nuorison keskuudessa vallinnutta mentaliteettia nihilismiksi. Artikkelin kirjoittaja näkee
tilanteen kuitenkin valoisana siinä mielessä, että potentiaaleja myös nihilismin vastaisille
oppimisprosesseille oli olemassa.
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"Man findet nicht selten die Ansicht vertreten, dass grosse Teile der deutschen
Jugend dem Nihilismus verfallen seien und meint damit wohl solche junge
Menschen, denen das Dasein sinnentleert vorkommt und die sich willenlos treiben
lassen, wohin der Zufall es will. ... ... Er (der Nihilismus der Jugend, S.A.) ist
vielmehr eine zu überwindende Begleiterscheinung des grossen und gewaltsamen
Umbruchs, den das Denken und die Ganze Existenz des jungen Menschen erfahren
hat. ... ... Wir haben uns gefragt, ob in der Geschichte, ob im Schicksal
Deutschlands ein Sinn zu finden sei. ... ... Es steht eine n e u e J u g e n d b e w eg u n g auf, die vielleicht nicht so jugendlich in ihrem äusseren Leben und in der
Form ist, wie ehemals, die aber gewillt ist, als Jugendbewegung aus dem Geiste
jenen philosophischen Verkündern des Nihilismus und ihren halbgebildeten
Nachbetern das leidgeprüfte "Ja" zum Leben und seinem Sinn entgegenzustellen."
1940-luvun lopussa esiintyi edelleen suuria ongelmia saksalaisissa kasvatusinstituutioissa ja yleistä yhteiskunnallista ilmastoa leimasi fasistinen ja kansallissosialistinen ideologia, mistä syystä uudelleenkoulutuksen jatkamista ja pitkäaikaista järjestämistä pidettiin tärkeänä. Tätä perusteltiin ennen kaikkea sellaisilla poliittisilla argumenteilla, joissa
moraalisilla näkökohdilla oli keskeinen sija. 1950-luvulta peräisin olevissa muistioissa
"Ad Memorandum. Der Politische Schulunterricht in den Schulen des Landes Hessen." ja
"Der politische Unterricht" kuvataan silloista demokratisointiin tähdänneen poliittisen
koulutuksen tilaa erityisesti Hessenin alueen kouluissa. Ensinnäkin esitetään, ettei poliittisen opetuksen tullut olla itsetarkoitus. Sen tuli pikemminkin antaa kuva yhteiskunnallisista suhteista ja demokratian tilasta. Muistioiden mukaan ei voida väittää, että yhteiskunnan rakennemuutos olisi ollut demokratian ilmentymää, vaan pikemminkin oli kysymys
teollistumisprosessin tuottamasta massayhteiskunnasta ja yhteiskuntamuodon muutoksesta — prosessista, joka oli alkanut jo sata vuotta sitten 1850-luvulla. Vaarana nähtiin
lisäksi "hallitun yhteiskunnan" kehittyminen, mikä voi olla vaarallista, jos hallitaan myös
ihmisiä eikä vain asioita. Demokraattista on se, että ihmiset itse hallitsevat yhteiskunnallisia prosesseja, ei se, että ihmisten väliset suhteet esineellistyvät ja kovenevat. Poliittisen
opetuksen tuli tavoitella paremman yhteiskunnan kehittämistä. Opetus tuli toteuttaa koko
ihmiskunnan kattavasta näkökulmasta. Myös Saksan oli tunnustettava "yhden maailman"
tosiasia. Tämä näkyi muun muassa pyrkimyksissä ylikansallisiin järjestyksiin ja Yhdentyneeseen Eurooppaan. Tavoitteen toteuttamiseksi ei riittänyt, että nuorille ihmisille vain
puhutaan demokraattisista prosesseista, vaan kouluissakin oli mahdollisimman pitkälle
toteuduttava demokraattisten käytäntöjen, esimerkiksi keskusteluryhminä. Autoritaariset
menettelytavat ja opetusmenetelmät oli poistettava. (Max Horkheimer -Archiv IX 248.1,
1-5; Max Horkheimer -Archiv IX 248.2, 1–2.)
Tosin muistiossa todetaan samalla, ettei toimiminen ilman autoritaarisia metodeja ainakaan senhetkisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa ollut mahdollista. Auktoriteettia oli
käytettävä järjellisten menettelyjen puolesta järjettömiä vastaan. Opettajankoulutuksessakin tuli kiinnittää näihin asioihin suurempaa huomiota. Poliittisen opetuksen tavoitteeksi
ei asetettu politiikan eksperttien kasvattamista, vaan sen tavoitteena oli edistää "poliittista
etiikkaa" ja yhteiskunnallisesti suuntautuneen persoonallisuuden kehittymistä. Nämä tekijät taas edistäisivät sitä, että yhteiskunta oppisi päättämään kehityksensä suunnasta. Tämä
taas puolestaan edellytti sitä, että lapset oppivat kouluissa yhteiskunnallisesti vastuullisiksi ja itsenäisesti päätöksiä tekeviksi olennoiksi. Tätä voidaan harjoitella esimerkiksi
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"leikkimällä päätöksentekoa". Demokratiaa ei kuitenkaan rakenneta keinotekoisesti millään tempuilla, vaan lasten on aidosti kasvettava siihen. Tämänsuuntaisten oppimisprosessien potentiaaleja ilmenee esimerkiksi epäoikeudenmukaisuuden tajun kehittymisessä.
(Max Horkheimer -Archiv IX 248.1, 1–5; Max Horkheimer -Archiv IX 248.2, 1–2.)
Opetussuunnitelmaan kirjattuna, uutena poliittisen opetuksen tehtävänä pidettiin eettistä kasvatusta ja lasten kasvattamista inhimilliseen yhteiskuntaan 1950-luvun kouluissa.
Tavoitteeksi asetettiin, että he kykenevät aikuisina ihmisinä toimimaan vapaiden ihmisten
monimutkaisessa yhteiskunnassa ja kehittämään sitä demokraattisesti. Näiden tavoitteiden
toteutumista koulujen opetuksessa ei pidetty mitenkään itsestään selvänä, koska suurin
osa pedagogeista ajatteli edelleen, ettei poliittisella, taloudellisella ja yhteiskunnallisella
elämällä ollut mitään tekemistä koulun kanssa. Samalla kun pohdittiin poliittisen kasvatuksen ja opetuksen luonnetta, pohdittiin myös käyttöön otettavaa termiä. Poliittisen opetuksen käsitteistössä keskeisellä politiikan käsitteellä tarkoitettiin tässä yhteydessä julkisista asioista huolehtimista, sosiaalisten toimintatapojen tuntemusta ja hallintaa, mahdollisen taitoa. Politiikan käsite sisälsi myös eettisen ulottuvuuden, millä tarkoitettiin tehtävien
toteuttamista siten, että valitaan ja toteutetaan eettisesti hyvää ja yhteisen hyvinvoinnin
kannalta hyödyllistä. Politiikka tarkoittaa siis myös taitoa tehdä ja valita oikein. Tässä laajassa merkityksessä koulun arkipäivän tilanteet sekä opettajien ja oppilaiden väliset suhteet nähtiin politiikan kyllästäminä. (Max Horkheimer -Archiv IX 248.2, 1–2, 6.)
Kriittisen teorian ja sen pedagogisten diskurssien kannalta on merkittävää, että näiden
poliittisen opetuksen suunnitelma-asiakirjojen perusteella on mahdollista osoittaa, että
kriittisen teorian filosofiset ja yhteiskuntamoraaliset tavoitteet tulivat osaksi kasvatuksen
ja koulutuksen käytäntöä kirjautuessaan poliittisen opetuksen tavoitteiksi. Kypsä ihmisyys
(die Mündigkeit) asettui kaiken kasvatuksen, mutta erityisesti poliittisen opetuksen, päämääräksi. "Die Mündigkeit" -käsitteellä tarkoitettiin tässä yhteydessä yhteiskunnallisesti
suuntautuneen persoonallisuuden kasvattamista ja sivistämistä — persoonallisuuden, jolla
on vapaa tahto ja joka omaa vastuullisen näkemyksen inhimillisen elämän perusjärjestyksestä. Tähän tavoitteeseen sisältyi myös "oikein tekemisen" idea, mikä tarkoittaa oikein
tekemistä ihmisten ja ryhmien välisissä suhteissa, yhteisessä hyvässä ilmenevää oikeudenmukaisuutta, sekä valtioiden ja yhteisöjen oikein tekemistä suhteessa kansalaisiinsa ja
jäseniinsä. Poliittinen kasvatus oli siten enemmän kuin tietyn poliittisen maailmankuvan
välittämistä. Se suuntautui luonteen kasvattamiseen ja sitoutui ehdottomasti sellaiseen
poliittiseen etiikkaan, joka vastustaa kaikkinaista kaksinaismoraalia periaatteella, että
mikä on moraalisesti väärin, ei voi olla poliittisesti oikein. Kaiken kasvatuksen, mutta erityisesti poliittisen kasvatuksen, tuli olla luonteeltaan eettistä toimintaa. Nuoret tuli kasvattaa sellaiseen poliittiseen ajatteluun ja toimintaan, jossa keskeisiä hyveitä olivat viisaus ja
oikeudenmukaisuus. (Max Horkheimer -Archiv IX 248.2, 6–8.)
Samaisissa ihmiskunnan tulevaisuutta kasvatuksen ja sivistyksen avulla uudelleen
suuntaamaan pyrkivissä asiakirjoissa todettiin, että kasvatuksen silloinen tila oli autoritaaristen käytäntöjen läpäisemä. Saksalaisissa kouluissa oli pitkään vallinnut autoritaarinen
pedagogiikka. Autoritaarinen pedagogiikka ilmeni esimerkiksi istumisen, nousemisen ja
puhumisen sotilaallisissa käytännöissä. Autoritaarisuus toimi esteenä vastuullisuuden
kehittymiselle, koska se edisti sitä, että ihmisistä tuli hyvin toimivia automaatteja. Tällaisen pedagogiikan kritiikki ei kuitenkaan pyrkinyt hävittämään auktoriteettia, vaan tähtäsi
sen oikeanlaiseen ja oikeudenmukaiseen käyttöön. Yleistä keskustelua leimasi tuona ajankohtana järjestyksen perääminen, koska katsottiin, että nuorisoa vaivasi kurittomuus.
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Autoritaarisesta pedagogiikasta tuli poliittisen kasvatuksen avulla päästä eroon, koska se
soti vapaiden ihmisten yhteiskunnan ja demokratian periaatteita vastaan. Vapaiden ihmisten työnjaollinen yhteiskunta ei kuitenkaan enää tarvinnut vanhaa autoritaarista opettajatyyppiä, vaan se tarvitsi uuden opettaja-oppilassuhteen, joka perustuisi ystävällisille ja
veljellisille väleille. Uuden kasvatuksen toteuttaminen edellytti lisäksi opetussuunnitelmien, jopa koulumiljöön uudistamista siten, että siinä ilmenisi "die Mündigkeit" -periaate
esimerkiksi siten, että tilaratkaisut mahdollistaisivat ryhmätyöt. (Max Horkheimer Archiv IX 248.2, 13–15, 17–18, 28–29, 31.)
Opetusmenetelmiä tuli monipuolistaa ja kehittää käytäntöinä toteutettaviksi. Käytäntöinä toteutettavat opetusmenetelmät tarkoittivat käytännön harjoittelua päätöksentekoelimissä, tutustumista yhteiskunnallisten organisaatioiden toimintaan sekä eettisiä keskusteluja jonkin konkreettisen ongelman ympärillä. Näille keskusteluille asetettiin kriteerejä,
jotta niistä tulisi mahdollisimman aitoja. Aitojen keskustelujen esteenä pidettiin opettajan
tukeutumista autoritaariseen didaktiikkaan ja opettajajohtoisuutta. Demokraattisesti toimiva opettaja taas edisti demokraattisen keskustelun syntymistä. Keskusteluun osallistuvien oppilaiden tuli rakentaa toisiinsa kunnioittava suhde, jossa ilmenisi asenne "ota toinen ihminen vakavasti". Jotta tällaisia demokraattisia keskustelutilanteita voitaisiin saada
aikaan, edellytti tämä myös pedagogis-psykologista valmennusta ja ohjausta. Näitä kouluissa käytäviä keskusteluja ei ollut perusteltua pitää luonteeltaan yksityisinä, mutta ne
eivät myöskään täyttäneet parlamentaaris-julkisten keskustelujen kriteerejä. Keskustelun
universaalimuoto edellyttää kyseisen asiakirjan mukaan vahvaa vastuuntuntoisuutta,
monipuolista elämänkokemusta, laajaa asiantuntemusta, suurta arvostelukykyä, terävää
julkista kritiikkiä sekä keskustelun avoimuus- ja julkisuusluonnetta. Yksityiset keskustelut sen sijaan eivät edellytä näiden ehtojen täyttymistä ja ovat harvoin objektiivisia luonteeltaan. Ne perustuvat useimmiten pelkkään subjektiiviseen mielipiteenvaihtoon. Kouluissa harjoitettavat keskustelut muodostuvat luonteeltaan julkisten ja yksityisten keskustelujen välimuodoiksi, mutta niissä tulisi pyrkiä lähestymään julkisen keskustelun ehtojen täyttymistä parlamentaarisen hengen mukaisesti. Keskusteluryhmillä tulee olla johtaja, mutta hänen tulee toteuttaa demokraattisia menettelytapoja eli vaalia vapaan keskustelun ehtojen täyttymistä. Keskustelujen teemoja ei voida valita opettajajohtoisesti, vaan
myös oppilaiden tulee osallistua valintaan. Oikeanlaisen keskusteluilmapiirin rakentuminen on tärkeää. Elävästi etenevissä keskusteluissa on se ongelma, että argumentoidaan
vahvasti tunnetasolla, josta tulisi pyrkiä rationaalisen argumentaation suuntaan. (Max
Horkheimer -Archiv IX 248.2, 34–38, 42.)

6.3.11. Seuraamukset: mitä uudelleenkoulutuksesta ja emansipatorisesta
kasvatuksesta opittiin?
Lopuksi muutama luku näiden kahden totuuden politiikan seuraamuksista ja vaikutuksista. Kansallissosialistien totuuden politiikka kykeni tuottamaan laajalle levinneen ideologian, johon suuri osa väestöstä aidosti uskoi ja joka rakensi heidän identiteettiään. Osa
väestöstä taas oli uskovinaan, koska ihmisten henki oli uhattuna, mikä myös muovasi
heidän identiteettiään. Kaiken kaikkiaan massapetoksen taktiikat olivat varsin tehokkaita
ja tuottivat haluttuja lopputuloksia.
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Saksa aloitti asennemittausten mukaan demokratisoitumisensa nollapisteestä. Tavoitteet eivät toteutuneet tälläkään aikakaudella. Max Horkheimer kuvaa "American Jewish
Committeelle" suunnatun muistion "Memorandum re German re-education and suggestions for an investigation on the spot" laajemmassa versiossa demokratian tilaa ja uudelleenkoulutuksen vaikutuksia vuonna 1948 seuraavaan tapaan.
"The consequence for any educational attempt seems to be purely negative and
there is no reason for optimism. However, the risks involved in the present
situation are so grave and the problem itself so vital for American interests that any
chance to check the growing neo-fascist tendencies should be considered very
seriously. There are two main groups of questions which, at this moment, deserve
particular attention. The first regards the personnel, the second the content of reeducation." (Max Horkheimer -Archiv IX 172.9f, 2–3.)
Vuoteen 1949 mennessä toteutettujen tutkimusten perusteella voidaan todeta, että oli
tapahtunut vain minimaalinen muutos opetushenkilökunnassa verrattuna Hitlerin valtaantuloa edeltävään aikaan. Yliopistot olivat edelleen sellaisten professorien miehittämiä,
jotka välittivät kansallissosialistisen ajan totuuden politiikkaa ja sovinistista ideologiaa.
Ennallaan eivät olleet säilyneet vain akateemisen elämän rutiinit ja metodologiat vaan
myös luentojen ja seminaarien sisältö, puhumattakaan yleisestä hengestä eli vallitsevassa
asemassa olevasta totuuden politiikasta, joka puolestaan oli määräävä opettajien professionaalisen koulutuksen kannalta. Yliopistokoulutuksen rakenteet oli säilytetty samanlaisina kuin ennen vuotta 1933. Yliopistoissa pidettiin edelleen samoja luentoja kuin ennen
Hitlerin aikaa ja hänen aikanaan. Niissä noudatettiin edelleen vuoden 1933 opetussuunnitelmaa. Opettajat, jotka olivat saaneet koulutuksensa Hitlerin aikana, eivät välttämättä
olleet saaneet minkäänlaista uudelleenkoulutusta. Poikkeuksiakin tietenkin löytyi. Muutamat demokraattisesti suuntautuneet professorit olivat kyenneet säilyttämään virkansa
sodan ajan ja pysymään tilanteesta huolimatta ihmiskunnan ystävinä. Mutta näiden "eristettyjen ja väsyneiden" ihmiskunnan ystävien toimintamahdollisuudet eivät olleet kovin
hyvät. Esimerkiksi denatsifikaatio-laki, jonka perusteella oli lainmukaista erottaa merkittäviltä yhteiskunnallisilta paikoilta kansallissosialistiset ja kansallissosialisteja sympatisoineet henkilöt, tuotti myös tarkoittamattomia seurauksia. Hitlerin professorit, jotka
edelleen jatkoivat saksalaisen nuorison indoktrinointia, pyrkivät eliminoimaan demokraattishenkisiä henkilöitä väittämällä, että nimenomaan näillä oli ollut kansallissosialistisia
sympatioita. Laki siis myös vaikeutti sellaisten henkilöiden toimintaa, jotka taipuivat vastoin tahtoaan sodan aikana liittyen joihinkin kansallissosialistisiin ryhmiin pelastaakseen
henkensä. 71 Todella konservatiiviset ja fasistisesti suuntautuneet henkilöt eivät välttämättä olleet edes kuuluneet kansallissosialistiseen puolueeseen, koska kansallissosialistit
olivat muutoinkin luottaneet heihin täydellisesti. Onnistuivatpa jotkut näistä opportunisteista liittoutumaan uudessa tilanteessa "voittajien" kanssa. Denatsifikaatiotoimien seurauksena monet kansallissosialistiset vaikuttajat lakkasivat vaikuttamasta. Jäljelle jääneiden yliopisto- ja kulttuurivaikuttajien tietoisuudessa sen sijaan ei välttämättä ollut tapahtunut mitään muutosta. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.3b, 2–6; IX 172.16.)

71. Vuonna 1933 oli puhdistettu "terroristisin menetelmin" noin 1700 tieteenharjoittajaa ja 300 vakinaista yliopistoprofessoria.
Suurin osa heistä pakeni maasta lähinnä Englantiin ja Yhdysvaltoihin (Führ 1996, 8).
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"All the aggressive and sadistic impulses are stimulated by the perpetuation of
virulent chauvinism in the very heart of European culture." (Max Horkheimer Archiv IX 172.3b, 6.)
Kun 1960-luvulla tehtiin välitilinpäätöstä uudelleenkoulutusohjelmien vaikutuksista ja
tuottamista yhteiskunnallisista oppimisprosesseista, jouduttiin toteamaan, että niitä koskevat tulokset ja näkemykset olivat ristiriitaisia. Lisäksi on huomioitava, että tuloksia käsittelevien tutkimusraporttien laatimisen yhteydessä laadittiin myös uusia suunnitelmia,
joten tutkimustuloksia käytettiin samalla uuden rahoituksen hakemisessa 72 . Toisaalta esitettiin, että aikaisemmilla ohjelmilla ei juurikaan ollut ollut vaikutusta. Demokraattisissa
asenteissa ja valmiudessa osallistua julkiseen elämään oli toivomisen varaa ainakin vielä
vuonna 1959. Toisaalta esitettiin, että myös joitakin demokratisoitumisen kannalta tyydyttäviä tuloksia oli saatu aikaan. Uusiin 1960-luvun ohjelmiin osoitti kiinnostusta myös
aivan uusi taho: saksalaiset teollisuusjohtajat, joiden taloudellisissa intresseissä oli koulutus, joka tähtäisi "terveen demokratian rakentamiseen saksalaiseen yhteiskuntaan". Tämän
tavoitteen toteuttamiseksi he olivat valmiita tukemaan kansalaisuuskasvatuksen voimaperäistämistä saksalaisessa koulutusjärjestelmässä. (Max Horkheimer -Archiv V 13 (23–58),
40.)
Teollisuuden edustajien tavoitteena oli luoda instituutioita, jotka voisivat auttaa riippumattoman demokraattisen hengen kehittymistä Saksan liittotasavaltaan 1960-luvulla.
Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että voitaisiin absoluuttisesti väittää, ettei yhteiskunta olisi demokratisoitunut. Pikemminkin voitiin perustellusti todeta, että vapauden ja
oikeudenmukaisuuden rakkaus oli kasvanut kaikkien kerrostumien keskuudessa toisen
maailmansodan jälkeen. Myös kansalaisten tietoisuudessa oli tapahtunut muutoksia siten,
että kansalaisvelvollisuuksia arvostettiin, perustuslaillisista oikeuksista oltiin yhtä mieltä
ja vastuullinen, aito kiinnostus kohdistettiin yhteiskunnallisiin asioihin. Mutta jotta nämä
aluillaan olevat demokratisoitumisen osoitukset saataisiin vakiinnutettua, tarvittiin edelleen jatkuvaa tutkimukseen ja yhteistyöhön perustuvaa kasvatuksellista panostamista.
Teollisuuden intressiryhmittymien tavoitteena oli jatkaa toimintaa perustamalla sitä edistävä säätiö ja instituutti, joka tukisi valistuneen kansalaisen kasvattamista. Teollisuuspiirit
olivat valmiita sijoittamaan varojaan yliopistoihin ja opettajankoulutukseen. (Max Horkheimer -Archiv V 13 (23–58), 40.)
"Program for Civic Education for Germany. Conclusions Drawn from the Present State
of Citizenship Education in Western Germany" asiakirja sekä kartoittaa saksalaisen demokratian tilaa 1960-luvulla että hahmottelee uusia suuntaviivoja kansalaiskasvatukselle.
Asiakirjan sävy on kriittinen. Siinä todetaan, että demokratisoitumisessa on saavutettu joitakin tyydyttäviä tuloksiakin, vaikka demokratian tilan osalta ei kokonaisuudessaan olekaan aihetta tyytyväisyyteen. Demokratisoimisen idea läpäisi koko saksalaista koulutus72. Max Horkheimer osallistui kiistatta "American Jewish Committeen" toimintaan ja oli kirjeenvaihdossa komitean
johtohenkilöiden tri Eugene Hewesin ja hra Jacob Blausteinin kanssa. Blaustein laati alustavan ohjelman uutta projektia
varten 31. tammikuuta 1961, joka myöhemmin konkretisoitui projektin ohjelmaksi "Program for Civic Education in
Germany. Conclusions drawn from the Present State of Citizenship Education in Western Germany". Kevään 1960 aikana
käytiin asian tiimoilta keskusteluja, jotka koskivat demokratiaa, aikuiskoulutusta, koulujärjestelmää, demokraattista yleistä
ilmapiiriä ja saksalaisia teollisuusjohtajia. Katsottiin, että laaja toiminnan vapaus oli välttämätöntä. Tutkimuksen rahoitusta
ja yhteistyötahoja harkittiin. Yhteistyökumppaneiksi kaavailtiin esim. "National Institute for Political Education" ja "Institute
of International Education". Tavoitteena oli ylittää natsismin ja antisemitismin ongelmat Länsi-Saksan kouluissa. Toiminta
käynnistyi "American Jewish Committeen" aloitteesta. Sosiaalitutkimuksen instituutti toteutti. Max Horkheimer toimi AJCkonsulttina Saksassa. Toimintaan lukeutui mm. Eichmann-yritys eli yritys vaikuttaa länsisaksalaiseen yleiseen
mielipiteeseen, koska oli tapahtunut vain vähän muutoksia perusasenteissa.
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järjestelmää, mutta toivotunsuuntaista tulosta ei tutkimusten mukaan ollut riittävässä määrin syntynyt. Jouduttiin myöntämään, että yritykset kasvattaa rauhaan ja demokratiaan olivat kokeneet yleisen epäonnistumisen, niin Saksassa kuin muuallakin. Tuloksia ei ollut
kovin nopeasti havaittavissa asenneilmastossa ja uudelleenkoulutusohjelmien vaikutukset
olivat olleet vähäiset. (Max Horkheimer -Archiv V 13.40, 1–2.) Luonnollisesti saksalaisen
yhteiskuntajärjestelmän voidaan kuitenkin katsoa perustuneen 1960-luvulla demokraattisemmille käytännöille kuin 1940-luvulla, mutta kulttuurisessa ilmastossa ja fasistisissa
asenteissa oli edelleen ongelmia. (Max Horkheimer -Archiv V 13 (23–58), 40.)
Epäonnistumiseen voidaan löytää useita selityksiä. Yksi on varmasti se, etteivät koulutusprojektit toimineet kattavasti koko kulttuurin alueella. Toinen on se, että saksalaisen
yliopistomaailman ja koulutusjärjestelmän rakenteisiin puututtiin vain vähän. Kolmas on
se, että kansallissosialistisen totuuden politiikan periaatteisiin sitouduttiin edelleenkin.
Niihin oli luotettu ja uusi tilanne rakensi esimerkiksi nuorison keskuuteen nihilistisen
arvotyhjiön. Vanhasta totuuden politiikasta ei enää kyetty pitämään kiinni, mutta tilanne
oli aivan liian kipeä, jotta uuttakaan olisi kyetty ottamaan vastaan. Koulutusohjelmien
pahimmaksi virheeksi nähtiin kommunikaation, yhteistyön ja koordinaation puute (Max
Horkheimer -Archiv V 13.40). Nimenomaan demokraattisissa metodeissa oli ongelmia,
mikä teki myös tästä hankkeesta manipulatiivista totuuden politiikkaa. Edellinen konkreettisen tapauksen analyysi osoittaa, että myös humanitaarisia ja demokraattisia tavoitteita voidaan ajaa manipulatiivisin keinoin. Voidaanko epädemokraattisilla keinoilla siis
toteuttaa demokraattisia päämääriä? Tai toisaalta saadaanko demokraattisilla keinoilla
kaikissa tapauksissa taattua demokraattisten päämäärien toteutuminen?
Saksalaisten yliopistojen merkittävää asemaa kulttuurin muotoajana ei ole turhaan
korostettu. Führin (1996, 17, 33–35) mukaan voidaan 50 vuodessa toteutuneen saksalaisen "talousihmeen" lisäksi puhua myös "yliopistoihmeestä", millä tarkoitetaan sitä, että
saksalaiset yliopistot ovat tuottaneet runsain mitoin maailmankuuluja tiedemiehiä (ja
muutamia tiedenaisiakin) nimenomaan filosofis-humanistisilta tiedonaloilta. Führin
mukaan on lisäksi toteutunut erityisesti toisen maailmansodan jälkeen syvälle käyvä henkinen uudelleen muotoutuminen. Edelliseen tarkasteluun perustuen voidaan väittää, että
uudelleenrakentumiseen on juuri kriittinen teoria ja tässä traditiossa jatkavat kriittiset
intellektuellit ja emansipatorista kasvatusta korostaneet kasvatustieteilijät antaneet merkittävän panoksen. Führ pitää koulutusreformien lisäksi huimaa taloudellista nousua keskeisenä tekijänä siinä, että saksalainen yhteiskunta kehittyi vakaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Koulutusreformien (die Bildungsreformen) julkilausuttuina tavoitteina esitettiin yhteiskuntamuutokset. Reformeja ajoivat innokkaimmin sosialidemokraatit, vaikka
sodanjälkeisessä tilanteessa vallitsikin kohtalaisen laaja konsensus niin kristillisten, liberaalien kuin sosialistienkin välillä siitä, mihin tavoitteisiin koulutuksella tuli tähdätä. Tärkein näistä oli demokraattisen yhteiskunnan rakentaminen. Opetuksen tuli edistää tätä
päämäärää siten, että oppimisen tavoitteena tuli olla oppilaiden emansipaatio. Opiskelijaliikehdintä ja kriittinen akateeminen pedagogiikka edistivät emansipaatiota korostaessaan
radikaaleja, antiautoritaarisia lähtökohtia sivistykselle. Kasvatus ymmärrettiin myös järjestelmän vastaisena toimintana. Yhteiskuntakriittinen emansipatorisen pedagogiikan
käsite kehittyi marxilaisuudesta, uusmarxilaisuudesta ja psykoanalyysistä vaikutteita saaneissa pedagogisissa diskursseissa. Pedagoginen teorianmuodostus sekä koulutuksellinen
ja yhteiskunnallinen käytäntö kohtasivat konkreettisesti (ainakin hetkellisesti) tässä 1960luvun murroksessa, jossa oli otettu hieman etäisyyttä sodanjälkeiseen tilanteeseen.
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Tosin ennen pitkää ajauduttiin poliittiseen polarisoitumiseen. Vielä 1960-luvulla vallitsi kohtalaisen laaja konsensus koulutuksen ja yhteiskunnan suunnasta. Se alkoi kuitenkin muuttua jo 1970-luvulla poliittisiksi vastakkainasetteluiksi. Kiistoja aiheuttivat ennen
kaikkea eri alueiden koulutussuunnitelmiin syntyneet erot sekä koulutuksen rahoitus.
Hessenin alueella näihin reformeihin vaikutti silloinen kulttuuriministeri (Kultusminister)
ja nykyisinkin aktiivinen koulutusreformaattori Ludwig von Friedeburg, jonka mukaan
koulutuksen tuli vaikuttaa yhteiskunnallisiin uudistuksiin demokratiaa edistävästi. Tosin
1980-luvulle tultaessa jouduttiin myöntämään, että yritys toteuttaa yhteiskunnallisia
uudistuksia koulutuksen uudistamisen keinoin ylitti koulutusjärjestelmän kantokyvyn.
(Führ 1996, 33–35.)

