
SYTZE STEENSTRA 

Stijl als grondslag 
HetJilosojïsch schrijverschap van Adorno 

Potlood en gum zijn voor het denken van 

meer waarde dan. een staf van assistenten. 

Adorno 1982a, 1691 

De laatste jaren lijkt zich in Nederland het oordeel, te verbreiden dat Adorno eigenlijk 

niet kon schrijven. Lolle Nauta noemde Adorno's Dialektik der Aufkldrung onlangs in 

Krisis 'zo ingewikkeld dat ze haast niet te lezen is', en hij staat niet alleen. Als er over 

Adorno's werk wordt geschreven, gebeurt dat vaak in termen als 'ondoorgrondelijk' 

en 'te massief te totalitair en te hermetisch'.2 Zeker nu geen enkel boek van hem. meer 

in Nederlandse vertaling te koop is, zou dit ertoe kunnen leiden dat Adorno in 

Nederland niet meer gelezen wordt. De huidige boom in de internationale belangstel

ling voor Adorno's werk zou dan aan Nederland voorbijgaan (Gibson en Rubin 2002, 

1). Dat zou jammer zijn. Zoals Edward Said schreef" kan Adorno's schrijfstijl vanwege 

de dichtheid en de extreme complexiteit en interne verwevenheid ervan al heel snel 

ongeduldig maken., maar desondanks levert een geduldige interpretatie gewoonlijk 

een grote rijkdom op aan opmerkelijk frisse, directe en zinnelijke inzichten (Said 

2002, 198). 

Volgens Nauta is de doorslaggevende tekortkoming van. Adorno's werk het sub

ject-objectmodel dat hij hanteert. Hij volgt daarin Habermas. Toen die in de jaren 

tachtig zijn. theorie van het communicatieve handelen presenteerde als overkoepelen

de synthese van pragmatische taalfilosofie en maatschappijkritiek, nam hij niet alleen 

afscheid van de grote geschiedfilosofische syntheses a la Marx en Hegel, ook Adorno 

had afgedaan. Habermas was ooit Adorno's assistent en gold later als diens opvolger, 

zonder twijfel de voornaamste representant van de tweede generatie van de kritische 

82 theorie. Vandaar dat het veel. indruk maakte, zeker ook in Nederland, toen Habermas 

in 1985 Adorno's filosofie omschreef als te literair, te nietzscheaans en te zeer een vorm 

van totaliserende zwartkijkerlj. In de jaren zestig had Habermas Adorno nog geprezen 

Krisis 2005 | t vanwege zijn uitzonderingspositie te midden van de hoogleraren, als schrijver te 

midden van de ambtenaren (Habermas 1987, 161); maar onder Invloed, van de taal

handelingstheorieën is die literaire kwaliteit blijkbaar van een deugd in een ondeugd 

omgeslagen. Verder verwijt Habermas in zijn theorie van het communicatieve hande

len Adorno dat hij geen theorie van de mimesis heeft afgeleverd (Habermas 1988,512). 
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Blijkbaar zou zon theorie volgens hem een scherp afgebakende positie moeten inne
men, een vakje in een van de vele tabellen waarin Habermas het theoriebestand van 
filosofie en sociale wetenschappen onderbrengt. ^ 

Het is hem uiteindelijk te doen om verstaanbaarheid. Daarom wil hij de duide- * 
lijkheid van filosofische begrippen niet laten ondergraven door literaire frivoliteiten: . 70 
filosofie en literatuur moeten duidelijk gescheiden blijven. Natuurlijk is filosofie niet T 
los te zien van retorische en literaire kwaliteiten, maar die moeten wel ondergeschikt m 
blijven aan gedisciplineerde argumentatie (Habermas 1985, 245-245). In Nauta's — 
woorden: 'Esoterische literaire tradities, hoe vruchtbaar ook in bepaalde periodes, vor
men voor intellectuele activiteiten geen gunstige voedingsbodem' (Nauta 1987, 34). 

Dit staat recht tegenover de al meer dan twee eeuwen oude traditie van filosofisch 
dichterschap waartoe volgens mij ook Adorno's werk gerekend moet worden. Onder 
andere Manfred Frank heeft er in een reeks boeken op gewezen dat in de Duitse vroeg-
romantiek het Inzicht is uitgewerkt dat het zelfbewustzijn zichzelf niet kan funderen, 
en daarom Ironisch genoeg Is aangewezen op de stijlmiddelen van de kunst en op de 
symbolen van de poëzie om de waarheid te kunnen benaderen. Nauta's wantrouwen 
jegens 'esoterische tradities" verdient het te worden omgekeerd: nieuwe vormen van 
sensibiliteit zijn dé gunstige voedingsbodem voor intellectuele en filosofische acti
viteit. In Novalis' woorden: 'Dies 1st der Kern meiner Philosophic. Je poëtischer, je 
wahrer'. Stijl is niet ondergeschikt aan verklaring of argumentatie, het Is geen verpak
king voor de Inhoud, maar de Inhoud zelf Filosoof en literatuurwetenschapper Frank 
heeft erop gewezen dat dit een radicaal inzicht Is, waaraan we vandaag nog steeds niet 
echt gewend zijn (Frank 1992, 63). Andere onderzoekers stellen ronduit dat grote 
delen van de Europese literatuur uit de negentiende en twintigste eeuw regressief lij
ken zodra ze worden vergeleken met de Inzichten van de Jena'er romantiek (Steenstra 
2003, 241 e.v.). In recente literatuur over Novalis, Frledrich Schlegel en de andere vroe
ge romantici wordt benadrukt dat hun filosofie van de stijl zich duidelijk onder-
scheldt van de subject-objectmodellen van Kant, Fichte en Hegel (Frank 1992, 6z; 
Gasché 2002,51). Deze filosofie kent geen subjectiviteit die zichzelf absoluut fundeert 
en zich op die basis kan Identificeren met een veelomvattend object als de plicht, de 
staat, de wet, de loop van de geschiedenis of de arbeidersklasse. Volgens Novalis c.s. is 
subjectiviteit wezenlijk zwevend, In flux, zonder vast bodem in zichzelf en daarom 
afhankelijk van stilering om een vorm te vinden. Die vorm is onvermijdelijk voorlo
pig en kan dus met een zekere ironie en zelfkritiek bekeken worden. 

Ik pleit ervoor om ook Adorno's werk te rekenen tot deze traditie. Zijn filosofie is 83 
met gebaseerd op een subject-objectmodel, maar Is een filosofie van de stijl Daarmee 
is de dialectiek, het subtiele uiteenrafeien van de manieren waarop subject en object 
elkaar wederzijds voorondersteilen, natuurlijk niet opeens achterhaald. Adorno Krisis 20-05 1 1 
besteedt er veel aandacht aan en geeft daarbij voorrang aan het object, wat neerkomt 
op een Ironische omkering van de Idealistische traditie. Dat zijn versie van de dialec
tiek het doet zonder vast standpunt, dus zweeft en zwerft, past natuurlijk ook uitste
kend bij de traditie van Novalis. 



Adorno's teksten refereren voortdurend zowel expliciet als impliciet aan een poë-

tisch-filosofische traditie die loopt van de vroegromantiek naar het symbolisme en het 

modernisme, en dit draagt ongetwijfeld bij aan de verwarring en frustratie die zijn 

werk kan oproepen. Deze traditie maakt immers niet of nauwelijks deel uit van het 

programma van de studie wijsbegeerte in Nederland. Door het ontbreken van. die 

achtergrond lijkt Adorno's stilistische benadering al gauw puur willekeurig, terwijl 

zijn kritiek op de begripsmechaniekjes waarmee veel filosofen opereren alsof ze voor 

eens en. altijd duidelijk zouden zijn (bijvoorbeeld tweedelingen als stijl/argument, 

literatuur/filosofie, vorm/inhoud en esoterie/exoterie) is dat het gebruik daarvan zelf 

meestal op willekeur berust. Pas wie het belang van stijl en poëzie voor Adorno's werk 

erkent, kan ook zijn opvatting van mimesis en van filosofische retoriek naar waarde 

schatten. 

Schrijven en schaven 

Work while you work, play while you play - een schoolvoorbeeld van 

onderdrukkende zelfdiscipline. (...) Men zou zich toch onmogelijk 

Nietzsche kunnen voorstellen in een kantoor, met een secretaresse die 

in de ontvangstruimte de telefoon aanneemt, tot vijf uur achter 

de schrijftafel, en als de dagtaak erop zit een partijtje golf. 

