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DEEL I
SCHETS EN GESCHIEDENIS

VAN DE PROBLEEMSTELLING

Inleiding

3

Dat de wereld goed is. dat mens en natuur goed op elkaar zijn afgestemd en wezen-

lijk bij elkaar horen, wordt gesteld in de grote traditionele theorie8n over schoonheid

uit de europese filosofiegeschiedenis, zowel in de voormoderne metafysica, alsook in
de transcendentale theorie van Kant en in de speculatief-anthropocentrische theorie
van Hegel. Hoe onderscheiden ook, toch stellen zij allen, dat de schoonheidservaring
de mens te kennen geeft, dat hij zich goed thuis mag voelen in de natuur om hem
heen en in zijn eigen lichaam. Lichaam en geest, zintuigen en redelijkheid,
neiging
en plicht, willen en kennen, verbeeldingskracht, kortom alle
menselijke vermogens
staan in een doelmatig en harmonieus verband met elkaar.
Plaatsen we nu Adorno's theorie in dit kader, waarin hij zich zelf ook geplaatst
wil zien, dan doet zich een fundamentele aporie voor. Het enige wat het kunstwerk,
in de tegenwoordige tijd, nooit mag zeggen is dat de wereld hier en nu goed is. Zegt
het kunstwerk dit, dan pleegt het verraad aan zichzelf en aan de mogelijkheid van een
totaal andere en betere wereld. Maar tevens dreigt volgens Adorno hetzelfde,
wanneer het kunstwerk dit toch niet op de een of andere manier zegt, omdat dan
ieder perspectief op verbetering totaal verduisterd wordt. Bovendien wordt het

kunstwerk dan zelf in zijn bestaansmogelijkheid bedreigd, want alleen al door er als
kunstwerk te zijn, zegt het dat er meer is dan negativiteit alleen.Deze aporie komt nu
volgens Adorno tot uitdrukking in de hedendaagse kunst zelf. Deze kunst wordt juist
daardoor gekenmerkt dat zij met haar eigen mogelijkheden als kunst experimenteert.
Alle kunst wordt hedentendage bedreigd door ontkunsting. Vervolgens is alleen
die kunst nog authentiek die deze dreiging tot haar innerlijk probleem maakt. Door
haar eigen mogelijkheid op het spel te zetten, neemt ze de dreiging van de mogelijkheid van totale negativiteit serieus, maar geeft ze tevens te kennen dat er nog een
spoortje hoop is, een restje positiviteit, voorzover en omdat de dreiging nog uitgedrukt
kan worden. Totale negativiteit is volgens Adorno, zoals hij dit stelt in zijn
«Negative
Dialektik", te voorzien, maar eigenlijk niet volledig denkbaar of uitdrukbaar, omdat
die uitdrukbaarheid zelf nog iets positiefs is. 1 Het moderne kunstwerk is in dit opzicht
de proef op de som van de "Unausdenkbarkeit der Verzweiflung".2 Sinds de Verlichting, zo meent Adorno, staat het kunstwerk niet meer in een voorafgegeven, het
kunstwerk ondersteunende en legitimerende metafysische zinorde. Het moderne
autonome kunstwerk is veeleer een uitdrukking van de transcendentale "dakloosheid"
van de mens. Sinds de moderne tijd probeert de mens zichzelf autonoom te realiseren
en geeft hij aan dit streven ook vorm in de kunst. Op theoretisch vlak wordt deze
overgang van de voormoderne naar de moderne tijd duidelijk in Kants transcendentale
schoonheidsleer en in Hegels speculatief-anthropocentrische kunstfilosofie.
1. Th.W. Adi,mo, Negative Dialektik, G.S. bd. 6, Suhrkamp, Frankfurt 1979, biz.355 e.v.
2. Adorno gebruikt de term "Unausdenkbarkeitder Verzweiflung" als karakteristiek voor de filosofie
van Kant, zie a.w. biz.378; voor daarmee samenhangende motieven zie a.w. biz.356,364,373;
voor de relatie met het kunstwerk zie a.w. 396 en Asthetische Theorie, G.S. 7, blz.229-231, 295,