6.3.12. Seuraamukset: mitä kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti opittiin?
Max Horkheimerin arkistomateriaalin perusteella vaikuttaa siltä, että kansallissosialistisen puolueen jäseniä ja etenkin sellaisia henkilöitä, joiden kansallissosialistiset sympatiat
olivat niin ilmeiset, ettei heidän edes ollut tarvinnut liittyä puolueeseen, jäi vaikuttamaan
merkittäville yhteiskunnallisille ja akateemisille paikoille. Lisäksi joidenkin amerikkalaiselle sotilashallinnolle (the Military Government, MG) tehtyjen tutkimusten mukaan 80
% kaikista Yhdysvaltain miehitysalueen saksalaisista oli aktiivisia tai potentiaalisia juutalaisvihaajia. Tosin 1. helmikuuta vuonna 1948 ilmestyneen amerikkalaisen PM-lehden
tietoihin tulee suhtautua kriittisellä varauksella, koska niiden tavoitteena oli palvella myös
propagandistisia tarkoitusperiä. Mutta jotain Victor H. Bernsteinin artikkeli, jonka tiedot
perustuvat "sotilashallinnon, MG:n hyllyillä pölyttyviin tilastoihin ja raporttiin", kuitenkin kertoo Länsi-Saksan sodanjälkeisestä tilanteesta.(Max Horkheimer -Archiv.
IX.172.14, 4.)
"Prof. Karl d’Ester, internationally known historian of the press, was never a
member of the Nazi party. But shortly before the war, he was active in the
collection and display of the notorius "Eternal Jew" exhibition — Hitler's prime
anti-Semitic display which, before the war ended, made the rounds of Europe as
well as Germany. Today Prof. d'Ester is teaching again at Munich University,
having first been dismissed by Military Government and then been reinstated, with
MG permission, after he had gone through "denatsification" proceedings before a
German tribunal."(Max Horkheimer -Archiv. IX.172.14, 4.)
"But altogether forgotten is a paragraph in the official report which accompanied
the survey and which read: 'The fact that people with more education tend to have
relatively less racial prejudice than the uneducated points the way to meet the
problem. The elimination if anti-Semitism is a very long range problem, likely to
take generations. Possibly some reduction can be achieved within a generation, if
there is a postive program of organized and directive effort." (Max Horkheimer Archiv. IX.172.14, 4.)
Myös aikalaiskokemuksia on mahdollista tulkita yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen
viitekehyksessä, koska oppimisen kannalta on merkittävää, mitä subjektiivisessa tietoisuudessa ja intersubjektiivisissa suhteissa tapahtuu. Juutalainen aikalaistodistaja, jonka
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henkilöllisyys ei käy ilmi käytettävästä asiakirjasta "Auszug aus einem Brief von F.L.",
joka on päivätty Stuttgartissa 21. helmikuuta 1949, kuvaa subjektiivisesta kokemuksesta
käsin antisemitismin eli juutalaisvihan ilmenemistä, itäsaksalaisten ongelmaa, nationalismia, demokratian sairautta ja vasemmistopolitiikan tavoitteita sekä älymystön asemaa
vuoden 1949 Saksassa. Hän kertoo kohdanneensa edelleen yksittäistapauksina juutalaisvihamielisiä asenteita, joita hän kuvaa seuraavaan tapaan.
"Erst als er sagte, er würde jeden Juden, den er träfe, gleich totschlagen, griff ich in
die Unterhaltung ein und sagte, dass er das Glück habe, seinem Worte gleich die
Tat folgen zu lassen, er solle mit mir aussteigen, ich sei bereit, die Konsequenzen
auf mich zu nehmen." (Max Horkheimer -Archiv IX 172.6, 1).
Kaiken kaikkiaan edellä mainittu henkilö pitää antisemitismiä ja juutalaisten samoin kuin
itäsaksalaisten sijoittumista saksalaiseen yhteiskuntaan edelleen vuonna 1949 "massaongelmana". Myös nationalistisia ääneenpainoja oli jonkinasteisesti kuultavissa nuorison
keskuudessa samoin kuin kaipuuta takaisin Hitlerin aikaan, jolloin "asiat olivat paremmin". Asenteiden taustalla vaikuttivat mm. pakolaisten kurja tilanne ja pelko siitä, että
demokratisoituminen merkitsisi venäläisen mallin mukaisen yhteiskunnan kehittymistä.
Kyseinen aikalaistodistaja pitää kuitenkin perusteltuna kysymystä siitä, onko useimmista
ihmisistä tullut demokraatteja näistä ongelmista huolimatta. Hänen näkemyksensä on, että
heistä on yhtä paljon tai yhtä vähän tullut demokraatteja kuin he olivat fasistejakin eli
yleisesti ottaen vallitsi tuolloin ja vallitsee silloisessakin yhteiskunnallisessa tilanteessa
poliittinen välinpitämättömyys. Ainoa eroavaisuus massojen osallistumisessa demokratiaan on siinä, ettei heitä sodanjälkeisessä järjestelmässä pakotettu aktiivisiksi tai univormuihin, kuten "kolmannen valtakunnan" aikana. Muutoinkin demokratia toimi tämän
aikalaistodistajan lausunnon mukaan huonosti sodanjälkeisessä tilanteessa, jossa merkittävin päätöksentekovalta kuitenkin keskittyi liittoutuneiden sotilashallinnon käsiin, ei
niinkään saksalaisten kansanedustajien. Tosin tietynasteinen lehdistön vapaus vallitsi ja
ilmensi täten demokratiaa. Lausunnossa hämmästellään sitä, että ajattelevat ihmiset edelleen menivät mukaan tähän peliin, jossa annettiin vaikutelma demokratiasta. Väärin
ymmärretty vastuullisuuden tunne tai taloudelliset riippuvuudet eivät selitä kaikkea, vaan
kysymys on siitä, että saksalaiset yrittivät näennäisdemokratiaan mukaan menemisellään
paikata kollektiivista syyllisyydentunnettaan. (Max Horkheimer -Archiv IX 172.6, 3–9.)
Ongelmallista silloisessa demokratiassa oli paitsi ulkopuolisten interventio saksalaiseen yhteiskuntaan, myös se, ettei ollut olemassa demokraattista puoluejärjestelmää.
Demokratia edellytti myös koulutusmahdollisuuksien demokratisointia. Kyseinen aikalaistodistaja asettaakin toivonsa alle 20-vuotiaiden sukupolveen, koska tässä ryhmässä oli
havaittavissa aitoa osallistumishalukkuutta, joka ei ollut skeptisesti sävyttynyttä. Sen
sijaan mm. vanhemman polven sivistyneistön keskuudessa vallitsi tietynlainen sisäinen
maanpakolaisuus, joka oli seurausta siitä, että Hitlerin ajan ideologiat olivat näille ryhmille, samoin kuin suurelle osalle työläisiäkin, jääneet hyvin vieraiksi. Tämä ei kuitenkaan ollut täysin toiminut esteenä "mukana juoksemiselle". Kaiken kaikkiaan kyseisen
aikalaislausunnon kirjoittaja suhtautuu hyvin kriittisesti eristäytyneeseen sivistyneistöön,
jonka hänen mukaansa tulisi suunnata kaikki voimansa ja tietonsa kansakunnan ja nuorison kasvatuksen palvelukseen, mutta joka todellisuudessa vain joko istui eristäytyneenä
maailmasta tai korkeintaan asettui silloisen valtaeliitin eli ulkomaisten toimittajien ja
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journalistien palvelukseen. Sivistyneistön passiivisuus oli vaarallista, koska juuri tämä
mentaliteetti mahdollisti prosessin, jonka tuloksena kolmas valtakunta kehittyi. (Max
Horkheimer -Archiv IX 172.6, 3–9.)
1950-luvulta peräisin olevan muistion mukaan esimerkiksi amerikkalaiset ja ranskalaiset olivat kamppailleet vapautensa ja kehittäneet demokratiansa sodissa ja vallankumouksissa. Sen sijaan Saksa joutui kehittämään demokraattista yhteiskuntaa kokonaan toisenlaisessa tilanteessa: hävityn sodan pakottamana. Tässä vaiheessa ei vielä voitu kovin paljon sanoa demokratisoimishankkeiden tuottamista tuloksista. Kasvatuksen jatkamista
samassa hengessä pidettiin edelleen tärkeänä. Lisäksi kaivattiin jäsentyneempää tutkimusta, jossa vertailtaisiin amerikkalaisia ja saksalaisia olosuhteita. (Max Horkheimer Archiv. IX 178.x.) Asiakirjassa "Ad Memorandum", joka todennäköisesti on peräisin
1960-luvulta väitetään jyrkästi, ettei saksalaisessa yhteiskunnassa ollut koskaan vallinnut
todellista demokratiaa.
"In Deutschland gab es nie eine wahre Demokratie. Die Demokratie besteht aber
nicht bloss in einer allgemeinen politischen Form, sondern in der allgemeinen
Durchdringung des Lebens. In Deutschland waren ganze Sphären von der
demokratischen Kontrolle ausgeschlossen, z.B. die der Beamten, die immer nur
von oben gesetzt waren."(Max Horkheimer -Archiv. IX 178. Ad Memorandum.
(1960), 2.)
Muistio "Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education" kuvaa
demokratian tilaa kiinnittämällä huomiota historian opetukseen ja kansalaisvalmiuksien
kehittämiseen tähtäävään opetukseen 1950- ja 1960-lukujen Saksassa. Poliittista kasvatusta, joka käsittelee historiaa ja Saksan lähimenneisyyttä, on ohjeiden mukaan oltava
kouluissa. Opetuksen toteutumista on lisäksi valvottava. Tämä vaikea tehtävä tuli toteuttaa opettajien, vanhempien ja politiikan tekijöiden välisenä yhteistyönä. 1950-luvulta
peräisin olevat kulttuuriministerien (the Ministers of Education, Kultusminister) konferenssin antamat ohjeet poliittisesta kasvatuksesta kouluissa perustuivat tutkimustietoon.
1960-luvullakin nämä asiat nähtiin siinä määrin ongelmallisiksi, että tältä arvovaltaiselta
taholta annettiin antisemitismin vastainen julkilausuma. Näitä toimenpiteitä koskevien
tosiasioiden perusteella on siis mahdollista väittää, että saksalaisessa koulutuspolitiikassa
ja yhteiskunnassa oli edetty ainakin muodollisten demokraattisten käytäntöjen suuntaan,
jotka nyt olivat saksalaisten itsensä käsissä. Lisäksi pidettiin tärkeänä kehittää kouluopetusta, joka antaisi yhteiskunnallisia perusvalmiuksia. Ko. kulttuuriministerien yhteistyöelin antoi yhteistyössä opettajien kanssa ohjeistot poliittisen opetuksen kehittämisestä,
jolle vaadittiin suurempaa huomiota. Mihin tahansa koulutukseen hakevien oli kyettävä
osoittamaan, että he tuntevat perustuslaillisen hallinnollisen järjestyksen perusteet (peruskansalaisoikeudet, ihmisoikeudet, kansainvälisen lain ja järjestyksen olemassaolon) sekä
1900-luvun Saksan historiaa ja kansallissosialismin etenemiseen vaikuttaneita tekijöitä.
Politiikan tutkimuksen tuottamaa tieteellistä tietoa on hyödynnettävä poliittisessa kasvatuksessa ja historian opetuksessa. Opettajankoulutuksen tuli antaa valmiuksia opettaa kansalaisuutta periaatteina ja oppiaineena. Oli saatava aikaan yleinen yhteisymmärrys siitä,
millaisia kansallissosialismia koskevia teemoja ja faktoja opetetaan. Kouluissa oli tarjottava laaja-alainen näkemys modernien yhteiskuntien historiasta. Koulujen oppikirjojen
tekstejä oli jatkuvasti tarkistettava ja korjattava. Poliittiseen opetukseen tuli valmistaa
päteviä opettajia. Poliittinen kasvatus ei tietenkään sisällöllisesti merkinnyt sitä, että sen
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alla olisi levitetty jotakin poliittista ideologiaa, vaan sen sisältönä tuli olla demokraattisessa yhteiskunnassa tarvittavien peruskansalaisvalmiuksien ja eettisten periaatteiden
opettaminen ja oppiminen. (Max Horkheimer -Archiv. IX 178. Resolution of ..., 1-5.)
"In the educationable years one finds himself most honest in his readiness to
conquer prejudices. Therefore the teacher is not permitted to practise politics in the
classroom. However, he must confess his preference for democratic order and the
social constitutional state as being the foundation of our intellectual, economic,
and political existence. Then he will be able to lead to questions concerning
political ethics in his teaching, encourage the answers to such questions, and
develope a cultivated, urbane attitude in political affairs."(Max Horkheimer Archiv. IX 178. Resolution of ..., 5.)
Tohtori Friedrich Minssenin laatiman, Wiesbadenissa 12. helmikuuta 1961 päivätyn muistion "Folgerungen aus der gegenwärtigen Lage der Politischen Bildung in der BRD"
(sama englanniksi "Conclusions drawn from the Present State of Citizenship Education in
Western Germany") mukaan saksalaisen yhteiskunnan demokratisoitumisprosessi on historiallisesti edennyt toisin kuin useimmissa muissa läntisissä maissa, erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, joissa demokratian kehittyminen on tapahtunut luonnollisesti vuosisatojen, ei muutaman vuosikymmenen aikana. Sen sijaan Saksassa demokratian
kehitys häiriintyi vakavasti Hitlerin valtarégimen aikana. Nykyisin vallitseva demokratia
juontaa siis juurensa vuoteen 1945, josta lähtien se alkoi nopealla tahdilla kehittyä uudelleen. Tietoinen kasvatuksellinen yritys "demokratisoida" sekä koulujen että aikuiskasvatuksen kautta oli ollut välttämätöntä tämän kehityksen aikaan saamiseksi. Kasvatusinstituutioiden avulla olikin tämän asiakirjan mukaan saavutettu 1960-luvulle tultaessa joitakin tyydyttäviä tuloksia demokratisoitumisessa. Useimmat koulutuksesta vastaavat henkilöt olivat huomanneet, että koulujen ilmapiiri tuli rakentaa siten, että se johdattaa nuoria
kansalaisia demokraattiseen asennoitumiseen. Kansalaisuuskasvatus oli lisäksi laajasti
pakollista aikuiskoulutuksessa. Myös yliopistoissa oli tunnustettu näiden asioiden tärkeys.
(Max Horkheimer -Archiv. IX 235.7a, 1-2.)
Asiakirjassa määritetään konkreettisesti ne tavoitteet, jotka demokratisoivaan uudelleenkoulutukseen liittyvällä kansalaisuuskasvatuksella (die politische Bildung "Sozialkunde", civic education) pitäisi saavuttaa. Ensiksikin sen tuli kasvattaa väestö demokraattiseen elämäntapaan. Toiseksi sen tuli osoittaa Saksalle, kuinka nousta kansallissosialistisesta menneisyydestään. Kolmanneksi sen tuli tuottaa moraalista tukea kylmässä sodassa.
Kyseisen asiakirjan mukaan erityisesti toista tavoitetta ei ollut millään tyydyttävällä
tavalla saavutettu, minkä osoittivat esimerkiksi joulun aikoihin vuonna 1959 laajahkosti
esiintyneet "hakaristipiirrokset" (die Hakenkreuzschmierereien, the Swastika daubings).
Asiakirjan mukaan voidaan lisäksi perustellusti väittää, etteivät saksalaiset olleet vielä
"perusolemukseltaan" demokraattisia. He eivät olleet vielä oppineet osallistumaan spontaanisti julkisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Täten myös demokratian tilassa oli kehittämisen varaa, koska "demokratiaa ei voi olla ilman demokraattisia ihmisiä". Myös tiettyä vastustusta oli havaittavissa demokratisoimista kohtaan. Tällaisten asenteiden leviämisen
estämistä pidettiinkin tärkeänä tavoitteena. Tavoitteiden saavuttamattomuuden nähtiin
johtuvan siitä, että Saksan koulutustoimen pahimpina puutteina voitiin yleisemminkin
pitää kommunikaation, koordinaation ja yhteistyön puuttumista eri osien väliltä. Samat
ongelmat koskivat myös poliittista kasvatusta. Tässä yhteydessä on syytä huomioida se,
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että nämä olivat todellisia ongelmia sodanjälkeisessä saksalaisessa koulutusjärjestelmässä, joka rakentui tämän lähteen mukaan 11 "osavaltion" koulutusjärjestelmäksi.
Tämänkaltaisten tavoitteiden toteutuminen olisi edellyttänyt kohtalaisen keskitettyä säätelyä, mutta demokratian periaatteet taas puolestaan edellyttivät kohtalaisen suurta kulttuurista ja sivistyksellistä autonomiaa. Asiakirjassa todetaankin, että huolimatta yleisestä
modernisaatiosta kasvatuksellisen edistyksen pyörät ovat pyörineet hitaasti. (Max Horkheimer -Archiv. IX 235.7a, 1–3.)
Hämmästyttävää on, ettei asiakirjassa millään tavalla kommentoida kolmannen tavoitteen sisältöä moraalisin perustein. Todetaanhan siinä selkeästi, että uudelleenkoulutusta ja
siihen sisältyvää kansalaiskasvatusta käytettiin myös kylmän sodan palveluksessa, mikä
on moraaliselta kannalta katsottuna kohtalaisen arveluttava tavoitteen asettelu kasvatustoiminnalle, jonka keskeisinä julkisina tavoitteina olivat saksalaisen yhteiskunnan demokratisoiminen ja maailmanrauhan turvaaminen. Kyseisessä asiakirjassa pidetään kuitenkin
tärkeänä edelleen toteuttaa demokratisoimisen tavoitetta, koska ei ole mitenkään varmaa,
että jos jäädään odottelemaan spontaania kehitystä seuraavien viidentoista vuoden ajaksi,
ettei odotettavissa tätä ennen ole hyvinkin vakavia yhteiskunnallisia kriisejä. Kommunikaation ja koordinaation kehittämiseksi tarvittiin toimenpiteitä erityisesti kansalaisuuskasvatuksessa, mutta myös muussa kasvatus- ja koulutustoiminnassa. Perustavanlaatuista
demokratisoitumista oli voimaperäistettävä, eikä vain kouluissa, vaan ylipäätään yhteiskunnassa. Kansalaisuuskasvatuksen jatko-ohjelma konkretisoitiinkin seuraavina tavoitteina. Ensiksikin kansalaiskasvatukseen kohdistuvaa tutkimustoimintaa tuli tehostaa. Sen
tuli olla luonteeltaan vertailevaa (Saksa ja Yhdysvallat). Se tuli kohdistaa erityisesti opetussuunnitelmiin, opetusmenetelmiin ja poliittiseen tietämykseen demokraattisen sisällön
varmistamiseksi. Ennakkoluulojen tutkimista pidettiin ensiarvoisen tärkeänä. Tarvittavaa
informaatiota tuli kerätä sekä hallinnollisten elinten että opettajien käyttöön. Oli kehitettävä toimivia opetusmetodeja, jotka olisivat edistämässä demokraattisia käytäntöjä, koska
kasvatusmenetelmien nähtiin omalta osaltaan olevan vastuussa yhteiskunnallisista asenteista. Metodeja tulisi kehittää siten, että ne edistäisivät yhteistyötä. Tällaisia metodeja
olivat esimerkiksi ryhmädynamiikkaan perustuvat työpajametodit ja opiskelijoiden toiminta erilaisissa päätöksentekoelimissä ja muissa demokraattisissa ydinmuodostelmissa.
Myös kansalaisuuskasvatuksen organisaatioiden tulisi järjestäytyä demokraattisesti.
Tähän työhön osallistuvia opettajia tulisi tukea. Muodollisia rakenteita, protokollia ja
kontrollia tulisi purkaa, koska "demokratia nousee alhaalta". (Max Horkheimer -Archiv.
IX 235.7a, 3–8.)
Christopher Emmetin ja Norbert Muhlenin (1961) laatima kirjanen "The vanishing
SWASTIKA" on luonteeltaan vahvasti propagandistinen kirjoitus, mikä tulee ymmärrettäväksi sitä taustaa vasten, että molemmat kirjoittajat olivat paitsi toimittajia ja tutkijoita,
myös kiivaita "natsismin" vastaisia taistelijoita. Tästä huolimatta asiakirjaa on perusteltua
käyttää lähteenä 1960-luvun tilannetta ja siihen mennessä toteutuneita yhteiskunnallisia
oppimisprosesseja arvioitaessa. Siinä määrin se sisältää myös faktista tietoa Länsi-Saksasta ja sen yhteiskunnallisesta tilanteesta. Lisäksi käytetään lähteinä siitä kirjoitettuja
kriittisiä kommentteja. Kirjanen alkaa provosoivalla kysymyksellä, mitä kansallissosialistisen Saksan ihmisistä ja hirviöistä tuli, ja asiallisilla kysymyksillä siitä, onko Saksa nyt
demokratia vai pikemminkin demokraattinen naamio, jonka takana kansallissosialistinen
ideologia edelleen rehottaa sekä siitä, ovatko saksalaiset muuttuneet vapauden ja suvaitsevaisuuden kielellä ajatteleviksi. Näihin kysymyksiin vastataan siitä näkökulmasta, voiko
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uusi Saksa toimia Yhdysvaltojen demokraattisena liittolaisena yhteisessä vapauden puolustamisessa vai onko se edelleen "hakaristin alla". (Max Horkheimer -Archiv. V 13.49, i–
iv.)
George N. Shuster (President, American Council on Germany) kirjoittaa, että sekä
amerikkalaiset että saksalaiset ovat yhdessä saaneet aikaan Länsi-Saksan talousihmeen ja
poliittisen edistyksen demokratiassa. Erityisesti tästä on kiittäminen mm. "American
Jewish Committee" -organisaatiota, joka omalta osaltaan on vaikuttanut saksalaisen
demokratian kehittymiseen ja uudelleenkoulutuksen organisoimiseen. Kyseinen kirjoitus
osoittaa, että trendi demokraattiseen ajatteluun ja toimintaan oli rohkaiseva 1960-luvun
saksalaisessa yhteiskunnassa. Emmetin ja Muhlenin (1961) mukaan viidentoista vuoden
aikana oli tapahtunut merkittävä muutos, jonka seurauksena huomattavasti demokratisoitunut Saksa oli sitoutunut "Länteen" ja samalla vapauden, oikeudenmukaisuuden ja
suvaitsevaisuuden arvolähtökohtiin. Tosin saksalaisen demokratian tilasta vallitsi kahtalaisia näkemyksiä. Toiset uskoivat, että kansallissosialistinen ideologia oli hävinnyt Saksan
poliittisesta ytimestä ja että uudelleenkoulutusprosessi oli puhdistanut sen kansalaisten
enemmistön mielistä. Toiset taas olettivat, että suuri osa kansalaisista edelleen tukeutui
menneisyyden ideoihin ja yritti herättää niitä uudelleen henkiin. Näiden näkemysten
mukaan "viisitoista vuotta, vähemmän kuin puolet yhden sukupolven elinajasta", tuskin
on riittävä aika muuttamaan ja uudistamaan kansakuntaa. Kirjoittajien mukaan esimerkiksi Adolf Eichmannin, miljoonien juutalaisten massamurhasta vastuussa olevan miehen,
1960-luvulla tapahtunut pidättäminen osoittaa, ettei edes kaikkia päävastuullisia saatu
kiinni sodan jälkeen, vaan heitä jäi elämään ja vaikuttamaan saksalaiseen yhteiskuntaan.
Todellisia kansallissosialisteja oli edelleen 1960-luvulla runsaasti elossa. Tosin monet
heistä vaikuttuivat uusilla demokraattisilla ideoilla, jolloin heistä tuli entisiä kansallissosialisteja. Kolmas, moraalisesti arveluttavin ryhmä entisiä kansallissosialisteja olivat opportunistit, jotka eivät koskaan moraalisessa mielessä vaikuttuneet kansallissosialistisella ideologialla, vaan he palvelivat Hitleriä sillä samalla innokkuudella, jolla he sodan jälkeen
palvelivat demokratiaa. Lasten tilanne oli traagisin, sillä heidät opetettiin pienestä pitäen
uskomaan kansallissosialistiseen ideologiaan, josta heidän sitten pian oli poisopittava.
(Max Horkheimer -Archiv. V 13.49, vii-xii, 1–11, 14, 21, 27, 29.)
Monet vaikutusvaltaiset saksalaiset, heidän joukossaan liittokansleri Konrad Adenauer, olivat kuitenkin ilmaisseet julkisen vakaumuksensa siitä, että kansallissosialismin
vaara oli vähemmän potentiaalinen kuin koskaan aikaisemmin näiden 15 sodanjälkeisen
vuoden aikana. Kyseisen asiakirjan mukaan kansallissosialismin vastaiset henkilöt todella
vaikuttivat 1960-luvun politiikassa huomattavasti voimaperäisemmin kuin vähenevät kansallissosialistiset ainekset. Tosin on myönnettävä, että myös entisiä kansallissosialisteja
oli edelleen hyvin vaikutusvaltaisilla paikoilla. Demokratian puolustukseksi on mainittava, että osa Saksan talousihmeestä koitui myös muiden hyväksi ja ettei mikään kansakunta ole koskaan aikaisemmin hyvittänyt taloudellisesti samassa mittakaavassa sodanaikaisia tekojaan kuin saksalaiset Israelille ja yksittäisille juutalaisille. Tosin ei mikään kansakunta ole koskaan aikaisemmin tällaisiin tekoihin syyllistynytkään. Kaiken kaikkiaan
vaikutti jo heti sodan jälkeen vuonna 1949 siltä, että suurin osa kansalaisista oli valmis
hyvittämään ja kantaamaan vastuuta suhteessa juutalaisiin. Tällöin pidettiin myös ensimmäiset sodanjälkeiset parlamentaariset vaalit. Lisäksi Saksa on ottanut vastaan erittäin
huomattavan määrän pakolaisia, joista kaksi ja puoli miljoonaa tuli neuvostoliittolaiselta
miehitysalueelta. (Max Horkheimer -Archiv V 13.49, vii–xii, 1–11, 14, 21, 27, 29.)
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Taloudellista kasvua selittää myös tarve konkreettisesti jälleenrakentaa yhteiskuntaa —
jäljelle jääneiden kansalaisten raunioituneita koteja ja hävitettyä omaisuutta. Jotain kertoo demokratian kehittymisestä myös se, että vielä vuoden 1949 vaaleissa tuli muutamia
kansallissosialistisia ideoita lähellä olevan puolueen jäseniä valituiksi, myöhemmin ei.
Julkisesti kansallissosialisteiksi ja antisemitisteiksi tunnustautuvia oli tutkimusten
mukaan saksalaisessa yhteiskunnassa vähemmän 1960-luvulla kuin koskaan aikaisemmin. Hyvin suuri osa väestöstä tosin oli edelleen poliittisesti välinpitämätöntä. Se ei välittänyt siitä, millainen poliittinen järjestelmä maassa vallitsi. Se ei osallistunut poliittisesti
eikä kantanut huolta yhteisössä vallitsevasta moraalista. Tämä osoittaa demokratian kehittyneisyydestä sen, että parantamisen varaa oli edelleen, koska osallistumista voidaan pitää
eräänä keskeisenä demokratian edellytyksenä. (Max Horkheimer -Archiv V 13.49, vii–xii,
1–11, 14, 21, 27, 29.)
Saksalaista demokratiaa voitiin pitää ko. asiakirjan mukaan näillä perusteilla nuorena,
vaikka demokraattiset prosessit olivatkin edenneet. Ko. asiakirja liittää demokratian ja sen
kehittymisen vahvasti taloudelliseen kehitykseen väittäen, että hyvä taloudellinen tilanne
on demokratian edellytys, ja muistuttaen siitä, että jos saksalaisessa yhteiskunnassa 1960luvulla olisi edelleen vallinnut 1930-luvun tapaan 6 miljoonan ihmisen työttömyys,
kukaan ei olisi voinut olla varma, miten demokratian kehitys olisi tällaisissa oloissa edennyt. Saksan taloudellisella kehityksellä ja Yhdysvaltojen tuella oli asiakirjan mukaan ollut
merkittävä rooli demokraattisten prosessien edistymisessä. (Max Horkheimer -Archiv V
13.49, vii-xii, 1–11, 14, 21, 27, 29.)
Keskeinen tekijä saksalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden ja demokratian kehittymisen
kannalta oli 1960-luvun nuori sukupolvi. Silloiset alle 25-vuotiaat kasvoivat lähinnä
sodan ja kansallissosialistisen ajan jälkeen, jolloin heillä ei ollut henkilökohtaista kokemusta tästä ajasta. He joutuivat kuitenkin kosketuksiin sen kanssa vanhempien ja opettajien toteuttaman kasvatuksen kautta. Edellinen sukupolvi oli kasvanut kansallissosialistisen ideologian vaikutuspiirissä, koska se oli elänyt läpi tämän ajanjakson ja koska kasvattajien joukossa oli myös entisiä kansallissosialisteja. Erään kyselyn perusteella voidaan
väittää, että juutalaisvihamieliset stereotypiat olivat vaikuttaneet osaan lapsista. Laajempi
ryhmä lapsia kuitenkin osoitti kansallissosialismin vastaisia asenteita. Ja toiseksi laajin
ryhmä ei koskaan ollut kuullutkaan Hitleristä tai juutalaisten massamurhasta. Eli jo 1960luvulle tultaessa oli havaittavissa laajaa tietämättömyyttä ja tiedon vääristelyä, kun tarkasteltiin Saksan menneisyyttä tai silloista tilannetta. Tämä tulee ymmärrettäväksi sitä kautta,
etteivät nuoren sukupolven vanhemmat tai opettajat ole halunneet muistaa tai ovat halunneet kaunistella menneisyyden tapahtumia, joihin he ehkä itsekin olivat osasyyllisiä. Toinen syy varmasti on se, että he ovat halunneet säästää lapsiaan julmuuksilta ja niiden tuottamalta tuskalta. Tosin voi olla myös niin, ettei asioita ole käsitelty vanhemman sukupolven poliittisen välinpitämättömyyden vuoksi. Toisaalta on kuitenkin osoitettavissa, että
osa nuoresta sukupolvesta omaa syvän empatian sävyttämää tietoa tapahtuneesta, esimerkiksi Anne Frankin kokemuksiin eläytyneenä. Kaiken kaikkiaan "hakaristikulttuuri" näyttäisi kuitenkin olleen korvautumassa demokraattisella mielenlaadulla jo viisitoista vuotta
"hetken nolla" jälkeen. Tämä ei kuitenkaan oikeuttanut luopumaan sananvapauteen nojaavan demokratian, moraalisen vastuullisuuden, vähemmistöjen oikeuksien ja maailmanrauhan nimiin vannovasta kasvatuksesta ja uudelleenkoulutuksesta, vaan tähän suuntaan oli
jatkettava entistäkin voimaperäisemmin. (Max Horkheimer -Archiv V 13.49, 41–47, 54–
56.)
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LvF (Ludwig von Friedeburg?) nimikirjaimilla varustettu kriittinen kommentti edellä
käsiteltyä tutkimusta kohtaan "Aktennotiz zu Ch. Emmet and N. Muhlen: The Vanishing
Swastika. Facts and Figures on Natzism in West Germany" keskittyy lähinnä siihen, että
kyseinen kirjanen on laadittu rauhoittelemaan amerikkalaista suurta yleisöä Eichmanntapauksen vuoksi. Tästä huolimatta se antaa kommentoijan mukaan kohtalaisen moniulotteisen kuvan tilanteesta, jossa positiiviset aspektit korostuvat, mutta uhkatekijätkään eivät
jää huomioimatta. Raportin mukaan demokratisoitumista voidaan osoittaa tapahtuneen ja
demokratisoimisprosessien onnistuneen. Johtopäätös on kommentin mukaan kuitenkin
liian optimistinen. Kommentoija esittää kriittisiä huomautuksia siitä, että jos demokratian
osoittimena pidetään sitä, että kansallissosialistien määrä on vähentynyt 1930- ja 1940luvuilta 1960-luvulle tultaessa, tukeudutaan melkoiseen itsestäänselvyyteen, joka ei muutoin voisi ollakaan. Lisäksi johtopäätökset demokratisoitumisesta lepäävät paljolti sen
varassa, että antisemitismi on häviämässä, jolloin antisemitismi siis nähdään keskeisenä
demokratian uhkana. Kriittisen kommentin mukaan Saksan poliittinen uudelleen järjestyminen ei vielä ole käynyt läpi riittävää ajan testiä, jotta sitä voitaisiin kutsua miksikään
"poliittiseksi ihmeeksi". Kritiikki kohdistui myös siihen, että demokratia merkitsee raportin mukaan ennen kaikkea talousdemokratiaa. (Max Horkheimer -Archiv V 13.50–52,
32–39, 1–2.)
Saksalaisen yhteiskunnan tilaa vuonna 1963 kartoittavan muistion "Deutsche Innenpolitik" perusteella voidaan kuitenkin todeta, että äärioikeistolaisia organisaatioita oli 1960luvun alussa satakunta ja niiden lukumäärä oli lisääntymässä. Tällöin ei vallinnut mikään
absoluuttinen demokratia, josta äärioikeistolaiset ainekset olisi onnistuttu esimerkiksi
demokratisoivan kasvatuksen avulla kitkemään. Yleinen nationalistinen tietotoisuus tosin
oli laajentunut kansainvälisemmäksi ja moniarvoisemmaksi. Toisaalta saksalaisten tietoisuutta leimasi edelleenkin arvonihilismi ja päämäärättömyys. (Max Horkheimer -Archiv
V 16.242–248.)
Asiakirjasta "Protokoll der Auswertungskonferenz am 7. Januar 1964 im Institut für
Sozialforschung in Frankfurt am Main zu der 6. Studienreise in die Vereinigten Staaten
im Herbst 1963" ilmenee, että "Institut für Sozialforschung" oli keskeisessä asemassa
uudelleenkoulutukseen, Saksan menneisyyteen ja silloiseen tilaan kohdistuneiden tutkimusten toteuttamisessa. Se osallistui myös käytännölliseen toimintaan uudelleenkoulutuksessa, poliittisessa kasvatuksessa ja projekteihin liittyvässä kansainvälisessä yhteistyössä, jota toteutettiin esimerkiksi järjestämällä saksalaisille pedagogeille, kouluhallinnon virkamiehille ja tieteenharjoittajille opinto- ja tutkimusmatkoja Yhdysvaltoihin.
Erään tällaisen opintomatkan teemana olivat erityisopetusta tarvitsevat lapset, mikä oli
osoitus saksalaisen koulutusjärjestelmän demokratisoitumisesta. Tämä oli osoitus merkittävästä arvojen muutoksesta ja koulujärjestelmän demokratisoitumisesta, kun asiaa tarkastellaan kansallissosialistisen rotuhygienian ja vammaisten epäinhimillisen kohtelun
taustaa vasten. Horkheimerin mukaan arvomuutos merkitsi pohjimmiltaan sen tunnustamista, että kaikilla ihmisillä on samat oikeudet. Kansainvälistyminen ja kansainvälisyyden arvostamisen oppiminen olivat merkittäviä askelia demokratisoitumisen ja yhteiskunnallisen moniarvoisuuden tiellä, kun tilannetta verrataan kansallissosialistisen ideologian
välittämään arvomaailmaan, jonka mukaisesti merkitystä oli vain omalla kansakunnalla ja
sen suuruudella. Muiden kansakuntien kanssa oli tarpeellista olla tekemisissä vain tämän
suuruuden osoittamiseksi.
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Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin väittää, että muista kulttuureista ja arvo-orientaatioista samoin kuin kansainvälisyyttä opittiin siinä ohessa, kun tavoitteena oli vahvistaa
oppilaiden poliittista ja historiallista tietoisuutta, yhteisöllisiä intressejä — yksilöllisen
kehityksen ja maailmankehityksen yhtäläistä huomioimista. Suhtautuminen amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja demokratiaan ei kuitenkaan frankfurtilaisten kriitikkojen kirjoituksissa ollut kritiikitöntä. Esimerkiksi Adorno analysoi amerikkalaisen yhteiskunnan luonteen hyvin pitkälle viedyksi "vaihtoarvoon perustuvaksi yhteiskunnaksi", joka yksilön
vapauden korostuksesta huolimatta käytännössä toteutti sellaista sosialisaatiota, jossa
muiden kulttuurien edustajat sulautettiin amerikkalaiseen kulutusyhteiskuntaan ja siellä
vallitsevaan elämäntapaan. Myös amerikkalaista kasvatusajattelua leimasi vahvasti
menestymisen ja kilpailun korostus, mikä näkyi myös "progressiivisessa pedagogiikassa". Adornon mukaan oli kysymys siitä, että eurooppalaiset yhteiskunnat ja amerikkalainen yhteiskunta olivat kehityksessään eri vaiheissa. Porvarillis-kapitalistisen yhteiskunnan ruumiillistuma, Yhdysvallat, ei välttämättä edustanut kehitysvaihetta, joka kaikkien
muidenkin yhteiskuntien tulisi saavuttaa. (Max Horkheimer -Archiv IX 235.78a, 1–2, 5,
8; Max Horkheimer -Archiv IX 235.84, 2–4.)
1960-luvun asiakirjojen perusteella voidaan väittää, että oli opittu ainakin julkilausumien tasolla niitä periaatteita, joiden varassa amerikkalaiset olivat aluksi toteuttaneet
uudelleenkoulutusta. Tosin uudelleenkoulutukseen ja poliittiseen sivistykseen kohdistettiin edelleen myös kritiikkiä, jonka mukaan sen perimmäisenä tavoitteena ei ollut niinkään ollut demokratian rakentaminen kuin läntisen tradition istuttaminen saksalaiseen
kulttuuritietoisuuteen. Samalla kritisoitiin myös sitä, ettei kasvatuksen tulisi olla suuntautunut tietyn järjestyksen mukaisesti pragmaattisesti, koska tämä vaarantaa kasvatuksen
autonomian.
"Je straffer Erziehung politisch gezielt ist, desto mehr entspricht sie totalitärer
Dengungsart, wie sehr der Inhalt sich unterscheiden mag." (Max Horkheimer Archiv IX 253.1a, 1.)
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö poliittista sivistystä olisi pidetty tärkeänä. Demokraattisten käytäntöjen tuntemus ja demokratia tulisivat toimimaan vakaimpina esteinä
barbariaa vastaan. Jotta nuori sukupolvi voitaisiin sivistää humanistisesti ja poliittisesti,
edellytti tämä myös heidän kasvattajiensa laaja-alaista sivistämistä.
"Bildung im Sinne westlicher Zivilisation häuft sich in Massenauflagen von
Büchern, Museen und Touristenfahrten und verliert ihre Existenz in den
Gefühlsweisen der Menschen. ... Angesichts der neu auftauchenden Nationen
bedürfen die westlichen Völker in der jetzt anhebenden Periode der Menschen, die
in der Welt geistig für sie einstehen können. Hier soll von einer bescheidenen
Massnahme die Rede sein, die unter vielen anderen in Deutschland sich
anbietet."(Max Horkheimer -Archiv IX 253.1a, 2.)
1960-luvun asiakirjoissa alkaa aikaisempaa korostuneemmin nousta esille myös uudelleenkoulutuksen tuottamat oheisvaikutukset, joista keskeisimpinä voidaan mainita saksalais-amerikkalaisen yhteistyön kehittäminen sekä tieteessä ja koulutuksessa toteutettu
opettajien, opiskelijoiden ja muiden kasvatuksen ammattilaisten kansainvälinen vaihto.
Ennakkoluulojen purkamista amerikkalaisten ja saksalaisten väliltä pidettiin tärkeänä,
sillä vielä 1960-luvullakin esiintyi ennakkoluuloja, joiden mukaan kaikkia saksalaisia
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pidettiin "natseina" ja kaikkia amerikkalaisia sivistymättöminä. Pedagogeja tuli tutustuttaa toiseen kulttuuriin, jotta näitä ennakkoluuloja voitaisiin kasvatuksen avulla poistaa.
Kansalaisuuskasvatus rakentuikin hyvin pitkälle siten, että saksalaisia opettajia lähetettiin
Yhdysvaltoihin tutustumaan amerikkalaiseen kansalaisuuskasvatukseen ja ottamaan oppia
siitä. Kaiken tämän viimekätisenä tavoitteena oli edelleen kasvatus demokratiaan, joka
tässä yhteydessä määriteltiin avoimena yhteiskuntana, jossa järjelliset olennot omasivat
sekä itsenäisen tahdon että perusoikeudet. (Max Horkheimer -Archiv V 21.172d, 1–2.)
Saksalaisille kasvattajille tarkoitetut vaihto-ohjelmat käynnistyivät voimaperäisemmin
1960-luvulla. Niiden tavoitteena oli paitsi tutustuttaa opettajat ja muut kasvattajat amerikkalaiseen kansalaisuuskasvatukseen (civic education), myös rakentaa yhteyksiä saksalaisten ja amerikkalaisten organisaatioiden ja henkilöiden välille. Ohjelmien tuli lisäksi välittää tietoa ja antaa kokemusperäinen kuva amerikkalaisesta demokraattisesta elämäntavasta, jota sitten tulisi levittää edelleen oppilaille ja kollegoille, mikä vahvistaisi demokraattisia asenteita saksalaisissa kouluissa ja jokapäiväisessä elämässä. 73 Sanomalehtiartikkelien mukaan saksalaiset olivat erityisen kiinnostuneita opettajien ja opiskelijoiden
välisestä hyvästä ja demokraattisesti toimivasta suhteesta. Tällaista koulutusta ja siihen
tarkoitukseen perustettuja vaihto-ohjelmia pidettiin tärkeinä, koska 1960-luvun tutkimusten mukaan moni saksalaisista nuorista tiesi vain vähän kansallissosialistisen ajan tapahtumista. Saksalaisilla koulutuksen asiantuntijoilla oli kuitenkin 1960-luvulle tultaessa jo
kriittisempi ote amerikkalaista demokratiaa ja kansalaiskasvatusta kohtaan. Katsottiin,
ettei Yhdysvalloissa harjoitettu kansalaiskasvatus ollut suoraan sovellettavissa saksalaiseen yhteiskuntaan. Esimerkiksi lasten osoittama vastuuntuntoisuus ja aloitteellisuus olivat peräisin kokonaisesta kulttuuripiiristä, ei vain kasvatuksen tuotetta, vaikkakin näitä
toimintatapoja tuettiin myös kasvatuksessa. (Max Horkheimer -Archiv V 16.173–184.)

6.3.13. Sivistys ja yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen —
aikaisempaan tutkimukseen perustuvat johtopäätökset
Führin (1996, 10, 13) mukaan menneisyyden työstämisessä oli hyvin suurelta osin kysymys kansallissosialismin arvottamisesta. Demokratisoitumisprosessit eivät lähteneet liikkeelle aivan tyhjästä siten, että kansallissosialistisesta totalitarismista olisi yhtä äkkiä siirrytty demokraattiseen yhteiskuntamuotoon. Myös kansallissosialistinen ajanjakso sisälsi
demokraattisia tendenssejä. Oppimispotentiaaleja "toisenlaisen Saksan" rakentamiseksi
oli olemassa. Nämä oppimispotentiaalit näkyivät mm. kristillisissä, sosialistisissa ja
"maailmanporvarillis-humanistisissa" sivistystraditioissa, jotka olivat konkretisoituneet
Hitlerin vastaisena liikkeenä, johon osallistui ihmisiä yhteiskunnan kaikista kerrostumista.
Saksalaisen demokratian rakentaminen olisi ollut huomattavasti vaikeampaa ilman näitä
emansipatorisen ja demokraattisen hengen sävyttämiä kulttuurisia ilmiöitä, joita siivitti
ihmiskunnan universaaleja ihanteita korostava humanismi.

73. Amerikkalaiseen demokratiaan kävi tällöin tutustumassa myös monia hyvin vaikutusvaltaisia henkilöitä — heidän
joukossaan myös Kenneth Holland "Institute of International Education" -organisaation presidentti Frankfurtista. Koko
hanketta koordinoi "Sosiaalitutkimuksen instituutti" Max Horkheimerin johdolla. (Max Horkheimer -Archiv V 16.173–176.)
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Pakschiesin (1979) ja Halbritterin (1979) mukaan jo uudelleenkoulutussuunnitelmien
laatimisen syyt olivat luonteeltaan ennen kaikkea taloudellisia pikemmin kuin yhteiskuntapoliittisia. Lisäksi suunnitelmia edistivät muutokset maailmanpoliittisessa ilmastossa,
ideologinen vastakkainasettelu suhteessa kommunismiin ja tavoite integroida Saksa läntiseen valtapiiriin. Halbritterin (1979, 235–238) brittiläiseen uudelleenkoulutuspolitiikkaan
ja sen toteuttamiseen vuosina 1945–1949 kohdistuneen tutkimuksen mukaan uudelleenkoulutuksen taustafilosofiana toimi anglosaksinen valistusfilosofia, jota yritettiin soveltaa
laaja-alaisesti sodanjälkeisen Saksan kulttuurisiin traditioihin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Halbritter väittää, että on osoitettavissa vain vähän tämän politiikan tuottamia
tuloksia ja vaikutuksia. Politiikkaa voidaan pitää onnistuneena siltä osin, että persoonakohtainen "natsisminpuhdistus" (die Entnatzifisierung) ja kansallissosialististen ideoiden poistaminen oppikirjoista ja opetussuunnitelmista toteutui. Sen sijaan esimerkiksi
koulutushallinnon "uuteen eliittiin" ei niinkään kuulunut demokraattishenkistä väkeä.
Pikemminkin se oli konservatiivisesti vanhoihin traditioihin tukeutuvaa.
Loppujohtopäätöksenä Halbritter (1979, 233–238) toteaa, ettei uudelleenkoulutuspolitiikan päätavoitetta ollut saavutettu. Tällä ajanjaksolla ei siis brittiläisten alueiden osalta
toteutunut tavoite siitä, että saksalaisen koulutustoimen reformeilla olisi kyetty muuttamaan traditionaaliset autoritaariset ajattelumallit ja poliittiset asenteet demokraattiseksi
ajatteluksi ja toiminnaksi. Eräänä syynä uudelleenkoulutuspolitiikan tavoitteiden vesittymiselle on pidetty saksalaisten vastarintaa. Tosin on todettava, että saksalaisten tavoitteen
asettelut olivat demokratisoinnin osalta samansuuntaiset kuin liittoutuneidenkin. Demokratisoimishankkeet suuntautuivat ennen kaikkea demokratiaan valtiollisessa järjestyksessä. Lisäksi saksalaisessa yhteiskunnassa vallitsi yhteiskunnallinen konsensus taloudellisen jälleenrakentamisen ja eurooppalaiseen yhteisöön integroitumisen keskeisyydestä.
Koulutuspoliittiset kysymykset ajankohtaistuivat uudelleen 1960-luvulla. Saksalaisessa
koulutusjärjestelmässä toteutettiin rakenteellisia uudistuksia, joita koulutuspoliittiset kiistat edistivät.
Bungenstabin (1970, 145–162) mukaan kysymys uudelleenkoulutuspolitiikan tavoitteiden saavuttamisesta on monisäikeinen. Uudelleenkoulutusohjelmien vaikutuksia tutkittiin jo niiden toteuttamisen aikana. Bungenstab korostaa, että on huomattava näiden ohjelmien pitkäkestoinen luonne. Kovin kauaskantoisia ja pysyviä vaikutuksia ei ole syytäkään
odottaa viiden miehitysvuoden jälkeen vuonna 1950, jolloin uudelleenkoulutuksen vaikutuksia tutkittiin. Vaikutuksia koskeva kysymyksen asettelu on ehkä perustellumpi vasta
10–20 vuoden kuluttua, jolloin ohjelmien vaikutukset ovat selvemmin nähtävissä.
Joka tapauksessa uudelleenkoulutuksen vaikutuksia tutkittiin ja saatiin seuraavanlaisia
tuloksia. Keskeisimmäksi ongelmaksi asetettiin kysymys siitä, voidaanko Saksaa luonnehtia demokraattiseksi yhteiskunnaksi, jonka kansalaiset ajattelevat ja toimivat demokraattisesti. Seuraavanlaisten indikaattoreiden nähtiin osoittavan demokratisoitumisen
astetta. Ensiksikin saksalaisten asennoitumisen nationalismiin ja oikeistoradikalismiin
olisi pitänyt muuttua siten, että olisi kyetty ylittämään kansallissosialismina ilmennyt epäterve nationalismi. Toiseksi saksalaisten suhtautumisen sotasyyllisyyskysymykseen olisi
pitänyt muuttua siten, että menneisyyden työstäminen toimisi edellytyksenä uudelleen
suuntautumiselle. Kolmanneksi väestön tulisi osallistua julkiseen elämään, koska aktiivisten kansalaisten osallistuminen on ehdoton edellytys toimivalle demokratialle. Näiden
tekijöiden katsottiin ilmentävän demokraattista arvotietoisuutta ja demokraattista käyttäy-
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tymistä. Bungenstab toteaa, että on vaikea yksiselitteisesti määrittää sivistystoimen demokratisoitumisen astetta tai tarkasti dimensionalisoida sivistystoimen vaikutus yleiseen
demokratisoitumiseen yhteiskunnassa. (Bungenstab 1970, 145–162.)
Joka tapauksessa kiistattomasti voitiin kuitenkin osoittaa, että ainakin sivistystoimen
demokraattisuudelle tärkeä koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo oli lisääntynyt. Ongelmaa kokonaisuudessaan ei kuitenkaan ollut kyetty ratkaisemaan siitä syystä, että yhtenäiskouluajatusta myös vastustettiin voimakkaasti. Uudelleenkoulutuksen sisällöllisiksi
vaikutuksiksi voidaan lukea "yhdyskuntatieto-opetuksen" (das GemeinschaftskundeUnterricht) yleistyminen kouluissa sekä sosiaalitieteellisten ja politiikan tutkimuksen alojen yleistyminen yliopistoissa. Nämä olivat tärkeitä kehityssuuntia demokratiaa koskevan
teoreettisen tiedon välittymisen kannalta. Yhtenäiskoulu, joka olisi voinut edistää tasaarvon tiedostamista, ei kuitenkaan toteutunut. Autoritaarisuuskaan ei ollut kadonnut saksalaisista kouluista 1950-luvullakaan. Joka tapauksessa näistä uudelleenkoulutusprojekteista oppivat myös amerikkalaiset ainakin sen, että demokratiaa ei voida opettaa diktatuurisin välinein, vaan sen kehittymisen on lähdettävä liikkeelle saksalaisten omasta
halusta ja aloitteista sekä kiinnityttävä siihen saksalaiseen kulttuuritraditioon, joka sisälsi
demokraattisia aineksia. Täten uudelleenkoulutuksen luonnetta tuli muuttaa amerikanisoimisesta sellaisen kasvatuksen tukemiseen, jonka tavoitteena oli demokratia. Luonnollisestikaan kaikki saksalaiset eivät vastustaneet amerikkalaisten toimia, vaan jopa joka kolmas
nuoremman polven edustajista oli sitä mieltä, että saksalaisilla oli paljon opittavaa amerikkalaisen sivistystoimen rakentumisesta. Kaiken kaikkiaan uudelleenkoulutuspolitiikkaa
voidaan kuitenkin pitää onnistuneena siinä mielessä, että se sai saksalaisten huomion kiinnittymään demokratian kannalta keskeisiin kysymyksiin. (Bungenstab 1970, 145–162.)
Joka tapauksessa hallintokäytännöt muuttuivat vuodesta 1945 demokraattisemmiksi
siten, että päästiin irtautumaan nationalismista, oikeistoradikalismista ja totalitaarisista
käytännöistä. Tosin myös kansallissosialistisia toimintatapoja ja piilevää uusnatsistista
potentiaalia esiintyi edelleen. Vuonna 1951 toteutettujen asennemittausten perusteella
jopa 42 % saksalaisista ajatteli, että kansallissosialismissa oli ollut enemmän hyviä kuin
huonoja puolia. Tosin 2/3 näki yhteyden kansallissosialismin, sodan ja sotasyyllisyyden
välillä, mistä he olivat myös valmiita kantamaan vastuun. Demokraattisten tietoisuusmuotojen ja toimintatapojen kehittymiseen kyettiin vaikuttamaan seuraavanlaisen demokratiakäsityksen suuntaisesti. Suurin osa amerikkalaisten miehitysalueiden väestöstä nimittäin
katsoi, että sillä oli jotain opittavaa amerikkalaisilta. Tämä tarkoitti ennen kaikkea oppimista teollisuudessa, teknologiassa ja maataloudessa, ei niinkään politiikassa. Jotain tosin
osoittaa myös se, että vain 1/3 väestöstä tiesi siitä, että amerikkalaiset toteuttivat uudelleenkoulutus- ja demokratisoimisohjelmia, joiden tavoitteena oli korvata kansallissosialistiset ja nationalistiset ajattelutavat demokraattisella arvotietoisuudella, jota saksalaisittain
tulkittiin pikemminkin turvallisuudeksi ja järjestykseksi kuin yksilöllisiksi oikeuksiksi ja
vapaudeksi. Nämä tavoitteet olivat vain osittain toteutuneet.
Lawson (1981, 37–38) kritisoi uudelleenkoulutusideologiaa naiiviudesta, koska siinä
luotettiin liikaa koulujen, opetussuunnitelmien ja opettajien kautta toteutettavaan muutokseen ja jätettiin muiden yhteiskunnallisten, poliittisten ja taloudellisten tekijöiden merkitys huomioimatta. Lawson väittää jopa, että todellisuudessa ei tapahtunut mitään kokonaisvaltaista kulttuurijärjestelmän uudelleen muotoutumista, vaan traditionaaliset kulttuurinormit elivät instituutioiden sisällä samanaikaisesti radikaalien yhteiskunnallisten muutosten kanssa. Saksalainen sivistystoimi toteutti tässä laajemmassa kulttuurimurroksessa
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kulttuuria välittävää funktiota, nuorison sosiaalistamistehtävää ja yhteiskunnan modernisoitumista tukevaa tehtävää. Tärkeimmiksi nousivat tässäkin tapauksessa sellaiset yhteiskunnalliset oppimisprosessit, jotka edistivät tekniikan, jopa teknokratian kehittymistä,
moraalisten oppimisprosessien jäädessä sivummalle.
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta kuten Jutta-B. Lange-Quassowski (1981), että yhteiskunnalliset oppimisprosessit rakentuivat kulttuuri-, yhteiskunta-, talous- ja koulutuspolitiikan sekä pedagogisten virtausten ja toimintojen monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden ja yhteisvaikutusten tuloksena. Yksittäisten osa-alueiden vaikutusten eristäminen ja
osoittaminen on vaikeaa. Se saattaisi osoittautua jopa reduktionistiseksi.