Adorno 1982a, 169-170 

Toen ik in 1980 voor het eerst Dialektik der Aufklanmg las, deed het boek me nog het 

meest denken aan een paar literaire meesterwerken die ik op de middelbare school 

had gelezen: Multatuli's Max Havelaar en Louis Paul Boons Kapellekensbaan. Ik was toen 

een. beginnende sociologiestudent en beschikte in de verste verte niet over het filoso

fische en culturele referentiekader dat nodig zou zijn geweest om het boek tot in 

detail te kunnen begrijpen. Net zomin, trouwens, als ik een analyse had kunnen 

geven van, bijvoorbeeld, romantische reflectie als structurerend element in de Max 

Havelaar, of van de verhouding van De Kapellekensbaan tot andere modernistische en 

allegoriserende romans. Ik liet me graag meeslepen, verrast dat zulke boeken beston

den, dat er zo duizelingwekkend veelzijdig en overrompelend meerstemmig kon. wor

den geschreven. Nederlandse essayisten als Cyrilie Offermans en Jacq Vogelaar hadden 

zich voor Adorno's werk ingezet; misschien had hun liefde voor het experiment aan-

84 stekelijk op mij gewerkt. 

De omvangrijkste van de Adorno-biografieën die zijn verschenen in 2003, het hon

derdste geboortejaar van Adorno, die van Stefan Müller-Doohm, maakt vooral duide-

Krisis 2005 ) 1 lijk hoe intensief Adorno schreef Adorno suggereerde eens, over een ongelukkige bui

tenechtelijke liefdesrelatie van zijn compositieleraar en vriend Aiban Berg, dat Berg 

misschien eerder behoefte had gehad aan onvervulbaar verlangen om zijn Lyrische Suite 

te kunnen componeren, dan dat de Lyrische Suite bedoeld was om. uiting te geven aan 

Bergs liefde. Als dit iets duidelijk maakt, dan vooral hoezeer alles in Adorno's eigen 
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leven ger icht was op zijn werk, he t schrijven, en ui teindel i jk daaraan dienstbaar werd 

gemaak t (Mül le r -Doohm 2003, 323 en 98). Zijn manier van schrijven was bewerkelijk. 

Adorno was gewend een soort filosofisch dagboek bij te houden , door zijn invallen en I 

overwegingen in een reeks not i t ieboeken te noteren. Gebru ikmakend van zijn. aante- § 

ken ingen dicteerde hij vervolgens zijn teksten, gewoonli jk aan Gretel Karplus, zijn 70 

vrouw. Op het typoscript bracht Adorno dan met de hand wijzigingen aan tot het 1 

papier helemaal vol was, en opnieuw uitgetikt moest worden. Dit procédé kon hij wel 

twee of drie maal herhalen voor de definitieve tekst gereed was (Tiedemann 1992,1.27-

1.28). Desondanks is zijn oeuvre omvangrijk. Behalve vele boeken en esszys schreef 

Adorno een ononderbroken stroom muziekkritieken, en daarbij komt nog een uitge

breide briefwisseling. Het resultaat van dit levenslange schrijven is niet alleen de 

twintig delen van Adorno's Gtsammdte Schriften, ter omvang van. een flinke encyclope

die. De beheerders van zijn nalatenschap verwachten daar nog eens meer dan dertig 

boekbanden aan toe te voegen, gevuld met hoorcolleges, onvoltooide monografieën, 

dagboeken, poëtische experimenten en zo meer. Geen wonder dat Adorno's biografie 

leest als een ononderbroken strijd met het bijna of helemaal overwerkt zijn. 

Filosoferen betekende voor Adorno interpreteren. Hoewel hij verbonden was aan 

het Institut fiir Sozialforschung, waar in de lijn. van Marx ('Die Philosophen haben die 

Welt nur verschieden ïnterpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verandern) de filoso

fie werd betrokken op de politieke actualiteit, bleef voor Adorno de filosofische praxis 

een puur interpretatieve bezigheid. Hij wantrouwde alle pasklare filosofische ant

woorden, of ze nu idealistisch of materialistisch, fenomenologisch of existentialistisch 

waren. In een lezing uit 1931, gehouden naar aanleiding van zijn eerste aanstelling als 

docent, stelde hij onomwonden dat de symbolen van de filosofie uiteengevallen zijn, 

zodat er niets anders opzit dan met de brokstukken al puzzelend iets nieuws in elkaar 

te zetten. Zijn. filosofie is dus in de kern een vorm van essayistisch schrijverschap 

(Adorno 1990, 325-344). Het doel van die essayistische experimenten is nieuw licht te 

laten schijnen op de actualiteit. Daarbij werd Adorno gestimuleerd door een reeks fel 

verhitte en theoretisch wijd uitwaaierende cafédebatten waaraan hij rond 1930 in 

Frankfurt deelnam, debatten, waarin de deelnemers in Adorno's eigen woorden 

"elkaar als wilde dieren besprongen, met een bijna onvoorstelbaar gebrek aan terug
houdendheid, waarin men ook voor de felste aanvallen op de ander, dat die Ideologisch 
was of juist omgekeerd, dat hij bodemloos zou denken of wat dan ook, niet terug
deinsde, maar zonder dat dat aan de vriendschap ook maar in het minst afbreuk deed" 85 
(Müller-Doohm 2003, 217). 

In Adorno's werk wordt er inderdaad volop geëxperimenteerd. Mark Twain komt er 

voor naast Johannes Brahms, en drukte bij een vluchtheuvel voor het Frankfurtse the

ater om middernacht kan in een handomdraai worden omgevormd tot een literaire 

rebus die model staat voor de explosieve blokkades en de kunstmatig opengehouden 

leegtes in de moderne maatschappij (Müller-Doohm 2003, 215-216). Zodoende kan de 
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lezer soms in Adomo's teksten de echo's horen, van die cafétafel waaromheen niet 

alleen Max Horkheimer, Friedrich Pollock, Karl Mannheim en Paul Tillich opgewon

den debatteren - enkele van de werkelijke leden van dat 'kransje' van geëngageerde 

Intellectuelen - maar ook Adorno's andere leermeesters en discussiepartners, Waker 

Benjamin, Alban Berg, Siegfried Kracauer - en vooral ook de papieren deelnemers aan 

het debat. Kant en Hegel, Nietzsche en Marx, Freud, Goethe, Schönberg en Kraus 

bestellen nog een rondje, terwijl Adorno als gangmaker ze toeroept om toch vooral 

geen blad voor de mond te nemen bij het bespreken van elkanders werk, de laatste 

politieke ontwikkelingen, of van zulke uiteenlopende sensaties als Picasso, Mickey 

Mouse en Chaplin. Tot in zijn meest technische studies weet Adorno Iets van deze 

sfeer vast te houden, als hij zijn studenten, oproept om tijdens het studeren desnoods 

beledigingen bij Hegel in de kantlijn te kladden;3 als hij Heidegger en. "de heidegge-

rei' voor schut laat zetten in een parodie van een cabaretier (Adorno 1964,75-77); zelfs 

in zijn meest ernstige en bittere passages noteert hij dat filosofie weliswaar uiterst ern

stig is, maar altijd een element van spel en doen alsof in zich draagt. Adorno schreef in 

zijn programmatische opstel Der Essay als Form dat de wet waaraan een goed essay in de 

kern heeft te voldoen, die van de ketterij is (Adorno 1981, 33). Altijd benadruktAdor.no 

in zijn werk dat retoriek en Darstellung, oftewel literaire representatie, wezenlijke 

onderdelen van het denken zelf zijn (Adorno 1982b, 65). 

Maar een geschreven tekst stelt andere eisen dan een verhit debat in een café. Bij 

het geduldig schaven aan zijn alinea's hield Adomo twee stilistische voorbeelden voor 

ogen: Alban Berg (1885-1935) en Waker Benjamin (1892-1940). Adorno kende aan hun 

werk een bijna absolute geldigheid toe en bleef daaraan, levenslang trouw. Hoewel hij 

een stuk jonger was, raakte hij met beiden bevriend. Adorno heeft zijn twee leer

meesters wel met elkaar vergeleken. Hij noemt hen allebei genereus en ruimhartig, 

volkomen geconcentreerd op het detail zonder daarbij het grote gebaar uit het oog te 

verliezen, en vooral voorbeeldig door hun toewijding aan het werk (Adorno 1986a, 

342, 355, 366 en Adorno 1981, 578). 