347,383, Frankfurt 1973.
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Schets en geschiedenis van de probleemstelling

Volgens Adorno worden we hedentendage geconfronteerd met de grenzen van de
autonome zingeving van de mens. Bij nader onderzoek stoot dit grensbewustzijn,
zoals de "Dialektik der Aufklarung" laat zien, op een in de geschiedenis ontstane,
maar "onmogelijk" geworden verhouding van mens en natuur, van lichamelijkheid
en redelijkheid, etc. Deze onmogelijke verhouding is niet pas ontstaan in de moderne
tijd, maar ze was er reeds in het mythische tijdperk, zodat ook de vraag dreigt of
deze onmogelijke verhouding misschien constitutioneel is en niet alleen maar
historisch.
Hoe dan ook, historisch of constitutioneel, blijkt dat de mens op gespannen voet
staat met de natuur, want hij leeft met de natuur in een antithetisch-dialectische
verhouding van autonomie en heteronomie. Ook in zichzelf is de mens niet thuis. Hij
is zelf nl. een antithetische spanningsverhouding van lichaam en geest, van redelijkheid en zintuiglijkheid, van begrip en aanschouwelijkheid of, in Adorno's terminologie, van ratio en mimesis.
Daarmee zijn eigenlijk de voorwaarden voor de ervaring van schoonheid volgens
de theorieBn van de Scholastiek, Kant en Hegel vervallen. Wanneer men zich toch
hieraan oriEnteert, zoals Adorno doet, dan moet men eigenlijk zeggen dat kunst
onmogelijk geworden is. Dat zegt Adorno ook, maar hij voegt er tevens aan toe, dat
moderne kunst dit zelf zegt. Alleen op die voorwaarde kan Adorno de hedendaagse
kunst begrijpen.
Volgens Adorno is kunst bezig te "ontkunsten". Veel abstracte schilderkunst
wordt door Adorno als alleen nog maar decoratief gezien, zij kan de pretenties van
echte kunst niet meer waarmaken. Daardoor getuigt deze kunst er tevens van dat zij
bezweken is onder de last van de feitelijke werkelijkheid. Deze ontkunsting kan ook
authentiek gebeuren. Authentieke kunst drukt de last van de feitelijke werkelijkheid
uit door in zichzelf met haar eigen mogelijkheden te experimenteren. Zij is in
zichzelf met haar eigen zinvolheid bezig en daardoor werpt zij nog een laatste licht
op de overlast van de feitelijke werkelijkheid. Het hedendaagse kunstwerk heeft
alleen nog maar bestaansrecht als een experiment met de vertwijfeling.
Waarom heeft Adorno gekozen voor een interpretatiekader dat de kunst zo nauw
verbindt met het ideaal van de harmonie van de mens met de natuur? Deze vraag
komt des te meer op, omdat de formulering van dit ideaal altijd weer stoot op de
vraag naar de grondslag ervan, dus op de vraag naar wat men God, het absolute of
het transcendente noemt. In dit verband spreekt een voormoderne metafysica over
schepping. Hoewel Kant dat op deze wijze niet meer zal doen, brengt hij toch nog
het transcendente als het "Erhabene" ter sprake en Hegel spreekt over de menswording Gods in verband met de kunstschoonheid.
Waarom heeft Adorno toch gebruik willen blijven maken van dit interpretatiemodel? Adorno's marxistische inspiratie speelt in deze keuze een beslissende rol.
Adorno's denken wordt bepaald door de pretentie van het marxisme de ware erfgenaam te zijn van het Duitse idealisme als de voltooide gestalte van de filosofie. Als
erfgenaam heeft het marxisme de taak deze theoretische voltooiing in praxis om te
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zetten om zo de mens definitief te kunnen bevestigen als een zichzelf verwerkelijkend