6.3.14. Sivistys ja yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen —
historialliseen evidenssiin perustuvat johtopäätökset
Yhteiskunnallisen oppimisen yksityiskohdista voidaan edellä esitellyn todistusaineiston
perusteella todeta, etteivät ihmiset välttämättä olleet oppineet "etäisyyden otossa" ja menneisyyden läpityöstämisessä, vaan aktiivisessa unohtamisessa. Menneisyyden opetukset
eivät olleet välittyneet edes seuraavalle sukupolvelle, mitä osoittaa se, ettei seuraavan
sukupolven nuoriso edes tuntenut kansallissosialistisen ajan tapahtumiin liittyviä faktatietoja. Todistusaineisto osoittaa myös sen, että uudelleenkoulutusohjelmien toteuttamisen
eettisissä ja moraalisissa kysymyksissä ei ollut havaittavissa jälkikonventionaalisen
moraalin tunnuspiirteitä, vaan monet tekniikat ja taktiikat olivat sosiaaliteknologisuudessaan moraalisesti kyseenalaisia. Yleismaailmallista moraaliorientaatiota kuitenkin tavoiteltiin kansainvälisyyttä, yleismaailmallisuutta ja maailmanrauhaa korostettaessa. Tosin
on todettava, että todistusaineisto osoittaa selkeästi sen, että demokratiaan ja tasa-arvoon
kiinnitettiin erityistä huomiota. Tämänsuuntaiset oppimisprosessit toteutuivat sodanjälkeisessä saksalaisessa yhteiskunnassa huolimatta siitä, että esiintyi myös vastatendessejä,
kuten uuskonservatismin nousu ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvien kysymysten
huomioimatta jättäminen. Yhteiskunnallisten kerrostumien välistä koulutuksellista tasaarvoa vaadittiin kuitenkin ponnekkaasti sodanjälkeisessä koulutuspolitiikassa.
Vallan ja tiedon kestävä liitto ilmeni erittäin näkyvästi kriittisen teorian ja uudelleenkoulutusohjelmien välisessä suhteessa. Tällä perusteella voidaan todeta, että yhteiskunnallinen valta oli tiukasti kiinni myös kriittisessä teoriassa. Tosin kriittisen teorian tavoitteena oli oikeuttaa diskursiivisia tieteellisiä ja pedagogisia käytäntöjä. Se oli tällä perusteella sisällöllisesti demokratian idealle, ei herruudelle perustuva lähtökohta. Kriittinen
teoria oli merkittävä tieteellinen, yhteiskunnallinen ja pedagoginen vaikuttaja, mitä kautta
se joutui myös strategisena toimintana ilmenneen vallan piiriin. Tällöin sen ei voida väittää toteuttaneen pelkästään "kommunikatiivista valtaa".
Historiallinen todistusaineisto osoittaa myös sen, että moraalisten oppimisprosessien
yhteydessä käsitellyissä, 1960-luvulle suunnatuissa poliittisen kasvatuksen opetussuunnitelmissa pyrittiin käytännön pedagogiikassa (ainakin paperilla) toteuttamaan Jürgen
Habermasin kommunikatiivisen filosofian hengen mukaisia opetusjärjestelyjä ja pedagogista toimintaa. Voidaan perustellusti väittää, että demokratisoivaan uudelleenkoulutukseen kiinteästi kytkeytyneessä poliittisessa kasvatuksessa tukeuduttiin kommunikatiivisen järjellisyyden mukaisiin moraalisiin kriteereihin, joita voidaan pitää askeleina utoop-
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pisen demokratian suuntaan. Joten ainakin opetussuunnitelmien kirjaimessa ja koulujen
pienoismaailmassa eli yhteisöissä toteutui — kriittisen teorian myötävaikutuksella —
kommunikatiivista järjellisyyttä lähestyviä ja kypsän ihmisyyden suuntaisia oppimisprosesseja. Avoimeksi kuitenkin jää edelleen, missä määrin nämä yhteisölliset oppimisprosessit muotoutuivat myös yhteiskunnallis-historiallisiksi oppimisprosesseiksi. Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian perusteesi, jonka mukaan kommunikatiivista
järjellisyyttä ilmenee elämismaailmassa toteutuvassa kommunikatiivisessa toiminnassa,
johon myös pedagoginen toiminta lukeutuu, sai tukea tämän historiallisen todistusaineiston perusteella. Voidaan väittää, että kommunikatiivinen järjellisyys eli edelleen 1960luvun pedagogisissa suunnitelmissa ja käytännöissä. Se oli kyennyt selviytymään toisen
maailmansodan ja Auschwitzin lävitse instrumentaalisen rationaalisuuden puristuksessakin.
Historiallisesta todistusaineistosta on työstettävissä näkyviin yhteiskunnan, kulttuurin
ja kasvatuksen dialektinen kolmiyhteys — laaja-alaisen sivistyskäsitteen akselit. Myös
tämän todistusaineiston perusteella vaikuttaa siltä, että taloudellis-teknologis-tieteellisillä
oppimisprosesseilla on ollut kohtalaisen vahva asema yhteiskunnallisessa kehityksessä.
Moraalis-poliittisen ja kulttuurisen ulottuvuuden, johon voidaan lukea myös institutionaalistunut tiede ja moraali, merkitys osoittautui kuitenkin yllättävän vahvaksi. Toisin kuin
aikaisempien tutkimusten tulosten perusteella olisi voinut olettaa, kasvatuksen merkitys ja
koulutuksen vaikutus osoittautuivat tämän aineiston perusteella hyvin merkittäviksi
yhteiskunnallisten oppimisprosessien liikuttajiksi. Kasvatus ja koulutus olivat oleellisin ja
keskeisin osa liittoutuneiden sodanjälkeistä kansainvälistä politiikkaa, joka muotoutui
ennen kaikkea koulutuspolitiikaksi. Kasvatuksen ja koulutuksen keskeinen asema ei kuitenkaan vielä kyennyt takaamaan sitä, että sivistysprosessit olisivat edenneet laadullisesti
korkeammalle tasolle. Todistusaineisto ja aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että joidenkin yhteiskunnallisia oppimisprosesseja liikuttaneiden subjektien tietoisuus ja toiminta
olivat muuttuneet radikaalistikin 1960-luvulle tultaessa. Tällä oli oppimisprosesseja suuntaavaa voimaa siitä syystä, että radikaalin tietoisuuden omaavista subjekteista tuli merkittäviä yhteiskunnallisia, pedagogisia ja intellektuaalisia vaikuttajia. Toiminnassa ja elämismaailmassa toteutuneet oppimisprosessit eivät kuitenkaan kyenneet tämän todistusaineiston valossa tuottamaan laadullista muutosta kokonaisyhteiskunnallisissa yhteyksissä —
rakenteissa ja järjestelmissä. Yhteiskunnalliset oppimisprosessit etenivät, mutta niissä
ilmenevä moraalin ja herruuden dialektiikka osoittaa sen, että ne etenivät edelleen myös
"patologisia" reittejä.
Teoreettisena johtopäätöksenä voidaankin esittää vahvaa historiallista evidenssiä tuekseen saanut teesi siitä, että pedagogiikka sekä akateemisena että praktisena pedagogiikkana kytkeytyy aina politiikkaan, koulutuspolitiikkaan ja jopa kansainväliseen valtapolitiikkaan. Poliittisesta, valtapoliittisesta ja yhteiskunnallisesta irralliseksi ymmärretty kasvatuksen ja koulutuksen käsite sekä tällaisille näkemyksille perustuva kasvatustieteellinen teorianmuodostus ovat luonteeltaan epärealistisia ja naiiveja. Tästä on otettavissa se
oppi, että on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota kunkin totuuden politiikan sisältöihin,
tavoitteen asetteluihin, toteuttamisen keinoihin ja ennen kaikkea seuraamuksiin ja vaikutuksiin. Lisäksi tämän historiallisen tapauksen erittely on tuottanut todisteita, joiden
perusteella kriittisen teorian dialektinen kasvatus- ja sivistysdiskurssi perustellusti puolus-
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taa paikkaansa kasvatuksen ja yhteiskunnan dialektiikan erittelyn lähtökohtana. Se voi
tavoitella varovaista positiota jopa dialektisena teoriana, joka on saanut tukea tämän historiallis-empiirisen aineiston perusteella.

7. Yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen suunnat
historiallisen evidenssin valossa
Moderni on avoin projekti, koska se vapautti yhteiskunnallisen oppimisen moraalisen traditionalismin kahleista ja mahdollisti vaihtoehtoisia moraalisen oppimisen suuntia.
Demokratiaan ja tasa-arvoon suuntautuminen on eräs yhteiskunnallisen oppimisen vaihtoehto. Se on moraalisesti kestävin yhteiskunnallisen oppimisen suunta. Tämänsuuntaisten oppimisprosessien toteutumisen esteiden erittely on ennen kaikkea moraalinen
ongelma.

7.1. Moderniteetin ristiriidat ja yhteiskunnallinen oppiminen

7.1.1. Koulutus demokratisoivana ja kasvatus emansipatorismoraalisena projektina?
Yhteiskunnallinen oppiminen suljettiin ja sen potentiaalit vangittiin kansallissosialistiseen
rautahäkkiin. Kansallissosialistinen kasvatus oli omalta osaltaan edistämässä oppimisprosessien välineellistymistä ja modernin projektin lukkiutumista. Tässä kontekstissa tarkasteltuna voidaan kriittisen teorian kasvatus- ja sivistysdiskurssia pitää sekä sivistykseen
tähtäävän praktisen toiminnan että kasvatusteorian avaajana. Demokraattinen kasvatus ja
demokratisoiva koulutus, joita se perusteli, toimivat sulkeutuneista, välineellisistä oppimisprosesseista poisoppimisen mahdollistajina sekä demokraattis-moraalisten oppimispotentiaalien uudelleen avaajina.
Kasvatuksen ja sivistyksen suhde voidaan määrittää täsmällisemmin kasvatuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen keskinäissuhteena. Koulutus toimi
valtamekanismin tuottavana, väliintulevana tekijänä kasvatuksen ja sivistyksen eli kasvatuksen ja yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen välillä. Kasvatus on suurelta osin institutionaalistunut moderneissa yhteiskuntamuodoissa koulutuksena, joka puolestaan tuottaa yhteiskunnalliset vaikutukset ja muovaa sivistyksen eli yhteiskunnallis-historiallisen
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oppimisen luonteen. Valta kiinnittyy paitsi koulutukseen, jossa se ilmenee institutionaalisena valtana, myös mikrotasoiseen kasvatusvuorovaikutukseen ja siinä välittyvään tiedolliseen ainekseen. Avoimeksi kysymykseksi jääkin, missä määrin kommunikatiivisen järjellisyyden periaatteet toteutuivat demokratisoivissa uudelleenkoulutusohjelmissa, koska
koulutukseen väistämättä kiinnittyvä valtamekanismi toimi väliintulevana tekijänä.
Aluksi on syytä painokkaasti todeta, että edellä toteutettu analyysi antaa yksiselitteisen
vastauksen foucault'laiseen kysymykseen siitä, miten totuuden vaikutukset on tuotettu ja
varmistettu diskursseissa, jotka eivät yksiselitteisesti määrity sen enempää tosiksi kuin
epätosiksikaan: kasvatuksen ja koulutuksen avulla. Näin ainakin otaksuttiin molemmissa
tarkastelun kohteena olleissa totuuden politiikoissa. Kasvatus ja koulutus varmasti vaikuttivatkin omalta osaltaan yhdessä muiden yhteiskunnallisten ja kulttuuristen prosessien
kanssa.
Kaikissa yhteiskuntajärjestelmissä käytetään kasvatusta poliittisten tarkoitusperien palveluksessa. Keskeistä ja erottelevaa on kuitenkin se, millaisten poliittisten tarkoitusperien
palveluksessa sitä kulloinkin käytetään. Missä määrin se alistetaan pelkäksi välineeksi,
jolla toteutetaan manipulatiivisia tarkoitusperiä eli tuotetaan kollektiivisesti harhaista tietoisuutta ja vääristynyttä kommunikaatiota? Kansallissosialistinen kasvatus on määriteltävissä herruudeksi eli vääristyneeksi vallan muodoksi, joka ilmeni manipulaationa, indoktrinaationa ja häiriöisenä kommunikaationa, joka tuotti harhaisen kollektiivisen tietoisuuden. Kasvatusta käytettiin poliittisten ja yhteiskunnallisten tarkoitusperien palveluksessa
myös demokratisoivissa uudelleenkoulutusohjelmissa. Keskeisin ero kansallissosialistisen ja demokratisoivan käyttötavan välillä oli kuitenkin se, että kasvatus palveli kansallissosialismissa yhtä ainoaa oikeaa ideologiaa, kun se taas demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien ideologian mukaisesti edisti moniarvoista politiikkaa. Toinen erotteleva
kriteeri näiden kasvatusideologioiden välillä oli kyseisissä valtajärjestelmissä vallinnut
moraalikoodi, joka demokratisoivissa uudelleenkoulutusohjelmissa oli lähempänä jälkikonventionaalista, yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin perustuvaa yhteiskuntamoraalia.
Kasvatuksen tavoitteeksi julkilausuttiin molemmissa totuuden politiikoissa emansipaatio,
mikä voidaan määrittää myös kasvatuksena ilmenevän vallan tuottavana aspektina. Merkittävä eroavaisuus näiden totuuden politiikkojen välillä ilmenee siinä, miten emansipaation tavoite näkyi totuuden politiikan käytännöissä ja täytäntöönpanossa. Emansipaation
tavoitetta käytettiin kansallissosialistisessa kasvatusideologiassa peittämään kyseisen
totuuden politiikan alistavia ja tukahduttavia tarkoitusperiä. Sitä käytettiin kollektiivisen
manipulaation palveluksessa. Sen sijaan demokratisoivissa uudelleenkoulutusohjelmissa
oli tavoitteena ihmisten emansipaatio kansallissosialistisen pedagogiikan autoritaarisista
kasvatuskäytännöistä. Emansipatoriset vaikutukset näkyivät kiistatta saksalaisessa sodanjälkeisessä kulttuurissa ja kasvatuksessa. Demokratisoivat uudelleenkoulutusohjelmat
olivat omalta osaltaan avaamassa emansipatorisia potentiaaleja, jotka toteutuivat yhteiskunnallis-historiallisissa oppimisprosesseissa siinä määrin, että on mahdollista puhua
"emansipatorisesta oppimisesta". Myös yleinen yhteiskunnallinen liikehdintä, esimerkiksi opiskelijoiden protesti yliopistomaailmassa, edisti emansipatoristen oppimisprosessien todellistumista.
Yksiselitteisesti ei voida väittää, etteikö kansallissosialistinen totuuden politiikka olisi
tuottanut positiivisina vaikutuksinaan myös yhteiskunnallista tasa-arvoa, erityisesti mahdollisuuksien tasa-arvoa, koska se periaatteessa mahdollisti tasa-arvoisesti erilaisiin koulutusväyliin hakeutumisen syntyperään ja luokkataustaan katsomatta. Loppujen lopuksi

294
koulutusjärjestelmä rakentui kuitenkin hierarkkiseksi ja elitistiseksi. Se ei mahdollistanut
demokraattisia yhteiskunnallisia eikä pedagogisia käytäntöjä. Kansallissosialismin väkivaltaan perustuvissa käytännöissä ja sen tuottamissa väkivaltaisissa vaikutuksissa olikin
havaittavissa suurimmat moraaliset ongelmat, mistä syystä sitä ei voida pitää moraalisen
oppimisen edistysaskeleena. Demokratisoiva totuuden politiikka tuotti demokraattisia
pedagogisia ja yhteiskunnallisia käytäntöjä, joita voidaan pitää sen positiivisina vaikutuksina. Näiden totuuden politiikkojen käytännöt rakentuivat tieteellisten diskurssien osalta
siten, että kansallissosialismissa kaikki muut diskurssit poissuljettiin, kun taas demokratisoivassa totuuden politiikassa muut diskurssit sallittiin, mutta kansallissosialistiset poissuljettiin.
Totuus tuotettiin kansallissosialistisissa ja konservatiivisissa diskursseissa ja tiedeinstituutiossa rakentamalla yhden totuuden järjestelmä ja eliminoimalla kriittiset äänet. Tämä
varmistettiin esimerkiksi sillä, ettei tieteenharjoittajilla ollut mitään kansainvälisiä yhteyksiä eikä niitä katsottu tarvittavan, koska korostettiin saksalaisen tieteen suuruutta. Totuuden politiikka perustui myös yksittäisten tieteenharjoittajien opportunismiin, mikä mahdollisti tieteellisen tiedon käytön valtajärjestelmän ja sitä pönkittävän ideologian palveluksessa. Ideologia puolestaan välitettiin kasvatuksen kautta. Pedagogisista käytännöistä
muotoutui valtavaikutuksia varmistamaan tähtääviä toimia. Demokratisoivan diskurssin
osaltakin on todettava, että se tuotti tarkoittamattomina seurauksina kätkettyä ja piilotettua tietoa, koska konservatiivis-kansallissosialistisia diskursseja ei kyetty kokonaan poistamaan demokratian vastaisina. Tätä tavoiteltiin, koska tavoitteena oli kritiikin varmistaminen ja vaihtoehtoisten diskurssien salliminen. Vallalla ja tiedolla oli läheinen suhde
molemmissa tapauksissa, koska vallanharjoittajat tarvitsivat tieteellistä tietoa vallanharjoittamisensa tueksi ja oikeuttamiseksi.
Molemmat totuuden politiikat osoittivat uskottavaksi teesin, jonka mukaan kasvatuksellinen ja poliittinen kytkeytyvät toisiinsa. Monimutkaisempi ja osittain avoimeksi jäävä
kysymys kuitenkin on, mikä teki kansallissosialistisesta totuuden politiikasta uskottavan.
Kansallissosialistisen kasvatusideologian uskottavuus perustui osittain sen kokonaisvaltaiseen luonteeseen. Se välittyi lasten ja nuorten tietoisuuteen kaikkien käytettävissä olevien kanavien kautta yksiselitteisen samanlaisena ja totaalisesti manipuloivana. Vaihtoehtoisia ideologioita ja kasvatusnäkemyksiä ei virallisesti ollut tarjolla. Demokratisointiin
tähtäävän totuuden politiikan uskottavuus taas perustui suurelta osin siihen, että kansalaisten nähtäväksi tuotiin nyt se äärimmäisen väkivaltainen ja brutaali todellisuus, jonka kansallissosialistinen ideologia oli kätkenyt — myös lasten ja nuorten, jotka eivät sitä omakohtaisesti sodan aikana olleet joutuneet kokemaan — ja osoitettiin kyseisen ideologian ja
todellisuuden väliset yhteydet.
Totuuden politiikan käsite on erittäin keskeinen kasvatusinstituutioiden tarkastelun
kannalta, koska siihen sisältyy aina eräänä sen harjoittamisen piirteenä pyrkimys kasvattaa kyseisen politiikan mukaisia subjekteja. Foucault'n keskeisiä kysymyksiä olivatkin;
miten subjekteja muokataan vallan vaikutusten alaisena ja miten meistä muotoutuu subjekteja, jotka harjoittavat valtaa tai alistuvat siihen? (ks. myös Barrett 1991, 123–156.)
Kansallissosialistinen totuuden politiikka tuotti tehokkaasti kaksijakoista subjektiviteettiä
jopa samoissa henkilöissä siten, että subjekti kykeni sekä käyttämään valtaa "alhaalle"
että alistumaan "ylhäältä" tulevalle vallalle. Myös demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien asetelmat muotoutuivat sodanjälkeisessä kylmän sodan tilanteessa siten, että subjektius muokattiin vahvasti kansainvälisen politiikan vallan vaikutusten alaisena. Tavoit-
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teena oli kuitenkin kriittisen tietoisuuden omaavien subjektien kasvattaminen siinä tarkoituksessa, että he kykenisivät tiedostamaan nämä vaikutukset. Esimerkiksi nuorten identifioitumisprosessi muodostui näissä murroksissa edellä toteutetun analyysin valossa ristiriitaiseksi: vallitsi epätietoisuus siitä, mihin samastua. Tästä oli seurauksena laajamittainen identiteettikriisi, jopa arvotyhjiö ja moraalinen nihilismi. Murrosvaihe tuotti myös
vastatendenssejä jälkikonventionaalisen moraalitietoisuuden kehittymiselle. Ne eivät
suuntautuneet inhimilliseen kypsyyteen eivätkä autonomiseen subjektiuteen, vaan johtivat siihen, että samastuttiin kulloiseenkin vallanpitäjään.
Habermasilainen teoria subjektiuden rakentumisesta korostaa identiteetin muotoutumista kommunikaatiossa eli niissä sosiaalisissa suhteissa, joiden vaikutuspiirissä subjekti
kasvaa. Teoriassa on keskeisempää moraalin kehittymisen tarkastelu kuin valtajuonteen
korostaminen. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna voidaan perustellusti todeta, että demokratisoiva totuuden politiikka ja sen varaan rakentuneet käytännöt mahdollistivat jälkikonventionaalisen moraalitietoisuuden omaavien subjektien kasvattamisen, koska ne rakentuivat humanistisen ja demokraattisen arvomaailman varaan. Kansallissosialistisen totuuden politiikan arvomaailma, joka esimerkiksi Hitlerin "Taisteluni" -teoksen kasvatusideologiasta välittyy, sen sijaan tuotti humanismille vastakkaisen, moraalisesti kyseenalaisen
omaa kansakuntaa ja sen erityisasemaa korostavan nationalistisen arvosuuntautumisen.
Kyseisen totuuden politiikan tarkoittamattomina seurauksina tosin saattoi kehittyä esimerkiksi Auschwitzissa tai muissa tuhoamisleireissä subjekteja, jotka saavuttivat kehityksessään jälkikonventionaalisen moraalitietoisuuden, kuten Primo Levin kuvauksista kävi
ilmi. Tietoisesti harjoitettuna pedagogiikkana sen ei ollut tarkoitus kehittää jälkikonventionaalista moraalitietoisuutta kansallissosialistisessa nuorisossa. Jos näin joissakin tapauksissa oli päässyt käymään, se oli osoitus kyseisen pedagogiikan epäonnistumisesta.

7.1.2. Demokraattis-moraaliset oppimisprosessit
Moraalisten periaatteiden muotoilemisen argumentatiivinen lähtökohta avaa demokraattisen yhteiskunnan mahdollisuuden, koska samat periaatteet toimivat Habermasin mukaan
demokratian (tosin utooppisen) peruskehikkona. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että
modernin projektin keskeinen tavoite on ollut demokraattinen ja tasa-arvoinen yhteiskunta. On väitetty, että modernisaationa toteutuneet oppimisprosessit ovat merkinneet
ennen kaikkea demokratisoitumista ja tasa-arvoistumista aina 1700-luvun valistusajasta
lähtien. Joudutaan tosin toteamaan myös se tosiasia, että demokratiaan ja tasa-arvoon
suuntautuneet oppimisprosessit mahdollistivat kansallissosialistisen moraalikoodin syntymisen, kehittymisen ja vallitsevaksi muotoutumisen. Tätä voidaan pitää patologiana,
jonka modernin projektin avoimuus mahdollisti. Avoimien oppimisprosessien sisältö oli
mahdollista täyttää täydellisen välineellisellä herruudella, minkä jälkeen historiallisesti
tosin seurasi entistäkin suurempi avoimuus. Kansallissosialistinen moraalikoodi toimii
osoituksena siitä, että moraalinen traditionalismi eli edelleen myös modernissa yhteiskunnassa. Kyseistä moraalikoodia seurasi demokratiaan ja tasa-arvoon suuntautunut moraalikoodi. Demokratiaa ja tasa-arvoa voidaan pitää jälkikonventionaalisten moraaliperiaattei-
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den perusteella moraalisesti kestävimpänä kehityssuuntana, joka samalla edisti moniarvoisen yhteiskunnan kehittymistä. Tosin moniarvoinen yhteiskunta sisältää monia uusia
moraalisia ongelmia.
Kansallissosialistisen totuuden politiikan ja pedagogiikan sisältämää moraalikoodia
voidaan pitää traditionalistisena. Tällainen esimoderni moraali perustui auktoriteettiuskoisuudelle. Se oli ainoa mahdollinen moraalikoodi, joka samalla tuhosi moraalisen utooppisuuden. Kansallissosialistista kasvatusideologiaa luonnehtinut traditionalistis-mystinen
moraalikoodi osoittaa, että modernin projektin utooppisten ideaalien, kuten demokratia,
tasa-arvo, sivistys, kyseenalaistaminen on moraalinen umpikuja — ehkäpä tähänastisen
maailmanhistorian synkin umpikuja. Kansallissosialistista ideologiaa läpäisi moraalinen
nihilismi, joka ilmeni kylmyytenä ja välinpitämättömyytenä muita ihmisiä ja erityisesti
"arjalaisen rodun" ulkopuolelle suljettuja ryhmiä kohtaan. Kansallissosialistinen moraalikoodi mahdollisti Auschwitzin. Kyseisen moraalikoodin ja maailmankatsomuksen historiallinen tosiasia kyseenalaistaa vahvasti habermasilaisen teesin siitä, että moraaliset ongelmat ratkaistaisiin moderneissa yhteiskuntamuodoissa diskursiivisesti.
Moderniteetin suuri edistyksellinen saavutus oli Habermasin mukaan tietoisuus siitä,
että asiat on ratkaistava subjektien välisessä kommunikaatiossa. Jos tämä periaate olisi
toteutunut, juutalaisten joukkotuho ei olisi ollut mahdollinen, koska he olisivat esittäneet
diskurssissa vastalauseensa tuhoamiselleen. Taloudelliset ja hallinnolliset tekijät selittävät sitä, miksi diskurssin ja vastalauseen todellistuminen ei ollut mahdollista. Muiden
ryhmien vainon ja tuhoamisen sallivan moraalikoodin ja juutalaisvihan perusta on löydettävissä joukkotyöttömyydestä ja pyrkimyksestä varmistaa kansallissosialistien taloudellinen asema tässä epävarmassa yhteiskunnallisessa tilanteessa, mikä osaltaan toimi "herramoraalin" kasvualustana. Eloonjäämiskamppailulle perustunut raakalaismainen kilpailutilanne selittää sitä, miksi ihmisarvon kunnioittaminen, tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus eivät toteutuneet kansallissosialistisessa totuuden politiikassa. Näiden periaatteiden
toteutumista ei tässä moraalikoodissa vaadittu universaalisti, vaan ainoastaan oman ryhmän sisällä. Kansallissosialistinen ideologia perusteli moraalikoodinsa väärinkäyttämällä
relativismin ja universalismin välistä jännitettä. Kansallissosialistinen relativistinen
moraalikoodi esitettiin universaalina eli ainoana oikeana moraalikoodina, vaikka se rakentui hyvin vahvasti vain tämän patologisoituneen yhteisön sisäisenä määrityksenä, jossa eri
ryhmien välisellä, saatikka yleisemmällä diskurssilla, ei ollut sijaa. Kansallissosialistinen
moraalikoodi oli yksiselitteisesti herruuteen perustuva moraalikoodi.
Jälkikonventionaalisen moraalikehityksen tasoa ei saavutettu hakaristin katveessa, ei
yksilöllisesti eikä kollektiivisesti, vaan jäätiin esikonventionaaliselle ja konventionaaliselle tasolle. Kansallissosialistisen yhteisön ja puolueen jäsenet sosiaalistettiin monologisesti siten, että diskurssietiikan periaatteita loukattiin. Tosin hallitsevan moraalikoodin
omaksuneiden lisäksi toimi sodanaikaisessa yhteiskunnassakin toisenlaista moraalia
toteuttaneita ryhmiä. Kansallissosialismia vastustaneiden ryhmien moraalitietoisuus saavutti jälkikonventionaalisen tason, mutta se ei kyennyt muodostumaan historiallisia oppimisprosesseja suuntaavaksi kansallissosialistisen valtarégimen alaisuudessa, joka viime
kädessä määritti yhteiskuntamoraalin yleisen tason. Moraaliperiaatteiden varassa operoivaa lähtökohtaa kohtaan on esitetty kritiikkiä, jonka perusnäkökohta on se, että arkipäivän toiminnan ristiriidoista nousevissa moraalisissa ongelmatilanteissa voi olla useita
perusteltuja moraaliperiaatteita, joiden mukaan toimia. Kritiikki vaikuttaa edellä toteute-
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tun analyysin valossa perustellulta. Vihollisten oli mahdollista kohdata toisensa keskitysleirien arkipäivässä ihmisinä, jolloin toteutui myös jälkikonventionaalista moraalista toimintaa ajoittaisena ja tilannekohtaisena ilmiönä.
Kansallissosialismista ja sen julkilausutusta ideologiasta on löydettävissä hyvinkin yleviin ihanteisiin tukeutuva moraalikoodi: isänmaallisuus ja isänmaan rakkaus, yhteisöllisyys, saksalaisen kansan ja valtion kunnioittaminen, arvostaminen ja puolustaminen, saksalaisuuden ja arjalaisuuden ihannointi ja ylevöittäminen, kansan, valtion ja perheen
arvostus. Samalla oli kuitenkin kysymys koko järjestelmää läpäisevästä kaksinaismoraalista. Julkilausutun moraalikoodin ja ihmisarvoa loukkaavien käytäntöjen välillä vallitsi
ristiriita, joka perustui massapetokseen. Auschwitzista ja muista tappamisleireistä puuttui
ihmisarvon kunnioittamiseen perustuva moraali. On totta, että niissä vallitsivat omalakiset normatiiviset sääntöjärjestelmät ja moraalikoodit, joita ei kuitenkaan voida vakavassa
mielessä kutsua moraalisiksi tai eettisiksi säännöiksi. Hübner-Funkin (1995, 67) mukaan
tästä kaikesta seurasi joukkomittainen moraalisen itsetunnon häiriintyminen, joka heijastui myös lapsiin ja siten seuraavaan sukupolveen. Kaikkein raskauttavin seikka on joka
tapauksessa se, että kysymyksessä oli rikos ihmiskuntaa ja ihmisyyttä vastaan.
Tämä historiallinen asiaintila on tuottanut jälkikäteen myös positiivisia eettisiä ja
moraalisia seuraamuksia. Ihmisoikeuksiin, lasten ja naisten oikeuksiin on kiinnitetty kansainvälisesti yhä enemmän huomiota. Tämä ei kuitenkaan ole kyennyt takaamaan sitä,
etteikö ihmisyyttä vastaan rikottaisi tänäänkin ja vieläpä "sivistyneessä" Euroopassa.
Edellä esitetyillä perusteilla voidaan kuitenkin yksiselitteisesti väittää, että kansallissosialistisen ajanjakson tapahtumat ovat moraalisin perustein tuomittavia. Mitä tästä tuomiosta
moraalisesti seuraa nykyisyyden ja tulevaisuuden kannalta, on kuitenkin epävarmaa. Tosiseikka kuitenkin on, että hieman yli viidenkymmenen vuoden takaisten tapahtumien vaikutuksesta toteutuneet oppimisprosessit ovat jättäneet jälkensä tuon ajan eläneisiin ihmisiin ja vanhempien kokemusten kautta myös seuraavaan sukupolveen. Voidaan hyvin
perustein olettaa, ettei kaikkia kansallissosialismin jälkiä poisopittu demokratisoimis- ja
uudelleenkoulutusprojektien myötä, vaan ne vaikuttavat edelleen ihmisten tietoisuudessa
ja toiminnassa. Moraalisten oppimisprosessien kannalta tärkein kysymys on, vaikuttavatko Auschwitzin jäljet moraalisten ja eettisten oppimisprosessien kannalta myönteisesti
ihmiskunnan kollektiivisessa tietoisuudessa.
Demokratisoiva uudelleenkoulutus rakentui ihmisarvon kunnioittamisen, tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden varaan. Tässä moraalikoodissa vaadittiin
periaatteiden yleismaailmallista toteutumista, missä demokratisoiva moraalikoodi eroaakin sisällöllisesti kansallissosialistisesta moraalikoodista. Demokratisoimisprojektien
tavoitteena oli modernin projektin uudenlainen jatkaminen ja moraalisen hajaannuksen
diskursiivinen ylittäminen. Erityisesti pedagogisessa ohjelmassa esiintyi tavoite ylittää
moraalinen relativismi intersubjektiivisessa kommunikaatiossa. Demokratisointiin tähdänneet uudelleenkoulutusohjelmat voidaan määrittää modernin projektin poliittisten
tavoitteiden keskeisinä toteuttajina sodanjälkeisessä saksalaisessa yhteiskunnassa.
Edellä toteutettu analyysi osoittaa selkeästi, ettei moraalisia kysymyksiä ole perusteltua tarkastella vain yksilön kehityksellisinä kysymyksinä, vaan yhteiskunnallinen konteksti on otettava huomioon, koska jo olemassa oleva kulttuurikonteksti muovaa sitä, mitä
opitaan moraaliksi ja moraaliseksi. Moraalikoodin valtapoliittisen murtumisen vaihe toi
erittäin selkeästi näkyviin, että moraalisen universalismin periaatteen ja yhteiskunnallisen
todellisuuden välillä vallitsi räikeä ristiriita. Sama voidaan todeta myös demokratisoivien
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uudelleenkoulutusohjelmien osalta. Niiden käytännöissä ei kaikilta osin vallinnut yleismaailmallisten ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vaikka se julkilausumissa esitettiinkin.
Totuuden politiikan vaihtuminen aiheutti aluksi hyvin pitkälle menevän moraalisen relativismin. Demokratisoimisprojekteja lähdettiin toteuttamaan ja ihmisten moraalitietoisuutta muuttamaan yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa vallitsi nihilistinen arvotyhjiö.
Ihmisten arkitietoisuutta ja -toimintaa voidaan perustellusti luonnehtia moraalisesti nihilistisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että edellisen moraalikoodin väkivaltaisen murtumisen jälkeen syntyi hyvin syvälle käyvä moraalinen näköalattomuus, joka vähitellen — ennen
kaikkea uudenlaisen kasvatuksen kautta — korvautui uudella yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin ja kriittiseen moraalitietoisuuteen tukeutuvalla moraalikoodilla, jossa oli havaittavissa myös diskurssietiikan mukaisia piirteitä.
Moderniteetin poliittiset tavoitteet kokivat kansallissosialismissa ennen näkemättömän
alennustilan. Kansallissosialistinen yhteiskunta oli traditionalistis-moderni. Se oli poliittisilta tavoitteen asetteluiltaan traditionalistinen, mutta taloudellis-teknologisesti moderni.
Tämä yhteiskuntajärjestelmä mahdollisti kulttuurisen, teknologisen, taloudellisen, hallinnollisen ja sotilaallisen oppimisen, muttei poliittis-moraalista, demokratian ja ihmisarvon
suuntaan etenevää oppimista. Joten voidaan yksiselitteisesti todeta, ettei moderni ollut
tältä osin tuona historiallisena ajankohtana avoin projekti. Demokratisoivat uudelleenkoulutusohjelmat avasivat uudelleen mahdollisuuksia myös kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaisille poliittisille oppimisprosesseille ja diskursiivisesti muodostetulle moraalille. Demokratisoiva totuuden politiikka oli historiallinen askel kohti oikeudenmukaisempaa maailmaa, vaikka yleismaailmallisen oikeudenmukaisuuden tavoitteet eivät olekaan
missään absoluuttisessa mielessä toteutuneet. Teknologis-taloudellinen edistys ei takaa
demokraattista yhteiskuntaa, mikä puolestaan on välttämätön, muttei riittävä ehto oikeudenmukaisuuteen ja solidaarisuuteen perustuvalle, ihmisarvoiselle yhteiskuntamoraalille.
Keskeistä näiden prosessien toteuttamisessa on, että asianosaiset itse toteuttavat omien
tarpeidensa ja näkemystensä mukaisesti paremman ja turvallisemman elämän mahdollisuuksia ja todellistavat diskursiivisuuteen perustuvia demokraattisia oppimisprosesseja.
Todistusaineisto tukee tätä näkemystä, mutta oikeuttaa lisäksi johtopäätöksen siitä, että
nämä kaksi prosessia eivät välttämättä ole sopusoinnussa keskenään: hyvä elämä ja oikeudenmukainen yhteiskunta voivat olla myös ristiriidassa.
Rakenteellisten (järjestelmätasoisten) oppimisvaikutusten todellistaminen edellyttää
valtaa suunnata oppimisprosesseja, esimerkiksi kommunikatiivisen järjellisyyden mukaisesti. Tällaisen järjellisyyden lajin todellistuminen edellyttää dominaatioasetelmien purkamista. Juuri tässä ilmenee yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien ja kommunikatiivisen järjellisyyden todellistamisen välinen perusristiriita, solmukohta ja ongelma.
Kuinka toteuttaa valistus ilman dominaatiota ja institutionalisoida kasvatus ilman herruutta? Toteuttaminen edellyttäisi vallan ja herruuden irrottamista toisistaan ja vallan tuottavien vaikutusten aikaan saamista ilman riistäviä, alistavia, estäviä, tukahduttavia ja torjuvia vaikutuksia. Edellytyksenä on, että kasvatus toimii solidaarisuuteen perustuvia
moraalisia oppimisprosesseja ja demokratiaan perustuvia poliittisia oppimisprosesseja
edistävänä tekijänä. Mahdollisuus on edelleen avoinna, koska jälkikonventionaaliset
moraaliset oppimisprosessit eivät ole missään absoluuttisessa mielessä toteutuneet.
Kyseessä oli vain pieni askel tähän suuntaan. Universaali oikeudenmukaisuus jäi edelleen
utopiaksi. Siitä harhasta ehkä kuitenkin vapauduttiin, että uskonto, laki tai tieteellinen
tieto voisivat toimia moraalisten näkemysten kyseenalaistamattomana perustana. Näin
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otaksuttiin molemmissa totuuden politiikoissa. Arvokasvatus toimi tämän oletuksen
varassa. Modernin projektin uudelleen avautuminen ei ole tuottanut pelkästään positiivisia
seuraamuksia. Demokratisoituminen ja moraalinen pluralismi tuottivat kollektiivisen tietoisuuden, joka mahdollisti yhteiskuntakehityksen, joka johti Auschwitziin, koska ei ollut
olemassa sellaisia moraalisia auktoriteetteja, jotka olisivat kyenneet estämään sen.
Edellä toteutetun analyysin perusteella voidaan todeta, että uutta totuuden politiikkaa
ja moraalikoodia luotaessa näkyy selkeästi liittoutuneiden sotilaallisen dominaatioaseman vääristävä vaikutus. Myös uusi demokratisoiva ja yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin perustuva moraalikoodi oli vahvasti ennakkoluulojen sävyttämää. Taloudellisilla tekijöillä oli määräävä asema demokratisoitumisprosesseissa. Demokraattiset poliittiset käytännöt eivät yksistään takaa moraalisten oppimisprosessien etenemistä humanitaariseen
suuntaan eivätkä varsinkaan yhteiskunnallista tasa-arvoa. Esimerkiksi sukupuolten väliseen tasa-arvoon kiinnitettiin uudelleenkoulutusohjelmien asiakirjoissa vielä vähemmän
huomiota kuin kansallissosialistisessa totuuden politiikassa. Kiistatta voidaan kuitenkin
todeta, että moraalia ja etiikkaa koskevan diskurssin ituja oli havaittavissa liittoutuneiden,
juutalaisten ja saksalaisten kriitikkojen välisessä kommunikaatiossa, vaikka ideaalin
puhetilanteen ehdot eivät täyttyneetkään.
Diskurssietiikan käytännölliset sovellutukset ovat ongelmallisia, kuten Habermas
varoitteleekin. Jos esimerkiksi arvokasvatuksen tavoitteeksi asetetaan todellisten diskurssien rakentaminen kulttuurien välille toivossa, että erilaisiin arvolähtökohtiin sitoutuvat
elämismaailmat kohtaavat ja ymmärtävät paremmin toinen toisiaan, sorrutaan ihanteellisuuteen, joka kadottaa diskurssietiikkaan sisältyvän kriittisen mahdollisuuden. Ei riitä,
että puhutaan kauniisti kaikkien yleismaailmallisesta oikeudesta osallistua arvottamisprosessiin, solidaarisuudesta tai kaikkien kulttuurien välisestä sisaruudesta ja veljeydestä.
Jotain käytännöllistä lienee kuitenkin oikeutettua vaatia sivistysdiskurssilta varsinkin, kun
demokraattisen puhunnan lähtökohtia kyseenalaistetaan nykyisessä saksalaisessakin kasvatus- ja koulutuskeskustelussa.
Habermasilainen diskurssietiikka edellyttää moraalisia periaatteita koskevan kommunikaation rakentumista erilaisten ryhmien ja yksilöiden välille. Retorisena kysymyksenä
voidaankin esittää, olisiko mahdollista estää Auschwitzin kaltaisten tapahtumien toistuminen, mikäli diskurssietiikan periaatteet todellistuisivat. Näiden periaatteiden ei voida katsoa toteutuneen kansallissosialistien ja juutalaisten välisissä suhteissa, vaan voidaan väittää, että näissä suhteissa toteutui esikonventionaalisen ja konventionaalisen moraalin
sekoitus, joka perustui kansallissosialistisen ryhmän sisällä äärimmäiseen auktoriteettiperustaisuuteen ja yhteisön sisäisiin moraalisiin sovinnaisuuksiin. Keskeisin konventio oli
ajatus arjalaisen rodun ja saksalaisen kansakunnan ylemmyydestä. Lisäksi kansallissosialistista ideologiaa luonnehti traditionalististen, jopa mystisten käsitysten (esimerkiksi
rotuoppi) normittava voima. Tämä tosiseikka kiistää habermasilaista näkemystä siitä, että
modernisaation myötä toteutuneet moraaliset oppimisprosessit olisivat merkinneet traditioiden normittavan vaikutuksen katoamista ja moraaliperiaatteiden diskursiivisen ratkaisemisen lisääntymistä. Tosin kansallissosialistisessa yhteiskuntajärjestelmässä ja kasvatusinstituutioissa esiintyi myös vastarintaan asettuneita ryhmiä. Näiden ryhmien voidaan katsoa saavuttaneen jälkikonventionaalisen moraalitietoisuuden sillä perusteella, että he toimivat lakeja ja kansallissosialistisen yhteisön sääntöjä vastaan, koska nämä olivat ristiriidassa oikeudenmukaisuuden, tasa-arvoisuuden, vastavuoroisuuden ja ihmisoikeuksien
periaatteiden kanssa.
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Sodanjälkeisessä tilanteessa taas voidaan osoittaa diskurssietiikan periaatteiden suuntaisesti toteutuneen eri kulttuurien ja kansallisuuksien — amerikkalaisten, saksalaisten ja
juutalaisten — välisten kommunikaatiosuhteiden. Demokratisoivan uudelleenkoulutuksen lähtökohdat muotoiltiin periaatteessa tällaisten kommunikaatiosuhteiden vallitessa.
Kansallissosialistinen mentaliteetti saavutti moraalisissa näkemyksissään korkeintaan
konventionaalisen tason, kun taas demokratisoivaa uudelleenkoulutusideologiaa luonnehti universaalien ihmisoikeuksien ja humanismin korostus. Tätä voidaan pitää osoituksena jälkikonventionaalisesta moraalista ainakin julkilausumina. Yleisluonteisena teesinä
voidaan esittää, että kansallissosialistinen ryhmittymä ei ollut saavuttanut moraalin kehityksessään jälkikonventionaalista tasoa, koska sen moraaliset periaatteet perustuivat herruuden ja autoritaarisen järjestyksen varaan. Tämä taas toimi esteenä diskursiivisen kanssakäymisen rakentumiselle "ali-ihmisinä" pidettyihin juutalaisiin ja muihin vainottuihin
ryhmiin.
Avoimeksi kysymykseksi jää, missä määrin jälkikonventionaalisista moraaliperiaatteista ja diskursiivisista käytännöistä tuli laajassa mitassa vallitsevia uudelleenkoulutus- ja
demokratisointiprojekteissa. Jotta voitaisiin väittää, että moraalista oppimista on tapahtunut, olisi kyettävä osoittamaan, että kansalaisten eli yksilöiden moraalitietoisuus kohosi
jälkikonventionaaliselle tasolle. Tutkimuksen aineistona käytetyn materiaalin ja edellä
toteutetun analyysin perusteella ei ole perusteltua yksiselitteisesti vastata kysymyksiin,
missä määrin saksalaisen yhteiskunnan demokratisoituminen on määritettävissä moraaliseksi oppimiseksi, jota uudenlainen, yhteiskunnalliseen täysi-ikäisyyteen suuntautunut
kasvatus edisti, ja missä määrin poliittisia oppimisprosesseja siivittivät taloudellis-teknologiset tekijät. Poliittisten oppimisprosessien ja demokraattisten käytäntöjen toteutuminen eivät vielä sinänsä takaa moraalisten oppimisprosessien etenemistä jälkikonventionaaliselle tasolle.
Jos oletetaan, että sekä yksilö-, yhteisö- että yhteiskuntatasoista moraalista oppimista
tapahtui jälkikonventionaalisen moraalitietoisuuden ja jopa diskurssietiikan periaatteiden
suuntaan, jää edelleen avoimeksi kysymys siitä, mikä oli se energia, joka tuotti uudenlaisen moraalisen tason ja vapautti ihmiset kansallissosialistisen kasvatusideologian konventioista. Kollektiivista syyllisyyttä koskeva teesi voi olla osuva selitys: lähimenneisyyden
läpityöstäminen herätti laajamittaisesti ihmisten moraalisen tietoisuuden. Ei kuitenkaan
ole perusteltua yksiselitteisesti väittää, että jälkikonventionaalisen moraalin taso olisi saavutettu tai että diskurssietiikan periaatteet missään laajassa mitassa olisivat toteutuneet
yhteiskunnallisissa oppimisprosesseissa. Vanha konventionaalinen mentaliteetti eli edelleen piilotettuna ja tukahdutettuna uuden demokratiaa ja ihmisarvoa korostaneen mentaliteetin kanssa ja takana.
Tämä tosiseikka asettaa kyseenalaiseksi habermasilaisen diskurssietiikan erään perusväittämän, jonka mukaan universaalin moraalin asemaa voivat vaatia vain sellaiset normit,
jotka ovat tulleet niitä diskursiivisesti koeteltaessa kaikkien asianosaisten hyväksymiksi.
Kansallissosialistisen mentaliteetin mukaan toimivat ihmiset eivät hyväksyneet eivätkä
hyväksyisi, mikäli ylipäätään osallistuisivat diskurssiin, yleismaailmallisten ihmisoikeuksien lähtökohtaa. Tästä huolimatta heillä tulisi diskurssietiikan periaatteita noudatettaessa
olla oikeus osallistua normeja ja moraalisia periaatteita koskevaan keskusteluun. Heidät
olisi tietysti periaatteessa oikeutettua sulkea keskustelun ulkopuolelle sillä perusteella, etteivät he tunnusta diskurssia säätelevää ylintä sääntöä: kaikkien ihmisten tasavertaisia
oikeuksia diskurssissa toimimiseen ilman herruutta ja alistamista. Herruuspyrkimykset on
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kuitenkin aina mahdollista kätkeä eli toimia piilotetun, mutta tiedostetun manipulaation
tavoitteen varassa. Olisiko habermasilaiselle universaalin osallistumisoikeuden vaatimukselle asetettava joitakin rajoituksia? Miten manipulatiivisten intressien eli peitetyn vääristyneen kommunikaation tunnistaminen ylipäätään on mahdollista? Luotetaanko habermasilaisessa diskurssietiikassa liian suuressa määrin ihmisten pyyteettömiin motiiveihin,
totuuden rakkauteen, oikeudenmukaisuuteen ja vilpittömyyteen?
Tosin on todettava, että hypoteettisessa kansallissosialistien ja juutalaisten välisessä
diskurssissa, jossa toinen ihminen olisi kohdattu ihmisenä, olisi voinut toteutua sellaisia
moraalisia oppimisprosesseja, jotka olisivat luoneet suurorganisaatioiden vaikutusten
ulottumattomissa olevaa solidaarisuutta ja jotka olisivat kyenneet estämään Auschwitzin.
Tämä olisi edellyttänyt sitä, että taloudellis-sotilaallisten tekijöiden vaikutus olisi kyetty
eliminoimaan. Auschwitz oli teknis-välineellisen järjen ruumiillistuma, jossa yleismaailmalliseen moraaliin suuntautuneilla oppimisprosesseilla ei ollut sijaa. Foucault'lainen
näkemys siitä, että modernien yhteiskuntien kehityksessä on juuri universaalisuuteen
tukeutuvalla moraalikoodilla käytetty suunnattomasti normalisoivaa ja kurinalaistavaa
valtaa, on osuva toteutuneiden prosessien kuvaajana. Kansallissosialistisen yhteiskunnan
moraalikoodi tuotti yleismaailmallisten ihmisoikeuksien kriteereillä mitattuna moraalittomia käytäntöjä. Tiedeinstituution tuottama, moraalisesti neutraali tieto mahdollisti teknisesti tuhoamisen ja kansanmurhan.