Procédés 

Het werkelijk karakteristieke aan Schumann - en vervolgens 

aan Mahleren Alban Berg - Is het zichzelf-niet-kunnen-vasthouden, 

het zich weggven, weggooien. Het romantische principe betekent hier: 

86 het bczits-karakter van de ervaring, en zelfs het ik, opgeven. 

Adorno 1994, 224 

Krisis 2005 i t Adorno had een door en door muzikale opvoeding genoten. Hij bezocht tegelijk, con

servatorium en universiteit, en wilde daarna een carrière als componist nastreven. Het 

muzikale Ideaal dat hem voor ogen stond, vond hij verwezenlijkt in de muziek van 

Alban Berg: diens muziek, klonk voor Adorno alsof Schönberg en Mahler tegelijk wer

den gespeeld. (Adorno 1986a, 340). Voldoende reden voor hem om naar Wenen te ver-

http://benadruktAdor.no
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huizen en bij Berg compositielessen te nemen. Het ligt misschien niet voor de hand 

om compositorische procédés toe te passen in filosofische esszys, maar Adomo heeft 

filosofie en muziek altijd als nauw verwant beschouwd. In 1925, een halfjaar na zijn 

eerste les bij Alban Berg, schreef Adomo in een brief aan zijn Tleber Herr und Meister' 

dat hij nu ook bij het schrijven van opstellen streeft naar een nieuwe stijl, waarbij een - 5> 

opstel niet langer is geordend naar een samenhang aan de oppervlakte, maar waarin 1 

de maatstaf bestaat uit de continuïteit van de ontwikkeling van een gedachtegang, en 

uit de hypothetische gelijktijdigheid en daadwerkelijke gelijkwaardigheid van de ver

schillende Intenties. Hij wil dus niet langer gebruik maken van indelingen in hoofd

stukken en paragrafen waarin thema's los van elkaar worden behandeld, maar uit

drukkelijk schrijven zoals Berg componeert (Adorno-Berg 1997, 43-44). 

Adomo heeft de Invloed van Bergs lessen duidelijk beschreven: 

Hij besteedde er veel liefde aan om mij van. mijn remmingen bij het componeren af te 

helpen, zo goed als hij mij, in. tegenstelling tot Schönbergs gedrag tegenover zijn leer

lingen, steeds aanmoedigde; ik geloof dat hij het afkeurde dat ik nog iets anders deed 

dan componeren. Om mij ervan af te brengen mij zozeer in details vast te bijten, dat 

het afbreuk deed. aan de samenhang, of om een stuk vooruit te helpen wanneer ik daar 

de moed. niet meer toe had, gaf hij mij de raad om van. lange passages slechts een of twee 

stemmen te schetsen, eventueel zelfs zonder noten in te vullen, alleen met ritmes of 

bogen, als het ware met neumen (het gregoriaanse 'wenkenschrift' dat aanduidingen 

gaf voor het omhoog of omlaag gaan van de melodie, en informatie over relatieve leng

te en beklemtoning van delen daarvan); later heb ik die truc in een literaire techniek 

vertaald' (Adomo 1986a, 365). 

Deze schrijfwijze is goed te herkennen in de lange dialectische passages uit Adorno's 

latere werk, waarin tegenwerpingen en tegenwerpingen op tegenwerpingen elkaar 

opvolgen zonder dat alle kritische voorbehouden zich laten herleiden tot een enkel 

vast standpunt. Adorno was zich wel bewust van dit zwevende karakter van zijn filo

sofische teksten, schreef erover en benadrukte dat uit dit 'componeren met begrip

pen" de verwantschap van filosofie met muziek blijkt (Adorno 1982b, 115; vgl. 44-45). 
Dit is waarschijnlijk het opvallendste aspect van Adorno's schrijfwijze. Zijn manier 

om negatie op negatie op negatie te stapelen is eens geparodieerd in een versje: 

imneindasja g_ 

im ja im nein das nein 

im nein im ja lm nein das ja 

lm ja lm nein lm. ja lm nein das nein Kri$i$ . f 
im nein im ja im nein lm ja im nein das ja 

im ja im nein im ja lm nein im ja lm nein das nein 

ach wie kanns möglich sein (Naeher 1984, 251) 



Als Adorno niet is blijven steken in zo'n abstract welles-nietesspel, is dat omdat hij vat 

heeft op de begrippen waarmee hij componeert, en erin. slaagt elk van hen een speci

fieke klankkleur of een extra lading mee te geven. Ook in dit opzicht zijn Bergs com

positielessen vruchtbaar geweest. Berg gaf Adorno de raad iedere muzieknoot te voor

zien van een voorteken - een kruis, mol of herstcllingsteken - om duidelijk te maken, 

dat geen enkele noot vanzelf spreekt (Adorno 1986a, 365). Op overeenkomstige wijze 

zijn Adomo's teksten tot in het detail gearticuleerd. ledere vakterm, afzonderlijk, 

wordt gekwalificeerd door hem. te koppelen aan een term uit een. ander register; een 

filosofisch concept wordt verbonden met een artistiek procédé, met historische en 

politieke omstandigheden, een psychisch mechanisme, of met een concept uit een 

contrasterende school. Het Is Adorno's expliciete bedoeling, de geschiedenis die in de 

filosofische terminologie gestold is, weer hoorbaar en zichtbaar te maken. Een woord, 

als 'wereldbeschouwing (Weltanschauung) dateert hij bijvoorbeeld rond 1890 of 1900; 

hij associeert het met Jugendstil en suffragettes, met lijkverbranding als modever

schijnsel en met het monisme, de ooit invloedrijke poging om. het christendom te ver

vangen door een nieuwe godsdienstige leer op natuurwetenschappelijke grondslag. 

Elders verbindt Adorno de invloed van Kants categorische imperatief aan de gehecht

heid van de burgerij aan de verplichte zondagsrust, of hij koppelt de denkarbeid van 

Hegei aan de muziek van Beethoven, waarin motieven en thema's onophoudelijk 

worden bewerkt (Adorno 1973,124; Adorno 1982b, 386; Adorno 1994, 31). Zo probeert 

Adorno iedere wijsgerige abstractie in te vullen met uiteenlopende historische erva

ringen die er niet alleen kleur en smaak aan geven, maar er uiteindelijk de betekenis 

van uitmaken. 

Poëtica 

Benjamins gedacten stralen, in een. kleur die in 

het spectrum van begrippen nauwelijks voorkomt. 

Adorno 1981, 56S 

Nog belangrijker dan de lessen van Alban Berg was voor Adorno het voorbeeld van 

Waker Benjamin. Adorno heeft aan Benjamin de meest uitbundige complimenten 

gewijd die in zijn oeuvre te vinden zijn. Hij schrijft dat hij zich Benjamin best had 

kunnen voorstellen als een tovenaar met een. hoge hoed, en dat Benjamins filosofie een 

88 met weergaloze waardigheid verbonden belofte van geluk bevat (Adorno 1981, 568; 

Adorno 1976, 284). In vrijwel alles wat Adorno na 1928 heeft geschreven is de invloed 

van Benjamin te herkennen, steeds weer neemt Adorno impulsen, van hem op om er 

Krisis 2005 ] 1 verder aan te werken (Buck-Morss 1977, 21). 