wezen. Juist nu deze omzetting volgens Adorno mislukt is, blijft hij zich wenden tot
het Duitse idealisme om, eigenlijk net als de franse "nouveaux philosophes" later
deden, in die geschiedenis zelf de oorsprong van het mislukken op te sporen. In deze
geschiedenis concentreert Adorno zich op de verhouding tussen en de overgang van
Kant naar Hegel. Deze verhouding is voor Adorno het knooppunt van alle problemen
rond de verhouding van mens en natuur, van autonomie en heteronomie, van
metafysica en subjectiviteitsdenken. In deze verhouding gaat het Adorno erom of, nu
de praxis in Oost en West een praxis van macht en beheersing blijkt te zijn, ook het
denken een "beheersingsweten" is.
Met name Hegel staat onder de verdenking een verdediger van het "beheersingsweten" te zijn. Aangezien het marxisme zichzelf ziet als de praktische verwerkelijking van de nog omgekeerde, want theoretische verhouding van de mens tot de
werkelijkheid en omdat het de hegeliaanse filosofie als de voltooiing van de theorie
als zodanig beschouwt, betekent voor Adorno de theoretische teruggang naar Hegel
ook een verdediging van het recht van theorie zonder meer.
Dat uiteindelijk de verhouding van mens en natuur het centrum vormt van deze
theoretische bezinning vloeit voort uit de marxistische opvatting over de zelfverwerkelijking van de mens. Deze wordt wezenlijk gezien als omvorming van de natuur
door arbeid. Daardoor constitueert uiteindelijk de mens zich als mens of als menselijke
soort.
Wanneer de menselijke zelfverwerkelijking zo wordt opgevat, dan wordt de verhouding van de mens tot de natuur een absolute verhouding en tevens een absoluut
probleem. Want enerzijds is de mens volledig autonoom geworden. Via de theoretische
godsdienstkritiek van Feuerbach heeft hij ontdekt dat hij in de godsidee als causa sui
zijn eigen wezen buiten zich heeft gesteld. In de praxis eigent hij zich zijn eigen wezen
toe uit de vervreemding. Door de arbeid wordt dan de mens oorzaak van zichzelf.
Anderzijds heeft hij voor deze zelfverwerkelijking de natuur nodig. In relatie tot de
natuur blijkt de mens geen absolute zelfproduktie te zijn. De asymetrie en spanning
in de relatie van de mens tot de natuur wordt door Adorno gethematiseerd in de "Dialektik der Aufklb:rung". De hele mensheidsgeschiedenis blijkt daar door deze relatie
bepaald te worden. Dete relatie laat een antithetische dialectiek zien tussen autonomie
en heteronomie. Om zijn zelfstandigheid waar te kunnen maken heeft de mens de
natuur nodig en dus is hij tegenover de natuur onzelfstandig. De mens moet zich dus
ook altijd tegen zijn natuurafhankelijkheid verzetten. Deze verhouding kan natuurlijk
nooit het laatste woord hebben, omdat ze de mens in zich verdeeld toont tussen
afhankelijkheid en zelfstandigheid. Tevens wordt de natuur gedegradeerd tot slechts
materiaal voor menselijk handelen en tevens tot brute ondoordringbare feitelijkheid.
Openbaart zelfverwerkelijking zich bij nader inzien dan niet als een hybride idee?
Wat is de zin van de verhouding van de mens tot de natuur? Nu, genoemde schoonheidstheorieen zeggen allen dat we juist in de schoonheidservaring de zin van die
verhouding ervaren.
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Adorno neemt nu niet zijn toevlucht tot de leer van het dialectisch materialisme
die de vraag naar de verhouding van de mens tot de natuur beantwoordt door de
mens te verklaren als een eindprodukt van een ontwikkeling van de natuur volgens