7.1.3. Moraalisten oppimisprosessien suunnat 1
Kun otetaan kantaa siihen, lähestytäänkö moraalisia kysymyksiä universalismin vai relativismin lähtökohdista, edistetään erilaisia moraalisia oppimisprosesseja. Samalla toteutetaan omaksuttujen eettisten lähtökohtien mukaisia yhteiskunnallisia oppimisprosesseja,
jotka voivat luonnollisesti suuntautua hyvin eri tavoin sen mukaan, millaiset lähtökohdat
ja periaatteet on omaksuttu toiminnan ja erityisesti yhteisen toiminnan rakentamisen
perustaksi. Hahmottelen aiemman teoreettisen tarkastelun perusteella muuttamia moraalisten oppimisprosessien suuntia, jotka samalla ovat omalta osaltaan suuntaamassa länsimaisten yhteiskuntien kehitystä — kehitystä, jota on nimitetty myös modernin projektiksi.
Kulttuuristen ryhmittymien elämismaailmojen erilaisuuden synnyttämät ristivedot ilmenevät monenlaisten intressien siivittäminä yrityksinä ratkaista kollektiivisen identiteetin
hajoamisen ongelmaa. Ratkaisuyrityksiä voidaan tarkastella moraalisten oppimisprosessien kehitysvaihtoehtoina. Jälkimodernissa kulttuurissa vetävät ristiin esimodernin moralismin palauttamisyritys, moderni normalisaatio, moderni diskursiivisuus, jälkimoderni
moniarvoisuus ja jälkimoderni nihilismi.

1.

Olen käsitellyt moraalisen oppimisen suuntia aikaisemmin julkaisussa Anttonen, S. 1996a. Arvokasvatus monikulttuurisessa
yhteiskunnassa. Habermasin diskurssietiikan avaamia näköaloja. Kirjassa P. Pitkänen (toim.) Kasvatuksen etiikka. Oy Edita
Ab, Helsinki 1996, 67–87.
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7.1.3.1. Esimoderni moralismi
Esimoderni moralismi edustaa kulttuurista erilaisuutta normalisoivaa yritystä palauttaa
traditionalistiset arvot valtaan. Esimodernille moralismille on luonteenomaista, että se
kohdistaa tuomitsevan huomionsa arkipäivän toimintaan unohtaen samalla yhteiskuntamoraalin peruskysymykset, esimerkiksi kysymyksen oikeudenmukaisuudesta. Suuntaus
on funktionaalinen jälkikapitalistiselle yhteiskuntakehitykselle, joka tukeutuu taloudellisen kasvun edistämiseen, koska se perinteisiä arvoja korostaessaan edistää myös puritanistista velvollisuusetiikkaa ja konventioita (ks. myös Weber, 1980). Tällaiset periaatteet
tukevat samalla tarkoittamattaan sellaista jälkimodernin nihilismin arvomaailmaa, joka
mahdollistaa muita kulttuurisia ryhmiä diskriminoivien asenteiden ja arvojen nousun.
Kyseenalaistamattomien arvolähtökohtien asetelmasta ei kyetä rakentamaan suvaitsevaisuutta muita kulttuurisia ryhmiä ja heidän arvolähtökohtiaan kohtaan. Esimoderni moralismi voidaan nähdä yhteisen moraalitietoisuuden hajoamisen vastustamisyrityksenä. Se
vaatii paluuta kuriin ja järjestykseen. Nämä palauttamisyritykset raivaavat tietä modernin
kurinalaistavalle projektille ja puuhaavat paluuta takaisin traditionaalisiin arvoihin, kiinteään yhteisöön ja myyttiseen maailmanselitykseen. Kyseessä on epätasa-arvoisuuden projekti, joka ruokkii erilaisia ääri-ilmiöitä, esimerkiksi rasismia tai sukupuolen perusteella
tapahtuvaa syrjintää, koska se vahvistaa oman yhteisön rajaa ja antaa sen näkemyksille ja
toiminnalle etuoikeutetun aseman suhteissa muihin ryhmittymiin ja kulttuureihin.
Kansallissosialistinen ideologia edusti esimodernia traditionalismia ja mystisismiä
modernissa yhteiskunnassa. Yhteiskuntamuoto on määriteltävissä moderniksi sillä perusteella, että se perustui modernille teknologialle ja tieteelliselle tiedolle. Yhteiskunnan
poliittisesti moderni luonne ilmeni parlamentaarisena demokratiana, mikä ei kuitenkaan
kyennyt estämään moraalista nihilismiä. Kansallissosialistinen yhteiskuntajärjestelmä ja
sitä legitimoinut moraalikoodi kyseenalaistavat vahvasti habermasilaista modernin yhteiskunnan moraalikehitystä koskevaa teoriaa, jonka mukaan moraaliset oppimisprosessit
yksiselitteisesti merkitsivät kommunikatiivisen järjellisyyden ja diskursiivisuuden lisääntymistä. Tämä tosiseikka ei kuitenkaan kiistä sitä, etteikö modernisaatio olisi avannut
hyvin laajan kirjon oppimismahdollisuuksia ja olisi sillä perusteella avoin projekti. Kansallissosialistisen järjestelmän kehittyminen kuitenkin osoittaa, ettei se ainakaan lineaarisesti ole toteuttanut kommunikatiiviseen järjellisyyteen suuntautuneita yhteiskunnallishistoriallisia oppimisprosesseja. Kansallissosialismi edisti esimoderniin moralismiin
sopeutumista ja sulki samalla modernin projektin poliittisia ja moraalisia oppimisprosesseja, kun asiaa tarkastellaan tästä ajankohdasta käsin.

7.1.3.2. Moderni normalisaatio
Universaalisuutta vaatineet moraaliset näkemykset, esimerkiksi ihmisten valistamista vaatinut länsimainen modernin projekti, eivät niinkään ole edustaneet universaalisuutta, vaan
pikemminkin toivoneet ja kuvitelleet olevansa universaaleja. Esimerkiksi eurooppalainen
valistuksen projekti on sortunut moraaliseen imperialismiin jättäessään huomioimatta
heterogeenisuuden, toiseuden ja erilaisuuden vedotessaan yleismaailmalliseen ihmisyyteen ja ihmisluontoon. (ks. tarkemmin Richters 1988.) Kulttuuristen valta-asetelmien
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uskottavuuden takaamiseksi tarvittiin kurinalaistavaa arvo- ja normikasvatusta, normalisaatiota, joka saattaa periaatteessa hyväksyä vaarattoman monikulttuurisuuden — monikulttuurisuuden, joka on riittävän kaukana arkipäivästä tai jonka poikkeamat "normaalista" ovat riittävän vähäisiä tai riittävän pienten ryhmittymien asia. Siitä ei ole vaaraa valtakulttuurille eikä keskiluokkaiselle kulttuuripääomalle (vrt. Kivinen 1988). Normalisaatiota toteuttavalle etiikalle samoin kuin esimodernille moralismillekin on lisäksi tunnusomaista, että eettiset periaatteet pyritään muotoilemaan eettinen-epäeettinen ja moraalisempi — moraalittomampi jaotteluiksi. Lähtökohdan soveltaminen konkreettisiin arvoongelmiin yleensä toteuttaa pelkästään vallanpitäjien arvo-orientaatiota, joka vaatii itselleen tai kuvittelee edustavansa eettistä universalismia. Sen edustajat oikeuttavat näennäisuniversalismillaan normalisaatioprosessit, joiden toteuttamisesta he itsekään eivät aina ole
tietoisia. On olemassa ainoastaan yksi ääni, joka varsin todennäköisesti tulee saamaan
universaalisuusvaatimuksensa läpi. Kapitalistinen, ylikansallinen talousjärjestelmä ja sen
rakentamat arvolähtökohdat tulevat jatkossakin pitämään huolen siitä, että mahdollisesti
siirtymäkausina väliaikaisesti syntyvä "arvotyhjiö" tulee täytetyksi. Tämä toteutui saksalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin "amerikanisoitumisena" toisen maailmansodan jälkeisessä murroksessa.
Kansallissosialistinen moraalikoodi toteutti modernia normalisaatiota, johon kasvatusinstituutiot selvästi osallistuivat. Ne saivatkin tehokkaasti iskostettua kyseisen moraalikoodin oikeutuksen ihmisten tietoisuuteen ja täten oikeutettua moraaliseen imperialismiin perustuvan toimintansa. Mielenkiintoinen kysymys on, missä määrin myös demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien taustaideologia edusti modernia normalisaatiota
ja moraalista imperialismia. Olihan siinä kuitenkin kysymys siitä, että sotilaallisesta mahtiasemasta käsin istutettiin amerikkalaista demokratiaa ja ihmisoikeuksiin perustuvaa
moraalia saksalaiseen yhteiskuntaan. Tosin universaalin diskurssin periaatetta toteutettiin
siten, että tämän moraalikoodin periaatteet muotoiltiin kansainvälisissä organisaatioissa,
joiden tehtävänä oli yleismaailmallisten ihmisoikeuksien takaaminen. Nämä näkökohdat
eivät kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että moraaliset oppimisprosessit ovat edenneet vain
todella pienin askelin ylikansallisten talousmahtien ja länsimaisen imperialismin puristuksessa. Kommunikatiivisen järjellisyyden ja diskurssietiikan tiellä on edelleen pitkä matka
kuljettavana, mikäli sitä pitkin ylipäätään halutaan kulkea. Myös demokratisoiva diskurssi
toteutti modernia normalisaatiota, koska se syntyi kansallissosialistisen totuuden politiikan ja sotilaallisten toimenpiteiden vaikutuspiirissä, jotka omalta osaltaan muovasivat sen
luonnetta. Demokratisoiva diskurssi asetti tavoitteekseen universaalin ihmisyyden, mutta
joutui tukeutumaan normalisoiviin käytäntöihin. Tältä osin kansallissosialistisesta moraalikoodista ei ollut opittu modernin projektin uudenlaista moraalista toteuttamista. Sitä ei
ollut myöskään poisopittu.

7.1.3.3. Moderni kommunikaatioetiikka
Habermasin yritys rakentaa diskurssieettistä lähtökohtaa ja samalla uudistaa universaalisuuteen suuntautuneiden moraaliteorioiden perustaa on merkittävä. Argumentaation idea,
jossa kaikkien asianosaisten näkökulmat ovat edustettuina, sisältää ajatuksen kaikkien
ihmisten tasavertaisesta mahdollisuudesta osallistua eettisten ja moraalisten periaatteiden
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muotoamiseen. Periaatteet voivat vaatia itselleen yleispätevän moraalin asemaa vasta tullessaan yhteisesti hyväksytyiksi, laajimmillaan kuvitteellisen maailmanyhteisön hyväksymiksi. Tosiasiallista asiaintilaa vastaan asettuva idea osoittaa, kuinka vaikeaa (ellei mahdotonta) yleismaailmallisen moraalisen näkökulman yhteinen perustelu on nykyisessä
maailmassa, jota Habermas vielä pitää modernina sillä perusteella, ettei sen moraalisissa
päämäärissä ole täysin luovuttu tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden tavoittelusta. Ideaa voidaankin ennen kaikkea käyttää tosiasiallisiin, yhteiskunnallisiin epäkohtiin kohdistuvan kritiikin välineenä, ei todellisuuden erittelynä tai kuvauksena.
Diskurssietiikka on ajatusrakennelma siitä, milloin jokin normi voi vaatia itselleen yleistä
moraalista pätevyyttä, ei teoria todellistuneista yhteiskunnallisista oppimisprosesseista.
Siihen sisältyy kuitenkin historiallisena aineksena oletus siitä, että modernien yhteiskuntien kehityksessä on toteutunut kommunikatiivisen järjellisyyden ja diskursiivisesti rakentuneen moraalin ituja. Kansallissosialistinen moraalikoodi ei tunnustanut diskurssietiikan
periaatteita, vaan suuntautui erilaisuuden tuhoamiseen. Demokratisoivan uudelleenkoulutuksen julkilausumissa on havaittavissa tavoite toteuttaa diskurssietiikan mukaista moraalisten periaatteiden muodostamismenettelyä. Demokratisointiin tähdänneiden ohjelmien
pedagogiikkaan sisältyi diskursiivisuuden ajatus, jonka voidaan katsoa edistäneen kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaisia moraalisia oppimisprosesseja.

7.1.3.4. Jälkimoderni nihilismi
Arvojen ja moraalisten näkemysten relativistisuuden vaarana on yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen luiskahtaminen skeptisismistä moraaliseen nihilismiin. Se ilmentää itseään
"kävelevänä nihilisminä", joka on aikaisemmin vallinneen yhteisöllisyyden ja kiinteän
arvomaailman hajottua luiskahtanut arvottomuuden ja välinpitämättömyyden tilaan (ks.
myös McLaren 1993). Länsimaisen kulttuurin läpikapitalisoitumistendenssi tukee tilannetta rakentamalla epätasa-arvon reunaehdot, jotka sulkevat loukun. Moraalinen nihilismi
taas estää niitä, joilla olisi suurimmat syyt vaatia oikeudenmukaisuutta, suuntautumasta
aktiiviseen yhteiskunnalliseen toimintaan. He pakenevat tai heidät syrjäytetään sen ulkopuolelle. Syrjäytymisilmiöt toimivat merkkeinä moraalisen nihilismin kehittymistendensseistä. Tämänsuuntaiset oppimisprosessit saattavat äärimmillään johtaa siihen, että kehittyy kollektiivinen tietoisuus ja moraalikoodi, joka mahdollistaa ja sallii Auschwitzin kaltaisen ilmiön myös (jälki)moderneissa, informaatioteknologisesti pitkälle kehittyneissä
yhteiskunnissa.
Varovaisena johtopäätöksenä voidaan todeta, että Auschwitzin toistumisen estämiseen
suuntautunut eettinen kasvatus edellyttäisi diskurssietiikan periaatteiden toteutumista.
Demokratisoivissa uudelleenkoulutusohjelmissa asetettiin tämänsuuntaisia kasvatustavoitteita, vaikka ohjelmat eivät kyenneetkään toteuttamaan kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaisia moraalisia oppimisprosesseja edes täytäntöönpanon käytännöissä. Oppimisprosessit kuitenkin kiistatta etenivät tällä ajanjaksolla tähän suuntaan. Ei kuitenkaan
voida yksiselitteisesti todeta, mikä oli kasvatuksen ja koulutuksen merkitys yhteiskuntamoraalin uudelleen muotoutumisessa. Se voidaan kuitenkin kiistatta osoittaa, että kasvatuksella ja koulutuksella oli omalta osaltaan vaikutusta tässä yleisessä mentaliteetin ja
arvojen murroksessa. Myös kriittisen teorian yleisinhimillinen moraalinen suuntautumi-
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nen muuttui yhteiskunnalliseksi käytännöksi sekä uudelleenkoulutusohjelmien organisoinnissa että yleisessä pedagogisessa ja valistuksellisessa toiminnassa. Kriittinen teoria
oli siinä mielessä erityislaatuinen tieteellinen ja intellektuaalinen lähtökohta, että se oli
luonteeltaan moraalisesti sitoutunutta, mikä mahdollisti yhteiskuntaan ja kasvatukseen
mukaan menemisen. Poliittis-moraalista ja sivistyksellistä sitoumuksellisuutta ei ole
havaittavissa läheskään samassa mitassa muissa tuona ajankohtana vaikuttaneissa saksalaisissa kasvatustieteellisissä traditioissa, ei empiiris-analyyttisessä kasvatustieteessä eikä
henkitieteellisessä pedagogiikassa. Poikkeuksena voidaan tosin mainita kriittiseen teoriaan perustuneet kasvatustieteelliset sovellutukset.

7.1.4. Yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen todistusaineistojen
valossa
Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli tarkastella vallan ja moraalin dialektiikkaa yhteiskunnallis-historiallisissa oppimisprosesseissa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että oppimisprosesseja liikutti ja niiden suuntaa määritti yhteiskunnallinen valtajärjestelmä. Oppimisprosessien lopputulokset olivat kuitenkin vallan ja vastavallan dialektiikan synnyttämiä
molemmissa tapauksissa. Nimenomaan vastavallan rakentumisen mahdollisuus selittää
sitä, missä määrin syntyi tarkoitettuja ja missä määrin tarkoittamattomia lopputuloksia.
Kansallissosialistinen totuuden politiikka ja sen välittämisen välineeksi asetettu kasvatus
toteutti kyseisen totuuden politiikan vaatimuksia ja tuotti sen tarkoittamia lopputuloksia
eli kansallissosialistisia subjekteja kohtalaisen optimaalisesti. Esimerkiksi opiskelijoiden
protestointi 1960-luvun yliopistomaailmassa toimii kuitenkin osoituksena siitä, että myös
demokraattis-emansipatorisen totuuden politiikan mukainen kasvatus onnistui tuottamaan tarkoittamiaan lopputuloksia, kasvattamaan kriittisiä subjekteja. Tämän totuuden
politiikan vaikutukset eivät tosin olleet luonteeltaan yhtä totaalisia kuin kansallissosialistisen totuuden politiikan, koska demokraattisen ideologian alla oli mahdollista muotoutua
monenlaisia, moniarvoisia subjekteja. Merkittävä ero näiden totuuden politiikkojen vaikutuspiirissä kasvaneiden subjektien muotoutumisessa ilmeni siinä, missä määrin ihmisillä
oli valtaa itseensä. Subjektien autonomian aste eli "yhteiskunnallinen kypsyys" vaihteli
kyseisten totuuden politiikkojen vaikutuspiirissä siten, että demokratisoiva totuuden politiikka mahdollisti suuremman autonomian kuin kansallissosialistinen totuuden politiikka,
joka perustui vahvasti myös henkilökohtaiseen kurinalaistuvuuteen. Autonomian aste
vaihteli lisäksi positioiden mukaisesti. Ihmisten positiot muuttuivat oleellisesti totuuden
politiikan vaihdoksen mukana. Autonomia lisääntyi toisilla henkilöillä ja väheni toisilla.
Molemmat totuuden politiikat olivat vahvasti vallan läpäisemiä. Sen sijaan valtaaspektin tukahduttavuudessa ja negatiivisissa vaikutuksissa oli merkittäviä eroja. Keskeisin eroavaisuus ilmeni siinä, miten vapaasti oli mahdollista ajatella ja toimia näiden totuuden politiikkojen vallitessa. Kritiikin esittämisen mahdollisuudessa sekä kommunikaation rakentumisessa oli havaittavissa eroja. Kansallissosialistinen totuuden politiikka oli
perusluonteeltaan tukahduttavaa, toisinajattelua ja -toimintaa kahlitsevaa. Järjestelmää ei
ollut lupa kritisoida. Vapaan, kriittisen kommunikaation mahdollisuuksia ei ollut. Demokratisoiva totuuden politiikka puolestaan avasi näitä mahdollisuuksia, millä perusteella
sen valtavaikutukset on mahdollista määritellä vapauttavina ja produktiivisina. Tällöin
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myös vallan ja valtasuhteiden rakentumisen luonne muuttui autoritaaris-hierarkkisista
käskysuhteista verkostomaiseksi valtajärjestelmäksi, jossa kansainvälisten kommunikaatiosuhteiden rakentumisella oli keskeinen asema.
Edellä toteutettu valta-analyysi teki näkyväksi paitsi näitä yleisen yhteiskunnallisen
tason valtavaikutuksia, myös vallan mikromekanismeja eli vallan paikallisia teknologioita, tekniikoita ja taktiikoita. Erityisen selvästi nämä vallan kurinalaistavat mikromuodot
tulivat esille Auschwitzin käytäntöjä koskevassa erittelyssä samoin kuin kansallissosialistisissa nuorisojärjestöissä toteutetun kasvatuksen tarkastelussa. Auschwitz-analyysissä
näkyvät kansallissosialistisen järjestelmän moraalisesti kyseenalaisimmat valtavaikutukset. Tosin keskitysleirikuvauksista oli esiin työstettävissä rajoitettua kommunikatiivista
järjellisyyttäkin, jolla ei kuitenkaan ollut mitään mahdollisuuksia astua suuntaamaan
yhteiskunnallis-historiallisia oppimisprosesseja tässä valtajärjestelmässä. Kontrafaktisesti
voidaan väittää, ettei Auschwitz olisi ollut mahdollinen, jos yhteiskunnallinen valta olisi
rakentunut kommunikatiivisena valtana, koska tämä olisi edellyttänyt juutalaisten ja muiden vainottujen ryhmien ihmisarvon tunnustamista.
Keskeisin erotteleva tekijä näiden kahden totuuden politiikan välillä on löydettävissä
niiden toteuttaman vallan oikeutettavuudessa ja kyseisen valtajärjestelmän intresseissä.
On perusteltua väittää, että kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaista oppimista oli
tapahtunut kansallissosialistisesta totuuden politiikasta demokratisoivaan siirryttäessä ja
että uusi totuuden politiikka oli luonteeltaan järjellisempi. Demokratisoivissa uudelleenkoulutusohjelmissa toteutuneet vallan vaikutukset olivat luonteeltaan monimuotoisemmat
ja hajanaisemmat, mistä syystä tämän prosessin toteutumista voidaan vallan näkökulmasta nimittää myös "vallan hajaantumiseksi" ja samalla demokratisoitumiseksi, mikä
tuotti monia valtapisteitä keskusjohtoisen diktaattorin yksinvaltaisen dominaation tilalle.
Ei voida kuitenkaan todeta, että uusi järjestelmä olisi ollut "moraalisesti korkeammantasoinen", koska jälkikonventionaalisen moraalin laajamittaista toteutumista ja yhteiskunnallisia oppimisprosesseja suuntaavaa vaikutusta, ei ole yksiselitteisesti havaittavissa.
Vaikka kansallissosialistisesta totuuden politiikasta demokratisoiviin uudelleenkoulutusohjelmiin etenevät yhteiskunnallis-historialliset oppimisprosessit kiistatta olivatkin
luonteeltaan demokratisoivia ja tasa-arvoistavia, toivomisen varaa jäi erityisesti moraalisten oppimisprosessien toteutumisessa, koska jälkikonventionaalista moraalia ei missään
laajassa mitassa saavutettu eikä oppimisprosessien luonne määrittynyt diskurssietiikan
periaatteiden mukaisesti. Tosin se eteni niiden suuntaan ainakin julkilausumissa. Moraalinen oppiminen jäi kuitenkin suurelta osin toteuttamattomiksi oppimispotentiaaleiksi, sillä
molemmat totuuden politiikat perustuivat egoistisiin intresseihin, joiden mukaisesti ne
toteuttivat konventionaalisia moraaliperiaatteita. Demokratisoivan uudelleenkoulutuspolitiikan julkilausumat korostivat yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Kyseisen politiikan
tavoitteet ja niiden suuntaamiseksi suunniteltu kasvatus sisälsivät ajatuksen kollektiivisesta oppimisesta ja kommunikatiivisesta järjellisyydestä, mutta eivät kyenneet tällaisia
oppimisprosesseja käytännössä toteuttamaan. Ongelmallisiksi jäivät ennen kaikkea
moraaliset oppimisprosessit, vaikka demokraattisten oppimisprosessien toteutumisessa
edistyttiinkin.
Demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien kasvatuksellisissa käytännöissä tavoiteltiin oppimisprosesseja, jotka voisivat toteuttaa kommunikatiivista järjellisyyttä, koska
tavoitteena oli vaikuttaa herruusasetelmien purkamiseen saksalaisesta yhteiskunnasta.
Kasvatuksen ja yhteiskunnallisen oppimisen perusristiriita ilmeni myös näissä yrityksissä.
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Vaikka järkevän kommunikaation olisikin ollut mahdollista toteutua pedagogisessa vuorovaikutuksessa, sen ei välttämättä ollut mahdollista toteutua poliittisena kommunikaationa
näissä konfliktintäyteisissä olosuhteissa. Järkevän poliittisen kommunikaation toteutuminen taas toimii edellytyksenä sille, että yhteiskunnalliset oppimisprosessit voivat rakentua kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaisiksi.
Tässä tutkimuksessa asetettiin keskeiseksi ongelmaksi kysymys siitä, millaiset yhteiskunnalliset oppimisprosessit nousivat saksalaisessa yhteiskunnassa hallitseviksi ristivetoisten tendenssien ja mahdollisuuksien joukosta tarkastelun kohteena olleella ajanjaksolla, 1930-luvulta 1960-luvulle. Lisäksi ongelmaksi asetettiin kysymys siitä, miten kasvatuksen ja yhteiskunnallisten oppimisprosessien väliset suhteet rakentuivat. Kasvatuksellisen ja yhteiskunnallis-poliittisen suhde rakentui dialektiseksi siten, että demokratisoivissa uudelleenkoulutusohjelmissakin ilmeni herruusaspekti, joka asettui ristiriitaiseen
suhteeseen pedagogisessa toiminnassa tavoiteltavan kommunikatiivisen järjellisyyden
kanssa. Tämä ristiriita vaikutti yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen pääsuuntaan.
Tilanne määrittyi tässä yhteiskunnallisessa murroksessa vastavoimakenttänä. Edellisen
analyysin perustalta joudutaan toteamaan, että kommunikatiivisen järjellisyyden ilmentymien (myös kasvatuksen) vaikutukset olivat vähäisemmät kuin yleisemmän politiikan,
jonka käytännöt olivat edelleen vahvasti välineellisen järkiperäisyyden leimaamia.
Yksiselitteisesti ei voida vastata kysymykseen siitä, mikä oli kasvatuksen ja koulutuksen vaikutus näiden demokraattisten yhteiskunnallisten oppimisprosessien toteuttamisessa, koska koulutuksen ja kasvatuksen vaikutuksia ei ole tässä toteutetun analyysin
perusteella mahdollista erottaa muiden kulttuuristen prosessien vaikutuksista. Se voidaan
kuitenkin todeta, että uudelleenkoulutusohjelmien ja niiden vaikutuspiirissä kehittyneen
humanitaaris-demokraattisen mentaliteetin vaikutukset eivät olleet vähäiset saksalaisessa
yhteiskunnassa. Kommunikatiivinen järjellisyys ei kuitenkaan näissäkään prosesseissa
asettunut keskeiseksi, vaikka moraaliset kysymykset saivatkin suuremman painoarvon
keskusteluissa. Valta rakentui edelleen vahvasti herruusasetelmiksi ja valtakamppailuiksi.
Uudelleenkoulutusohjelmien politiikkaa luonnehti niin ikään manipulatiivinen aspekti,
joka on tunnusomainen strategis-instrumentaalisen järkiperäisyyden suuntaamassa kommunikaatiossa. Koulutus- ja kasvatustoiminta sekä tieteellinen diskurssi, jolle toiminta
perustui, olivat tosin tasoittamassa tietä kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaisille
oppimisprosesseille. Yhteiskunnallisten oppimisprosessien valtavirta eteni kuitenkin
ennen kaikkea taloudellis-teknologisina oppimisprosesseina, kuten siihenkin asti. Tosin
poliittis-moraalisten oppimisprosessien tärkeyteen kiinnitettiin tässä kriisitilanteessa
vakavasti huomiota, mikä kohotti myös nämä prosessit yhteiskuntakehitystä suuntaaviksi.
Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoria saa tukea edellä toteutetun
historiallisen analyysin perusteella. Herruudeton diskurssi jäi tosin utopiaksi, jonka toteutumista ei ole realistista eikä välttämättä edes järkevää odottaa, koska sen toteutuminen
todennäköisesti merkitsisi kommunikaation loppumista. Millä perusteella voidaan siis
väittää, että kommunikatiivinen järjellisyys olisi järkevää, jos sen ideaali muoto, ideaali
puhetilanne ei ole?
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7.2. (Jälki)modernisaatio, tieto/valta ja yhteiskunnalliset
oppimisprosessit
(Jälki)modernin projekti on avoin projekti, mutta perustavanlaatuiseen, demokratiaan ja
tasa-arvoon tähtäävään laadulliseen muutokseen ei voida täysin luottaa. Tieteellinen tieto
on merkittävästi vaikuttanut yhteiskunnallis-historiallisten oppimisprosessien suuntaan.
Oppimisprosessit ja niitä osaltaan liikuttavat koulutusinstituutiot kytkeytyvät tieteellisen
tiedon kautta yhteiskunnallisiin valtamekanismeihin. Niiden maailmassa oleminen
kyseenalaistaa kasvatuksen ja koulutuksen mahdollisuuksia tuottaa demokratisoivia ja
tasa-arvoistavia oppimisprosesseja. Keskeisimmät (jälki)modernit valta-asetelmat eivät
kuitenkaan perustu alistavaan herruuteen, vaan tiedolliseen ja symboliseen valtaan, joka
on luonteeltaan samalla produktiivista. Tämä tekee näistä valta-asetelmista myös yleisesti
hyväksyttyjä. Tieteelliseen tietoon perustuvan asiantuntijavallan ja demokratisoitumisen
välillä on perustavanlaatuinen ristiriita, jonka säilymistä koulutus tukee legitimoidessaan asiantuntijuuteen perustuvan eriarvoisuuden.