Benjamins filosofie laat zich nauwelijks karakteriseren in de termen van de gang

bare filosofische scholen en begrippen, omdat hij centrale impulsen van zijn werk niet 

daaraan heeft ontleend, maar aan de romantische en symbolistische poëzie van 

Goethe, Novalis en Hölderlin, aan Nietzsche en Baudelaire, en aan Mallarmé, Valéry, 
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George en Hofinannsthal. Poëzie moet hier in de .ruimste betekenis van het woord 

worden opgevat: als poging om de werkeiijkheid in haar geheel als stilistische eenheid 

weer te geven. Poëzie verenigt in deze opvatting alle genres in zich, van de omvang- ™ 

rijkste epische roman tot het kortste gedichtfragment, maar dat niet alleen. Ook g-

natuurwetenschappelijk onderzoek en filosofisch en theoretisch werk kan. deel uit- 5 

maken van poëtische pogingen om de werkelijkheid van de ervaring in zijn geheel f 

weer te geven, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het natuuronderzoek van Goethe en uit de m 

filosofische literatuur van Nietzsche. Het theoretische aspect van deze poëtica wordt 

goed. getypeerd door Novalis' (alleen in fragmenten uitgevoerde) encyclopedieproject. w 

Hierin ging Novalis uit van de vooronderstelling dat de verschillende wetenschapsge

bieden, de disciplines en de menselijke vaardigheden eikaar wederzijds zouden kun

nen verhelderen en verklaren. Dit vooronderstelt uiteindelijk een universele harmo- 5" 

nie, de samenhang van alles met alles - die door een dichter natuurlijk alleen maar 

gedeeltelijk en onvolkomen kan worden, verwoord (Schuke-Sasse 1997,176). 

In de eerste decennia, van de twintigste eeuw leefde de romantische traditie in 

Duitsland weliswaar volop, maar vrijwel alle invloed ging uit van precies die facetten 

van de romantiek die immuun lijken voor ironie en zelfkritiek. Invloedrijk waren de 

cultus van het genie, de kunstenaar als machtige profeet, het kunstwerk als organi

sche en onaantastbare eenheid die ais grondslag kan dienen voor de hernieuwde vita

liteit van de jeugd, het volk, de natuur en de mythe.4 De betoverende uitstraling die 

Adorno aan Benjamin toeschreef, is zijn uitdrukking voor het gegeven dat Benjamin 

als geen ander de kritische versie van de romantische poëtica wist te belichamen. 

Benjamin wist zulke uiteenlopende interpretatiemodellen als surrealisme, kantia-

nisme en. marxisme zó met elkaar en met de romantische traditie te verbinden dat zij 

eikaars motieven, ophelderen en. louteren, een voorbeeld dat voor een interpreterend 

filosoof als Adorno van onschatbare waarde was. Werkelijk romantisch is volgens 

Benjamin niet de verheerlijking van een (voor kritische benaderingen onbereikbare) 

innerlijke belevingswereld, maar juist de opvatting dat kunstwerken en talige inter

pretaties in principe onbeperkt kritisch en reflexief zijn. Kritische reflectie op kunst

werken door middel van kunstwerken (bijvoorbeeld essays) is voor Benjamin de aan

gewezen weg om tot inhoudelijke en positieve resultaten te komen in de filosofie.5 

Benjamins definities zijn soms onbeschroomd poëtisch: 

'Als de slaap het hoogtepunt van lichamelijke ontspanning is, dan is de verveling dat-

van de geestelijke. De verveling is de droom.vogel die het ei van de ervaring uitbroedt. 89 

Geritsel in het bladerdak jaagt hem weg. Zijn nesten, de bezigheden die hand in hand 

gaan met verveling, zijn in de steden al verdwenen en beginnen ook op het platteland 

uit te sterven (Benjamin 2001,4.1). Krisi$ 2005 1 1 

Het gaat echter niet om gevoelvolle mooischrij verij, maar om het zo precies en objec

tief mogelijk beschrijven en begrijpelijk maken van de Individuele ervaring in al haar 

facetten. Subjectiviteit en innerlijkheid zijn daarvoor onmisbaar, maar een. leidraad In 



het werk van Benjamin en Adorno is dat ook. de meest intieme en persoonlijke hoek

jes waarin ervaringen zich schuilhouden, mede vormgegeven, zijn door algemene 

historische en maatschappelijke ontwikkelingen. In hun werk Is subjectiviteit als een 

film. die maar al te vaak elders, en door anderen, is geregisseerd en. gemonteerd. Bij eer

ste kennismaking werkt dit shockerend, alsof de auteur de lezer een pijnlijke mate van 

schizofrenie opdwingt. Het gaat hierbij echter niet om een romantische vorm van 

verheerlijking van de waanzin, maar om het verlangen om de ervaring zo precies 

mogelijk vast te leggen, ongecensureerd en vrij van clichés. Juist de ervaringen die het 

moderne subject-objectmodel van. de filosofie onder het vloerkleed schuift, de erva

ringen waarin, het subject zich niet autonoom en goedgefundeerd toont, verdienen 

daarom de belangstelling. Dit antisubjectivisme Is volgehouden tot in de poëtica zelf 

Adorno schreef Benjamin in een brief 'Ik zou. geen beter materialistisch programma 

weten dan die uitspraak van Mallarmé, waarin hij literaire werken definieert als niet 

geïnspireerd, maar van woorden gemaakt' (Adorno-Benjamin 1994, 170). 

Volgens Benjamin, en Adorno is hem daarin gevolgd, bestaat er een specifiek filo

sofische literaire stijl die daarvoor een voorwaarde is. In de Inleiding van zijn boek 

Ursprung des deutschen Trauerspiels heeft Benjamin de vier kenmerken genoemd, die zijn 

ideaal van filosofisch schrijverschap typeren: 

'Het zijn: de kunst om de gedachtegang te onderbreken, in tegenstelling tot het aan

eenrijgen van deducties; de vasthoudendheid van het essay in tegenstelling tot de geste 

van. het fragment; herhaling van motieven in tegenstelling tot oppervlakkig universa

lisme; en de volheid van geconcentreerde positiviteit in tegenstelling tot negatieve 

polemiek' (Benjamin. 1982,14). 

Het is niet moeilijk aan te geven waar deze voorschriften zich tegen richten. Het aan

eenrijgen van. deducties, wat Benjamin afwijst, is kenmerkend voor het rationalisme, 

door Descartes dwingend aanbevolen als enig geldige, niet-retorische schrijfwijze. 

Het schrijven in losse fragmenten ligt in zekere zin voor de hand als oppositionele 

vorm, tegenover de rationalistische systematiek, en kenmerkt ook Benjamins eigen 

werkwijze. Maar een romantische poëtica kan al snel leiden tot een werkwijze die lou

ter losse vonken van Inzicht noteert, puntige invallen (Witze in de terminologie van. 

Jena) zoals er talloze in de verzamelde werken van Novalis en Friedrich Schlegei voor

komen. Benjamins nadruk op vasthoudendheid wil voorkomen dat de filosoof in. dit 

90 onbevredigende voorstadium van. onsamenhangende notities blijft steken. 

Oppervlakkig universalisme is het kenmerk bij uitstek van de allesomvattende over

zichtswerken, van de negentiende eeuw tot op de dag van vandaag ('Botsing van cul-

Krisis 2005 | 1 turen!' 'Einde van geschiedenis!'), een vorm van filosofie waarin grote rationalistische 

en idealistische pretenties schuilgaan onder een min of meer empirisch jasje. En gelet 

op de strenge eisen van deze eerste drie voorschriften, die afwijzing van een groot deel 

van de filosofische productie inhouden, spreekt het laatste voorschrift eigenlijk voor 

zichzelf* Benjamin wil niet blijven steken in het afkammen van de mislukkingen van 
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een ander, maar zelf vruchtbaar werk schrijven. In navolging van de vroege romantiek 

wil Benjamin kritiek gebruiken als een positief medium: door kritische reflectie moet 

uit een goed kunstwerk een nog beter kunstwerk ontstaan, en moet een waardevolle 

traditie tot nieuwe bloei komen (Benjamin 1980, 51 en 67). Ook voor Adorno's werk 

zijn deze voorschriften bindend, en het loont de moeite om na te gaan hoe hij ze heeft - 70 
verwerkt. 

In zijn programmatische opstel Der Essay ah Vorm heek Adomo zich expliciet 

gekeerd tegen Descartes'' vier regels van de methode. Het rationalistische voorschrift 

om. te vertrekken vanuit de eenvoudigste uitgangspunten staat haaks op de essayistiek 

zoals Adorno die beoefent. Hij gaat uit van het ailercomplexste, niet van het eenvou

digste; in een essay wordt vanaf de eerste stap zo veellaglg geschreven als het onder

werp vereist (Adorno 1981, 22-23). Volgens Adorno ontstaat kennis in "een vlechtwerk 

van vooroordelen, zienswijzen, innervaties, zelfcorrecties, vooruitlopende projecties 

en overdrijvingen, kortom in de dichte en. gefundeerde, maar bepaald niet op alle 

plaatsen transparante ervaring (Adorno 1982a, 100). De cartesiaanse methode, de eis 

van helderheid en welonderscheldenheid, staat daar haaks op. 