7.2.1. Tieto/valta ja yhteiskunnalliset oppimisprosessit
Habermasin ja Foucault'n välisestä keskustelusta avautuu kaksi näkökulmaa, joista tieteen historiaa ja kiistakysymyksiä voidaan tarkastella. Toisaalta sitä voidaan tarkastella
argumentatiivisten yhteisymmärryksien etsinnän ja moraalisten oppimisprosessien areenana. Toisaalta sitä voidaan tarkastella toisiaan seuraavien valtajärjestelmien vaihdoksina, diskurssien välisenä herruuskamppailuna.
Tekninen tiedonintressi ilmeni erityisen voimakkaana kansallissosialistisessa ideologiassa. Sen lisäksi kasvatusideologiassa tosin toteutui praktinen tiedonintressi siinä mielessä, että ideologia sisälsi vahvoja normittavia pyrkimyksiä. Sen sijaan kriittis-emansipatorinen intressi ei vakavassa mielessä ollut mahdollinen tämän ideologian puitteissa,
koska herruudesta vapaan dialogin alkeellisimmatkin edellytykset puuttuivat niin tiedeinstituutiosta kuin muualtakin yhteiskunnasta. Edellä toteutettu analyysi ei todellakaan tuota
perusteluja näkemykselle siitä, että tieteen historia rakentuisi dialogissa muodostettujen
yhteisymmärryksien historiana. Kyseisessä murroksessa oli pikemminkin kysymys vallan
vaihdoksesta kuin yhteisymmärryksen varaan perustuneesta diskurssin historiallisesta
kehityksestä. Perustellusti voidaan kuitenkin väittää, että demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien oikeuttaja, kriittinen kasvatusdiskurssi, on luettavissa emansipatorisen intressin vaikutuspiirissä kehittyneeksi. Se merkitsi emansipaatiota kansallissosialistisesta
menneisyydestä. Myös kasvatus osallistui keskeisesti tähän emansipatoriseen projektiin.
Demokratisoivia uudelleenkoulutusohjelmia käytettiin kuitenkin samalla manipulatiivisten tarkoitusperien palveluksessa, millä perusteella intressien voimakenttä määrittyykin
emansipaation ja manipulaation dialektiikkana. Täten ei ole myöskään perusteita siihen
johtopäätökseen, että välineellisen järjen ja herruuden ilmenemismuodot olisivat toisen
maailmansodan jälkeen kadonneet modernista tiedeinstituutiosta tai että tieteen historiaa
olisi astunut suuntaamaan toisenlainen, kriittis-diskursiivinen järjellisyys.
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Kansallissosialistisen totuuden politiikan taustalla vallinnut yhteisymmärrys oli luonteeltaan tietyn poliittisen ja kansallisen ryhmän varaan rakentuvaa yhteisymmärrystä. Sen
sijaan uudelleenkoulutusohjelmien taustalle rakentuva yhteisymmärrys oli luonteeltaan
kansainvälistä ja erilaisten kulttuuristen ryhmien välistä yhteisymmärrystä. Kansallissosialistista totuuden politiikkaa eikä etenkään sen tuottamia seuraamuksia voida pitää
moraalisin perustein oikeutettuina, mikäli tukeudutaan jälkikonventionaalisen moraalin
yleismaailmallisten ihmisoikeuksien vaatimukseen. Tosin totuuden politiikan legitimointiin käytettiin vahvasti normatiivisia argumentteja, jotka korostivat arjalaisen rodun ja
kansallissosialistien erityisyyttä ja ylemmyyttä. Myöskään demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien totuuden politiikan käytäntöjä ei voida pitää moraalisin perustein
oikeutettuina, mikäli tukeudutaan diskurssietiikan periaatteisiin, jotka edellyttävät täydellisen avointa kommunikaatiotilannetta, josta kaikki manipulatiiviset ainekset on poistettu.
Ongelmallista tämä on erityisesti siitä syystä, että tätä totuuden politiikkaa oikeutettiin
manipuloivilla perusteluilla. Julkilausuttujen periaatteiden ja toteutuneen käytännön
välillä on havaittavissa performatiivinen ristiriita.
Kansallissosialistisen totuuden politiikan yhteydessä on perusteltua kysyä, oliko sen
harjoittaminen lainkaan valtasuhde, jos valtasuhteella tarkoitetaan voimien vihamielistä
yhteen törmäämistä, kamppailua ja konfliktia ja sitä, että alistetussa asemassa olevilla on
mahdollisuus kyseenalaistaa valta-asetelma, vaikkapa sitten avoimen konfliktin kautta
(ks. tarkemmin Kusch 1994). Onko manipulaatio tai massapetos lainkaan valtaa, jos se ei
tarjoa mahdollisuutta valita alistumisen ja vastarinnan välillä? Tällaista mahdollisuutta ei
ole tapauksissa, joissa toimijat eivät edes havaitse, että heitä johdetaan harhaan tai joissa
toiminnan viimekätisenä takaajana toimii väkivalta. Tällaista toimintaa onkin perustellumpaa käsitteellistää frankfurtilaisten kriitikkojen käsitteellä herruus. Herruuden käsite
ei ole yhtä moniulotteinen tai verkostomainen kuin vallan käsite eikä siihen sisälly vastavallan mahdollisuutta. Sen harjoittamisen lopputulos on totaalinen alistaminen, joka ei
jätä sijaa subjektin toiminnalle. Kansallissosialistien totuuden politiikka oli herruutta ja
manipulaatiota myös siinä mielessä, että se edusti ainoaa oikeaa ja ainoaa mahdollista
totuuden politiikkaa, mikä taattiin tarvittaessa väkivallalla.
Tietenkään ei voida väittää, että kansallissosialistinen järjestelmä olisi alusta loppuun
perustunut väkivallalle. Tarvittiin myös toisenlainen oikeuttava voima. Tämä voima oli
totuuden politiikka ja sitä välittävät kasvatus- ja valistusinstituutiot. Jos tarkastellaan pelkästään kansallissosialistisen totuuden politiikan sisältöä, se vaikuttaa osittain samankaltaiselta kuin liberalistisen länsimaisen demokratian periaatteet. Myös liberalistinen ideologia perustuu samankaltaisille periaatteille: yksilöllisyys, tehokkuus ja kilpailu. Jos
tilannetta kuitenkin eritellään toimijoiden ylittävästä näkökulmasta, esimerkiksi foucault'laisen Panoptikon-käsitteen avulla, havaitaan, että kansallissosialismin kilpailumentaliteetti loi jatkuvan epäluulon ja epäluottamuksen tilan, joka ei mahdollistanut alhaalta
nousevaa yhteisöllisyyttä, solidaarisuutta ja vastarintaa. Se rakensi vartiotornin, josta yksi
tai muutama yksilö voi jatkuvasti tarkkailla ja hallita paljon suurempaa joukkoa, jonka
jäsenet ovat eristyksissä toisistaan (ks. Foucault, 1980a).
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"Tämä onkin idean ja sen kaikkien sovellutusten helvetillinen puoli. Kysymys ei
ole vallasta, joka olisi kokonaan yhden ihmisen käsissä ja jota tämä yksilö voisi
harjoittaa yksin ja täydellisesti. Kyse on koneesta, johon kaikki ovat jääneet kiinni,
niin vallan harjoittajat kuin vallan harjoituksen kohteetkin." (Kusch 1994, 120–
121; Foucault 1980, 156.)
Foucault hylkää näkemyksen täsmällisyyteen, rationaalisuuteen ja edistykseen nojaavasta,
kasautuvasta, jatkuvasti edistyvästä ja uusien keksintöjen myötä kehittyvästä tieteestä.
Edellä toteutettu totuuden politiikkojen analyysi ja siitä saatu historiallinen evidenssi
tukevat tätä foucault'laista teesiä. Kansallissosialistisen ajan tieteellinen tieto ylipäätään ja
pedagogiikka erityisesti kyseenalaistavat vahvasti valistusajatteluun juurensa juontavaa
tieteisuskoista näkemystä jatkuvasti edistyvästä ja yhä järjellisemmäksi kehittyvästä tieteestä. Foucault'n näkemys tieteestä valtataisteluina ja toisiaan seuraavina valtajärjestelminä vaikuttaa edellä esitellyn evidenssin valossa perustellulta. Uudet valtajärjestelmät
syntyvät uudenlaisista diskursseista ja tiedon muodoista. Foucault painottaa vallan vaihdosten tutkimisen tärkeyttä puhuessaan siitä, että tulisi tutkia tieteen epäjatkuvuuksia. Ne
eivät ole sisällön muutoksia tai uuden paradigman esiinmarsseja, vaan valtajärjestelmien,
tieteellisten väitteiden politiikan vaihdoksia. Tämä näkyy erityisen selvästi edellä toteutetun kahden totuuden politiikan ja kasvatustieteellisen tiedon analyysissä, jonka valossa
kysymys oli ennen kaikkea valtajärjestelmän vaihdoksesta, joka tuotti tieteellisten väitteiden politiikan muutokset. (vrt. Foucault 1976, 80–83, 107; 1977, 112–113, 117, 127–
131.)
Avoimeksi, kehäpäätelmiä ruokkivaksi kysymykseksi kuitenkin jää edelleen, mistä
uudenlaiset diskurssit ja tiedon muodot syntyvät. Uusista valtajärjestelmistäkö? Edellä
esitetyn evidenssin perusteella vaikuttaa perustellulta väittää, että ne syntyvät nimenomaan uusien valtajärjestelmien ja totuuden politiikkojen vaikutuksesta, jotka eivät välttämättä ole luonteeltaan tiedeinstituution "sisäisiä", vaan tieteellisten diskurssien syntyä
määrittävät "ulkoiset" valtapoliittiset voitot ja tappiot — tässä tapauksessa poliittisissa ja
sotilaallisissa kamppailuissa saavutetut. Tällaisesta totuuden politiikan vaihdoksesta oli
kysymys sekä silloin, kun kansallissosialistit pääsivät valtaan 1933, että kansallissosialistisen valtarégimen murtuessa sodanjälkeisessä Saksassa. Tällä perusteella on perusteltua
kiistää foucault'lainen väite siitä, ettei totuuden politiikkojen tutkimisessa olisi niinkään
kysymys sen tavoittamisesta, miten ulkoinen valta ilmentää itseään tieteessä, vaan kysymys olisi ennen kaikkea sen tutkimisesta, miten vallan vaikutukset kiertävät tieteellisissä
väitteissä saaden ilmaisunsa niissä ja virraten niiden läpi tieteellisen tiedon käyttäjiin.
Molempien näkökohtien huomioiminen on perusteltua edellä toteutetun totuuden politiikkojen analyysin perusteella. Ulkoisen vallan vaikutus tieteellisten diskurssien muodostumiseen oli merkittävä näissä tapauksissa, jopa niiden muotoutumista määräävä.
On jossain määrin perusteltua pitää molempia totuuden politiikkoja — kansallissosialistista ja demokratisointiin tähdännyttä — ideologioina, joiden todelliset intressit kätkettiin. Tämä ei kuitenkaan tee tarpeettomaksi intressien tutkimista ja näkyväksi tekemistä.
Edellä toteutetun analyysin valossa voidaan perustellusti väittää, että kansallissosialistisen
ideologian jatkuvuus myös sodanjälkeisissä tieteellisissä ja pedagogisissa diskursseissa
perustui nimenomaan siihen, että sen oli edelleen mahdollista elää jonkinasteisesti piiloideologisella tasolla. Tämä mahdollisti esimerkiksi sen, että kansallissosialistista ideologiaa myötäilleet pedagogit pysyivät edelleen viroissaan eräänlaisen ideologisen "takin-
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käännön" ja opportunismin avulla. Kasvatustieteellisistä diskursseista ainakin henkitieteellisen pedagogiikan diskurssit palvelivat kansallissosialistista järjestelmää. Niitä ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti pitää luonteeltaan kansallissosialistisen kasvatusideologian
mukaisina diskursseina, vaan pikemminkin oli kysymys siitä, että ne olivat yhteen sopivia Hitlerin "pedagogisen" ideologian kanssa.
Vallan kurinalaistavat mekanismit näkyivät kansallissosialistisen yhteiskuntajärjestelmän irvokkaan symbolin, Auschwitzin, käytännöissä konkreettisena ruumiin kurinalaistamisena. Tieteelliseen tietoon perustuva kurinalaistaminen puolestaan oli eräs kansallissosialistisen ajan pedagogiikan keskeinen tunnusmerkki. Muutoinkin tiedeinstituutio ulotti
tutkimuksellisen mielenkiintonsa yhä syvemmälle ihmisten elämään tavoitteenaan sen
kokonaisvaltainen kontrollointi. Pedagogiikka osallistui tämän hankkeen läpivientiin lapsuudesta lähtien. Kansallissosialistisen ajan tieteelliset diskurssit, erityisesti yhteiskuntatieteelliset ja kasvatustieteelliset diskurssit, olivat vahvasti vallan ja herruuden läpäisemiä
ja yhteiskunnallisen vallan palveluksessa. Tämän ajan tieteellisten diskurssien muotoutumisen käytäntöjä voidaan pitää instrumentaaliseen rationaalisuuteen perustuvina. Ne
perustuivat instrumentaalis-teknokraattiselle ideologialle rakentuvalle yhteiskuntasuunnittelulle. Myös pedagogiset diskurssit asettuivat tämän ideologian palvelukseen. Vielä ei
kuitenkaan ole vedenpitävästi osoitettu sitä, etteivätkö myös emansipatorisen intressin
ohjaamat tieteelliset diskurssit olisi mahdollisia, vaan on edelleen perusteltua kysyä, voidaanko demokratisoivaa totuuden politiikkaa pitää emansipatoris-kriittisenä diskurssina.
Foucault'n (1977, 131–133) mukaan totuus tuotetaan aina erilaisten pakkojen alaisuudessa. Se sisältää vallan säännölliset vaikutukset. Totuuden tuottamisen taustalla vaikuttavat aina kunkin yhteiskunnan valtarakenteet, -järjestelmät ja -suhteet. Tämä näkyi erittäin
selkeästi sekä kansallissosialistisessa että demokratisoivassa totuuden politiikassa, joista
ensimmäistä määrittivät kansallissosialistien autoritaariset ideologiat ja jälkimmäistä
lähinnä liittoutuneiden demokratisointiin tähdänneet ajattelutavat. Tosin molemmissa
tapauksissa totuuden politiikan käytäntöön vieminen edellytti sitä, että yhteiskunnallisen
ja näissä tapauksissa sotilaallisen vallan haltijat liittoutuivat tieteenharjoittajien, erityisesti yhteiskuntatieteilijöiden ja pedagogien kanssa, jotka konkreettisesti toteuttivat
uudenlaisten tieteellisten diskurssien luomisen ja välittämisen.
Totuuden politiikan yleiset piirteet näkyivät erityisen selvästi kansallissosialistisessa,
totalitaarisessa järjestelmässä, koska kyseinen järjestelmä ei mahdollistanut vastadiskurssien eikä kritiikin muodostumista. Kansallissosialistisen järjestelmän yleiseksi totuuden
politiikaksi muodostuivat sellaiset pedagogiset diskurssit, jotka olivat yhteneväisiä kansallissosialistisen kasvatusideologian kanssa, jonka perusperiaatteet oli muotoiltu Hitlerin
kasvatusideologiassa. Kyseisessä yhteiskuntajärjestelmässä hyväksyttiin vain tämän ideologian mukaisia diskursseja ja ne pantiin toimimaan tosina. Totuuden politiikan takaamisen mekanismina käytettiin sitä, että vain sellaisilla henkilöillä oli mahdollisuus toimia
tässä järjestelmässä, jotka tunnustivat kansallissosialistisen ideologian perusperiaatteet.
Tämän totuuden politiikan harjoittamisen takaamiseksi käytettiin hyvinkin brutaaleja tekniikoita ja keinoja, mm. toisinajattelijoiden maanpakoon ajamista, vangitsemisia ja teloituksia keskitysleireissä. Viime kädessä kansallissosialisteilla ja heidän kanssaan liittoutuneilla tieteenharjoittajilla oli hoidossaan sen sanominen, mikä lasketaan totuudeksi.
Myös demokratisoiva totuuden politiikka toimi samankaltaisten käytäntöjen ja tekniikoiden avulla. Siirtymässä kansallissosialistisesta kasvatusideologiasta demokratisoiviin
uudelleenkoulutusohjelmiin oli selkeästi kysymys vanhan totuuden politiikan murtumi-
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sesta ja uuden totuuden politiikan legitimointiyrityksestä. Kansallissosialistisen kasvatusideologian ja sitä tukevan tieteellisen diskurssin totuuksista tuli hyvin nopeassa tahdissa
epätotuuksia, joiden tilalle demokratisoivaa uudelleenkoulutusta legitimoineet deweyläiset ajatukset ja kriittisen teorian kasvatusfilosofia astuivat vakiinnuttaen asemansa uusina
pedagogisina totuuksina vanhojen totuuksien kritiikin kautta. Tämä oli mahdollista
uudenlaisessa maailmanpoliittisessa ja sotilaallisessa tilanteessa, jossa nyt oli yhteiskunnallinen tilaus demokratiaa korostaville, totalitaaris-autoritaarista yhteiskuntajärjestystä ja
filosofiaa kritisoiville lähtökohdille.
Tosin ei voida väittää, että esimerkiksi kriittinen teoria olisi sokeasti asettunut liittoutuneiden vallanpitäjien palvelukseen. Pikemminkin oli kysymys siitä, että sekä poliittis-sotilaallisen vallanharjoittajien että kriittisten intellektuellien intressit olivat yhteneväiset,
mikä mahdollisti kriittisten diskurssien artikuloitumisen uudelleen. Tämä mahdollisti
myös niiden käytön käytännöllisten pedagogisten ohjelmien ja toimenpiteiden palveluksessa saksalaisessa yliopistomiljöössä ja koulutusjärjestelmässä. Uuden totuuden politiikan aseman varmistamisen tekniikoina ja käytäntöinä toimivat kansallissosialististen henkilöiden erottamiset ja uudelleenkoulutus. Uudelleenkoulutus oli keskeisin keino uuden
demokratisoivan totuuden politiikan juurruttamisessa saksalaiseen yhteiskuntaan aivan
samoin kuin kasvatus oli ollut keskeinen väline kansallissosialistisen ideologian oikeuttamisessa. Koulutuksen vaikutusten arvioimisen kannalta mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys on, oliko sen sanominen, mikä lasketaan totuudeksi, hoidossaan liittoutuneilla vai
saksalaisilla itsellään.
Yksiselitteisesti ei voida väittää, että kansallissosialistinen ideologia olisi perustunut
vain yhdelle totuuden politiikalle. Myös tässä yhteiskuntajärjestelmässä on osoitettavissa
erilaisten totuuden politiikkojen välinen taistelu, vaikka kansallissosialistisen valtaregimen ideologia pyrkikin sen tukahduttamiseen ja eliminoimiseen brutaalein keinoin. Kansallissosialistinen kasvatusideologia voidaan määritellä yrityksenä monoliittisen, yksiarvoisen totuuden politiikan rakentamiseksi, mikä miltei onnistui ainakin lyhyehköksi ajanjaksoksi. Kysymys oli yhden ainoan oikean totuuden politiikan legitimoinnista tieteessä,
kasvatuksessa ja koulutuksessa. Kansallissosialistinen kasvatusideologia osoittaa tällaisen ajattelutavan vaarallisuuden. Uudelleenkoulutuksen taustalla vaikuttanut valtarégime
oli luonteeltaan toisenlainen — kansainvälinen valtarégime, joka suunnitteli myös uudelleenkoulutusta oikeuttaneet totuuden politiikat monimuotoisiksi ja moniarvoisiksi. Demokratisoivan uudelleenkoulutuksen tieteellinen perusta oli johdettu monista eri lähtökohdista, kuten kriittisestä teoriasta ja amerikkalaisesta pragmatismista. Ne eivät perustuneet
yhden ainoan oikean opin ideologialle, vaan asettuivat kritisoimaan tällaisia ideologioita.
Kritiikki, jonka Foucault esittää emansipatorisia diskursseja kohtaan, vaikuttaa osuvalta ja oikeutetulta edellä toteutetun totuuden politiikkojen analyysin perusteella. Kriittisen teorian kasvatusfilosofiaa on perusteltua pitää emansipatorisena diskurssina, jonka
tavoitteena oli rakentaa sellainen tieteellinen lähtökohta, joka suuntautui saksalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan vapauttamiseen kansallissosialistisen ideologian ja yhteiskunnallisen käytännön ikeen alta. Ei kuitenkaan voida millään perusteella väittää, että tämä emansipatorinen diskurssi olisi ollut jotenkin vapaampi yhteiskunnallisista tai edes sotilaallisista valtakytkennöistä tai että sen yhteiskunnalliset (emansipatoriset) valtavaikutukset
olisivat olleet vähäiset tai olemattomat. Siinä suhteessa foucault'lainen diskurssi antaa
kuitenkin aihetta kritiikkiin, että tämänkaltainen totuuden politiikkojen käsitteellistäminen tuottaa varsin nihilistisen kuvan tieteellisistä diskursseista ja tiedeinstituution käy-
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tännöistä. Kritiikki perustuu siihen, ettei foucault'laisessa diskurssissa ole huomioitu kunkin totuuden politiikan sisältöjä eikä sen muodostumisen ehtojen analyysissä ole kiinnitetty huomiota tiedeyhteisön ja tiedeinstituution moraalia koskeviin ongelmiin. Ei ole
mahdollista eikä tarpeellista ottaa kantaa diskurssien totuudellisuuteen, moraaliseen
oikeudenmukaisuuteen eikä siihen, missä määrin vilpittömässä hengessä ne on esitetty,
ellei tarkastella niiden sisältöjä. On perusteltua havaita valta, jopa dominoiva sellainen,
myös kriittisen teorian ja emansipatorisen diskurssin leirissä, mutta ei ole tällä perusteella perusteltua jättää huomioimatta totuudellis-moraalisia kysymyksiä leimaamalla
kaikki tieteelliset diskurssit yhtälailla herruuden tyyssijoiksi. Myös emansipatorisen diskurssin muodostumisesta käytävä kamppailu oli luonteeltaan poliittis-sotilaallista valtakamppailua. Se oli taistelua totuuden politiikasta. Se oli taistelua totuuden ympärillä.
Tähän taisteluun osallistuivat sekä liittoutuneet että saksalaiset demokraattisen diskurssin
puolesta puhujat samoin kuin kansallissosialistisen ideologian kannattajat. Kamppailujen
kohteina olivat selkeästi sekä tieteelliset diskurssit että käytännön pedagogiikka, kasvatus
ja koulutus. Avoimeksi jää, missä määrin kamppailu oli emansipatoris-kriittisen diskurssin osalta myös taistelua totuuden puolesta. Entä kansallissosialistisen totuuden politiikan?

7.2.2. Tieteellinen tieto, totuuden politiikka ja demokraattiset
oppimisprosessit
Foucault'n näkemys siitä, että historia käsitteellistyisi pelkästään valtakamppailuiden ja
niissä voittamisen ja häviämisen perustalta, ei yksiselitteisesti saa tukea edellä toteutettujen totuuden politiikkojen erittelyjen perusteella. Valtakamppailut muovaavat historiaa,
mutta samalla se käsitteellistyy myös kielellisten yhteisymmärryksien historiana. Esimerkiksi kansallissosialistinen totuuden politiikka ei olisi ollut mahdollinen, ellei kansallissosialistien omassa keskuudessa olisi muodostunut yhteisymmärryksiä kyseisen ideologian
perusteista. Myös demokratisoivan totuuden politiikan läpivieminen edellytti jonkinasteisten yhteisymmärryksien muodostumista liittoutuneiden ja saksalaisten välille. Tosin
näiden osapuolten väliset suhteet muotoutuivat myös vahvasti konflikteja sisältäviksi ja
ristiriitaisiksi. Kansallissosialistinen totuuden politiikka palveli varsin monia tahoja kansallissosialistisen järjestelmän johtohenkilöiden lisäksi. Se palveli myös tieteenharjoittajia, kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijöitä, opettajia ja muita pedagogiikan professionaaleja,
joille se loi työpaikkoja ja urakehitysmahdollisuuksia. Kyseisen totuuden politiikan vastustajien ja kriitikoiden intressejä se sen sijaan ei palvellut. Demokratisoiva totuuden politiikka palveli niin ikään näitä samoja professionaalisia ryhmiä — tosin demokraattis-kriittisesti suuntautuneita tai uudelleenkoulutukseen halukkaita. Luonnollisesti se palveli
myös liittoutuneiden, juutalaisten ja ylipäätään demokraattishenkisten ihmisten intressejä. Kriittiset intellektuellit kuuluivat ilmiselvästi tämän totuuden politiikan luomiin voittajiin. Kansallissosialisteja ja heitä sympatisoineita se ei suoranaisesti palvellut, paitsi
niitä, jotka kykenivät toteuttamaan älyllis-poliittisen "kääntymyksen" kansallissosialismin sympatisoijista demokratian innokkaimmiksi ja arvovaltaisimmiksi kannattajiksi.
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Demokratisoivia uudelleenkoulutusohjelmia oikeuttanut kriittisen teorian kasvatusfilosofinen diskurssi toimii osoituksena siitä, että tieteellisten diskurssien emansipatorinen
voima on historiallisesti konkretisoitunut, jolloin emansipatorinen intressi ei enää ole vain
teoreettinen periaate, vaan sen voidaan väittää historiallistuneen kriittisessä diskurssissa.
Varovaisesti voidaan väittää, että demokratisoivat uudelleenkoulutusohjelmat ja niiden
taustafilosofia toimivat esimerkkeinä siitä, että on mahdollista muuttaa välineellisen herruuden läpitunkemaa moderniteetin itseymmärrystä — mikäli tätä itseymmärrystä katsotaan riittävän läheltä ja riittävän tarkasti rajatulla alueella. Sen sijaan yritettäessä käsitteellistää tuon aikakauden ja yhteiskunnan modernisaatioprosessia kokonaisuudessaan, on
perusteltua todeta, että on hyvin epävarmaa, muuttuiko välineellisen järkiperäisyyden hallitsema moderniteetin itseymmärrys kokonaisuudessaan millään perustavanlaatuisella
tavalla. Taloudellis-teknologisen rationaalisuuden hallitsemat oppimisprosessit astuivat
entistä näkyvämpinä suuntaamaan saksalaisen yhteiskunnan kehitystä — Saksan liittotasavallan taloudellista ja tieteellistä nousukautta.
Habermasin (1982) teoria modernista tieteestä rakentuu varhaisen kriittisen teorian
kysymyksen asettelujen varaan. Hänen tavoitteenaan on rakentaa uudistettu yhteiskuntateoria kriittisen teorian traditiossa pyrkimyksenään välttää ne umpikujat, joihin hän katsoo varhaisemman projektin ajautuneen. Eräs tällainen umpikuja on teesi välineellisen
järkiperäisyyden kokonaisvaltaisuudesta ja herruuden läpäisemästä tieteestä. Edellä toteutetun historiallisen todistusaineiston analyysin perusteella voidaan todeta, että kyseisen
teesin "totuusarvo" on historiallisesti muuttuva. Toisen maailmansodan aikana vallinnut
kansallissosialistinen totuuden politiikka ilmensi välineellistä järjellisyyttä suuremmassa
määrin kuin sitä seurannut, demokratisointiin tähdännyt totuuden politiikka, mikä samalla
tekee uskottavaksi klassisen kriittisen teorian teesin välineellisen järkiperäisyyden läpäisevyydestä. Näin on perusteltua väittää ennen kaikkea sillä perusteella, että uudelleenkoulutusohjelmien arvomaailma rakentui välineellisen järkiperäisyyden vastaiseksi. Tämä
tuottaa johtopäätöksen siitä, että Habermasin esittämä kritiikki välineellisen järkiperäisyyden kokonaisvaltaistumisteesiä kohtaan on osuva, mutta vain suhteutettuna siihen historialliseen ajankohtaan, jossa se taas puolestaan on esitetty.
Kriittistä teoriaa ja sen mahdollisuuden ehtoja pohtivassa keskustelussa on ollut keskeisenä ongelmana kysymys siitä, onko toisenlaiselle järjellisyydelle perustuva kriittinen
teoria mahdollinen välineellisen järkiperäisyyden läpäisemässä maailmassa. Habermasin
tavoitteena on ollut ratkaista tätä ongelmaa kielifilosofisesti mahdollisimman järkevän
kommunikaation ehtoja rekonstruoimalla ja kiinnittämällä nämä praktisesti inhimilliseen
puheeseen ja kommunikaatioon. Ne kiinnittyvät lisäksi historiallisesti normatiivisten periaatteiden muodostamisprosessiin, joka toteutuu ihmisten välisessä interaktiossa. Ne kiinnittyvät erityisesti modernien yhteiskuntien kehityshistoriaan argumentatiivisina tahdonmuodostumisprosesseina, jotka toteutuvat useilla modernin yhteiskunnan kommunikaatioareenoilla. Edellä toteutettu demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien analyysi
avaa näköalan tämän ongelman ratkaisemiseen toisellakin tavalla. Uudelleenkoulutusohjelmissa ilmennyt praktinen toiminta ja kriittisen teorian käyttö demokratisoimishankkeiden taustafilosofiana toimivat konkreettisina osoituksina siitä, että kriittinen filosofia
samoin kuin sen praktinen toteuttaminen oli mahdollista välineellisen järkiperäisyyden
läpäisemässä maailmassa. Lisäksi on perusteltua väittää historiallisen evidenssin valossa,
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että kriittinen teoria piti sisällään myös toisenlaisen järjellisyyden siemeniä toimiessaan
demokratisoimisohjelmien oikeuttajana, vaikkakin se osallistui myös välineellisen järkiperäisyyden edistämisen hankkeisiin.
Kriittinen teoria oli lisäksi vahvasti tietoinen tieteellisen tiedon ja vallan "väistämättömästä" keskinäiskytkennästä. Perusoletukset ovat samansuuntaisia kuin foucault'laisessa
diskurssissa, jonka mukaan vallan ja tiedon suhde rakentuu siten, että kaikkia tieteenharjoittajia ja tieteellistä tietoa säätelee jo valta. Edellä toteutetun, historialliseen todistusaineistoon perustuvan analyysin perusteella on mahdollista esittää johtopäätös siitä, että
valtarégimen vaihdos ja liittoutuneiden sotilaallinen voitto mahdollisti kriittisten diskurssien artikuloitumisen. Kriittinen teoria oli manipulaatiota vastustava ja näkyväksi tekevä
diskurssi. Tämä ei kuitenkaan kyennyt pelastamaan sitä siltä, etteikö sitä olisi praktisten
uudelleenkoulutusohjelmien taustaideologiana käytetty myös manipulaation palveluksessa. Näitä kanavia pitkin kriittiseen teoriaan väistämättä ujuttautunut valta sisälsi kiistämättä myös dominaation ja tukahduttamisen juonteita, koska se tarjosi tieteellisen legitimiteetin ohjelmille, jotka suuntautuivat kansallissosialistisen mentaliteetin poiskitkemiseen saksalaisista yliopistoista ja kasvatusinstituutioista.
Kriittisestä teoriasta ei kuitenkaan missään vaiheessa muodostunut mitään yksinvaltaista totuuden politiikkaa, kuten sitä edeltäneestä kansallissosialistisesta ideologiasta ja
sen seuralaisista henkitieteellisen pedagogiikan eräistä muunnoksista. Tiedon ja tieteen
vapauttaminen tästä ainoan oikean lähtökohdan tyranniasta ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman poliittis-sotilaallisen vallan vaihdosta, joten kysymys ei niinkään ollut tieteen sisäisistä diskursiivisista valtataisteluista ja diskursiivisen vallan vaihdoksista kuin
tieteelle ulkoisen vallan vaikutuksista. Totalitaarisen yhteiskunnan kontekstissa on suhtauduttava skeptisesti siihen mahdollisuuteen, että tieteen sisäinen kriittinen keskustelu olisi
kyennyt estämään esimerkiksi henkitieteellisen pedagogiikan käytön kansallissosialistisen
järjestelmän palveluksessa. Merkityksettömänä ei kuitenkaan voida pitää myöskään kritiikkiä, jota henkitieteellisen pedagogiikan yhteiskuntakritiikittömyyttä kohtaan on esitetty, koska yhteiskunnallinen tiedostaminen olisi kuitenkin voinut edistää sitä, ettei henkitieteellisen pedagogiikan lähtökohtia olisi ollut yhtä helppo sovittaa yhteen kansallissosialistisen ideologian kanssa. Tosin on otettava huomioon, etteivät tuon ajan pedagogiikassa ilmenneet vastavirtasuuntaukset kyenneet muodostamaan mitään todellista vastavoimaa ennen sotilaallis-poliittisen valtaregimen murrosta ja vaihdosta. Valtaregimen vaihdos mahdollisti historiallisen tiedon alistettujen, kätkettyjen ja tukahdutettujen muotojen
artikuloitumisen ja nousun kansallissosialismin järjestämää virallista totuutta ja ideologiaa vastaan. Esimerkiksi keskitysleirien kokemukset pääsivät vähitellen artikuloitumaan
myös tieteellisen tutkimuksen kautta. Kansallissosialistisen valtarégimen aikana "vainotut ja karkotetut diskurssit", kuten kriittinen teoria, kykenivät artikuloitumaan uudelleen ja
saavuttamaan arvostetun aseman myös saksalaisessa tiedeinstituutiossa ja yhteiskunnassa.
Tässä yhteydessä on perusteltua kysyä, millaisten yhteiskunnallisten tavoitteen asettelujen palvelukseen kulloinenkin teoriarakenne ja tiedonmuodostusta ohjaavat intressit
asettuvat. Kansallissosialistista kasvatusideologiaa voidaan kiistatta nimittää hierarkkiseksi ideologiajärjestelmäksi, joka perustui viime kädessä Hitlerin "pedagogisiin" käsityksiin. Kansallissosialistisessa kasvatusideologiassa ja -käytännöissä sekä ihmiskäsityksessä toteutuivat tekninen tiedon intressi ja äärimmilleen viety instrumentaalinen rationaalisuus. Se avasi pelkästään välineellisiä ja yksiulotteisia yhteiskunnallis-historiallisen
oppimisen mahdollisuuksia. Tämä ideologia avasi kaikkea muuta kuin emansipatorisia

316
mahdollisuuksia kasvatusvuorovaikutuksessa. Se toteutui kurinalaistamisena, militarististen ja ylemmyyttä korostaneiden asenteiden oppimisena — yhteiskunnalliseen epäkypsyyteen (die Unmündigkeit) kasvamisena. Yhden, ainoan oikean opin ja ideologian lähtökohta sulki tieteellisen kritiikin mahdollisuuden. Kritiikin mahdollisuus toimii edellytyksenä emansipatoris-diskursiivisen intressin toteutumiselle tiedeinstituutiossa.
Demokratisointiin tähdänneiden uudelleenkoulutusohjelmien taustalla vaikutti kiistatta emansipatorinen intressi siltä osin, kuin niiden perustana toimivat kriittisen teorian
sivistysdiskurssit. Tiedeinstituution käytännöt kehittyivät kritiikin mahdollistaviksi, mikä
näkyi esimerkiksi siinä kritiikissä, jota saksalaiset kohdistivat uudelleenkoulutusohjelmiin ja niitä oikeuttaneeseen tieteelliseen diskurssiin. Ei voida kuitenkaan väittää, että
uudelleenkoulutusohjelmat olisivat perustuneet pelkästään emansipatorisen intressin
ohjaamana hankitulle tiedolle, koska niissä oli nähtävissä selkeästi manipulatiivinen
juonne. Ne eivät yksiselitteisesti tuottaneet emansipatorisia yhteiskunnallisia vaikutuksia,
vaikka kiistatta onkin osoitettavissa, että saksalainen yhteiskunta demokratisoitui kyseisellä ajanjaksolla, toisen maailmansodan jälkeisestä tilanteesta 1960-luvulle edettäessä.
Sen sijaan sen osoittaminen, mitä uudelleenkoulutusohjelmat ja niiden taustalla toiminut
kriittinen diskurssi vaikuttivat, on vaikeampaa, koska tällä ajanjaksolla tapahtui runsaasti
myös muita kulttuurisia ja mentaliteetin muutoksia demokraattisemman yhteiskunnan
suuntaan. Lisäksi on kiistatta osoitettavissa, että kriittisellä teorialla oli muutoinkin kuin
uudelleenkoulutusohjelmien taustafilosofiana vahva vaikutus saksalaisessa yliopistomaailmassa ja yhteiskunnassa laajemminkin. Emansipatorisen intressin ohjaamana tuotettu
tieto ja filosofia avasivat demokratiaan suuntautuneita oppimismahdollisuuksia, vaikka
niiden diskursiivisessa toteuttamisessa jäikin toivomisen varaa. Oppimismahdollisuudet
kuitenkin avautuivat ja laajenivat.

7.2.3. Tieteelliset diskurssit, totuuden politiikka ja moraali
Konkreettisena osoituksena kasvatustieteellisen tiedon ja vallan kytkennöistä toimii henkitieteellinen pedagogiikka, jota käytettiin kansallissosialistisen ideologian oikeuttamiseen. Kriittinen lähtökohta, joka toimi demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien tieteellisenä perustana, puolestaan luotti kasvatuksen mahdollisuuksiin yhteiskunnallisen
oppimisen edistäjänä. Yksiselitteisesti ei kuitenkaan voida väittää, että uudelleenkoulutusohjelmat ja niiden taustafilosofia olisivat olleet luonteeltaan moraalisesti refleksiivisiä.
Tämän lisäksi ne edistivät normalisoivan vallan virtaamista kohteisiinsa. Niitä voidaan
kuitenkin pitää lähtökohtina, jotka pyrkivät vastaamaan jälkikonventionaalisen moraalin
haasteeseen kriittisessä sivistysdiskurssissa ja praktisissa koulutusohjelmissaan. Voidaan
todeta, että siirtymä kansallissosialistisesta totuuden politiikasta demokratisoiviin uudelleenkoulutusohjelmiin, joiden taustafilosofiana myös kriittinen teoria toimi, merkitsi siirtymää diskursiivisten, jälkikonventionaalisten moraalisten periaatteiden ja demokraattiskriittisen tiedon muodostuksen ja koettelun suuntaan.
Foucault'n (1976, 103–107) tarkastelun kohteena oli erityisesti ihmistieteiden tieto, sen
historia ja kytkennät valtaan ja muotoutuminen vallan ehtojen alaisuudessa. Valta ja tieto
muodostavat erottamattoman ykseyden ihmistieteissä, joihin myös kasvatustiede lukeutuu. Vallan teknologiat tuottavat kurinalaistavia vaikutuksia, kun ihmis- ja yhteiskuntatie-
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teiden tietoa sovelletaan esimerkiksi terapioina tai sosiaaliteknologioina ihmisten arkielämän kokemuksiin. Nimenomaan ihmistieteet manipuloivat ja välittävät mekanisoivaa valtaa. Tiede manipuloi sosiaalista toimintaa ja järjestää väestön motiiveja. Se palvelee
yhteiskuntaa, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa itsensä ja määritellä normalisoivien
normien kriteerit. Ihmisten elämää muokkaavien totuuden tekniikoiden verkoston tukipylväinä voidaan pitää esimerkiksi pedagogeja, lääkäreitä, psykologeja, tuomareita, perhesuunnittelijoita. Valtamekanismien vaikutukset näkyivät erityisen selvästi kansallissosialistisen ajan ihmistieteellisessä ja pedagogisessa tiedossa, joka valjastettiin ihmisten arkielämän hallinnan ja normittamisen palvelukseen. Tieteellisen tiedon kurinalaistavat vaikutukset ulottuivat aina ydinperheeseen asti edellä mainittujen "professionaalisten" ryhmien
toiminnan kautta. Hyvin suuri merkitys oli lapsiin kohdistuvalla pedagogisella toiminnalla, jota toteuttivat ennen kaikkea opettajat ja nuorisojärjestöjen ohjaajat.
Mikäli vallan ja tiedon suhteita tarkastellaan yleisyystasolla tiedon halu on vallan
halua, voidaan väittää, että valtasuhteet käsitteellistyvät molempien totuuden politiikkojen
synnyn ja yhteiskunnallisten vaikutusten ehtoina. Lisäksi voidaan tietyin varauksin väittää, että myös demokratisoivat uudelleenkoulutusohjelmat tuottivat kurinalaistavia ja normalisoivia vaikutuksia aivan samoin kuin kansallissosialistinen totuuden politiikkakin.
Molempia totuuden politiikkoja liikuttivat tällä tasolla tarkasteltuna kasvottomat valtamekanismit. Tosin kansallissosialististen vallankäyttäjien sodanjälkeiset erottamiset osoittavat, että viime kädessä valta ei tässäkään tapauksessa ollut subjektitonta ja kasvotonta,
vaan toimivat ja vastuulliset subjektit oli osoitettavissa. Sen sijaan siinä vaikuttaisi olevan
eroja näiden kahden totuuden politiikan välillä, missä määrin kyseiset subjektit kantoivat
moraalisen vastuunsa ja millaiselta moraaliselta perustalta he toimivat. Kansallissosialistinen totuuden politiikka tähtäsi suoraviivaisesti subjektien moraalisen arviointikyvyn heikentämiseen, kun sitä mitataan universaalien ihmisoikeuksien viitekehyksessä. Samanaikaisesti se tosin tähtäsi nationalistisen moraalikoodin vahvistamiseen. Se ei kuitenkaan
suuntautunut inhimilliseen eikä yhteiskunnalliseen kypsyyteen, kuten kriittisen sivistysdiskurssin mukainen kasvatus ja totuuden politiikka. Vaikka näistä kahdesta totuuden
politiikasta onkin retoriikan tasolla löydettävissä huomattavan paljon samankaltaisia piirteitä, kun niitä analysoidaan foucault'laisen totuuden politiikan käsitteen lävitse, voidaan
kuitenkin perustellusti väittää, että kun tarkastellaan näiden kahden totuuden politiikan
kasvatuksellisia, sivistyksellisiä ja yhteiskunnallisia seuraamuksia, löytyy huomattavia
eroavaisuuksia ihmisarvon kriteereillä mitattuna. Ihmisyyden ja ihmisenä kasvamisen
tavoite puuttui kansallissosialistisen totuuden politiikan käytännöistä eli täytäntöönpanosta toisin kuin demokratisoivasta totuuden politiikasta, jossa se toimi keskeisenä periaatteena.
Habermas (1987a, 272–286) on kritisoinut Foucault'n analyysiä "positivistiseksi", kyyniseksi ja moraalisesti neutraaliksi. Habermasin kriittiset kommentit osoittautuivat historiallisen evidenssin perusteella osittain perustelluiksi, osittain perusteettomiksi.
Foucault'lainen merkityksettömien rakenteiden analyysi jättää habermasilaisen diskurssin mukaan varjoonsa hermeneuttisen valistumisen eli sosiaalisen oppimisen, joka
avautuisi tutkittaessa merkityskontekstia. Tällöin diskursseissa syntyvä ja diskursseihin
osallistuvan tulkitsijan ymmärtämä merkitys jää tavoittamatta, koska se alistetaan pelkästään selittämisen kohteeksi, jolloin se omana alueenaan häviää. Tällainen hermeneuttinen
ymmärtäminen on kuitenkin välttämätöntä, mikäli aiotaan tutkia foucault'laisen käsitejärjestelmän "alistettuja ja tukahdutettuja" tiedon muotoja ja niitä oppimisprosesseja, jotka
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lähtevät liikkeelle "alhaalta". Edellä toteutetussa analyysissä tällaisia tiedon muotoja tarkasteltiin esimerkiksi siinä yhteydessä, kun kysyttiin, mitä Auschwitzissa opittiin. Hermeneuttisella ymmärtämisellä on mahdollista päästä syvemmin käsiksi kysymykseen kunkin valtajärjestelmän sisällöllisistä tavoitteista ja tuottamista moraalisista seuraamuksista.
Sen avulla voidaan vastata kysymykseen siitä, mikä oli eri asemissa olleiden toimijoiden
itseymmärrys näissä kahdessa totuuden politiikassa. Tämä taas puolestaan määrittää sitä,
mitä yksilöllisesti ja intersubjektiivisesti opittiin.
Vanhat valtamuodostumat ja yhteenliittymät korvautuivat uusilla totuuden politiikan
vaihtuessa. Valta-asetelma sinänsä ei olleellisesti muuttunut siinä mielessä, että herruuteen perustuva vallankäyttö olisi kadonnut. Tämä ei kuitenkaan tee merkityksettömäksi
toimijoiden itseymmärryksen hermeneuttista tarkastelua. Yhteiskunnallis-historiallisten
oppimisprosessien tarkastelun kannalta on keskeistä eritellä valtajärjestelmän vaihdosten
seuraamuksia ihmisten arkielämässä. Hermeneuttisen ymmärtämisen perusteella on mahdollista vastata kysymykseen, mikä muuttui keskivertosaksalaisen elämässä ja ihmisten
välisissä jaetuissa merkityksissä. Tällaisiin kysymyksiin vastaaminen edellyttää kriittishermeneuttista "syväymmärtämistä".
Pätevyysvaatimuksia tarkastellaan foucault'laisessa diskurssissa näkökulmasta, josta
ne voidaan tavoittaa vain valtajärjestelmiä palvelevina pätevyyksinä, jolloin ne näyttäytyvät ennen kaikkea vallan vaikutuksina. Tällöin ei kuitenkaan kyetä tekemään erottelua
enemmän tai vähemmän pätevien vaatimusten välillä. Edellä toteutetun analyysin perusteella vaikuttaa siltä, että on perusteltua tarkastella kunkin diskurssin (totuuden politiikan)
totuusarvoa Habermasin esittämien pätevyysvaatimusten valossa. Varovaisena johtopäätöksenä voidaan todeta, että demokratisointiin tähdännyt ja tätä prosessia oikeuttanut tieteellinen diskurssi oli moraalisesti oikeutetumpi, totuudenmukaisempi ja vilpittömimmin
tarkoitusperin esitetty kuin kansallissosialistinen totuuden politiikka ja sitä legitimoineet
kasvatustieteelliset diskurssit. Tämä diskurssi avasi enemmän oppimispotentiaaleja kuin
kansallissosialistinen totuuden politiikka, joka totalitaarisen luonteensa vuoksi oli jokseenkin suljettu ja välineelliseen rationaalisuuteen suunnattu, kun kysymystä tarkastellaan
yhteiskunnallis-historiallisena oppimisena. Yksiselitteisesti ei kuitenkaan voida väittää,
että kansallissosialistinen totuuden politiikka ja järjestelmä olisi myös intersubjektiivisessa vuorovaikutuksessa sulkenut kaikkien muiden, esimerkiksi kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaisten oppimisprosessien, todellistumismahdollisuuden. Tämän osoittaa
erityisesti Primo Levin kuvausten perusteella toteutettu, Auschwitziin sijoitettu, oppimisprosessien analyysi. Kyseinen totuuden politiikka suuntasi yhteiskunnallis-historialliset
oppimisprosessit kuitenkin siten, ettei kommunikatiivisen järjellisyyden laajamittainen ja
yhteiskunnallis-historiallinen todellistuminen mahdollistunut.
Kritiikin oikeuttamisen ongelma ja kysymys arvojen arvioinnin mahdollisuudesta suljetaan Habermasin mukaan foucault'laisen analyysin ulkopuolelle, koska suositaan arvovapaata historiallista selittämistä. Kysymys siitä, miten voisi tai pitäisi olla, palautetaan
kysymykseksi siitä, miten on. Edellä toteutettu analyysi osoittaa, että tämä kriittinen huomio on osuva. Moraalis-eettinen suuntautuminen osoittautui edellä toteutetun analyysin
valossa keskeisimmäksi erottelevaksi kriteeriksi arvioitaessa näitä kahta totuuden politiikkaa — ennen kaikkea on kysymys siitä, ovatko niitä oikeuttaneet tieteelliset diskurssit tai
niiden käyttötavat yhteiskunnallisen vallan palveluksessa moraalisesti oikeutettuja. Myös
yhteiskunnallis-historiallisen oppimisen toteutuminen kommunikatiivisen järjellisyyden
suuntaisena edellyttää, että moraalis-eettinen suuntautuminen asetetaan oppimisen keskei-
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seksi kriteeriksi, mikä edellyttää arvojen arvioinnin mahdollisuutta. Tämän tutkimuksen
filosofis-teoreettiseksi päälinjaksi ei tästä syystä valittu foucault'laista valtadiskurssia yhtä
syvällisenä kuin habermasilainen yhteiskunnallis-historiallisen ja moraalisen oppimisen
näkökulma. Habermasilaisen päälinjan kritiikkinä foucault'laiset käsitteet sen sijaan toimivat hyvin — samoin kuin varhaisemman kriittisen teorian varaan rakennettu vastaargumentaatiokin.
Habermas on kritisoinut Foucault'a siitä, ettei tämä esitä kysymystä, miten pitäisi olla.
Habermasin kanta vanhaan tieteenfilosofiseen kiistakysymykseen kuvailevien ja normatiivisten väitteiden, tosiasioiden ja arvojen suhteesta on selkeä. Tieteen itseymmärrys ei voi
rakentua pelkästään faktisen toteavuuden varaan, vaan siihen kuuluu lisäksi olennaisena
osana moraalisten ja normatiivisten kysymysten pohdinta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että mitkä tahansa arvot ja arvostukset voitaisiin kytkeä tieteelliseen tietoon tai esittää
sellaisena. Kaikilla esitetyillä ja vallitsevilla arvoilla ja normeilla on vain ehdokkaan
asema normatiivisuutta diskursiivisesti koeteltaessa. Tieteen normatiivinen aspekti on
habermasilaisen diskurssin mukaan ennen kaikkea jatkuvaa diskurssia normatiivisuudesta ja tieteen moraalista. Tämä näkökohta on perusteltu sillä perusteella, että tieteellisiä
diskursseja ei olisi ollut yhtä helppo käyttää kansallissosialistisen järjestelmän ja ideologian oikeuttamisessa, jos tieteenharjoittajat olisivat laajassa mitassa toimineet tällä tavoin.
Kun tarkastellaan jälkikäteen kansallissosialistisen totuuden politiikan seuraamuksia ja
lopputuloksia, ne ovat eettisin ja moraalisin perustein tuomittavia. Tosin tässä yhteydessä
on otettava vakavasti myös Habermasin (1994, 211) huomautus siitä, että
"Myöhemmin syntyneinä emme kuitenkaan voi tietää, kuinka itse olisimme
menetelleet poliittisen diktatuurin olosuhteissa, joten meidän on syytä pidättäytyä
kansallissosialistisen ajan tekemisten ja tekemättä jättämisten moraalisesta
arvioinnista."
Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö Habermasin filosofiaa luonnehtisi moraalisten
arviointien korostus ja kansallissosialismin tuomitseminen siltä osin kuin sitä ylipäätään
käsitellään.
Habermasilaiset vasta-argumentit vaikuttavat historiallisen evidenssin perusteella
vakuuttavilta, vaikka totuuden nimissä on todettava, ettei saksalaisten ja liittoutuneiden
eikä myöskään demokratisointia ajaneiden tieteellisten diskurssien välillä välttämättä vallinnut mikään "kommunikatiivisen vallan" tila. Tässä yhteydessä on lisäksi huomautettava, että Habermasin ja kriittisen teorian sivistysdiskurssit muotoutuivat siten, että kriitikot olivat osallisia näissä demokratisoimishankkeissa. Kyseiset diskurssit ovat kiistatta
sitoutuneet demokraattisen länsimaisen yhteiskunnan ihanteisiin, mikä voi toimia myös
esteenä itsekriittisyydelle arvioitaessa sitä, miten demokraattisten oppimisprosessien tiellä
on todellisuudessa edetty. Demokratisoimisohjelmia ja kriittisen teorian traditiota leimaa
sama moraalis-humanistinen perusvire. Kriittisyyden nimissä on kuitenkin todettava, että
on perusteltua väittää foucault'laisittain, että tämä retoriikka kätki samanaikaisesti valtapelin, jota käytiin kulisseissa liittoutuneiden ja saksalaisten välillä. Myöskään kriittisen
teorian diskurssit eivät olleet "dominaatiosta vapaassa dialogissa" syntyneitä, vaan yhteiskunnalliset ja maailmanpoliittiset valtavaikutukset olivat tarttuneet niihin ja pedagogiikkoihin, jotka rakentuivat niiden varaan. Demokratisoitumisohjelmien julkilausumat
ilmentävät kiistatta toisenlaisen rationaalisuuden jälkiä, mistä toimii todisteena esimerkiksi opetussuunnitelma-asiakirja, joka lähestyy Habermasin myöhemmin esittämän kom-
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munikatiivisen toiminnan teorian ideoita käytännön pedagogiikassa jo paljon ennen kuin
kommunikatiivisen toiminnan teoriaa oli edes kirjoitettu. Suunnitelmien käytäntöön viemisen ja toteutumisen arvioiminen ei tosin ollut mahdollista tämän aineiston valossa.
Totuuden politiikkojen muodostumisprosessista voidaan todeta seuraavaa. Kansallissosialistinen totuuden politiikka perustui valtajärjestelmälle funktionaaliseen tietoon, jota ei
ollut mahdollista kritisoida. Se ei mahdollistanut kritiikkiä eikä argumentaatiota. Demokratisoiva totuuden politiikka erosi edellisestä siinä, että se nimenomaan vaati kriittistä
argumentaatiota tiedeinstituutiossa. Edellä on tarkasteltu niitä minimiehtoja, joiden vallitessa on oikeutettua lopuksi todeta, että demokratisoiva totuuden politiikka oli validimpi
ja moraalisesti oikeutetumpi kuin kansallissosialistinen totuuden politiikka. Yksiselitteiset
kriteerit ovat viime kädessä moraalisia, yleisinhimilliseen ihmisarvoon sekä demokraattisen yhteiskuntamuodon järkevyyteen vetoavia. Uudelleenkoulutusohjelmien avulla otaksuttiin tuotettavan demokratisoivia vaikutuksia. Emansipatoris-demokraattinen intressi
näkyi siinä, että demokratisoivat diskurssit sisälsivät moraalisia tavoitteen asetteluja, esimerkiksi ihmisarvon kunnioittaminen, rauhaan kasvattaminen ja demokraattisten yhteiskunnallis-poliittisten käytäntöjen omaksuminen. Nämä tavoitteet toteutuivat kasvatusvuorovaikutuksessa kommunikatiivis-diskursiivisina. Näissä käytännöissä voidaan väittää
ennakoituneen demokraattisen yhteiskunnan ja "herruudesta vapaan kommunikaation".
Vasta-argumenttina moraalia korostavaa näkökohtaa kohtaan voidaan esittää, ettei tieteellistä pätevyyttä voida ratkaista moraalis-poliittisin perustein. Kritiikki on perusteltu siltä
osin, että tieteellisen tiedon pätevyyttä on perusteltua tarkastella ensisijaisesti tiedollisin
perustein, mutta tämä ei täysin riitä yhteiskuntatieteellisessä ja kasvatustieteellisessä tiedossa. Näiden tieteenalojen tiedon yhteydessä voidaan aina kysyä, mitä "poliittis-moraalisista" perusteluista irrotettu tieteellinen pätevyys oikeastaan merkitsee ja miten tieteellinen pätevyys ylipäätään on irrotettavissa näistä perusteluista. Kansallissosialistisen totuuden politiikan ja kasvatusideologian analyysi on osoittanut moraalisten arviointien tärkeyden, kun tarkastellaan tieteellisen tiedon käyttöä ja sen kytkentöjä valtaan. Moraalis-eettiset perustelut nousevat keskeisimmäksi tieteellisen tiedon pätevyyden arvioinnin kriteeriksi, mikäli tieteellistä tietoa ei ole mahdollista irrottaa yhteiskunnallis-poliittisista kytkennöistä. Tämä tosiseikka nostaa esille myös sen, että tieteellistä tietoa on mahdollista
väärin käyttää valtapoliittisten intressien palveluksessa. Yhteiskunnalliseen kontekstiinsa
sijoitettu tieteellinen tieto suhteellistaa käsityksen intressittömästä tieteestä ja puhtaasti
tieteellisestä pätevyydestä. Keskeisin tekijä, joka vaikutti siihen, että demokratisoiva
totuuden politiikka pääsi artikuloitumaan ja korvaamaan kansallissosialistista totuuden
politiikkaa oli se, että Saksa hävisi sodan ja liittoutuneet voittivat sen.
Loppujohtopäätöksenä voidaan todeta, että moraalisesta oikeutuksesta muodostuu keskeisin kansallissosialistista ja demokratisoivaa totuuden politiikkaa erotteleva kriteeri.
Yleisemmän tason johtopäätöksenä voidaan todeta, että arvioitaessa tieteellisen tiedon
pätevyyttä, ei voida sivuuttaa moraalisen oikeutuksen kysymistä, koska tieteellinen tieto
kytkeytyy aina jossain muodossa yhteiskunnalliseen valtaan — sekä tieteen sisäisiin että
tiedeinstituutiolle ulkoisiin valtapoliittisiin intresseihin. Näiden kahden totuuden politiikan välillä oli merkittäviä eroja siinä, millaisessa suhteessa ne olivat tieteellisten diskurssien ulkopuoliseen valtaan. Kansallissosialistisen totuuden politiikan mukaiset "totuudet"
tuotettiin siten, että kansallissosialistisen valtarégimen auktoriteetit määrittivät ne totuuksiksi ja pedagogiikka varmisti näiden totuuksien vaikutukset. Tieteellisiä diskursseja käytettiin suoraviivaisen näkyvästi vallan ja auktoriteetin ideologian oikeuttamiseen. Sen
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sijaan demokratisoiva totuuden politiikka oli kritiikin mahdollistava lähtökohta. Keskeisin
eroavaisuus näiden totuuden politiikkojen välillä oli siis siinä, kuinka totaalisesti ne olivat totuuksia. Kriittinen teoria oli vakuuttavammin argumentoitu teoria, koska se perustui
tiedeyhteisön sisäiselle kritiikille. Se ei kuitenkaan ollut missään mielessä vapaa yhteiskunnallisista valtakytkennöistä, vaan se asettui esimerkiksi kriittisten intellektuellien ja
vasemmiston käyttöön. Se suuntautui kansallissosialistista totuuden politiikkaa vastaan,
missä kamppailussa se jo joutui tämän valtaregimen ja ideologian vaikutuspiiriin. Kriittisen teorian diskurssit kytkeytyivät yhteiskunnalliseen valtaan myös sitä kautta, että pedagogiikkaa ja sosiaalitieteitä käytettiin demokratian oikeuttamiseen. Tässä yhteydessä
onkin paikallaan esittää vielä kriittinen kysymys siitä, asettuiko kriittinen teoria amerikkalaisen "huippuvallan" ja suurvaltapolitiikan palvelijaksi. Edellä toteutetun analyysin
perusteella vaikuttaa ennen kaikkea siltä, että kriittiset intellektuellit tekivät yhteistyötä
amerikkalaisten juutalaisten organisaatioiden kanssa, ja siltä, että kriitikkojen intellektuaalis-poliittiset intressit olivat yhteneväiset liittoutuneiden ja amerikkalaisten "huippupoliitikkojen" intressien kanssa.

7.2.4. Asiantuntijavalta demokratian uhkana
Tarkastelin edellä kahta totuuden politiikkaa, joista toisen historia on tuominnut ja toisen
harjoittamista jatketaan edelleen — kansallissosialistisen ajan "sivistysideologiaa" sekä
kriittiseen teoriaan kytkeytyneitä uudelleenkoulutus- ja demokratisoimisohjelmia toisen
maailmansodan jälkeisessä Saksassa. Tässä lukukokonaisuudessa on keskitytty historiallisten tapausten erittelyyn vallan ja tieteellisen tiedon kytkentöjen näkökulmasta. Erittely
on toteutettu tässä argumentaatiokontekstissa foucault'laisesta näkökulmasta, jolloin
myöskään demokratisointiin tähdänneen totuuden politiikan demokratisoimismotiivit
eivät kaikilta osin näyttäydy kovin ihanteellisessa valossa. Jotta ei kuitenkaan ajauduttaisi
täysin relativistiseen näkemykseen näiden totuuden politiikkojen suhteista ja oikeutettavuudesta, on edelleen otettava habermasilainen paremman argumentin ja moraalisen arvioinnin voima erityisen vakavasti (ks. tarkemmin Habermas 1987a; Habermas 1987b; Anttonen 1993b). Toisen maailmansodan jälkeinen totuuden politiikka on mielenkiintoinen
jälkimodernia koskevien keskustelujen kannalta, koska on väitetty, että jälkimodernin
maailmaan tuleminen alkoi toisen maailmansodan jälkeen. Valta-asetelmien monimuotoistuminen oli mahdollista vasta diktatuurin jälkeen. Jälkimodernilla valta-analyysillä
onkin parempi sovellutusarvo demokratisoimiseen tähdänneiden uudelleenkoulutusohjelmien edustaman totuuden politiikan yhteydessä.
Edellisen todistusaineiston perusteella voidaan väittää, että pedagogisen ja yhteiskuntatieteellisen asiantuntemuksen valta-asema näkyi sekä kansallissosialistisessa totuuden
politiikassa että demokratisoivissa uudelleenkoulutusohjelmissa. Asiantuntemukseen
perustuva valta oli kuitenkin luonteeltaan erilaista näissä kahdessa totuuden politiikassa.
Kansallissosialistinen totuuden politiikka ei mahdollistanut intellektuaalisen, kriittisen
asiantuntemuksen kehittymistä, koska kansallissosialismi oli älyllisyyttä vastustava ideologia. Kyseinen totuuden politiikka perustui kuitenkin myös kasvatustieteilijöiden tuottamalle tiedolle ja professionaalisten pedagogien rakentamalle käytännölle. Ei voida
väheksyä myöskään nuorisojärjestöissä tehtyä työtä, jossa keskeistä oli kansallissosialisti-
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siin järjestöihin kuuluminen eli poliittinen aspekti, ei niinkään muodollinen koulutus ja
tieteellinen tieto. Muodollisella koulutuksella ja tieteellisellä tiedolla taas oli demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien osana merkittävä asema.
Molempien totuuden politiikkojen tavoitteena oli ilmiselvästi vaikuttaa arkipäivän toimijoiden eli kansalaisten asenteisiin, näkemyksiin ja toimintatapoihin. Koulutus ja kasvatus olivat molemmissa se väylä, jonka kautta pyrittiin vaikuttamaan. Keskeisin ero näiden
totuuden politiikkojen välillä oli asiantuntijoiden ja kansalaisten välisten suhteiden määrittyminen. Kansallissosialistinen totuuden politiikka oli luonteeltaan yhteiskunnallisesti
"alaikäistävää" siinä mielessä, että sen tavoitteen asetteluihin ei lukeutunut kriittisen tietoisuuden omaavien subjektien kasvattaminen, vaan auktoriteeteille kuuliaisten kansalaisten kasvattaminen. Sama koski asiantuntijoiden moraalista vastuullisuutta, jota voidaan
kansallissosialistisen totuuden politiikan asiantuntijoiden osalta hyvin perustein luonnehtia moraaliseksi alaikäisyydeksi. Asiantuntijavaltaa väärinkäytettiin tässä totuuden politiikassa siten, että asiantuntijuus asetettiin opportunististen valta- ja menestymispyrkimysten palvelukseen. Demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien kriittinen taustafilosofia
puolestaan korosti yhteiskunnallista täysi-ikäisyyttä ja kypsää ihmisyyttä kansalaisten
kasvatuksen tavoitetiloina. Lisäksi kriittisen teorian tiedettä ja tiedekritiikkiä koskevia
diskursseja luonnehtii hyvin vahva moraalisen vastuullisuuden korostus ja pyrkimys estää
asiantuntijavallan väärinkäyttöä. Kriittisen teorian hengessä voidaan kuitenkin esittää
retorinen kysymys siitä, että jos olisi onnistuttu kasvattamaan yhteiskunnallisesti täysiikäisiä, kriittisiä subjekteja, olisiko Auschwitz koskaan ollut mahdollinen.
Esimerkiksi Lyotardin (1985) diskurssi jälkimodernista yhteiskunnasta on nostanut
esille uuden ongelmakentän eli kysymyksen asiantuntijavallasta näennäisesti demokraattisissa yhteiskunnissa. Asiantuntijavaltaisen yhteiskunnan kehittymistendenssi osoittaa
demokratiaan ja tasa-arvoon tähdänneiden oppimisprosessien onnistuneisuuden "suhteellisuuden". (Jälki)modernin yhteiskunnan kehityslogiikkaa voidaan kuvata habermasilaisella käsitteellä systeemisen monimutkaistumisen rautaiseksi logiikaksi, koska sen keskiöön asettuvat yhteiskunnan monimutkaistuminen, yhä vaativammantasoiset kompetenssit
ja oppimisprosessit. "Järjestelmien oppiminen" määrittyy täten monimutkaistumisena.
Keskeiseksi ongelmaksi asettuu tällöin, miten ratkaista kyseisen kehityksen mukanaan
tuomat ongelmat yhteisöllisessä oppimisessa. Yhteisölliset oppimistulokset puolestaan
määrittävät sitä, millaisia ovat olleet ja tulevat olemaan yhteiskunnallis-historialliset oppimisvaikutukset. Jatkuvasti monimutkaistuva yhteiskuntamuoto edellyttää ennen kaikkea
kiivastahtisuutta: on opittava ja uudistuttava nopeasti. Lisäksi tämä jatkuva liikkeessä oleminen ilmenee oppimisprosessien nopeina ja osin ennakoimattominakin suunnan muutoksina. Tässä tilanteessa asettuu keskeiseksi kysymys siitä, millaisia yhteiskunnallisia oppimisprosesseja toivotaan, halutaan, tarvitaan ja pidetään välttämättöminä. Edellisten analyysien perusteella päädytään johtopäätöksiin, joiden mukaisesti tarvitaan ainakin moraalisia oppimisprosesseja, joiden minimiehtona, joskaan ei riittävänä, voidaan pitää niiden
demokraattista luonnetta. Tämän johtopäätöksen yhteiskunnallinen ja kasvatuksellinen
sovellutuskelpoisuus on edelleen ajankohtainen yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa keskeiseksi ongelmaksi on asettumassa asiantuntijavallan ongelma. (Jälki)modernin informaatioyhteiskunnan rakenteellisena perusristiriitana voidaan pitää sitä, että tarvitaan jatkuvasti yhä enemmän asiantuntemusta ja koulutusta. Samalla kun tätä asiantuntemusta
tuotetaan, tuotetaan myös yhteiskunnallista eriarvoisuutta, mikä toimii uutena uhkana
demokratialle. Koulutusta voidaan moderneissa yhteiskunnissa pitää keskeisenä asiantun-
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tijuutta rakentavana tekijänä. Samalla koulutus toimii asiantuntijavaltaa tuottavana tekijänä. Asiantuntijavalta kytkeytyy modernissa yhteiskunnassa yhä kiinteämmin nimenomaan tiedeinstituutioon ja ilmenee tieteellisessä asiantuntemuksessa, mikä oikeuttaa varsin tehokkaasti yhteiskunnallista eriarvoisuutta, saattaapa vaarantaa jo saavutetut demokraattiset käytännöt.

7.2.5. Tieto/vallan yhteiskunnalliset vaikutukset todistusaineistojen
valossa
Foucault'lainen teesi siitä, että tieteessä on kysymys myös valtataisteluista ja toisiaan seuraavista valtajärjestelmistä saa tukea edellä toteutetun historiallisen aineiston analyysin
perusteella. Kyseessä oli valtajärjestelmän vaihdos, joka näkyi vallitsevan tieteellisen diskurssin korvautumisena toisella. Kriittisen diskurssin traditioon syntyi katkos kansallissosialistisen valtarégimen ajaksi saksalaisessa yhteiskunnassa. Kriittinen traditio tosin jatkui
amerikkalaisessa intellektuaalisessa miljöössä. Kriittiset diskurssit, joita kansallissosialistisen herruuden harjoittajat eivät hyväksyneet, eivät kyenneet artikuloitumaan kansallissosialistisessa Saksassa, mutta ne kykenivät artikuloitumaan amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja yliopistomaailmassa.
Kansallissosialistisesta kasvatusideologiasta on perusteltua käyttää nimitystä totuuden
politiikka, koska se täyttää hyvin totuuden politiikan käsitteelle asetetut kriteerit. Kyseistä
ideologiaa käytettiin valtajärjestelmän palveluksessa nimenomaan väittämällä, että se on
totuus, vieläpä ainoa oikea totuus. Demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien taustafilosofioista voidaan tietyin varauksin käyttää totuuden politiikan käsitettä, koska myös näiden diskurssien kautta käytettiin valtaa, ohjailtiin totuuksia ja totuuden muodostumisprosessia, millä perusteella näiden diskurssien mukaisia näkemyksiä esitettiin totena tieteellisenä tietona. Kriittinen diskurssi erosi kansallissosialistisesta totuuden politiikasta siinä,
ettei sen tavoitteena ollut muodostua ainoaksi oikeaksi ja todeksi diskurssiksi tiedeinstituutiossa, vaan nimenomaan edistää kriittistä keskustelua.
Demokratisoivat uudelleenkoulutusohjelmat suuntautuivat herruuteen perustuvan järjestelmän herruusasetelmien purkamiseen, mikä selittää sitä, että tässä tilanteessa käytettiin myös moraalisesti kyseenalaisia keinoja. Molemmat totuuden politiikat kytkeytyivät
valtapoliittisiin intresseihin. Sen sijaan siinä voidaan havaita suuriakin eroja, missä määrin totuus ja tieteellinen tieto oli kokonaisuudessaan asetettu vallan palvelukseen. Kansallissosialistisessa totuuden politiikassa näin oli suuremmassa määrin kuin kriittisessä kasvatusfilosofiassa, joka perusolemukseltaan suuntautui jatkuvaan kriittiseen reflektioon,
valta- ja yhteiskuntakritiikkiin. Edellä esiteltyjen todistusaineistojen perusteella on perusteltua väittää, että molempiin totuuden politiikkoihin sisään rakentui manipulatiivisuus ja
että molemmat tuottivat vallankäyttäjien kannalta tarkoituksenmukaisia lopputuloksia.
Uuden demokratisoivan totuuden politiikan tavoitteena oli tuottaa katkos kansallissosialistiseen kasvatusideologiaan toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa. Kansallissosialistisen ideologian ei voida kuitenkaan väittää tällöin kokonaan kadonneen, vaikka se
siirtyikin valtadiskurssin asemasta marginaaliseen asemaan. Foucault'n näkemys siitä, että
pelkästään sillä perusteella ei voida vaatia toden tiedon asemaa, että toimitaan marginaalissa tai "alistetun" tiedon asemassa, on osuva. Habermasilainen näkemys siitä, että on
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olemassa myös sellaisia tieteellisiä diskursseja, joiden itseymmärrys ei rakennu herruuden
varaan, ei muuta sitä foucault'laista tosiasiaa, että myös tällaisen itseymmärryksen omaavia diskursseja on mahdollista käyttää "herruuden" palveluksessa — myös tapauksissa,
joissa asia on tiedostettu, eli tapauksissa, jotka eivät rakennu "väärän tietoisuuden"
varaan. Tieteen sisäisten diskurssien ja kommunikaation muotojen järjestyminen ei kuitenkaan ole yhdentekevä asia, koska tieteelle ulkoisten vallankäyttäjien intressien palvelukseen asettuminen on riippuvainen myös siitä, missä määrin kukin totuuden politiikka
mahdollistaa kriittisen keskustelun, vaihtoehtoisia totuuksia sekä niiden julkisen esittämisen.
Totuuden ja tiedon tuottamiseen erikoistuneet instituutiot ovat Foucault'n mukaan elintärkeitä valtajärjestelmien säilymiselle, koska tuotettuun totuuteen tukeutuminen takaa
vallan harjoittamisen jatkumisen. Tämä näkyi molemmissa totuuden politiikoissa siten,
että tiedeinstituution tuottamaa tietoa käytettiin valtajärjestelmän oikeuttamiseen. Tieteellinen tieto ei tosin yksistään takaa vallan harjoittamisen jatkumista. Jos yleisemmät
yhteiskunnalliset tai maailmanpoliittiset valta-asetelmat muuttuvat, tarvitaan uusi, toisenlaista totuuden politiikkaa oikeuttava diskurssi, joka takaa vallan harjoittamisen jatkumisen tässä uudessa järjestelmässä. Molempien totuuden politiikkojen analyysi osoittaakin
tieteen autonomian näennäiseksi. Näihin johtopäätöksiin päädytään, kun asioita tarkastellaan foucault'laisen käsitevälineistön lävitse. Foucault'n valta-analyysi oli luonteeltaan
systeemiteoreettista analyysia, jonka avulla ei ole mahdollista tarkastella moraalisia
ongelmia, tavoittaa kommunikatiivista toimintaa eikä etenkään pohtia kommunikatiivisen
järjellisyyden filosofista perustaa. Habermasin teoria laajentaa systeemiteoreettista näkökulmaa kommunikatiiviseksi ja sitoutuu demokraattisiin ja moraalisiin oppimisprosesseihin.
Avoimeksi kysymykseksi kuitenkin jää, millä perusteilla voidaan väittää, että demokratisoivan totuuden politiikan tuottama tieteellinen tieto oli todempaa kuin kansallissosialistisen totuuden politiikan kasvatus(tieteellinen) ideologia, jollaisena se kuitenkin
tämän päivän kriittisestä näkökulmasta näyttäytyy. Kumpikaan totuuden politiikka ei ollut
vapaa virheistä, harhakäsityksistä eikä manipulaatiosta. Molemmat sisälsivät epätotuuksia, jotka kuitenkin esitettiin totuuksina. Keskeiseksi ongelmaksi jääkin, missä määrin
kysymys oli tieteellisestä tiedosta ja missä määrin poliittisesta ideologiasta. Edellisten
tapausten analyysi osoittaa, että tällaisen erottelun tekeminen on vaikeaa ja että päteviä
kriteerejä erottelulle on vaikea määritellä. Paljon jää tiedeyhteisön kriittisen keskustelun
ja eettis-moraalisen diskurssin varaan, jota olisi perusteltua käydä jo tieteellisten diskurssien syntyvaiheessa.
Näitä kahta totuuden politiikkaa määrittävissä sääntöjärjestelmissä on tosin havaittavissa merkittäviä eroja. Kansallissosialistisessa totuuden politiikassa oli kysymys yksinvaltaisesti oikeutetusta totuuden politiikasta, kun taas demokratisoivalle totuuden politiikalle oli luonteenomaista, että tiedeinstituutio, jossa sitä tuotettiin, oli luonteeltaan
monien diskurssien tiedettä. Tieteellinen tieto perustui kriittiselle, tieteelliselle keskustelulle. Tosin kriittisen teorian itseymmärrys on vielä asetettava kriittisten kommenttien
kohteeksi. Vaikka siinä korostettiin valtakytkentöjen tiedostamisen tarvetta, siitä ei
puhuttu ääneen, että myös kriittisen teorian tuottamia diskursseja käytettiin valtapoliittisten intressien palveluksessa. Valtaa ei ehkä sittenkään koskaan nähty riittävän selkeästi
kriittisen teorian omassa leirissä. Sitä tosiasiaa ei ole perusteltua kiistää, etteivätkö kriittiset intellektuellit olisi olleet hyvin varteen otettava valtaryhmittymä sodanjälkeisessä ja
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erityisesti 1960-luvun saksalaisessa ja kansainvälisessäkin yliopistomiljöössä. Tosin on
todettava, ettei kriittinen teoria historiansa kaikissa vaiheissa ollut kovinkaan "salonkikelpoinen". Sen historiaa varjostivat katkerat diskursiiviset valtakamppailut.
Edellä toteutetussa analyysissä sovellettiin foucault'laista totuuskäsitystä niiltä osin,
kuin se toteutettiin totuuden politiikan käsitteen lävitse. Siinä tarkasteltiin tosiasiallisesti
vallassa olleita diskursseja ja diskursiivisen vallan vaihdosta kansallissosialistisesta ideologiasta demokratisoivis-kriittisiin diskursseihin ottamatta kantaa siihen, mikä näiden
diskurssien totuusarvo oli. Kun kiinnitetään huomiota kyseisten diskurssien (mukaan
lukien myös ne käytännöt, joita ne tuottivat) pätevyyteen ja moraaliseen oikeutettavuuteen, voidaan nihilistis-neutraali totuuden politiikan käsite asettaa moraalisesti kyseenalaiseksi. Tämä tosiseikka perustelee habermasilaisen totuusteorian ja ideaalin puhetilanteen idean moraalisen merkittävyyden.
Voidaan perustellusti todeta, että kumpikaan totuuden politiikka ja muotoutumisen
ehdot eivät täytä ideaalin puhetilanteen kriteerejä, kun niitä verrataan ideaalin puhetilanteen ideaan ja kun sitä käytetään kritiikin mittapuuna. Toisin sanoen kumpikaan totuuden
politiikka ei voi vaatia itselleen toden tiedon asemaa. Ideaalin puhetilanteen ehdot täyttyivät kuitenkin paremmin demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien taustalla toimineessa tieteellisessä diskurssissa, koska se oli kritiikin ja kriittisen keskustelun mahdollistava lähtökohta. Tällä perusteella voidaan väittää, että demokratisoivia uudelleenkoulutusohjelmia oikeuttaneen tieteellisen tiedon totuudenmukaisuus ja pätevyys tuli paremmin
testatuksi tiedeyhteisön kriittisessä keskustelussa kuin kansallissosialistisen totuuden politiikan pätevyys. Se oli sekä syntymekanisminsa että yhteiskunnallisten ja kasvatuksellisten seuraamustensa osalta moraalisesti oikeutetumpi. Nämä näkökohdat todistavat sen
puolesta, ettei foucault'lainen kritiikki "dominaatiosta vapaata dialogia" kohtaan ole kaikilta osin perusteltua. Tosin foucault'lainen näkökohta tuo esille sen, ettei kriittis-emansipatorinen diskurssikaan ollut vapaa tieteellisiin diskursseihin aina väistämättä kiinnittyvästä vallasta.
Vallan tuottavan juonteen juhlinta saattaa peittää vallan tukahduttavat ja tuhoavat vaikutukset. Valta tuotti molempien totuuden politiikkojen vallitessa tieteellisiä diskursseja.
Olennainen kysymys kuitenkin on, millaisia tieteellisiä diskursseja se kulloinkin tuotti ja
millaisten tarkoitusperien palvelukseen ne oli mahdollista asettaa. Herruus tuotti kansallissosialistista totuuden politiikkaa ja kansallissosialistisen totuuden politiikan käytännöt
levittivät ympärilleen tuhoa ja kuolemaa, mikä viesti jo niitä oikeuttaneesta ideologiasta
oli luettavissa. Valta tuotti demokratisoivien uudelleenkoulutusohjelmien tieteellisen
perustan. Se ei kuitenkaan ollut luonteeltaan herruutta vaan kriittisen tieteellisen keskustelun mahdollistanutta valtaa. Vallankäytön moraalisen aspektin arvioiminen asettuu siis
viimekätiseksi kriteeriksi vallan ja tieteellisten diskurssien välistä suhdetta — tuottavaksi, tuhoavaksi, oikeutetuksi, vääristyneeksi — arvotettaessa.
Totuuden, oikeudenmukaisuuden ja vilpittömyyden pätevyysvaatimukset täyttyivät ja
jäivät täyttymättä siten, että voidaan väittää kansallissosialistisen ideologian olleen kauempana totuudesta kuin demokratisoivan totuuden politiikan. Näissä totuuden politiikoissa esiintynyt kasvatuksen ja koulutuksen taustaideologia ei kokonaisuudessaan ollut
luonteeltaan tieteellistä tietoa. Demokratisoiva totuuden politiikka perustui kuitenkin
ilmiselvästi suuremmassa määrin tieteellisin metodein tuotettuun ja testattuun tietoon. Se
avasi argumentaation mahdollisuuden, mikä puolestaan on edellytys demokraattisten käytäntöjen rakentumiselle. Oikeudenmukaisuuden vaatimus toteutui demokratisoivassa
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totuuden politiikassa yksiselitteisesti paremmin kuin kansallissosialistisessa totuuden
politiikassa. Kansallissosialistisella totuuden politiikalla ei ollut minkäänlaista moraalista
oikeutusta jälkikonventionaalisen moraalin yleismaailmallisten periaatteiden valossa.
Tosin myös demokratisoivaan totuuden politiikkaan liittyi moraalisia oikeutettavuusongelmia. Vilpittömyys jättää toivomisen varaa molemmissa totuuden politiikoissa —
molemmilla peitettiin ja manipuloitiin.
Vielä on yritettävä etsiä vastausta siihen, missä määrin siirtymä kansallissosialistisesta
totuuden politiikasta demokratisoivaa uudelleenkoulutusta legitimoineisiin filosofis-pedagogisiin diskursseihin oli osoitus kommunikatiivisen järjellisyyden toteutumisesta. Luonnollisestikaan ideaalin puhetilanteen utopia ei käytännössä toteutunut, mutta idea esiintyi
uudelleenkoulutusohjelmien taustafilosofiassa, amerikkalaisessa progressiivisessa pedagogiikassa, kriittisessä teoriassa ja siihen perustuneessa kriittisessä kasvatustieteessä.
Näillä lähtökohdilla oli myös käytännöllistä merkitystä saksalaisessa yhteiskunnassa. Ne
näkyivät 1960-luvun kiivaassa kriittisessä keskustelussa, jota saksalaisessakin yliopistomaailmassa käytiin menneisyyden kysymysten ympärillä. Kyseiset traditiot ovat edelleen
vaikutusvaltaisia. Niiden vaikutus näkyy lukuisien nykykasvatustieteilijöiden työssä, jotka
ovat asettuneet kritisoimaan kansallissosialistista menneisyyttä ja sen symbolia Auschwitzia. Herruudesta vapaan diskurssin ja maailman idea on kuitenkin tärkeä jo pelkkänä ideana, koska sen perusteella on perusteltua vaatia demokraattisten oppimisprosessien etenemistä. Moraalisesti riittävän vahva demokratia toimii takeena sille, etteivät Auschwitzin
kaltaiset prosessit toistu.