Dat ook Adomo het schrijven begon met losse, fragmentarische notities is goed te 

zien aan zijn In onvoltooide staat uitgegeven boek over Beethoven, en ook in Minima 

Moralia, waarin Adorno tussen uitgewerkte aforismen, in feite esszys in klein formaat, 

ook vijf groepjes losse Invallen opnam, onder titels als Xwergohst (miniatuurvruchten) 

en Zweite Lese (tweede oogst, bijvoorbeeld van druiven). Behalve typische aforismen als 

'de splinter in je oog is het beste vergrootglas' zijn hierbij ook verscheidene Invallen 

die Adorno later tot complete essays heeft uitgewerkt. Uit de losse Inval Vreemde 

woorden zijn de joden van de taal ontstonden jaren later twee complete artikelen over 

het gebruik van vreemde woorden (Adorno 1982a 141; Adorno 1981, 216-232 en 640-

646). Soms vat Adorno In een kernachtige formulering zijn filosofie samen, bijvoor

beeld in 'waar zijn alleen die gedachten, die zichzelf niet begrijpen' (Adorno 1982a, 

254). Ook deze verzuchting, ontsnapt aan het verlangen te denken zonder deductief te 

argumenteren, en om in plaats daarvan op de ervaring te mogen vertrouwen, heeft 

Adorno uitvoerig uitgewerkt, bijvoorbeeld in zijn drie studies over Hegel, waar hij 

ook schrijft: 'Het ideaal is niet-argumentatief denken (Adorno 1974, 1,28). 

De herhaling van motieven die Benjamin aanbeveelt, is een van de voornaamste 

kenmerken van Adorno's werk. Zijn (vaak uitgesproken positieve) kritiek op het werk 

van de denkers, schrijvers en componisten die belangrijk voor hem waren, hield nooit 

op, maar werd keer op keer hernomen. Kant, Hegel en Benjamin, Marx, Nietzsche, 91 

Kierkegaard en Husseri, Goethe, George en Borchardt, Proust en Kafka, Beethoven, 

Mahler en Schönberg: Adomo noemt hun werk steeds opnieuw, in steeds andere com

binaties, om steeds weer nieuwe inzichten te noteren. Crisis 2005 | 1 

Hoe zit het met Benjamins vierde en laatste voorschrift, het vermijden van nega

tieve polemiek om te komen tot samengebalde positiviteit? Gaat dit ook op voor 

Adorno's schrijverschap, dat volgens critici juist gekenmerkt wordt door negativisme 

en alomvattende zwartgalligheid? In weerwil van het vooroordeel: ja. Niet dat Adorno 



nooit uitgleed. Hij besefte zelf ook wel dat zijn werk soms te sterk werd gekenmerkt 

door negativisme. Hij schreef bijvoorbeeld eenjaar na publicatie van zijn opstel Über 

den Fetischcharakter 'm der Miisik mid die Regression des Horens aan Waker Benjamin dat het 

helaas de nelging tot jeremiëren en schelden had (Müller-Doohm 2003., 8zi). Maar 

wanneer hij kunstwerken interpreteert, is Adorno in hoge mate positief: dan komt al for

mulerend zijn tastende gevoeligheid bij uitstek tot zijn recht. De reden, dat Adorno's stijl 

negatiever is dan die van Benjamin, is dat Adorno meer waarde hechtte aan het debat met 

invloedrijke filosofische stromingen, waarvan hij de centrale Impulsen zou willen los

maken om ze te enten op zijn eigen filosofische poëtica, Daardoor straalt Adorno's werk. 

rusteloosheid uit, iets waar Thomas Mann op wees toen hij Adorno's werk karakteriseer

de als een moüis animi continuus, de voortdurende beweging van de geest (Müller-Doohm 

2003, 540). Adorno maakt, zo lijkt het, voortdurend kritische voorbehouden, bij weer 

andere kritische voorbehouden, zodat zijn. werk iets heeft van een wiel dat voortdurend 

Impulsen in zich opneemt, en. steeds sneller gaat draalen; als het blad van een cirkelzaag 

lijkt Adorno's denken zich door iedere tegenstand te kunnen vreten. Maar het leidende 

motief daarbij Is dat Adorno intellectuele motieven wil losmaken van de aanspraken op 

macht en overheersing waarmee ze zo vaak verstrengeld zijn, om. ze te redden voor een 

niet machtsbeluste poëtica van het denken. 

Mythen herschrijven 

Bij een kind, wiens ouders iemand te logeren krijgen, 

klopt het hartvoller van verwachting dan ooit voor kerstmis. 

Het verwacht geen cadeaus maar een veranderd leven. (...) 

De hunkering naar een vormeloos geluk, naar de vijver 

van de salamanders en de ooievaars, die het kind maar met moeite 

leerde beheersen en die door het schrikbeeld van de boeman, 

de onmens die hem ontvoeren wil, onherkenbaar werd 

veranderd - nu vindt het kind dat van angst bevrijd weer terug. 

Temidden van zijn verwanten, en met hen bevriend, 

verschijnt de gestalte van wat anders is. 

Adorno 1982a, 234-235 

Wat Adorno over Benjamin heeft geschreven, dat het thema van zijn filosofie de ver-

92 zoening van de mythe is, geldt evenzeer voor hemzelf (Adorno 1976, 290). Zijn oeuvre 

is doortrokken van het besef dat in de geschiedenis van de mensheid de definitieve 

waarheid al te vaak is afgekondigd, en al te veel heeft vernield. Adorno is er alles aan 

Krisis 2005 | 1 gelegen om het grote reservoir aan betekenissen dat schuilgaat onder het etiket mythe 

niet zomaar voor waardeloos te verklaren in de naam van rede, wetenschap of verlich

ting. 'Mythe1 staat voor het hele mengsel van wensdroom, sprookje, roddel, nacht

merrie, overlevering en. legende, het hele scala van hoop en moed tot krampachtige 

haat dat onze ervaringen Inkleurt. Voor hem is het ondenkbaar dat verlichting (of 
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modernisering) zou betekenen dat de mensheid deze kleurenrijkdom, zou moeten, 

inruilen voor heldere, maar ook kleurloze argumentatie: verlichting zou moeten bete

kenen dat de kleuren worden verfrist, ontdaan van aangekoekte angsten. Zijn ideaal is m 

niet dat van de moderne wetenschap, redelijkheid zonder mythe, maar het veel bre- j * 

dere van de filosofie: betekenisvolheid zonder &ngst. Om daaraan te werken, is het 3 

nodig mythen te herzien, ze nieuw te interpreteren en. zonodig om te polen door ze te l 

confronteren met een andere, tegengestelde mythe. w 

Dit is te beschouwen als een uitwerking van het beroemde manifest van. de Duitse 

vroegromantiek uit 1796, dat bekend is geworden, onder de (onjuiste) titel van het 

oudste systeemprogra.rn.ma van het Duitse idealisme. Hölderlin is vaak genoemd als 

de auteur van. dit programma, maar dit is allesbehalve zeker. Hier wordt gepleit voor o. 

een nieuwe mythologie, een mythologie van de rede, die de Ideeën een esthetische, dat ST 
w ^ z e g g e n mythische vorm weet te geven om zo een weerklank te kunnen vinden in 

brede lagen van. de bevolking. Dan zuilen de verlichte en de onverlichte elkaar de hand 

kunnen reiken; de mythologie moet filosofisch worden om de mensen redelijk, te 

maken, en de filosofie moet mythologisch worden om de filosofen gevoelig te maken. 

Dit is duidelijk de oorsprong van de tweeledige these van Adorno en Horkheimers 

Dialectiek van de Verlichting: 'Reeds de mythe is verlichting, en verlichting slaat om, in 

mythologie' (Horkheimer-Adorno 1971/1987, 14). In Minima Moralia heeft Adorno het

zelfde geformuleerd in voor dat tijdsgewricht meer actuele termen: het is de voor

naamste taak van het denken alle reactionaire argumenten tegen de cultuur van het 

avondland ten dienste van de voortschrijdende verlichting te stellen (Adorno 1982a, 

254). Het achterliggende idee is, dat mythische betekenislagen altijd openstaan voor 

nieuwe interpretaties, zodat geen enkel thema definitief afgeschreven hoeft te wor

den. Benjamin heeft deze gedachte wei eens vergeleken met het theologische motief 

van de apokatastasis. Volgens hem. is het doodeenvoudig om op ieder denkbaar terrein 

van een bepaald tijdperk een. onderscheid te maken tussen het vruchtbare, vooruit

strevende, positieve enerzijds en het ten dode opgeschrevene, achterhaalde en nega

tieve anderzijds. Maar uiteraard bepaalt dan het negatieve de contouren van het posi

tieve en vice versa. Daarom, is het van het grootste belang om in het negatieve, vanuit 

een nieuwe gezichtshoek maar met behoud van vaste criteria, opnieuw een positief 

element te onderscheiden. En zo voort, totdat de hele betekenisrijkdom, is veiligge

steld (Benjamin 1983, 573). 

Adorno heeft dat, in samenwerking met Horkheimer, in Dialectiek van de Verliditifig 

op verscheidene manieren gedaan. De Odyssee is er vergeleken met het moderne posi- 93 

tivisme, de plichtenleer van Kant is er gespiegeld In De Sades calculus van het niets

ontziende egoïstische genot, en de verschillende betekenislagen van het antisemi

tisme zijn onderzocht. Dat is allemaal al vaak samengevat en toegelicht, en hoeft hier Krisis 2005 1 1 

niet herhaald te worden, (zie bijvoorbeeld Steenstra 1993). Maar het is misschien goed 

om. duidelijk te maken dat de dialectiek van mythe en verlichting als thema werkelijk 

Adorno's hele oeuvre doortrekt. Het speelt in al Adomo's boeken en. opstellen over 

muziek, met name ook In zijn Vilosofie van de nieuwe muziek, dat hij beschouwde als een 

http://systeemprogra.rn.ma


pendant van de Dialectiek van de Verlichting. Adorno kon het thema desgewenst ook 

uiterst beknopt, In anderhalve zin, behandelen. 

'Een kind dat al lezend in Duizend-en-een-nacht in een roes raakte van robijnen en sma

ragden, begon zich af te vragen wat er nu. eigenlijk zo zalig was aan het bezit van zulke-

stenen, die tenslotte juist niet als ruilmiddel maar als vast opgeslagen schat beschreven, 

worden. In deze vraag speek de hele dialectiek van de Verlichting' (Adorno 1982a, 156). 

Aan de andere kant zijn ook de meest omvattende kwesties die Adorno heeft behan

deld gebaseerd op het herschrijven van mythen. Dit geldt voor de confrontatie en ver

smelting van. het marxisme met de freudiaanse psychoanalyse, wat in handboeken 

vaak. wordt genoemd als de voornaamste prestatie van de Frankfurter Schule. Ook dit 

is, nuchter bekeken, een herziening van twee mythische stelsels, die elk claimen de 

waarheid en de weg te kennen, maar die In confrontatie met elkaar een groot deel van, 

hun pretenties hebben moeten opgeven/ 

Een veel minder bekend maar even kenmerkend voorbeeld Is Adorno's 'redding' 

van. de laatromantische dichter en essayist Rudolf Borchardt (1877-1945). Borchardt 

was een tijdgenoot van Rilke en Traki, George en Hoftnannstal, en net als dezen geob

sedeerd door het idee van een vernieuwde taal en mythologie - wat Adorno's belang

stelling voor hem verklaart. Borchardt probeerde de Duitse taal te vernieuwen, onder 

andere door Dantes Divina Comedia te vertalen in een. deels zelfgevormd, deels uit oude 

taalelementen, opgebouwd Duits, een poging om uit alle macht een taal te ontwikke

len die haaks staat op de eigen tijd. Borchardt beschouwde deze onderneming echter 

niet als een. formalistisch en. avantgardistisch experiment, maar als een strijdlustige en 

antimodernistische daad. Zijn mythische nieuwe taal zou een geestelijk pure en wils

krachtige taal zijn, gereinigd van het marchanderen en hakketakken dat Borchardt 

kenmerkend achtte voor de moderne tijd. Zijn poëtica viel daardoor samen met een 

diep reactionaire overtuiging: alleen omdat dat door zijn joodse afkomst uitgesloten 

was, sloot hij zich niet aan bij de nazi's. In plaats daarvan wendde hij zich tot de 

Italiaanse fascisten. In Dialectiek van de Verlichting is Borchardt een gesprekspartner van 

Adorno, omdat Adorno Borchardts 'cultuurfascistische' opvatting wil weerleggen dat 

zelfs het oeroude homerische epos al 'aangetast' zou zijn door democratie en. handels

geest. Adorno noemt Borchardt daar 'de belangrijkste en daarom meest machteloze 

onder de esoterici van de Duitse zware Industrie', die 'om de repressieve ideologie van 

94 dienst te zijn wat al te vroeg ophoudt met zijn analyse' (Horkheimer-Adorno 

1971/1987,60-61). 

Adorno had het eventueel bij die kritiek kunnen laten. Sinds de ondergang van 

Krisis 2005 1 t het nationaal-socialisme zijn mengsels van. antimodernisme, fascistische retoriek en 

laatromantische lyriek sowieso niet meer zo invloedrijk. Maar Adorno maakt nog eens 

een onderscheid tussen het positieve en. het negatieve in. Borchardt, zoals hij ook bij 

Brecht onderscheid maakt tussen zijn steun aan Stalin en zijn lyriek, in een. essay dat 

hij schreef als inleiding bij een selectie uit Borchardts gedichten, heeft Adorno zorg-
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vuldig de positieve kwaliteiten van Borchardt uitgelicht en diens ontwikkeling in ver

band gebracht met de voor hem maatgevende moderne poëzie, en zo eeo gedeelte van 

Borchardts werk gered voor zijn eigen poëtica, zonder diens politieke overtuigingen. m 

te verzwijgen ofte vergoelijken. Adorno schrijft dat voorzover zijn poëzie uitdrukking j * 

geeft aan de eenzaamheid van het individu en. aan diens problemen met het geaccep- 5 

teerde taalgebruik, Borchardt een bijzonder inzicht in de muzikale en technische | 

eigenschappen van de taal toont. Adorno vergelijkt zijn werk op dat punt met de 

werkwijze van Schönberg. Zoals die uit zijn muziek de verzachtende en melodieuze 

overgangen wegliet, zo doet Borchardt dat in zijn gedichten. Zodoende kan een nieuw £ 

idioom ontstaan. Dit is een manier van werken die ook sporen heeft nagelaten in 

Adorno's teksten. 

Ter afsluiting een laatste mythe die door Adorno is gereviseerd: fun. De entertain- 5" 

mentindustrie die Adorno in de Verenigde Staten leerde kennen is inmiddels iedereen 

vertrouwd, en we kennen allemaal het voornaamste beeld waarmee de bedrijfstak 

zichzelf aanprijst, dat van puur en ongecompliceerd vermaak voor het hele gezin. 

Adorno vreest de clichés waarin fun is vervat en benadrukt dat het hier gaat om. een 

ritueel, dat allang niet meer gebaseerd is op vrijwilligheid, in de formulering firn ist ein 

Stahlbad, een medicinaal bad. 'De vermaaksindustrie schrijft het onophoudelijk voor' 

(Horkheimer-Adorno 1971/1987,156). Fun 1st em Stahlbad zinspeelt op de spreuk Kriê  ist 

ein Stahlbad die in Duitsland in allerlei variaties is gebruikt om de oorlog te verheerlij

ken als bloedig, maar per saldo toch gezond ritueel waardoor knapen tot mannen zou

den worden gemaakt. Zo werd verhuld dat de wereldoorlogen in feite een technische 

strijd waren tussen economische machten, waarin individuele moed en rijpheid wei

nig tot niets betekenden. Ook voor fun geldt, volgens Adorno, dat het niet onschuldig 

is, omdat het het belang van artistieke techniek verdonkeremaant, en daarmee de 

mogelijkheden voor expressie en reflectie en dus voor esthetisch genot verkleint; fun 

maakt niet waar wat het belooft. Natuurlijk moeten zulke uitspraken niet als defini

tieve waarheid worden, gelezen, hoe onomwonden Adorno ook formuleert. Verdere 

reflectie en tegenspraak zijn altijd mogelijk en wenselijk: Adorno zelfwees er al op dat 

door absurditeiten in de trant van Mark Twain (op wiens werk Adorno zelf ooit zijn 

eerste opera had willen baseren), jun compleet anders kan uitpakken. 