8. Yhteenveto: Mitä opittiin ja mitä ei?
Keskeisin kansallissosialistisen järjestelmän opetus jälkipolville oli nähdäkseni oppi siitä,
millaiselle kasvatusideologialle koulutusjärjestelmää ei ole perusteltua ja järkevää rakentaa ja millaisten valtapoliittisten intressien palvelukseen sitä ei voida asettaa, mikäli halutaan edistyä demokraattisen yhteiskunnan kehittämisessä. Gammin (1995, 19) mukaan
kansallissosialistisen Saksan historiaa voidaan lukea taisteluna Euroopan ja maailman
herruudesta. Myös kulttuuri ja sivistys oikeuttivat näitä herruuspoliittisia ja imperialistisia päämääriä. Tästä syystä kasvatusideologian, kulttuurin ja sivistyksen demokraattinen
sisältö on tärkeintä, jos pidetään teesiä kasvatuksen poliittisuudesta uskottavana.
Kansallissosialistisessa järjestelmässä opittiin vääristynyt, totalitaariseksi herruudeksi
rakentunut vallankäyttötapa. Järjestelmä ei kuitenkaan ollut vailla moraalia. Siinä opittiin
oman ryhmän sisälle rajoittuva "moraalius" ja moraalinen koodi. Samalla opittiin olemaan
kunnioittamatta yleismaailmallista moraalia, joka takaisi demokratian ja tasa-arvon myös
muille ryhmittymille. Moraalikoodin sisältö rakentui kansallisuusaatteelle ja isänmaallisuudelle sekä ajatukselle siitä, että yksilön oli oltava valmis uhraamaan itsensä yhteisönsä hyväksi. Liberalistisen demokratian julkiperiaatteet asetettiin totalitaarisen järjestelmän palvelukseen siten, että niiden tavoitteena oli ideologisesti peittää järjestelmän totalitaarinen luonne.
Kansallissosialismista opittiin jotain vastuukysymyksistä, moraalista ja eettisen kasvatuksen ongelmista. Valtajärjestelmän rakentuminen totalitaariseksi herättää moraalisen
kysymyksen siitä, ketkä kantavat vastuun järjestelmän tuottamista seuraamuksista, jotka
kuitenkin toteutuvat ihmisten toiminnassa ja toiminnan kautta. Kantavatko vastuun kunkin valtajärjestelmän johto vai kansalaiset vai molemmat omalta osaltaan? Tällöin pohdinnan kohteeksi asettuu myös kysymys siitä, mitkä ovat yksittäisen kansalaisen vaikutusmahdollisuudet ja sen rajat, sekä mitkä ovat yhteisölliset vaikutusmahdollisuudet ja sen
rajat. Selitettäessä kansallissosialistisen ideologian vaikutusta yhteiskunnallisiin oppimisprosesseihin etsitään vastausta kysymyksiin, miten kyseisen mentaliteetin rakentuminen
oli kollektiivisena tietoisuutena mahdollista ja miten totuuden politiikka ja kasvatusideologia selittävät kansallissosialismin muotoutumista. Kasvatusideologian brutaali käyttö
valtapoliittisten intressien palveluksessa osoittaa lisäksi sen, miksi eettinen ja moraalinen
kasvatus on välttämätöntä. Erittelyn perustalta on lisäksi mahdollista esittää joitakin kriteerejä eettisen kasvatuksen suunnalle. Moraalisten kannanottojen esittäminen on kuiten-
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kin aina jossakin määrin uskaliasta varsinkin, jos normatiiviset kannanotot kääntyvät kannanotoiksi syyllisyyskysymyksiin. Kansallissosialismin tutkimisen yhteydessä näin on
kuitenkin ollut asianlaita, mikä osaltaan johtuu myös siitä, että toisen maailmansodan jälkeinen yhteiskunnallinen todellisuus rakentui tällä tavalla sotasyyllisyysoikeudenkäynteineen. Syyllisiä etsivä normatiivisuus on kuitenkin perusteettomasti samastanut saksalaiset ja kansallissosialistit sekä antanut näille molemmille moraalisesti tuomitsevan määrityksen, kun taas juutalaiset ovat määrittyneet moraalisesti hyväksyttävästi, mutta edelleen eri kastiin kuuluvina, mikä on ollut omiaan uusintamaan vanhaa vastakkainasettelua.
Moraalisissa kannanotoissa tulee kuitenkin ottaa huomioon saksalaisten menetykset ja se,
etteivät kaikki saksalaiset olleet kansallissosialisteja.
Kansallissosialismissa opittiin totalitaarinen, alistavaan ja tukahduttavaan herruuteen,
petokseen, propagandaan ja manipulaatioon sekä väkivaltaan, tappamiseen ja kuolemaan
perustuva vallankäyttötapa. Oppimisprosessiin yhdistyi se, että opittiin vaikenemaan kärsityistä loukkauksista. Ennen kaikkea opittiin, mitä on olla vainon kohteena. Kansallissosialismista ja sen raakalaismaisesta ruumiillistumasta Auschwitzista opittiin tai siitä olisi
pitänyt oppia tällaisen vallankäytön moraalinen tuomitseminen — tarve muuttaa sitä eli
oppia toisenlaisia vallankäyttötapoja. Kasvatuksen ja oppimisen suhde on kuitenkin aina
ongelmallinen siinä mielessä, että kasvatus ei toteuta vain tarkoitettuja oppimistuloksia,
vaan tuottaa myös tarkoittamattomia oheistuotteita. Kansallissosialistinen kasvatus ei kaikilta osin tuottanut toivottua tulosta sekä tuotti myös joitakin muita tuloksia. Kaikkia saksalaisia ei onnistuttu manipuloimaan järjestelmälle funktionaalisen ideologian kannattajiksi ja toteuttajiksi. Manipulaation lisäksi esiintyi myös toimintaa, josta voidaan perustellummin käyttää kasvatuksen käsitettä sillä perusteella, että toiminta edisti inhimillistä
kasvua toisin kuin kansallissosialistinen propaganda ja manipulaatio. Pääsääntöisesti totalitaarisen ideologian mukainen manipulaatio kuitenkin toimi tehokkaasti. Tosin tälläkin
manipulatorisesti sävyttyneellä kasvatuksella oli omat riskinsä, mikä ilmeni esimerkiksi
sodanjälkeisessä tilanteessa, jolloin kävi ilmi, ettei manipulaatiolla ollut kyetty saavuttamaan kovin suuria pitkäkestoisia kansallissosialistisen ideologian mukaisia oppimisvaikutuksia ihmisten tietoisuudessa. Kansallissosialistisen ideologian mukaiset yhteiskunnalliset oppimisprosessit yritettiin niin ikään kitkeä mahdollisimman tarkoin kansallissosialistisen järjestelmän romahtamisen myötä.
On perusteltua vielä kysyä, millä edellytyksillä kansallissosialistisella kasvatusideologialla ei olisi ollut niitäkään vaikutuksia, joita sillä oli. Ensinnäkin tämä olisi edellyttänyt
sekä professionaalisten että muiden kasvattajien oppositiota ja järjestelmän vastaisuutta,
mikä kuitenkin onnistuttiin laajamittaisesti kohtalaisen tehokkaasti tukahduttamaan kyseisessä järjestelmässä. Puuttui vastaanottajien kapina, koska se tukahdutettiin tässä väkivaltaisessa järjestelmässä. Toiseksi tämä olisi edellyttänyt, että ihmiset eivät olisi samastuneet kyseiseen ideologiaan eivätkä etenkään sen ruumiillistumiin "Führereihin". Eräs keskeisin kasvatuksen onnistumisen riskitekijöistä on se, ettei kasvava samastu kasvattavaan
(henkilöön tai kasvatusnäkemykseen). Sekä kasvattajat että kasvajat pääsääntöisesti samastuivat "Führereihin" kansallissosialistisessa järjestelmässä. Sitä leimasi johtajakultti ja
ylimmän "Führerin" palvonta. Myös totalitaarisen yhteiskuntajärjestelmän oppimisprosessit olivat luonteeltaan ristiriitaisia, eivät totaalisesti yhdensuuntaisia, vaikka tällaisen
yhteiskuntamuodon vallanpitäjillä aina onkin tavoitteena yhdenmukaistaa niiden suunta.
Yhteiskunnan mikroprosesseissa todellistui myös vallitsevan järjestelmän ja ideologian
vastaisia prosesseja.
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Kasvatus- ja koulutusjärjestelmä toimi keskeisimpänä mekanismina, joka tätä oppimista edisti. Tavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin suhteellisen hyvin, koska kasvatuksen muotoutuminen ja välittämä ideologia olivat luonteeltaan totalitaarisia, jolloin ideologialla oli kohtalaisen kokonaisvaltainen ote lasten ja nuorten ajatteluun ja elämismaailmaan. Tällaisessa järjestelmässä ja tällaisen ideologian alaisuudessa ei kuitenkaan voinut
todellistua inhimillistä kasvua, jos sen kriteerinä pidetään yleismaailmalliseen moraaliin
suuntautumista ja demokraattisten vallankäyttötapojen ja niissä tarvittavien kompetenssien oppimista. Kasvatuksella ja koulutuksella pyritään ratkaisemaan kussakin yhteiskuntamuodossa esiintyvien oppimisprosessien ristiriitoja. Dialektis-kriittinen kasvatuskäsite
voidaankin määritellä seuraavasti. Kasvatus (ja koulutus sen yhtenä toteuttajana) on ristiriitaisten oppimisprosessien yhteensovittamattomien ristiriitojen ratkaisuyritys. Sen
onnistuminen merkitsee inhimillistä kasvua ja tavoitellun suuntaisten oppimisprosessien
todellistumista. Inhimillisen kasvun tavoittelu ja toteutuminen on keskeisin kriteeri, joka
erottelee kasvatuksen ja manipulaation käsitteet toisistaan. Kasvatuksen ja koulutuksen
tulisi täten olla inhimillisen kasvun, ei herruuspyrkimyksin varustetun vallankäytön palveluksessa. Ongelmaksi jää, että koulutus on aina jonkinasteisesti yhteiskunnallisen vallan palveluksessa, oli yhteiskuntamuoto mikä tahansa.
Valtaa ja moraalia koskevana kansallissosialismin opetuksena jälkipolville voidaan
pitää sitä, että demokraattinen yhteiskunta, moniarvoisuus, monikulttuurisuus ja kulttuurien välisen kunnioituksen lisääminen asettuvat keskeisiksi tavoitteiksi. Yhteiskunnallisen vallan demokraattinen järjestäminen edellyttää opposition olemassaoloa, jolloin valta
määrittyy sekä hallitsevan valtaeliitin valtana että vastavaltana ja jolloin se ei ole luonteeltaan yksinvaltaa. Lisäksi kansallissosialistista ideologiaa määrittänyt moraali opettaa jälkipolville, että jonkin ryhmän sisään rajoittuva ja muiden ryhmien oikeuksia polkeva
moraali ei voi vaatia itselleen universaalin moraalin asemaa, mistä syystä keskeiseksi
tavoitteeksi asettuukin universaaleihin oikeuksiin suuntautuneen moraalin rakentaminen,
jossa kulttuurinen pluralismi, kulttuurien välinen suvaitsevaisuus ja toisten kulttuurien
kunnioittaminen ovat keskeisiä tavoitteita. Tavoittelemisen arvoisia ovat myös moniarvoinen kasvatusnäkemys ja demokratian takaaminen koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa. Demokratian toteutuminen edellyttää kriittisyyteen oppimista, koska kriittisyys toimii ensimmäisenä edellytyksenä sille, että yhtä ainoaa oikeaa ideologiaa ei ole mahdollista oikeuttaa. Demokraattiseen vallankäyttöön oppiminen edellyttää lisäksi osallistumista yhteisistä asioista käytävään keskusteluun ja osallistumiseen oppimista.
Tiivistän lopuksi yhteenvedon siitä, millaisia oppimismahdollisuuksia nämä kaksi
totuuden politiikkaa avasivat ja millaisina niiden vaikutuspiirissä kehittyneet oppimisprosessit todellistuivat (ja millaisina eivät todellistuneet). Demokratisoiva totuuden politiikka avasi enemmän oppimismahdollisuuksia kuin kansallissosialistinen totuuden politiikka, joka perustui ideologialle, joka määriteltiin ainoaksi oikeaksi. Kansallissosialistisen totuuden politiikan mukaiset oppimisprosessit suuntautuivat ennen kaikkea militaristisesti ja nationalistisesti, vaikkakin edistivät myös taloudellisia prosesseja ja työllisyyttä.
Tässä totuuden politiikassa ei sallittu intellektuaalisia oppimisprosesseja. Moraaliset
oppimisprosessit määritettiin nationalistisen moraalikoodin mukaisesti, joka oli yleismaailmallisten ihmisoikeuksien näkökulmasta tarkasteltuna "moraalittomuuden" salliva
moraalikoodi. Kyseessä oli moraalisten oppimisprosessien pysähdystila ja barbaarinen
taantuma habermasilaisen diskurssietiikan ja kriittisen teorian moraalia koskevan diskurssin kriteerein tarkasteltuna. Kyseisestä totuuden politiikasta puuttuivat demokraattiset
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käytännöt. Demokraattiset oppimisprosessit rajoittuivat mahdollisuuksien tasa-arvoon.
Kansallissosialismissa vallitsi ristiriitainen tasa-arvokäsitys. Esimerkiksi konservatiivista
koulutuksellista tasa-arvoa korostettiin, vaikka järjestelmä rakentuikin viime kädessä elitistiseksi. Tämä tosiasia tuottaa johtopäätöksen, että demokraattiset poliittiset käytännöt ja
tasa-arvoistavat oppimisprosessit voivat edetä eritahtisina. Kommunikatiivista järjellisyyttä ei juuri ollut löydettävissä. Tosin sen suuntaisia prosesseja pääsi kuitenkin toteutumaan ihmisten välisessä interaktiossa, kuten aikaisemminkin sosio-kulttuurisessa evoluutiossa. Kansallissosialistinen totuuden politiikka sulki oppimisprosessit välineellisen järkiperäisyyden rautahäkkiin. Valtajärjestelmä tuotti ennen kaikkea moraalisesti tuomittavia
ja tuomittuja seuraamuksia — Auschwitzin. Totuuden politiikka ja kasvatusideologia sen
osana olivat edistämässä tätä. Valta oli kuitenkin osittain produktiivista myös tässä järjestelmässä, mutta ennen kaikkea se oli vahvasti tuhoavaa.
Demokratisoivassa totuuden politiikassa ruumiillistuva valta taas oli luonteeltaan
ennen kaikkea produktiivista. Demokratisoiva totuuden politiikka mahdollisti oppimisprosessien monilinjaisuuden. Sen mukaiset oppimisprosessit suunnattiin demokratisoitumiseen. Tasa-arvoistumisen osalta jäi kuitenkin toivomisen varaa. Koulutuksellisen tasaarvon käsite radikalisoitui, mutta säilyi kuitenkin luonteeltaan mahdollisuuksien tasaarvoa korostavana, ei lähtökohtaeroja tasoittamaan tähtäävänä. Esimerkiksi sukupuolten
välisestä tasa-arvosta ei puhuttu mitään demokratisoivia uudelleenkoulutusohjelmia koskevassa aineistossa. Tämän totuuden politiikan vaikutuspiirissä toteutui kuitenkin kritiikin
mahdollistaneita intellektuaalisia oppimisprosesseja, jotka toimivat demokraattisten
yhteiskunnallisten käytäntöjen edellytyksenä. Demokratisointiin tähdänneiden poliittisten oppimisprosessien lisäksi keskeinen asema tässä yhteiskunnallisessa ja maailmanpoliittisessa murrosvaiheessa oli kuitenkin taloudellisilla prosesseilla, joiden edistäminen liitettiin yleisinhimillisiin intresseihin, maailmanrauhaan ja ihmisoikeuksiin. Moraaliset
oppimisprosessit suunnattiin jälkikonventionaalisiin tavoitteisiin, jotka eivät kuitenkaan
toteutuneet tässäkään yhteiskunnallis-historiallisessa tilanteessa. Myös uuden totuuden
politiikan käytännöt rakentuivat manipulatiivisiksi ja valta herruuskamppailuiksi. Kommunikatiivisen järjellisyyden mukaisia tavoitteita tosin asetettiin totuuden politiikan julkilausumissa toisin kuin kansallissosialistisessa totuuden politiikassa. Niiden toteutumisen
mahdollisuuksia vesittivät käytännössä herruuskamppailut ja manipulaatio tässäkin totuuden politiikassa. Julkisten diskurssien edellytykset kuitenkin paranivat. Liike ja suunta
olivat kohti kommunikatiivista järjellisyyttä. Kasvatus ja koulutus olivat sitä edistämässä.
Huomio kiinnittyy ennen kaikkea moraalisiin oppimisprosesseihin etsittäessä vastausta kysymykseen, millaisina tällä ajanjaksolla kehittyneet oppimisprosessit toteutuivat ja
millaisina ne eivät toteutuneet. Auschwitzista opittiin yhteiskunnallis-historiallisesti
ennen kaikkea moraalisia opetuksia. Keskeisiksi kysymyksiksi asettuvat tässä yhteydessä
myös, miten edellisen valtarégimen vaikutukset näkyivät ja miten edellinen totuuden politiikka määritti demokratisoivan uudelleenkoulutuksen "emansipatorista diskurssia". Tarkastelun kohteeksi asettuu vallan ja moraalin problemaattinen suhde. Foucault'lainen teesi
siitä, että kulloinkin historiallisesti todellistuvan moraalikoodin avulla on käytetty suunnattomasti valtaa, saa tukea kansallissosialistisen totuuden politiikan erittelystä. Tämä
näkyi totuuden politiikassa siten, että kansallissosialistinen moraalikoodi varmisti ideologiset valtavaikutukset, jotka välitettiin kasvatuksessa. Lopputuloksena omaksuttiin
Auschwitzin mahdollistanut arvomaailma. Habermasilainen väite siitä, että diskurssietiikan periaatteet ja normeista käytävä argumentaatio olisivat asettuneet keskeiseksi moraa-
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likoodia määrittäviksi tekijöiksi modernin maailmankuvan kehittymisen myötä, kyseenalaistuu kansallissosialistisen totuuden politiikan analyysin perusteella. Tällaista argumentaatiota ei käyty, vaikka onkin todettava, että myös tässä yhteiskuntajärjestelmässä
esiintyi toisenlaisiakin, kansallissosialismia vastustaneita moraalikoodeja. Vallitsevaksi
kuitenkin jäi kansallissosialistisen herruuden määrittämä traditionalistinen moraalikoodi,
jota leimasi mystisismi. Kyseessä oli kansallissosialistisen yhteisön sisäinen moraalikoodi, joka ei täyttänyt "universaalin", jälkikonventionaalisen moraalin kriteerejä. Myöskään tämän totuuden politiikan tueksi käytettyä tieteellistä tietoa ei koeteltu kriittisessä
argumentaatiossa.
Demokratisoivan totuuden politiikan moraalikoodilla käytettiin niin ikään valtaa. Erityisen selkeästi valtaa käytettiin juuri kasvatuksen avulla, koska uusikin totuuden politiikka välitettiin olennaisesti juuri kasvatuksessa. Kasvatus toimi tässäkin tapauksessa ideologisten valtavaikutusten varmistajana. Demokratian mahdollistaneen arvomaailman
omaksuminen toteutui ainakin osittain, kuten oli tarkoituskin. Liittoutuneiden ja emansipatoris-demokraattista diskurssia käyneiden moraalikoodin rinnalla toimi kuitenkin edelleen konservatiivis-kansallissosialistinen moraalikoodi, joka omalta osaltaan muovasi
emansipatoris-demokraattisen diskurssin ja totuuden politiikan sisältöä. Diskurssietiikan
periaatteet toteutuivat emansipatorisen pedagogiikan sisällöissä ja tavoitteissa. Tosin prosesseissa eli argumentaation toteutumisessa oli edelleen toivomisen varaa, koska totuuden politiikan manipulatiivinen luonne säilyi. Myös tämä diskurssi on tällä perusteella
määritettävissä totuuden politiikaksi. Demokratisoivan totuuden politiikan moraalikoodia
luonnehti universalistinen suuntautuminen. Yksiselitteisesti ei voida kuitenkaan väittää,
että kyseinen moraalikoodi olisi kehittänyt postkonventionaalista subjektiviteettia tai
yhteiskunnallisuutta, mutta voidaan väittää, että se ainakin mahdollisti tällaisen subjektiivisen ja kollektiivisen identiteetin kehittymisen toisin kuin kansallissosialistinen moraalikoodi.
Toivomisen varaa jäi kuitenkin paljonkin kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaisten oppimisprosessien etenemisessä. Mutta jos uutta totuuden politiikkaa verrataan aikaisempaan totalitaariseen totuuden politiikkaan ja sen moraalikoodiin, voidaan todeta, että
tämä oli suuri edistysaskel tähän suuntaan. Myös pedagogiset prosessit vaikuttivat tämänsuuntaisten yhteiskunnallisten oppimisprosessien etenemiseen, koska nimenomaan subjektien väliset pedagogiset prosessit muodostavat sen tilan, jossa uudenlaiset moraalitietoisuudet rakentuvat. Jälkikonventionaalinen, universaaliin ihmisarvoon perustuva
"moraalikoodi" tuli tässä yhteiskunnallisessa ja kansainvälisessä tilanteessa virallisesti
hyväksytyksi moraalikoodiksi. Edelleen tosin jäi elämään pinnan alle myös konservatiivis-nationalistinen moraalikoodi, joka kulttuurisesti ja myös tieteellisissä diskursseissa on
saanut ilmenemismuotonsa rasismina, uuskonservatiivisina ryhmittyminä, revisionistisina lähtökohtina ja ajattelutapoina. Tieteen etiikka ja moraalikysymykset olivat uudessakin tilanteessa erittäin arveluttavassa tilassa, mistä todistavat esimerkiksi taistelut, jotka
käytiin yliopistojen ja opetustoimen henkilöstön erottamisten yhteydessä. Tärkeintä on,
että moraalisiin kysymyksiin kuitenkin kiinnitettiin huomiota kriittisen teorian diskursseissa. Vielä on kuitenkin nostettava esille retorinen kysymys siitä, takaako se, että jokin
diskurssi korostaa demokratiaa tiedollisesti etuoikeutetun aseman, josta käsin on mahdollista väittää, että diskurssi on todempi kuin toinen. Ainakin on mahdollista väittää, että se
on moraalisesti oikeutetumpi.
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Tieteellisen tiedon ja vallan kytkennöistä voidaan todeta, että tiedon hierarkkisen järjestymisen asteessa oli merkittäviä eroavaisuuksia näiden kahden totuuden politiikan
välillä. Hierarkkisuus puolestaan määritti sitä, missä määrin oli mahdollista muodostaa
vastarintaan kykenevää tietoa ja diskurssia. Loppujohtopäätöksenä joudutaan kuitenkin
toteamaan, ettei totuuden politiikan vaihdos toteutunut diskursiivisen vastarinnan kautta,
vaan se toteutui tiedeyhteisölle "ulkopuolisen" valtarégimen sotilaallisen vaihdoksen
vuoksi. Tämä tuotti diskurssin ja totuuden politiikan, joka mahdollisti kriittisen argumentaation ja demokraattiselle tiedeinstituutiolle tyypilliset diskursiiviset valtakamppailut. On
perusteltua väittää, että molemmat rationaalisuuden lajit, kommunikatiivinen ja instrumentaalis-strateginen, joista ensimmäinen ruumiillistui diskursiivisena moraalina ja jälkimmäinen dominoivana valtana, liikuttivat historiallisia oppimisprosesseja, mutta tuottivat erilaisia lopputuloksia. Keskeisin ongelma onkin, millainen rationaalisuus kulloinkin
asettuu historian valtavirtaa ohjaavaksi ja mitä historiallisten oppimisprosessien patologioista on opittavissa. Historiallisten todisteiden perusteella voidaan väittää, että patologioista, kuten Auschwitz, on löydettävissä myös toisenlaisen, kommunikatiivisen järjellisyyden jälkiä. Kommunikatiivisen järjellisyyden vyöhykkeillä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta muodostua totalitaarisen valtarégimen alaisuudessa historiaa suuntaaviksi,
koska tämä olisi edellyttänyt, että tämän marginaalisen ilmiön luoneilla ihmisillä olisi
ollut valtaa suunnata historian kulkua. Tämä edellytys puolestaan on kontrafaktinen suhteessa diskurssietiikan periaatteisiin ja kommunikatiivisesti muodostettavaan moraaliin.
Kriittisenä kommenttina onkin edelleen esitettävä kysymys siitä, missä määrin on realistista olettaa, että kiistettävissä olevat pätevyysvaatimukset tunnustetaan tai että kommunikaatio rakentuu symmetrisesti.
Habermasin ideaalin puhetilanteen ideaa on perusteltua kritisoida siitä, että se edellyttää kaikkitietävyyttä eli sitä, että joku tietää lopullisen totuuden, koska totuudellisuutta on
mahdollista viime kädessä arvioida vain, jos se tiedetään. Tämän mahdollisuuden kansallissosialistisen totuuden politiikan historiallinen analyysi kyseenalaistaa ja osoittaa perusteettomaksi ihanteeksi. Kansallissosialistinen totuuden politiikka rikkoi tietoisesti totuuden, oikeudenmukaisuuden ja vilpittömyyden pätevyysvaatimuksia manipulatiivisella ideologiallaan, koska sen tavoitteena oli rakentaa suuri "kollektiivinen valhe". Demokratisoivan diskurssin julkilausumissa taas pyrittiin toteuttamaan kyseisiä pätevyysvaatimuksia,
vaikkakin manipulatiivinen juonne toteutui edelleen totuuden politiikan käytännöissä.
Molemmissa totuuden politiikoissa oli kysymys valta-asetelmista, joissa eivät toteutuneet
symmetrisen kommunikaation ehdot, vaikkakin ne oli ilmaistu tavoitteina demokratisointiin tähdänneessä diskurssissa. Vaikka ei voidakaan loppujohtopäätöksenä väittää, että
välineellisen järjen suuntaamat oppimisprosessit olisivat korvautuneet kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaamilla oppimisprosesseilla, voidaan kuitenkin väittää, että kommunikatiivisen järjellisyyden suuntaamat oppimisprosessit asettuivat nyt tavoittelemisen
arvoisiksi.
Mitä Auschwitzista siis opittiin ja mitä ei? Julkipolitiikan pintatasolla opittiin demokraattisempia ja moraalisempia yhteiskunnallisia käytäntöjä, mikä ei kuitenkaan ole kyennyt takaamaan sitä, etteivätkö Auschwitziin johtaneiden historiallisten prosessien patologiat edelleen eläisi historian uumenista esiin kaivettavissa olevalla syvätasolla — niin
yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin.

9. Summary: The Tendencies of Socio-Historical Learning in
the Light of Historical Evidence

9.1. Conflicts of Modernity, Education and Social Learning
One of the goals of the study was to examine the dialectics of power and morality in
socio-historical learning processes. As a conclusion it is grounded to argue that these
learning processes were moved and they were directed by a social power system. The
results of the learning processes were, however, generated by the dialectics of power and
counterpower in both cases. The possibilities for counterpower to emerge in particular
explains to what extent intended and unintended results arose. The National Socialist
politics of truth and the pedagogy that was to convey it realised the requirements of such
politics of truth, producing the results meant by it or the National Socialist subjects in
quite the optimum way. For instance the protests by students in the academic world of the
1960s evidence, however, that even education in accordance with the democraticemancipatory politics of truth succeeded in producing the intended results by educating
critical subjects. The effects of this politics of truth were not, however, as total by nature
as those of the National Socialist politics of truth, as it was possible for many different
and pluralistic kinds of subjects to emerge under a democratic ideology. The most
significant difference in the formation of the subjects who grew in the sphere of these
politics of truth was in the amount of power that people had to themselves. The degree of
autonomy among the subjects or "social maturity" varied in the sphere of influence of
these politics of truth in such a way that the democratising politics of truth allowed
greater autonomy than the National Socialist politics of truth that was strongly based also
on personal submission to discipline. The degree of autonomy also varied depending on
the positions. The positions of people changed essentially as the politics of truth changed.
Autonomy increased in the case of some people, and decreased in the case of others.
Both of the politics of truth were thoroughly permeated by power. Meanwhile there
were significant differences in the degree of suppression and the negative effects of
power. The most important difference was seen in how freely it was possible to think and
act under these two politics of truth. Differences could be noticed in the possibilities to
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express criticism and in the emergence of communication. The basic nature of the
National Socialist politics of truth was suppressive, and it repressed dissident opinion and
action. It was not admissible to criticise the system. There were no possibilities for free
critical communication. Meanwhile the democratising politics of truth opened up these
possibilities, on the basis of which its power influences can be defined as emancipatory
and productive. Thereby the way in which power and power relations were structured also
changed from authoritarian and hierarchical relations of authority to a networked power
system in which the emergence of international communication relations had an
important role.
The power analysis that was carried out made visible not only these power influences
on the general social level but also the micromechanisms of power, or local technologies,
techniques and tactics of power. These disciplinarian microforms of power were seen
especially well in the analysis of the practices in Auschwitz, and also in the examination
of the education given by the National Socialist youth organisations. The Auschwitz
analysis proves that the power influences of the National Socialist system were most
questionable from the moral point of view. It is true that restricted communicative
rationality could actually be discerned in the descriptions of the concentration camps, but
it still had no chance to direct socio-historical learning processes in this power system. It
is grounded to maintain contrafactually that Auschwitz would not have been possible if
social power had emerged as communicative power, as it would have required the
acknowledgement of the human worth of Jews and other persecuted groups.
The most important distinguishing factor between the two politics of truth can be
found in the justifiability of the power realised by them and in the interests of the each
power system. There is a good reason to maintain that learning in the direction of
communicative rationality had taken place when the shift was made from the National
Socialist to the democratising politics of truth, and that the new politics of truth was more
rational by nature. The influences of power that materialised in the democratising reeducation programmes were more diversified and scattered, which is why the realisation
of this process can also be called "the dispersion of power" and at the same time
democratisation which resulted in numerous points of power replacing the autocratic
domination by the centrally leading dictator. It is not, however, grounded to argue that the
new system had "a higher morality", as no large-scale realisation of post-conventional
morality or social learning processes directing influences could be unambiguously
observed.
Although the socio-historical learning processes advancing from the National Socialist
politics of truth to the democratising re-education programmes were indisputably
democratising and egalitarian, the realisation of moral learning processes in particular left
a lot to be desired, as post-conventional morality was not achieved on any large scale and
the nature of the learning processes was not determined according to the principles of
discourse ethics. It is true, however, that it proceeded in that direction at least officially.
Moral learning remained, however, for the most part an unrealised learning potential, as
both of the politics of truth were based on egoistic interests according to which they
realised the conventional moral principles. Democratic re-education politics declared an
emphasis on the universal human rights. The goals of this politics and the education that
was planned for its direction contained the idea of collective learning and communicative
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rationality, but they could not realise such learning processes in practice. The problem
was above all the moral learning processes, although some progress was indeed made in
the realisation of democratic learning processes.
The pedagogical practices of the democratising re-education programmes aimed at
learning processes that can realise communicative rationality, as the goal was also to
influence the dissolution of the positions of dominance in the German society. The basic
conflict between pedagogy and social learning was seen in these attempts as well. Even
though it would have been possible for rational communication to exist in pedagogical
interaction, it was not necessarily possible for it to exist as political communication in
these extremely conflicting circumstances. And the realisation of rational political
communication is the prerequisite for the social learning processes to evolve in the
direction of communicative rationality.
In this study the most important problem was the question of what kind of social
learning processes emerged as the dominant ones from among the ambivalent tendencies
and possibilities in the German society in the researched era, ranging from the 1930’s to
the 1960’s. A second problem was how the relations between pedagogy and social
learning processes were constructed. The relation between the pedagogical and sociopolitical became dialectical in such a way that an aspect of domination manifested itself
even in the democratic re-education programmes, assuming a conflicting relation to
communicative rationality that pedagogical activity strives for. This conflict had an
influence on the main direction of socio-historical learning. The situation was defined in
this age of social transformation as a field of counterforces. On the basis of the historical
analysis it is necessary to observe that the effects of the manifestations (including
education) of communicative rationality were smaller than those of general politics, the
practices of which were still strongly characterised by instrumental rationality.
No unambiguous answer can be given to the question what the influence of pedagogy
and education was on the realisation of these democratic social learning processes, as it is
not possible on the basis of the analysis carried out to distinguish the effects of pedagogy
and education from the effects of other cultural processes. It can be said, however, that the
influences of the re-education programmes and of the humanitarian democratic mentality
that emerged in the sphere of their influence have not been minor in the German society.
Communicative rationality did not, however, assume a central role even in these
processes, although the moral issues did receive more emphasis in discussions. Power was
still based strongly on positions of domination and power struggles. The politics of the reeducation programmes was also characterised by the manipulative aspect that is typical of
communication directed by strategic-instrumental rationality. Educational and
pedagogical activities and the scientific discourse on which these activities were based
were, however, paving the way for learning processes into the direction of communicative
rationality. The mainstream of social learning processes proceeded, however, above all in
economic technological learning processes just like it had done before. Serious attention
was given, however, to the importance of politico-moral learning processes in this critical
situation, which also raised these processes to a position in which they could direct social
development.
The theory of communicative action introduced by Jürgen Habermas is supported by
the historical analysis carried out. Discourse without domination remained, however, a
utopia for whose realisation it is not realistic or not necessarily even reasonable to wait,
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because its realisation would be likely to mean the end of communication. So on what
basis can we maintain that communicative rationality is reasonable, if its ideal form, the
ideal speech situation, is not?

9.2. Knowledge/power and social learning processes
The discussion between Habermas and Foucault opens up two viewpoints from which the
history and controversial issues of science can be examined. On the one hand it can be
examined as an arena for the search of argumentative mutual understandings and moral
learning processes. On the other hand it can be examined as changes of subsequent power
systems, as a struggle for domination between discourses.
The technical interest in knowledge manifested itself especially clearly in the National
Socialist ideology. In addition to it, the practical interest in knowledge did materialise in
the pedagogical ideology in the sense that the ideology contained strong aspirations for
standardising. Meanwhile the critical-emancipatory interest was not possible in this
ideology to any remarkable extent, as even the most elementary prerequisites for
domination-free dialogue were lacking both in the scientific community and elsewhere in
society. The historical analysis indeed does not produce any grounds for the view that the
history of science was emerged as a history of joint understandings created in dialogue.
The era of transformation meant a change of power rather than historical development of
discourse based on joint understanding. There is a good reason to maintain, however, that
the legitimating discourse of the democratising re-education programmes, the critical
pedagogical discourse, can be argued as having developed in the sphere of the influence
of emancipatory interest. It meant emancipation from the National Socialist past.
Pedagogy also participated in an important way in this emancipatory project.
Democratising re-education programmes were used, however, simultaneously in the
service of manipulative purposes, on the basis of which the power field of interests was
determined in the dialectics of emancipation and manipulation. Therefore there are also
not any grounds for the conclusion that the manifestations of instrumental rationality and
domination have disappeared from the modern scientific institution after the Second
World War or that a different kind of critical-discursive rationality has started to direct the
history of science.
The joint understanding behind the National Socialist politics of truth was a joint
understanding based on a small political and national group. Meanwhile the mutual
understanding behind the re-education programmes was international mutual
understanding between different cultural groups. The National Socialist politics of truth
or its consequences in particular cannot be considered morally justified, if we wish to
adhere to the requirement of post-conventional morality for universal human rights. It is
true, though, that strongly normative arguments were used to legitimate the politics of
truth, emphasising the speciality and superiority of the Aryan race and thus the National
Socialists themselves. The practices of the politics of truth of the democratising reeducation programmes cannot be considered to be justified on moral grounds, either, if
we lean on the principles of discourse ethics which require a fully open communication
situation in which all the manipulative elements have been removed. This is a problem
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especially because this politics of truth was legitimated by grounds similar to these, so a
performative conflict can be seen between the explicit principles and the practical
realisation.
It is grounded to ask in the context of the National Socialist politics of truth if its
exercise was at all a power relationship, if a power relationship means a hostile clash,
struggle and conflict of powers and the fact that those in a subdued position have a chance
to question the power position even through an open conflict if necessary (cf. Kusch
1994). Is manipulation or mass deception power at all, if it does not offer the possibility to
choose between submission and resistance? Such a possibility does not exist in cases
where the participants do not even notice that they are being misled or where violence
acts as the ultimate guarantor of action. Such activities can be conceptualised more
justifiably with the Frankfurt critics’ concept of supremacy (lordliness). The concept of
supremacy is not as multidimensional or networked as the concept of power. It does not
include the possibility of counterpower. The result of its exercise is a total submission that
leaves no room for the action of the subject. The National Socialist politics of truth was
supremacy and manipulation also in the sense that it represented the only right and only
possible politics of truth, which was secured with violence if necessary.
Foucault rejects the idea of a science that is based on exactness, rationality and
progress, is accumulative, advances constantly and develops because of new inventions.
The analysis of the politics of truth that was carried out and the historical evidence
yielded by it support this Foucauldian thesis. The scientific knowledge of the National
Socialist era in general and pedagogy in particular question strongly the scientific idea
deriving from the philosophy of the Enlightenment that science has constantly been
progressive and became increasingly rational. Foucault’s idea of science as power
struggles and subsequent power systems would appear to be well-founded on the basis of
the historical evidence. New power systems emerge from new kinds of discourses and
forms of knowledge. Foucault emphasises the importance of researching the
transformations of power when he writes about the necessity to research the
discontinuities of science. They are not changes in content or appearances of new
paradigms, but transformations in power systems, in the politics of scientific statements.
This is seen especially well in this historical analysis of the two politics of truth and
educational knowledge, in the light of which it was above all a question of the
transformation of the power system, which produced the changes in the politics of
scientific statements. (cf. Foucault 1976, 80–83, 107; 1977, 112–113, 117, 127–131.)
It still remains an open question inviting circular reasoning what gives rise to the new
kinds of discourses and forms of knowledge. Is it the new power system? On the basis of
the historical evidence, it seems well-founded to maintain that they arise through the
influence of the new power systems and politics of truth in particular, and they are not
necessarily "internal" to the scientific institution, as the emergence of scientific discourses
is determined by "external" victories and defeats in power struggles – in this case ones
achieved in political and military struggles. It was this kind of a transformation in power
politics both when the National Socialists took power in 1933 and when the National
Socialist power regime broke down in Germany after the war. On this basis it is wellfounded to contest the Foucauldian argument that the study of the politics of truth is not
so much about finding out how external power manifests itself in science as it is about
studying how the influences of power circulate in scientific statements, finding their
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expression in them and flowing through them to the users of scientific knowledge. There
is a good reason to take both the viewpoints into account on the basis of the analysis of
the politics of truth that was carried out. External power had a significant influence on the
formation of scientific discourses in these cases, up to the point of determining their
emergence.
It is well-founded to some extent to consider both the politics of truth — the National
Socialist one and the one aiming at democracy — as ideologies whose real interests were
concealed. This does not, however, make it needless to study the interests and make them
visible. It is justifiable to maintain in the light of the historical analysis that the continuity
of the ideology of the National Socialists also in the post-war scientific and pedagogical
discourses was based on the very fact that it was possible for it still to live to a certain
degree on a hidden ideological level. This made possible, among other things, the fact that
the pedagogues who had accommodated themselves to the National Socialist ideology
stayed in their positions with help of a kind of ideological "turning of their coats" and
opportunism. The discourses of the pedagogy of human sciences (die
geisteswissenschaftliche Pädagogik) served the National Socialist system. They cannot,
however, be considered to be discourses fully compliant with the National Socialist
pedagogical ideology, as it was rather a question of their being compatible with Hitler's
"pedagogical" ideology.
The disciplinarian mechanisms of power were seen in the practices of Auschwitz, the
grotesque symbol of the National Socialist social system, as concrete disciplining of the
body. Meanwhile disciplining based on scientific knowledge was a central characteristic
of the pedagogy of the National Socialist era. Even otherwise the scientific institution
extended its research interests deeper and deeper into people's lives aiming at its total
control. Pedagogy took part in carrying out this project right from childhood. The
scientific discourses of the National Socialist era, especially the discourses of social
sciences and education, were strongly permeated by power and supremacy and in the
service of social power. The practices of the emergence of the scientific discourses of this
era can be argued as being based on instrumental rationality. They were based on
community planning built on the instrumental technocratic ideology. The pedagogical
discourses were also placed in the service of this ideology. It has not, however, been
proved in a watertight fashion yet that scientific discourses directed by the emancipatory
interest cannot be possible, and there is still a good reason to ask if the democratising
politics of truth can be considered as an example of emancipatory and critical discourse.
According to Foucault (1977, 131–133), the truth is always produced under different
compulsions. It incorporates the regular influences of power. Behind the production of the
truth there are always the power structures, systems and relations of each society. This
was seen very clearly in both the National Socialist and democratising politics of truth,
the former of which was determined by the authoritarian National Socialist ideology and
the latter mostly by the politics of truth of the Allied aiming at democratising. However,
the practical implementation of the politics of truth required in both cases that the
possessors of social and in these cases military power leagued together with the scientists,
especially the social scientists and pedagogues, who were realising in a concrete way the
creation and conveying of new kinds of scientific discourses.
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The general characteristics of the politics of truth were seen especially well in the
totalitarian National Socialist system, as the system in question did not make it possible
for counterdiscourses or criticism to emerge. The general politics of truth of the National
Socialist system was constituted by such pedagogical discourses that were consistent with
the National Socialist pedagogical ideology, the basic principles of which had been
shaped in Hitler’s pedagogical ideology. The social system in question only accepted
discourses that were in accordance with this ideology and they were made to function as
if they were true. It was used as a mechanism to safeguard the politics of truth that only
such persons had a chance to function in this system who acknowledged the basic
principles of the National Socialist ideology. Quite brutal techniques and means were
used to secure the exercise of this politics of truth, such as sending dissidents into exile,
imprisoning them and executing them in concentration camps. Ultimately the National
Socialists and the scientists who had allied with them were in charge of saying what was
to be considered the truth.
The democratising politics of truth also functioned according to similar practices and
techniques. The transition from the National Socialist educational ideology to the
democratising re-education programmes meant clearly to break down the old politics of
truth and to try to legitimise a new politics of truth. The truths of the National Socialist
pedagogical ideology and the scientific discourse that was supporting it became untruths
at a fast rate, and they were replaced by the Deweyan thoughts and the educational
philosophy of critical theory that legitimised democratising re-education, establishing
themselves as the new pedagogical truths through the criticism of the old truths. This was
possible in the new situation in world politics and the war scene, where there now was a
social order for a starting-point that emphasised democracy and criticised the totalitarian
authoritarian social system and philosophy.
It is not grounded to maintain, though, that critical theory, for instance, placed itself
blindly in the service of the Allied rulers. It was rather a question of the interests of both
the exercisers of politico-military power and the critical intellectuals being convergent,
which made it possible to rearticulate the critical discourses and to use them in the service
of practical pedagogical programmes and measures in the German academic environment
and educational system. The dismissals and re-education of National Socialist persons
functioned as the techniques and practices of securing the position of the new politics of
truth. Re-education was one of the most important means to implant the new
democratising politics of truth in the German society, quite as education had been a
central tool in the legitimation of the National Socialist ideology. An interesting and
important question from the viewpoint of evaluating the influences of education was if it
was the Allied or the Germans themselves who were in charge of saying what was to be
considered the truth.
It is not grounded to maintain unambiguously that the National Socialist ideology was
based on one politics of truth. The struggle between different politics of truth can be
discerned even in this social system, even though the ideology of the National Socialist
power regime aimed at suppressing and eliminating it by brutal means. The National
Socialist pedagogical ideology can be defined as an attempt to construct a monolithic,
monistic politics of truth, in which it almost succeeded at least for a rather short period.
All this aimed at the legitimation of a single, right politics of truth. The National Socialist
ideology proves how dangerous this kind of ideology is. The power regime that was
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influential behind re-education was different — an international power regime which also
constructed the politics of truth that legitimised re-education to be polymorphous and
pluralistic. The scientific basis of democratising re-education had been derived from a
variety of sources such as critical theory and American pragmatism. These were not based
on the ideology of the single right doctrine but assumed a critical stand to such ideologies.
The criticism that Foucault presents against emancipatory discourses appears to quite
to the point and justified on the basis of the analysis of the politics of truth that was
carried out. There is a good reason to consider the educational philosophy of critical
theory to be an emancipatory discourse, the goal of which was to construct a scientific
basis that was targeted at freeing the German culture and society from beneath the yoke of
the National Socialist ideology and social practice. It is not grounded, however, to
maintain on any grounds that this emancipatory discourse was somehow freer from social
or even military power connections or that its social (emancipatory) effects were only
slight or quite inexistent. The Foucauldian discourse does give rise to criticism in that this
kind of conceptualisation of the politics of truth produces quite a nihilistic picture about
the scientific discourses and practices of the scientific institution. The criticism is based
on the fact that the Foucauldian discourse has not taken into account the contents of each
politics of truth, and the analysis of the conditions for its emergence has not considered
the issues related to the scientific community and scientific institution. Unless the
contents of discourses are examined, it is not possible or necessary to take a stand on their
truthfulness and moral justice nor on the sincerity of the spirit in which they have been
presented. There is a good reason to see power, even dominating power, in the camp of
critical theory and the emancipatory discourse as well, but on this basis it is not justifiable
to forget the issues of truthfulness and morality totally by labelling all scientific
discourses equally as nests of supremacy. It is true, though, that the struggle for the
emergence of the emancipatory discourse was also a fight for the socio-political power. It
was a fight for the politics of truth. It was a fight about truth. This fight was taken part in
by both the Allied and German advocates of democratic discourse as well as the
supporters of the National Socialist ideology. The objects of the struggles were clearly
both scientific discourses and practical pedagogy, education and schooling. It remains as
an open question, however, to what extent the struggle was in the case of the
emancipatory and critical discourse also a struggle for the truth. What about the National
Socialist politics of truth?