Hoe een essay zich begrippen, eigen maakt, is nog het best te vergelijken 95 

met het gedrag van iemand die in. een vreemd land gedwongen is de 

taal te spreken, in plaats van die taal schools uit elementen bij elkaar te 

klungelen. Hij zal zonder woordenboek lezen. Heeft hij hetzelfde tcrisls 20-05 I * 

woord, in steeds wisselende samenhang, dertigmaal gezien, dan. heeft 

hij zich beter verzekerd van de betekenis ervan dan wanneer hij de 

opgetelde betekenissen zou hebben nageslagen. 

Adorno 1981, 21 



Walter Benjamin heeft er in een korte tekst over mimesis op gewezen dat spelende 

kinderen al het mogelijke kunnen nadoen: een trein evengoed als een windmolen, een 

dier of, zouden wij aan die lijst nog kunnen toevoegen, computerspelletjes. In. een. 

filosofie die accepteert dat er geen absolute waarheid is, is de speelruimte voor mime-

tische nabootsing net zo onbegrensd als de kinderfantasie. Novalis' poëtische uit

gangspunt dat in principe alles kan worden gebruikt ais symbool voor alles is een 

andere uitdrukking voor dit gegeven. Het domein van de mimesis laat zich dus ook 

niet afbakenen, een sluitende theorie van geldige vormen van mimesis is niet moge

lijk. Mimesis kan in plaats daarvan, worden gedemonstreerd, zodat de lezer (toe

schouwer, luisteraar) aan de hand van voorbeelden zijn begrip van mimesis kan scho

len, en daarmee zijn interpretatieve vermogens. Adorno's schrijverschap demon

streert onophoudelijk de grote mimetische mogelijkheden van filosofische, sociologi

sche en artistieke begrippen. 

Daardoor strijkt hij een dominant verlangen binnen, de twintigste-eeuwse filoso

fie tegen de haren, in, namelijk het verlangen naar een methodisch gezuiverde taal of 

taaltheorie. De meest gangbare opvattingen van de linguistic turn en van het werk van 

Wittgenstein en De Saussure leggen de methoden van. de .moderne taalfilosofie uit als 

pogingen om een neutrale methode of theorie te ontwikkelen die zich zou kunnen 

onttrekken aan de historische en poëtische dimensie van de taal-9 Op de aanhangers 

van zulke rationele metaconstructies moet Adorno's werkwijze wel een hopeloze 

Indruk maken: Adorno is in iedere zin die hij schrijft partijdig, mimetisch, gericht op 

de historische ervaring en daardoor volgens gangbare maatstaven dus a-methodisch. 

Zolang men in de filosofie wil geloven in een. objectieve theorie, een. metataal of een 

puur formele methode, staat Adorno daardoor op een achterstand. Zijn essays lijken 

dan zowel te speels en te willekeurig als te veeleisend. Wie het geloof in een archime-

disch punt van stilistische en talige neutraliteit ('pure semiosls', 'dwangloze dwang 

van de argumentatie' enzovoorts) niet kan of wil delen, ziet dat Adorno, door al for

mulerend te blijven werken aan kritische en mimetische maatstaven, juist een voor

sprong nam in de ontwikkeling van een filosofische poëtica. 

Adorno's talent voor mimesis is het opvallendst wanneer hij schrijft over een enkel 

woord, een titel of een naam; iets wat hij herhaaldelijk heeft gedaan. Zie bijvoorbeeld 

zijn opstel over de onheilspellende titel van Heinrich Manns Professor Unrat, een roman 

die later ook is verschenen, als Der blaue Engel (Adorno 1981, 654-659). Misschien omdat 

hij weigerde een fundamenteel onderscheid te maken tussen muziek en taal, was hij 

96 buitengewoon gevoelig voor de klank van een woord, die een hele wereld kan omvat

ten; hij was ook bijzonder knap in het beschrijven van deze microkosmos. Een boek 

met een titel als Qpfergang hoefje volgens Adorno niet meer te lezen, omdat de titel 

Krisis 2005 | 1 alleen al zoveel onheil en vrijwillige instemming met het onheil, uitwasemt (Adorno 

1981, 330). Wie dit te grillig en te subjectief vindt, moet eens nalezen hoe Adorno 

omgaat met Kafka's eigen werktitel voor zijn roman Amerika, derVerschollene, en vooral 

ook de detailanalyse van dit fragment door Adorno's Amerikaanse vertaalster 

Nicholsen. Adorno heeft aan zes zinnen genoeg om Kafka te typeren; Nicholsen 
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gebruikt meer dan tien bladzijden om. deze zes zinnen te analyseren, maar dan weet 
de lezer ook in detail hoe evocatief en tegelijk constructief Adorno formuleerde 
{Nicholson 1997, 113-124.). £ 
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Roman 5 

Het filosofische concept van de persoonlijkheid is reddeloos verloren, m 

In het tijdperk van zijn. liquidatie zou er toch iets van. bewaard oioeten worden: 

de kracht van het Individu om zich niet blind over te geven, aan wat 

het overkomt, en zich er even blind mee te identificeren. (...) Was hij 

een goed mens, dan was hij niet langer een persoonlijkheid, maar ook niets 

iets daaronder, geen loutere bundel reflexen, maar een derde optie. Het licht m 

op in Hölderlins visioen van de dichter: 'Drum, so wandie nur wehrlos/ Fort 

durchs Lcben, und fürchte nichts!' 

Adorno 1980,55-56 

Adorno heeft nooit een roman geschreven. Toch verdient zijn werk het ais roman te 
worden gelezen, niet alleen als studiemateriaal. Het vervult iets van de wens van 
romantici als Novalis en Schlegel naar romans die alle genres in zich zouden, vereni
gen, epos zo goed als drama, essay, lyriek en sprookje, romans die alle mogelijke 
inzichten in de werkelijkheid en in de mogelijkheden van het leven zouden weerspie
gelen en de lezer keer op keer verrassen.10 

Subjectiviteit is er overal aanwezig. Het neemt alleen niet de gestolde vorm aan 

van romanpersonages die een herkenbare Intrige uitspelen, want dat soort herken

baarheid zou te dicht bij voorspelbaarheid komen, gehoorzamen aan een vooropgezet 

schema. Aan zulke vooringenomenheid had Adorno een broertje dood, hij veroordeelt 

het als 'premissenschrijverij' en steekt de draak, met collega-hoogleraren filosofie die 

het schrijven van streekromans niet konden laten. (Adorno 1981,12; Adorno 1973,155). 

In de openingsalinea van Minima Moralia keert hij zich tegen romanschrijvers 'die hun 

marionetten als met goedkope juwelen behangen imitaties van hartstochten uit vroe

ger tijden, en die personages, die niets meer zijn dan onderdelen van de machinerie, 

laten optreden alsof van hun handelen iets af zou hangen."'. Adorno is als auteur aller

gisch voor naturel en naturalisme, voor uit het leven, gegrepen karakters. 

De enige roman waaraan Adorno heeft meegewerkt, als leverancier van muziekfilo-

sofische passages, is Thomas Manns Doktor Faustus. Over de door hem zeer bewonderde 97 

Mann schreef hij dat in diens romans, althans vanaf Dood in Venetië, ideeën en hun lot

gevallen met een gereflecteerde vorm van. gevoeligheid de plaats van empirische men

sen innemen (Adorno 1981, 339). Dat is ook op zijn eigen werk van toepassing. Niet Krisis 20̂ 5 | 1 

voor niets was Borchardts dichtregel ' kh habe nichts als Rauschen Adorno's lieve

lingscitaat; uit zijn romans zijn de personages verdwenen, opgelost in het gedruis van 

hun gedachtewendingen. Misschien is het daarom beter deze filosofie te omschrijven 

als een gedachtewolk die boven een ongeschreven, impliciet gebleven roman zweeft. 



Actualiteit 

Mahlers geste is episch, het naïeve 'pas op, nu zal Ik jullie eens iets voor

spelen, zoals je oog nooit hebt gehoord'. Net als romans wekt elk van 

zijn symfonieën de verwachting iets bijzonders ten. geschenke te krijgen. 