9.3. Scientific knowledge, politics of truth and democratic learning
processes
Foucault's view that history is conceptualised solely on the basis of power struggles
and victories and defeats in them is not fully supported by the analyses of the politics of
truth that were carried out. The power struggles do shape history, but at the same time it is
also conceptualised as the history of mutual linguistic understandings. For instance, the
National Socialist politics of truth would not have been possible, unless mutual
understandings of the grounds of the ideology in question had emerged among the
National Socialist themselves. Carrying through the democratising politics of truth also
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required the formation of some kind of mutual understandings between the Allied and the
Germans, although the relations between these two parties were also formed as ones
containing lots of conflicts. The National Socialist politics of truth was serving quite a
few interest groups in addition to the leading persons of the National Socialist system. It
also served scholars, educationalists and social scientists, teachers and pedagogical
professionals, for whom it created jobs and possibilities for career development. But it did
not serve the interests of the opponents and critics of the politics of truth in question. The
democratising politics of truth also served these same professional groups — although
democratically and critically inclined ones and those willing to take part in re-education.
Needless to say it also served the interests of the Allied, the Jews and democratically
minded people as a whole. The critical intellectuals clearly belonged to the winners
created by this politics of truth. It did not directly serve the National Socialists or those
who had been sympathetic to them, except for those who were capable of performing an
intellectual-political "conversion" from sympathisers of National Socialism to the most
enthusiastic and prestigious supporters of democracy.
The educational philosophical discourse of critical theory that legitimated
democratising re-education programmes provides evidence of the fact that the
emancipatory force of scientific discourses has been concretised historically, whereby the
emancipatory interest is not any longer just a theoretical principle, as it has become
concretely historical in critical discourse. It is grounded to make the careful claim that
democratising re-education programmes and their background philosophy functioned as
examples of the possibility to change the self-understanding of modernity permeated by
instrumental supremacy — if this self-understanding is viewed at a close enough distance
and within an area that is restricted closely enough. Meanwhile if an effort is made to
conceptualise the process of modernisation of that era and society as a whole, it is
grounded to state that it is highly uncertain if the self-understanding of modernity
dominated by instrumental rationality was changed in any fundamental way. The learning
processes governed by economical and technological rationality stepped forward to direct
the development of German society — the economic and scientific boom of the Federal
Republic of Germany.
Habermas' (1982) theory of modern science is built on the postulations of early critical
theory. His goal is to construct a reformed social theory in the tradition of critical theory
aiming at avoiding the dead ends into which the earlier project drifted. One such dead end
is the thesis of the totality of instrumental rationality and of science penetrated by
domination. On the basis of the analysis of the historical evidence it is grounded to argue
that the "truth-value" of the thesis in question is historically variable. The National
Socialist politics of truth that prevailed during the Second World War manifested
instrumental rationality to a larger extent than the subsequent politics of truth that aimed
at democratisation, which also makes the thesis of classical critical theory of the
perviousness of instrumental rationality believable. This claim is justifiable above all
because the set of values represented by the re-education programmes was built so as to
be opposed to instrumental rationality. This leads to the conclusion that the criticism
presented by Habermas against the thesis of the totality of instrumental rationality is to
the point, but only in relation to the historical age in which it was presented.
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In the debate on critical theory and the conditions for its possibility, a central problem
has been the question if a critical theory based on a different kind of rationality is possible
in a world permeated by instrumental rationality. Habermas’ goal has been to solve this
problem by reconstructing the conditions for the most rational communication from the
viewpoint of the philosophy of language, and by fixing these practically to human speech
and communication. They are also fixed historically to the process of the formation of
normative principles which is realised in human interaction. They are fixed especially to
the history of the development of modern societies as argumentative will formation
processes which are realised on many arenas of communication in modern society. The
analysis of the democratising re-education programmes opens up perspectives for the
solution of this problem in a different way. The practical action manifested in the reeducation programmes and the use of critical theory as the background philosophy of the
democratising projects provide concrete evidence that critical philosophy and its practical
realisation were possible in a world permeated by instrumental rationality. There is also a
good cause to maintain in the light of historical evidence that critical theory also included
the germs of a different kind of rationality when it functioned as the justifier of the
democratisation programmes, although it also took part in projects to promote
instrumental rationality.
Critical theory was also strongly aware of the "inevitable" connections between
scientific knowledge and power. The basic assumptions are in line with the Foucauldian
discourse according to which the relation between power and knowledge is built in such a
way that all scholars and scientific knowledge are already controlled by power. On the
basis of the analysis based on historical evidence it is possible to present the conclusion
that the change of the power regime and the military victory of the Allied enabled the
articulation of the critical discourses. Critical theory was a discourse that was opposed to
manipulation and made it visible. This did not, however, prevent the fact that it was also
used in the service of manipulation as the background ideology in the practical reeducation programmes. It cannot be denied that the power which had insinuated itself into
critical theory through these channels also contained the aspect of domination and
suppression, as it offered scientific legitimacy to programmes that were targeted at the
eradication of the National Socialist mentality in the German universities and educational
institutions.
Critical theory never became, however, an autocratic politics of truth like the preceding
National Socialist ideology or its companions, certain versions of spiritual scientific
pedagogy (die geisteswissenschaftliche Pädagogik). Setting knowledge and science free
from this tyranny of a single right foundation would not have been possible, however,
without the transformation in political-military power, so it was not so much a matter of
internal discursive power struggles and changes in discursive power within science as
about the influences of a power that was external to science. In the context of a totalitarian
society, we must take a sceptical attitude to the possibility that critical discourse inside
science could have prevented, for instance, the use of spiritual scientific pedagogy in the
service of the National Socialist system. We also cannot, however, ignore the criticism
that has been levelled at the lack of social criticism in spiritual scientific pedagogy,
because social consciousness could have helped in such a way that it would not have been
so easy to reconcile the starting-points of spiritual scientific pedagogy with the National
Socialist ideology. We must remember, however, that countertrends could not constitute
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any real counterforce in the pedagogy of that era before the crisis and change in the
military political power regime. The change in the power regime made possible the
articulation of the suppressed, concealed and subdued forms of historical knowledge as
well as the rise against the official truth and ideology arranged by National Socialism.
The concentration camp experiences, for instance, were gradually articulated through
scientific research as well. The discourses which had been "persecuted and banished"
during the National Socialist power regime, such as critical theory, were capable of
articulating again and achieving an appreciated position also in the German scientific
institution and society.
In this connection there is a good reason to ask what kind of social goals each
theoretical structure and the interests directing the formation of knowledge are set to
serve. The National Socialist pedagogical ideology can be indisputably referred to as a
hierarchical ideological system that was ultimately based on the "pedagogical" ideas of
Hitler. The National Socialist pedagogical ideology and practices as well as its conception
of man realised the technical interest of knowledge and extreme instrumental rationality.
It opened up only instrumental and one-dimensional possibilities of socio-historical
learning. This ideology opened up anything but emancipatory possibilities in educational
interaction. It was realised as disciplining, as the learning of military attitudes that
emphasised superiority — as growth to social immaturity (die Unmündigkeit). The idea
of a single right doctrine and ideology excluded the possibility of scientific criticism. The
possibility of criticism is a prerequisite for the realisation of the emancipatory-discursive
interest in the institution of science.
The emancipatory interest was indisputably effective behind the re-education
programmes that aimed at democratisation to the extent that they were based on the
cultural discourses of critical theory. The practices of the scientific institution developed
to enable criticism, which can be seen in the criticism that the Germans aimed at the reeducation programmes and at the scientific discourse that justified them. It is not
grounded to maintain, however, that the re-education programmes were based solely on
knowledge acquired under the guidance of the emancipatory interest, as they clearly
included the manipulative aspect. They did not produce unambiguously emancipatory
social effects, although it can be proved beyond doubt that the German society did
become more democratic in this era from the post-war situation to the 1960's. It is more
difficult, however, to prove that the re-education programmes or the underlying critical
discourse had any influence, as there were also many other changes in culture and
mentality towards a more democratic society in this era. It can also be proved beyond
doubt that critical theory had a strong influence on the German academic world and
society at large even if it had not been the background philosophy of the re-education
programmes. Knowledge and philosophy produced under the direction of the
emancipatory interest opened up learning opportunities that aimed at democracy, although
there would have been room for improvement in their discursive implementation. New
learning opportunities were opened up, and they expanded.
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9.4. Scientific discourses, politics of truth and morality
Spiritual scientific pedagogy (die geisteswissenschaftliche Pädagogik), which was used to
justify the National Socialist ideology, provides concrete evidence of the connections
between pedagogical knowledge and power. Meanwhile the critical starting point that
provided the scientific foundation for the democratising re-education programmes relied
on the possibilities of education in the promotion of social learning. We cannot, however,
maintain unambiguously that the re-education programmes and their background
philosophy were morally reflective by nature. In addition to his, they promoted the flow
of the normalising power to its targets. It is grounded, however, to consider them as the
starting-point that tried to respond to the challenge of post-conventional morality in its
critical cultural conception and practical education programmes. We can state that the
transition from the National Socialist politics of truth to the democratising re-education
programmes, for which critical theory is a background philosophy, meant a transition in
the direction of discursive, post-conventional moral principles and democratic-critical
formation and testing of knowledge.
Foucault (1976, 103–107) examined the knowledge of the human sciences in
particular, its history and connection with power as well as its development under the
conditions of power. Power and knowledge form an inseparable unity in the human
sciences, one of which is education. The technologies of power produce disciplinarian
effects, when the knowledge of the human and social sciences is applied in the form of
therapies and social technologies, for instance, in the everyday experiences of people. It is
the human sciences in particular that manipulate and convey mechanising power. Science
manipulates social action and arranges the motives of the population. It serves a society,
the goal of which is to standardise itself and to determine the criteria for the normalising
norms. The pedagogues, doctors, psychologists, judges and family planners are some of
the buttresses in the network of the techniques of truth that shape people's lives. The
influences of the power mechanisms are seen especially well in the knowledge of the
human sciences and pedagogy in the National Socialist era which was harnessed to serve
the control and standardisation of people's everyday life. The disciplinary effects of
scientific knowledge extended all the way to the nuclear family through the action of the
above-mentioned "professional" groups. The pedagogical activities targeted at children,
carried out above all by teachers and directors of youth organisations, had a very great
significance.
If the relations between power and knowledge are examined on the level of generality,
the desire for knowledge is desire for power, and we can say that the power relations are
conceptualised as conditions for the birth and social influences of both politics of truth.
We can also maintain with certain reservations that also the democratising re-education
programmes produced disciplinary and normalising effects quite similarly to the National
Socialist politics of truth. Both of the politics of truth were moved by faceless power
mechanisms as seen on this level. But the post-war dismissals of the National Socialist
exercisers of power show that power was not ultimately subjectless and faceless even in
this case, as the acting and responsible subjects were to be found. Meanwhile the two
politics of truth would appear to differ in the extent to which the subjects in question
carried their moral responsibility and what kind of moral basis they had for their actions.
The National Socialist politics of truth aimed squarely at deteriorating the subjects' moral
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assessment when it is measured in the frame of reference of the universal human rights. It
was not, however, directed to human or social maturity like the education and politics of
truth that are in accordance with the critical-cultural discourse. Although a remarkable lot
of similar features can be found in these two politics of truth on the level of rhetoric when
they are analysed through the Foucauldian politics of truth, there is a good reason to
maintain that when the educational, cultural and social consequences of these two politics
of truth are examined, significant differences can be found when measured by the criteria
of human value. The goal of humanity and growth as a human being was missing in the
practices or execution of the National Socialist politics of truth unlike in the
democratising politics of truth, in which it functioned as an essential principle.
On the basis of the historical analysis it would appear that there is a good reason to
examine the truth-value of each discourse (politics of truth) in the light of the validity
claims required by Habermas. We can cautiously conclude that the scientific discourse
that aimed at democracy and legitimated this process was morally more justified, truthful
and presented with more sincere intentions than the National Socialist politics of truth and
the educational discourses that legitimated it. This discourse also opened up more
learning potentials than the National Socialist politics of truth, which was more or less
closed due to its totalitarian nature and directed to instrumental rationality, when the
question is examined as socio-historical learning. We cannot, however, maintain quite
unambiguously that the National Socialist politics of truth and system closed the
possibilities for all other learning processes, such as those in line with communicative
rationality, to materialise. This is shown above all by the analysis of learning processes
located in Auschwitz that was realised on the basis of the descriptions of Primo Levi. The
politics of truth in question directed the socio-historical learning processes in such a way
that large-scale socio-historical realisation of communicative rationality was not possible.
According to Habermas, the problem of justifying criticism and the question of the
possibility to evaluate values are excluded from the Foucauldian analysis, because valuefree historical explanation is favoured. The question of how something should or could be
is reduced into the question of how something is. The historical analysis also shows that
this critical observation is quite fitting. The moral-ethical orientation turned out to be the
most important distinguishing criterion when these two politics of truth were evaluated –
it is above all a matter of whether the scientific discourses that legitimised them or the
ways in which they are used are morally justifiable in the service of social power. The
realisation of socio-historical learning in line with communicative rationality also requires
that the moral and ethical orientation is placed as an essential criterion of learning, which
presupposes the possibility to evaluate values. The Foucauldian power discourse was
therefore not chosen to be the main philosophy for the current research as deeply as the
Habermasian viewpoint of socio-historical and moral learning. Meanwhile the
Foucauldian concepts function well as a criticism of the main philosophy of this research,
also the Habermasian discourse — quite like the counterarguments built on the critical
theory of the older generation of the Frankfurt School.
Habermas has criticised Foucault because he does not present the question how it
should be. Habermas' attitude towards the old controversial philosophical issue of the
relation between the descriptive and normative claims, facts and values is clear. The selfunderstanding of science cannot be built on factual statements only, as it also essentially
involves the consideration of moral and normative questions. This does not mean,
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however, that any values and estimations can be linked to scientific knowledge or
presented as such. All the values and norms that are presented and prevailing have only
the position of a candidate when normativeness is tested discursively. The normative
aspect of science is, according to the Habermasian discourse, above all continuous
discourse on normativeness and the morality of science. This is a well-founded viewpoint
on the basis of the fact that it would not have been equally easy to use scientific
discourses to legitimate the National Socialist system and ideology, if scholars had acted
in this way on a large scale.
When we examine afterwards the consequences and results of the National Socialist
politics of truth, they are condemnable on ethical and moral grounds. In this connection
we must, however, take seriously the remark made by Habermas (1994, 211):
"As the later-borners, we cannot know how we ourselves would have acted in
conditions of political dictatorship, so we had better refrain from moral
judgements of what was done and not done in the National Socialist era."
This does not, however, mean that Habermas’ philosophy were not permeated by an
emphasis on moral evaluations and condemnation of National Socialism as far as it has
been dealt with.
The Habermasian counterarguments seemed convincing on the basis of historical
evidence, although we must admit in the name of truth that no state of "communicative
power" necessarily existed between the Germans and the Allied or between the scientific
discourses that championed democracy. In this connection it must also be observed that
the cultural discourses of Habermas and critical theory emerged in such a way that the
critics took part in the democratisation projects.
These discourses have committed themselves indisputably to the ideals of the
democratic western society, which can also act as a hindrance to self-criticism when we
evaluate what the progress has really been like on the way to democratic learning
processes. The democratisation programmes and the tradition of critical theory are
characterised by the same moral-humanistic basic tone. It is grounded to argue in the
name of criticalness, however, that there is a good reason to maintain according to the
Foucauldian discourse that this rhetoric concealed simultaneously the power game that
was being played behind the scenes by the Allied and the Germans. The discourses of
critical theory did not arise in "domination-free dialogue", either, as the power influences
of society and world politics had attached themselves to them and to the pedagogies that
were built on them. The statements of the democratising programmes manifest
indisputably the traces of a different kind of rationality, evidenced among other things by
the curriculum document which approaches in pedagogy the ideas of the ideal speech
situation and the theory of communicative rationality presented later by Habermas. It was
not possible, however, to evaluate the practical implementation of the plans in the light of
these materials.
The National Socialist politics of truth was based on knowledge that was functional to
the system in power and could not be criticised. It did not make criticism or
argumentation possible. The democratising politics of truth differed from the former in
that it explicitly demanded critical argumentation in the scientific institution. I have
studied above the minimal conditions in the presence of which it is justifiable to conclude
finally that the democratising politics of truth was more valid and morally better justified
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than the National Socialist politics of truth. Unambiguous criteria are ultimately moral,
appealing to the universal human worth and to the rationality of the democratic social
structure. It was assumed that the re-education programmes would produce democratising
effects. The emancipatory democratic interest was to be seen in that the democratising
discourses contained moral goals, such as the appreciation of human dignity, education
for peace, and adoption of democratic socio-political practices. These objectives were
realised in educational interaction in a discursive form. It is grounded to maintain that the
democratic society and "communication free from domination" were anticipated in these
practices.
It is grounded to maintain as a counterargument against the viewpoint that emphasises
morality that scientific validity cannot be solved on moral and political grounds. The
criticism is well-founded in that there is a good reason to examine the validity of scientific
knowledge primarily on cognitive grounds, but this is not quite enough in the fields of
social and educational sciences. In connection with the knowledge of these disciplines
one can always ask what scientific validity separated from the "political and moral"
aspects really means, and how the scientific validity can be separated from these aspects
in the first place. The analysis of the National Socialist politics of truth and pedagogical
ideology has proved the importance of moral evaluations, when the use of scientific
knowledge and its connections with power are examined. Moral and ethical grounds
emerge as the most essential criterion for the evaluation of the validity of scientific
knowledge, if it is not possible to separate scientific knowledge from its socio-political
connections. This also raises the fact that scientific knowledge can be misused in the
service of the interests of power politics. Scientific knowledge placed into its social
context puts into proportion the idea of interest-free science and purely scientific validity.
The most important factor that had an effect on allowing the democratising politics of
truth to articulate and replace the National Socialist politics of truth was the fact the
Germany lost the war and the Allied won it.
As a final conclusion of this chapter we can argue that the questioning of moral
justification is the most important criterion that distinguishes the National Socialist and
the democratising politics of truth. It is grounded to maintain as a conclusion on a more
general level that when the validity of scientific knowledge is evaluated, it is not possible
to ignore questioning the moral justification, because scientific knowledge is always
linked in some form to social power, to interests of power politics that are both internal to
science and external to the scientific institution. There were significant differences
between these two politics of truth in their relations to the power that was external to
scientific discourses. The "truths" that were in accordance with the National Socialist
politics of truth were produced in such a way that the authorities of the National Socialist
power regime defined them as truths and pedagogy secured the influences of these truths.
Scientific discourses were used squarely to justify the ideology of power and authority.
Meanwhile the democratising politics of truth provided a starting-point that enabled
criticism. Thus the most essential difference between these two politics of truth was in
how totally they were truths. Critical theory was a theory with a more convincing
argumentation, as it was based on the internal criticism of the scientific community. It was
not, however, in any sense free from connections to social power, as it placed itself in the
use of the critical intellectuals and the Left, among others. It was directed against the
National Socialist politics of truth, and it was a struggle in which it fell within the sphere
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of the influence of this power regime and ideology. The discourses of critical theory were
connected to social power also because pedagogy and the social sciences were used to
legitimate democracy. It is a good idea in this connection to ask the critical question if
critical theory was placed in the service the American "superpower" and Great Power
politics. On the basis of the historical analysis it would appear above all that the critical
intellectuals co-operated with American Jewish organisations and that the intellectual and
political interests of the critics were convergent with the interests of American "top
politicians".

9.5. Knowledge/social influences of power
The Foucauldian thesis maintaining that science is also power struggles and power
systems that follow each other is supported by the analysis of the historical materials. It
was a change of the power system that could be seen in the replacement of the prevailing
scientific discourse by another one. There was an interruption in the German society in
the tradition of critical discourse during the National Socialist power regime. The critical
tradition did, however, continue in the American intellectual milieu. The critical
discourses that the exercisers of National Socialist supremacy did not approve could not
be articulated in the National Socialist Germany, but they could be articulated in the
American society and academic world.
There is a good reason to call the National Socialist pedagogical ideology a politics of
truth, because it meets well the criteria set for the concept of the politics of truth. The
ideology in question was used in the service of the power system expressly by claiming it
to be the truth, even the only right truth. It is possible to use with certain reservations the
concept of the politics of truth to refer to the background philosophies of the
democratising re-education programmes, because power was also used and truths and the
process through which truth was formed were directed through these discourses, on which
basis the views that were in accordance with these discourses were presented as true
scientific knowledge. The critical discourse was different from the National Socialist
politics of truth in that its goal was not to become the only right and true discourse in the
scientific institution, but specifically to promote critical discussion.
The democratising re-education programmes were targeted at dissolving the positions
of domination in a system based on supremacy, which explains the fact that morally
questionable means were also used in this situation. Both the politics of truth were
connected to the interests of power politics. But even major differences can be observed
in the extent to which truth and scientific knowledge were placed in the service of power
as a whole. In the National Socialist politics of truth this was the case to a larger extent
than in the critical pedagogical philosophy, the basic essence of which was oriented
towards continuous critical reflection as well as power and social criticism. On the basis
of previous evidence there is a good reason to maintain that manipulation was built into
both of the politics of truth and that both of them produced appropriate results from the
viewpoint of the exercisers of power.
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The goal of the new democratising politics of truth was to produce a break in the
National Socialist pedagogical ideology in the situation that was at hand after the Second
World War. It is not grounded to argue, however, that the National Socialist ideology
disappeared altogether at that time, although it assumed a marginal position instead of
being the dominant discourse. Foucault’s view that the position of true knowledge cannot
be claimed solely on the basis that one is acting from the position of marginal or
"suppressed" knowledge is to the point. The Habermasian idea that there are also
scientific discourses with a self-understanding that is not built on supremacy does not
change the Foucauldian fact that discourses possessing this kind of self-understanding can
also be used in the service of "supremacy" — even in cases where this has been
understood, i.e. which are not built on "false consciousness". The organisation of the
internal discourses of science and forms of communication is not, however, an
insignificant matter, because placement in the service of the interests of exercisers of
power who are external to the institution of science is also dependent on to what extent
each politics of truth enables critical discussion, alternative truths and their public
presentation.
According to Foucault, the institutions specialising in the production of truth and
knowledge are vital for the preservation of power systems, because leaning on produced
truth guarantees the continuation of the exercise of power. This was seen in both the
politics of truth in such a way that the knowledge produced by the scientific institution
was used to legitimise the power system. Scientific knowledge alone, however, does not
guarantee the continuation of the exercise of power. If the more general power position in
society or world politics change, a new discourse legitimising a different politics of truth
is needed, guaranteeing the continuation of the exercise of power in the new system. The
analysis of both the politics of truth indeed shows that the autonomy of science is only
apparent. These conclusions are reached when things are examined through the
Foucauldian set of conceptual tools. Foucault's power analysis based on the theory of
system, by means of which it was not possible to examine moral problems, reach
communicative action and especially not to consider the philosophical basis of
communicative rationality. Habermas' theory expands the systems theoretical viewpoint
into a communicative one and commits itself to democratic and moral learning processes.
It remains to be answered on which grounds one can maintain that the scientific
knowledge produced by the democratising politics of truth was truer than the educational
ideology of the National Socialist politics of truth, which is nevertheless the way it
appears from the critical viewpoint of contemporary knowledge. Neither politics of truth
was free from errors, misconceptions or manipulation. Both of them contained untruths
which were, however, presented as truths. The important problem remains to what extent
they were scientific knowledge and to what extent political ideology. The analysis of the
previous cases shows that making this distinction is difficult and that it is difficult to
define valid criteria for the distinction. It will depend largely on the critical discussion in
the scientific community and the ethico-moral discourse, which would already be well
worth carrying out at the stage when the scientific discourses originate.
Major differences can actually be found in the systems of rules that determine these
two politics of truth. The National Socialist politics of truth was a politics of truth that
was justified autocratically, while it was typical of the democratising politics of truth that
the scientific institution in which it was produced was a science of many discourses by
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nature. Scientific knowledge was based on critical scientific discussion. The selfunderstanding of critical theory must, however, be still subjected to critical comments.
Although it emphasised the need to be conscious of the connections to power, it was not
said aloud that also the discourses produced by critical theory were used in the service of
the interests of power politics. Power was perhaps not seen clearly enough in the camp of
critical theory. It cannot be disputed that the critical intellectuals were a highly
remarkable power group in the German and even the international academic world of the
post-war period and the 1960’s in particular. We must observe, however, that critical
theory was not very presentable at all the stages of its history. Its history was shadowed by
bitter discursive power struggles.
The historical analysis applied the Foucauldian idea of truth to the extent that it was
realised through the concept of the politics of truth. It examined discourses that were
actually in power and the change of the discursive power from the National Socialist
ideology to the democratising critical discourses without taking a stand on what the truthvalue of these discourses was. When attention was given to the validity and moral
justifiability of the discourses in question (including the practices that they produced), the
nihilistic neutral conception of the politics of truth can be questioned morally. This fact
provides the basis for the moral significance of the Habermasian theory of the truth and
his idea of the ideal speech situation.
There is a good reason to state that neither the two politics of truth for the conditions
of formation meet the criteria of the ideal speech situation, when they are compared to the
idea of the ideal speech situation and when it is used as the standard of criticism. In other
words, neither politics of truth can claim the position of true knowledge. The conditions
of the ideal speech situation were realised better, however, in the scientific discourse that
functioned in the background of the democratising re-education programmes, because it
provided a starting-point that enabled criticism and critical discussion. On this basis it is
grounded to argue that the truthfulness and validity of the scientific knowledge that
justified the democratising re-education programmes was tested better in critical scientific
discussion than the validity of the National Socialist politics of truth. It was morally more
justified in terms of both its birth mechanism and its social and educational consequences.
These viewpoints prove that the Foucauldian criticism against "the domination-free
dialogue" is not fully well-founded. However, the Foucauldian viewpoint introduces the
fact that not even the critical emancipatory discourse was not free from the power that is
inevitably attached to scientific discourses.
The celebration of the aspect of productive power can conceal the suppressing and
destructive influences of power. Power produced scientific discourses in the prevalence of
both the politics of truth. The essential question is, however, what kind of scientific
discourses it produced at each time and in the service of what kind of interests they could
be placed. Supremacy produced the National Socialist politics of truth and the practices of
the National Socialist politics of truth spread destruction and death, which is a message
that could already be read in the ideology that justified them. Power produced the
scientific basis for the democratising re-education programmes. It was not domination by
nature, however, but power that made critical scientific discussion possible. The
evaluation of the moral aspect of the exercise of power thus emerges as the ultimate
criterion when the relation — productive, destructive, justified, distorted – between power
and scientific discourses is valued.
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The requirements for the validity of truth, justice and sincerity were met and failed to
be met in such a way that it is grounded to maintain that the National Socialist ideology
was further from the truth than the democratising politics of truth. The background
ideology of pedagogy and education that was present in these politics of truth was not
scientific knowledge by nature in its entirety. The democratising politics of truth was,
however, based to a much larger extent on knowledge that was produced and tested with
scientific methods. It opened up the possibility of argumentation, which was a
prerequisite for the emergence of democratic practises. The requirement for justice was
realised in the democratising politics of truth much better than in the National Socialist
politics of truth. The National Socialist politics of truth had no moral justification
whatsoever in the light of the universal principles of post-conventional morality. The truth
is, however, that the democratising politics of truth also involved problems of moral
justification. Sincerity left room for improvement in both the politics of truth – they were
both used to conceal and manipulate.
Efforts must still be made to answer the question to what extent the transition from the
National Socialist politics of truth to the philosophical-pedagogical discourses that
legitimated democratising re-education was an indication of the realisation of
communicative rationality. It is obvious that the utopia of the ideal speech situation was
not realised in practice, but the idea was present in the background philosophy of the reeducation programmes, American progressive pedagogy, critical theory and critical
education that was based on it. These ideas also had a practical significance in the
German society. They were seen in the heated critical discussion of the 1960's which was
carried out in the German academic world around the questions of the past. The traditions
in question are still influential. Their influence can be seen in the work of numerous
contemporary educationalists who criticise the National Socialist past and its symbol,
Auschwitz. The idea of the domination-free discourse and world is, however, important
even as an idea as such, because it makes it well-founded to require that the democratic
learning processes shall proceed. Democracy that is strong enough morally makes sure
that processes similar to Auschwitz do not occur again.

9.6. What was learnt and what was not?
The most important thing that the National Socialist system taught the future generations
was the knowledge of what kind of a pedagogical ideology it was not reasonable to build
an educational system on, and in the service of what kind of interests of power politics it
shall not be set, if we wish to make progress in the development of a democratic society.
According to Gamm (1995, 19), the history of the National Socialist Germany can be read
as a struggle for the supremacy in Europe and the world. Culture and education also
justified these imperialistic goals of the politics of supremacy. For this reason the
democratic contents of the pedagogical ideology, culture and civilisation are most
important, if the thesis of the political nature of pedagogy is considered to be credible.
The National Socialist system taught a distorted method to exercise power that was
based on totalitarian supremacy. The system was not, however, without morality. A
"morality" and moral code restricted to one's own group was learned. At the same time it
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was not learned to respect the universal morality that would also guarantee democracy
and equality to the other groups. The content of the moral code was built on the idea of
nationality and patriotism and on the individual being prepared to sacrifice himself for the
benefit of the community. The acknowledged principles of liberalist democracy were put
into the service of the totalitarian system in such a way that the purpose was to conceal
ideologically the totalitarian nature of the system.
National Socialism taught something about questions of responsibility, morality and
the problems of ethical education. The construction of a totalitarian power system raises
the moral question of who will assume the responsibility for the consequences of the
system which are after all realised in and through people’s action. Is the responsibility to
be borne by the leaders of each power system or the citizens, or both for their own part?
Here it is also necessary to consider what the possibilities are and within which limits for
an individual citizen to exert influence, as well as what the possibilities and limits of
collective influence are. When we try to explain the influence of the National Socialist
ideology on the social learning processes, we are trying to find answers to the questions
how the construction of such a mentality was possible as a collective consciousness, and
how the politics of truth and the pedagogical ideology account for the emergence of
National Socialism. The brutal use of a pedagogical ideology in the service of the
interests of power politics shows why ethical and moral education is necessary. The
analysis also makes it possible to suggest certain criteria for the direction of ethical
education. Taking a stand on moral issues is, however, always somewhat daring,
especially if the normative attitudes turn into expressions of opinion in issues of guilt.
This has, however, been the case in studies of National Socialism, which is partly due to
the fact that social reality after the Second World War was built in this way on account of
the war crimes trials. Normativeness has in its search for the guilty party identified
Germans with the National Socialists without any justification, giving them both a
morally condemning definition, while the Jews have been defined hereby as morally
acceptable, but still as people who belong to a different caste, which has served to
reproduce the old antithesis. Moral attitudes must, however, take into account the losses
that the Germans suffered as well as the fact that not all Germans were National
Socialists.
National Socialism also taught a totalitarian method to exercise power that was based
on subordinative and suppressing supremacy, fraud, propaganda and manipulation as well
as violence, killing and death. It was part of the learning process to learn to keep silent
about the insults that were inflicted. It was learned, above all, what it means to be
persecuted. National Socialism or its barbarous incarnation Auschwitz taught, or it should
have taught, that this kind of exercise of power is morally condemnable — that there is a
need to change it or to learn other methods to use power. The relation between pedagogy
and learning is, however, always difficult in the sense that pedagogy does not merely
produce the intended learning results but it also produces unintended "by-products". The
National Socialist education did not produce the desired results in all respects but also
produced some unintended results. It was not successful in manipulating all of the
Germans into supporters and implementers of an ideology that was functional for the
system. In addition to manipulation, there was also activity that can be more justifiably
referred to as education on the basis of the fact that it fostered human growth unlike
National Socialist propaganda and manipulation did. The manipulation pursuant to the
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totalitarian ideology did, however, function efficiently as a rule. This education tinged
with manipulation also had its own risks which was seen in the post-war situation as it
became apparent that the manipulation had not resulted in very permanent learning results
favourable to the National Socialist ideology in the minds of people. An effort was made
to root out the social learning processes conforming to the National Socialist ideology as
carefully as possible after the collapse of the National Socialist system.
There is a good reason to ask on which conditions the National Socialist pedagogical
ideology would not have had even the influences that it did have. First of all, this would
have required an opposition and resistance against the system among professional and
other educators, which was suppressed quite successfully on a large scale in the National
Socialist system. There was no rebellion among the recipients, as it was suppressed in this
violent system. Secondly, it would have required that people did not identify themselves
with the ideology in question and especially with its incarnations, the "Führers". One of
the most important factors threatening successful education is that the one being educated
does not identify himself with the educator (a person or a pedagogical idea). Both the
educators and the educatees mostly identified themselves with the "Führers" in the
National Socialist system. It was characterised by a leader cult and the worship of the
highest Führer. The learning processes in totalitarian social system were also conflicting
by nature, not totally parallel, although the ruling powers in such societies always have
the goal of parallelising their direction. The microprocesses of society also included
processes which were against the prevailing system and ideology.
The pedagogical and educational system functioned as the most important mechanism
to promote this learning. The goals were reached quite successfully, as education was
formed in a totalitarian fashion and the ideology conveyed by it was also totalitarian by
nature, whereby the ideology had quite a comprehensive hold of the children's and
adolescents' thinking and life-world. In a system like this and in this kind of ideology
human growth could not, however, be realised, if the criterion for it is the orientation
toward universal morality and the learning of democratic ways to exercise power and of
the competencies needed in them. Pedagogy and education are used to solve the conflicts
in the learning processes that are present in each society. The dialectic critical concept of
education can be defined as follows. Pedagogy (and education as one of its implementers)
is an attempt to solve the unresolved conflicts in conflicting learning processes. Its
success means human growth and realisation of learning processes that are in line with
what was aimed at. The aspiration for and realisation of human growth is the most
important criterion that distinguishes the concepts of pedagogy and manipulation.
Pedagogy and education should thus be in the service of human growth and not of the
exercise of power aiming at supremacy. The problem remains that education is always to
a certain degree in the service of social power irrespective of the type of society.
A teaching of National Socialism to the posterity concerning power and morality is the
fact that a democratic society, pluralism, multiculturality and increased appreciation
between cultures emerge as the important goals. The construction of democratic social
power presupposes the existence of an opposition, whereby power is determined both as
the power of the ruling power elite and as a counterpower and whereby it is not autocracy
by nature. The morality determining the National Socialist ideology also makes it known
to the future generations that a morality that is restricted to a group and treads down other
groups' rights cannot claim the position of universal morality, which is why the
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construction of a morality that is directed to universal rights emerges as the central goal,
focusing on cultural pluralism, intercultural tolerance and respect for other cultures. A
pluralistic idea of pedagogy and guarantees for democracy in the educational system and
society are also worth pursuing. The realisation of democracy requires learning to be
critical, as criticalness functions as the only precondition for a single right ideology not to
be justified. Learning to exercise power democratically also requires participation in the
discussion about joint affairs and learning to participate.
I will finally summarise what kind of learning opportunities these two politics of truth
opened up, and in what form the learning processes that developed in their sphere
manifested themselves (and in what form they did not). The democratising politics of
truth opened up more learning opportunities that the National Socialist politics of truth
did, with the latter being based on an ideology that was defined as the only right one. The
learning processes complying with the National Socialist politics of truth were oriented
above all militaristically and nationalistically, although they also promoted economic
processes and employment. These politics of truth did not allow intellectual learning
processes. The moral learning processes were determined according to the nationalistic
moral code, which was a code that allowed "immorality" from the viewpoint of the
universal human rights. It was a standstill of moral learning processes and a barbarous
regression on the base of the criteria of the Habermasian discourse ethics and the
discourse of morality of the critical theory. The politics of truth in question were lacking
any democratic practices. The democratic learning processes were restricted to the
equality of opportunities. An inconsistent idea of equality prevailed in National
Socialism. Conservative educational equality was emphasised, among other things,
although the system finally became elitist. This fact results in the conclusion that
democratic political practises and egalitarian learning processes can proceed at a different
pace. Little communicative rationality was to be found. Processes in its direction did
materialise in interaction between people just like previously in socio-cultural evolution.
The National Socialist politics of truth shut up the learning processes in the iron cage of
instrumental rationality. The power system produced above all morally condemnable and
condemned consequences — Auschwitz. The politics of truth and the pedagogical
ideology as its part were promoting it. Power was, however, partly productive even in this
system, but above all it was heavily destructive. Meanwhile the power materialised in the
democratising politics of truth was above all productive by nature. Democratising politics
of truth made it possible for the learning processes to be multilinear. The learning
processes adhering to it were directed to democratisation, but there would have been room
for improvement in terms of equality. The concept of educational equality acquired a
more radical meaning, but its emphasis on the equality of opportunities remained without
aiming at levelling down initial differences. The issue of equality between men and
women, for instance, was something that was not mentioned at all in the materials
concerning democratising re-education programmes. In the sphere of this politics of truth
there were, however, intellectual learning processes that made criticism possible, and they
are a prerequisite for democratic social practices. In addition to learning processes that
aimed at democratisation, an important position in this period of transformation in society
and world politics was had, however, by the economic processes whose promotion was
associated with general human interests, world peace and human rights. The moral
learning processes were directed to post-conventional goals which were not, however,
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realised even in this socio-historical situation. The practices of the new politics of truth
also turned out to be manipulative and the aspect of power emerged as a struggle for
supremacy. It is true, however, that goals targeted at communicative rationality were set
officially in this politics of truth unlike in the National Socialist politics of truth. The
possibilities for them to come true were watered down in practice by the struggles for
supremacy and manipulation even in this politics of truth. However, the prerequisites for
public discourses improved. The movement and direction were towards communicative
rationality. Pedagogy and education promoted it.
When an answer is sought to the question in what form the learning processes
developed in this era materialised and in what form they did not materialise, the attention
is drawn to the moral learning processes in particular. The teachings concerning morality
were above all learned from Auschwitz in the socio-historical sense. Other important
questions also emerge. How could the influences of the previous power regime be seen,
and how did the previous politics of truth determine the "emancipatory discourse" of
democratising re-education? The problematic relationship between power and morality
became the target of examination. The Foucauldian thesis about the use of an enormous
amount of power by means of the moral code materialised historically at any given time
was supported by an analysis of the politics of truth of the National Socialists. This was
seen in this politics of truth in such a way that the National Socialist moral code
confirmed the prevailing ideological influences that were conveyed through education.
The result was that a set of values that made Auschwitz possible was adopted. The
Habermasian argument that the principles of discourse ethics and the argumentation
concerning norms emerged as important factors determining the moral code after the
development of the modern world view was to be questioned in the light of the analysis of
National Socialist politics of truth. This argumentation never happened, although it must
be admit that different moral codes, ones that resisted National Socialism, existed even in
this society. The prevailing code was, however, the "traditionalistic" moral code
determined by the National Socialist supremacy that was characterised by mysticism. It
was the internal moral code of the community of National Socialists that did not meet the
criteria of "universal", post-conventional morality. The scientific knowledge used to
support this politics of truth was not tested in critical argumentation, either.
Power was also used through the moral code of the democratising politics of truth.
Power was used especially clearly through pedagogy, as even the new politics of truth was
conveyed essentially by education. The function of pedagogy was to secure the main
ideological influences even in this case. The adoption of a set of values that enabled
democracy took place at least partly, which was also the purpose. In addition to the moral
code of the Allied and those who were involved in the emancipatory-democratic
discourse, there still was the conservative (National Socialist) moral code that shaped for
its own part the contents of the emancipatory-democratic discourse and the politics of
truth. The principle of discourse ethics materialised in the contents and goals of
emancipatory pedagogy. It is true that the processes or the realisation of argumentation
still left room for improvement, as the manipulative nature of the politics of truth
remained. Even this discourse can also be defined as the politics of truth. The moral code
of the democratising politics of truth was characterised by a universalist orientation. It is
not grounded, however, maintain unambiguously that the moral code in question
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developed post-conventional subjectivity or socialness, but it is grounded to maintain that
it at least made possible the development of such a subjective and collective identity
unlike the National Socialist moral code did.
The progress of learning processes in the direction of communicative rationality
leaves, however, a lot to be desired. But if the new politics of truth are compared to the
earlier totalitarian politics of truth and its moral code, it is grounded to argue that it was a
great advance into this direction. The pedagogical processes also had an influence on the
progress of social learning processes into this direction, as it is especially the pedagogical
processes between subjects that provide the situations in which new kinds of moral
consciousness emerge. The post-conventional "moral code" based on universal human
worth became the officially accepted moral code in this social and international situation.
Beneath the surface the conservative-nationalistic moral code also survived, which has
manifested itself culturally and also in scientific discourses in racism, neoconservative
groupings, and revisionist approaches. The ethics of science and moral issues were in a
highly precarious state even in the new situation, which is proved for instance by the
struggles in the connection of the dismissals of university and teaching staff. The most
important thing is, however, that moral questions were given attention in the discourses of
critical theory. Yet it is necessary to ask the rhetorical question if the fact that a discourse
emphasises democracy secures it a cognitively privileged position that makes it possible
to maintain that the discourse is more truthful than another one. It is at least possible to
maintain that it is morally more justifiable.
So far as the connections between scientific knowledge and power are concerned, it
can be argued that there were major differences in the degree of hierarchy in the
organisation of knowledge between the two politics of truth. Meanwhile hierarchy
determined to what extent it was possible to produce knowledge and discourse that was
capable of resistance. The final conclusion is, however, that the change in the politics of
truth did not take place through discursive resistance, but it was realised due to the
military change in the power regime that was "external" to the scientific community. This
produced a discourse and a politics of truth that enabled critical argumentation and the
discursive power struggles that are typical of democratic scientific communities. Both
types of rationality, the communicative and instrumental-strategic ones, the former of
which materialised in discursive morality and the latter as dominating power, moved the
historical learning processes but produced different results. The most important problem
is what kind of rationality starts in each case to direct the mainstream of history and what
can be learned from the pathologies of historical learning processes. It can be maintained
on the basis of historical evidence that traces of a different rationality, the communicative
one, can even be found in pathologies such as Auschwitz. The zones of communicative
rationality did not, however, have a chance to direct history under a totalitarian power
regime, because it would have required that people who created such a marginal
phenomenon should have had the power to direct the course of history. This requirement
is contrafactual in relation to the principles of discourse ethics and communicatively
formed morality. As a critical comment a further question much be asked: to what extent
is it realistic to assume that the disputable requirements for validity are acknowledged or
that the communication takes place in a symmetric way?
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It is justifiable to criticise Habermas’ idea of the ideal speech situation for the fact that
it presupposes omniscience or someone knowing the final truth, as truthfulness can
ultimately only be evaluated if it is known. This possibility is questioned and proved to be
an ill-founded ideal by the historical analysis of the National Socialist politics of truth.
The National Socialist politics of truth broke consciously the requirement for the validity
of truth, justice and honesty through its manipulative ideology, as its goal was to construct
a great "collective lie". Meanwhile the declarations of democratising discourses attempted
to realise these requirements for validity, even though the manipulative aspect was still
realised in the practices of the politics of truth. In both of the politics of truth the central
elements were power relations in which the conditions of symmetrical communication
were not materialised, although they had been expressed as goals for the discourse aiming
at democratisation. Although it is not grounded to argue in conclusion that learning
processes directed by instrumental rationality were replaced by ones directed by
communicative rationality, it is grounded to maintain that the learning processes directed
by communicative rationality now became worthy of pursuit.
So what was learned from Auschwitz, and what was not learned? On the superficial
level of official politics, more democratic and moral social practices were learned, which
has not, however, been able to make sure that the pathologies of the historical processes
that led to Auschwitz do not still live on the deep level that can be excavated from the
depths of history – on both the individual, collective and social levels.
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