Adorno 1.986a, 209 

Ador.no wilde actueel zijn en dientengevolge zijn diens onderwerpen inmiddels histo

risch gedateerd. Psychoanalyse, expressionisme, atonale muziek, de mogelijkheid om. 

het marxisme te vernieuwen en het positivismedebat, dat zijn allemaal ooit opwin

dende schandalen geweest, maar nu niet meer. Toch raakt Adorno niet in het vergeet

boek. Zijn schrijverschap is klassiek geworden, en. zijn complete werk wordt dan. ook 

stukje bij beetje vertaald, In het Engels en in andere talen, wat dan weer zorgt voor een 

stroom, aan secundaire literatuur. Het werk blijkt zijn waarde ook los van oorspron

kelijke historische omstandigheden te behouden. 

Het zou mooi zijn als er ook. in het Nederlands iets als een Adorno-leesboek 

zou. verschijnen, een selectie uit Adorno's werk waarin de kwaliteiten van zijn stijl 

vooropstaan. Als ik een verlanglijstje voor zoii uitgave zou mogen maken, zou daar 

opstaan: de inleiding van de Negative Dialektik, een magnifieke ononderbroken compo

sitie van filosofische begrippen, een vorm van. gedachtemuziek waarin de concepten 

elkaar onvermoeibaar opvolgen. Verder Der Essay ais Form, de beste inleiding tot het 

eigen werk die Adorno geschreven heeft; enkele literaire, politieke en filosofische es

says uit de middenperiode, bijvoorbeeld de ooit al eens vertaalde essays over Kafka en 

over vooruitgang, plus de Rede über Lyrik und Gescllschaft en het essay Engagement. En uit 

Adorno's boeken en opstellen over muziek enkele hoofdstukken over Mahler en over 

Berg. Wat niet zou. mogen ontbreken is een keuze uit de hele korte fragmenten waar

in Adorno ook een meester was, plus enkele droomprotocollen en een paar overmoe

dige en experimentele vroege teksten, zoals de Beitrag zur Gcistesgeschichte uit 1930, opge

nomen in het twintigste en laatste deel van de Gesammeke Schriften, waarin Adorno ver

slag doet van een vondst. Het gaat dan om een. codicil uit 1801 bij het testament van 

Immanuel Kant, de grote filosoof, waarin Kant een bedrag nalaat aan zijn kok 

Nietschin. Dit is een detail dat Adorno aangrijpt om te 'bewijzen', tussen, aanha

lingstekens, dat Nietzsche als kok bij Kant in dienst is geweest, waarop hij dan. weer 

bespiegelingen baseert over de mogelijkheid dat Nietzsches Herrenmoral in feite toch 

98 een bediendenmoraal was, een kwestie waarover hij wel een prijsvraag zou willen uit

schrijven (Adorno 1986b, 555-556). 

Het belang van Adorno's oeuvre is uiteindelijk, gelegen in. zijn stijl, in de mimeti-

Krïsis 2005 | 1 sche en romanachtige dimensie van zijn werk. Aan een hoofdstuk, in zijn boek over 

Mahler heeft Adorno de titel 'roman' gegeven. De geïntensiveerde en verinnerlijkte 

hartstocht van Mahlers symfonische werk laat zich het best vergelijken met die van 

een opera of een roman, aldus Adorno. Zelf werkte hij ooit aan een. opera op basis van 

Mark Twain, 'DerSchatz des Indianer-Joe, de schat van. Injun-Joe: een experimenteel zang-

http://Ador.no


spel voor kinderen, onvoltooid, afgebroken in 1933 nadat het l ibretto en een deel van 

de muziek geschreven waren. Twain laat de absurditei t zien van de angst voor spoken, 

de angsten van kinderen zo goed als de angst van. volwassen burgers voor elkanders 

hersenschimmen. In zijn Mahler-boek n o e m t Adorno me t in s t emming de psycho

analytische theorie die muziek uit legt ais afweer van paranoia: muziek, zou het subject 

beschermen tegen, de overst roming van de realiteit door subjectieve projecties. 

Adorno's oeuvre is z o o gedachtemuziek waarin de concrete, verhalende stijl van 

Benjamin samen klinkt me t de abstracties en de afwerende negaties van Hegel. De 

combinat ie heeft een sonore klank die in de filosofie zonder weerga is en die zijn actu

aliteit niet gauw zal verliezen. 

Noten 

Voor dit artikel heb ik citaten, uit 

Adorno's werk zo veel mogelijk vertaald, 

waarbij ik bestaande Nederlandse verta

lingen zo nodig heb bewerkt en gemo

derniseerd. 

Zie bijvoorbeeld L. Nauta (2004) De val

strik van Adorno en. Foucault. Krtsis 1, p. 

73; B. van Peijpe (1999) Horkheimer en 

Adorno. Dialektik der Aufklarung, 1947. 

NRC Handelsblad rubriek De oogst van 

onze eeuw, 15 oktober; en J. Hoogland 

(2000) Theodor Wiesengrund Adorno. 

In: Doorman en Pott filosofen van deze tijd. 

Amsterdam, Bert Bakker, p. 89. 

Adorno 1974, 131: 'Das sagt aber nicht 

weniger, als da.fi keine Lektüre Hegels, 

die ihm Gerechtigkeit widerfahren lafit, 

mögllch 1st ohne Kritik an ihm. (...) Der 

war nie der schlechteste Leser, welcher 

das Buch mit despektierlichen 

Randglossen versah.' 

Een goed overzicht hiervan Is te vinden, 

in Frank 1988. 

Benjamins onderzoek naar de roman

tiek, waaraan hij werkte van 1912 tot 

1924, wordt wel beschouwd als het 

belangrijkste uitvoerige onderzoek naar 

de Duitse romantiek dat tot op heden is 

uitgevoerd. Een cruciaal resultaat is, dat 

de centrale concepten van de Jena'er 

romantiek compleet losstaan van het 

werk van Kant en het Duitse idealisme, 

in tegenstelling tot wat gewoonlijk 

wordt aangenomen. Zie Gasché 2002, 

5.1, en Frank 1992, 62. Zie voor een uit

voeriger behandeling van Benjamin en 

de romantiek, ook Steenstra 2003, 245 e.v. 

Adorno schreef over Benjamin dat het 

een van de wortels van de intentie van. 

zijn filosofie is om met rationele midde

len de ervaringen die zich in de schizo

frenie aanmelden een plaats te geven 

(Adorno 1981, 583). Ook over zichzelf 

heelt Adorno wel uitgesproken dat hij 

studenten in een soort intellectuele 

schizofrenie dreef (Adorno 1973, 192). 

Vergelijkbaar met de confrontatie van 

Marx met Freud is de confrontatie van 

Marx met Jung door Benjamin In zijn 

Passagen-Werk (Steenstra 2003, 283-288). 

Voor een hedendaagse bespreking van 

Borchardts avantgardistische kwaliteiten, 

zie U. Schafer-Newigcrs Epiphanicn. Zu 

den Erdichtungen Rudolf Borchardts. 

Torso 12, pp. 51-65; www.torso-lit.de/ 

to 12s51.htm.Voor een kritiek op de apo-

litieke receptie van een dichtende fascist, 

zie T. Anz (2004) Faschismus oder 

Felswand im Gelande? Rudolf Borchardt 

und die Literaturk.ri.tiL Eine Rezension 

Fritz Brügels aus dem Jahr 1937 und. das 

Feuilleton von Heute. Literaturkritik.de 5, 

www.literaturkririk.de/public/rezen-

sion.php?rez—id«7078. Voor Adorno's 
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inleiding op Borchardts poëzie, zie 

Borchardt 1968. 

9 Er zijn natuurlijk andere manieren om 

Wittgenstein en. De Saussure uit te leg

gen. Manfred Frank brengt hun werk 

juist in de nabijheid van de Jena'cr vroe-

gromantiek; hij vergelijkt Wittgenstein 

met Novalis (Frank 1992, 8-6-115) en De 

Saussure met Schicicrmacher. 

10 Vergelijk de conclusie van het Odysseus-

hoofdstuk In Dialectiek van de Verlichting: 

'Pas als roman gaat het epos in het 

sprookje over/ Horkheimcr-Adorno 

1971/1987,95. 
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