natuurwetenschappelijke wetten. De natuur is dan in zich dialectisch en gaat volgens
onveranderlijke en almachtige natuurwetten haar gang zodat de mens daar niets aan
toe te voegen heeft. Maar zo is de verhouding eigenlijk geen probleem meer, omdat
de mens zelf wegverklaard is.
Dan echter ligt een wending naar de traditionele theorie8n over schoonheid voor
de hand om te proberen met behulp daarvan de verhouding opnieuw te doordenken
in de hoop dat beide partijen daarin zichzelf kunnen zijn. Wanneer beide partijen
samen een zinvolle totaliteit willen vormen, waarin beiden zichzelf kunnen zijn, dan
moet de mens meer zijn dan heerszucht, dan moet hij eerder een soort passieve
aangepastheid aan de natuur zijn, terwijl de natuur meer moet zijn dan materiaal dat
zich, tegen de overheersing in, steeds weer te kennen geeft als brute, ondoordringbare feitelijkheid. De natuur als reeds zinvol zonder menselijke arbeid en de mens als
reeds zinvol zonder stoere (zelf)beheersing: zo zouden beiden zich tot elkaar moeten
verhouden. De mens kan dan ontvankelijk zijn voor een natuur die zichzelf kan zijn
en zich mag laten zien.
De genoemde theorieBn over schoonheid hebben ideeen ontwikkeld over aangepastheid en doelmatigheid, over activiteit en passiviteit, waarmee een zinvolle
verhouding gedacht zou kunnen worden.
Dat deze verhouding "in orde" is, is natuurlijk niet alleen een «absoluut"
probleem voor de marxistische filosofie, maar voor welke filosofie dan ook. Voor
iedere filosofie is het van levensbelang te weten of de mens in een onzinnige
tweespalt staat, in een sadomasochistische verhouding tot zijn eigen lichamelijkheid
en tot de natuur om hem heen, zodat hij a.h.w. tegen zichzelf geschapen is. Wanneer
dat zo zou zijn zou zelfverwerkelijking geen zin meer hebben, omdat ze een onmogelijke opgave zou zijn.
De genoemde theorieen over schoonheid zeggen dat de verhouding van mens en
natuur principieel een gelukte verhouding is, m.a.w. dat zelfverwerkelijking zin
heeft. Zij zeggen echter niet dat deze verhouding ook zelf de voltooiing is van alle
zelfverwerkelijking, zodanig dat de verhouding ook actueel vervuld is. Het karakter
van "opgave" van het bestaan wordt door de schoonheidservaring niet tot op de
opheffing ervan vervuld. Eerder wordt de principiale zin gesteld van het bestaan als
een opgave die feitelijk altijd weer opnieuw vervuld moet worden. De schoonheidservaring zegt dat deze vervulbaarheid reeel is. Tevens blijkt echter in de praxis dat
iedere vervulling, hoe retel ook, een eindige is en dat de aspiraties en verlangens van
de mens daardoor niet geheel bevredigd worden.
In de analyse van deze nieuwe dreigende tegenstelling gaan nu de wegen van de
traditionele theorieEn en van Adorno uiteen. Voor de neomarxist Adorno wordt hier
het probleem van de verhouding tussen mens en natuur a.h.w. "extra" absoluut. De
traditionele theorietn over schoonheid proberen de nieuwe dreigende tegenstelling

Inleiding

7

tussen oneindige vervulbaarheid en eindige vervulling te overwinnen niet meer vanuit
de verhouding van mens en natuur zelf, want die zegt alleen maar vervulbaarheid,
maar vanuit de grondslag ervan, de grondslag die men het absolute kan noemen: het
absolute zelf hoort als het volmaakte aan de verhouding de volmaakte vervulling te
geven. De tegenstelling tussen mens en natuur en de opheffing ervan, mens en natuur
als een salnenspel van eindige zelfverwerkelijking, verwijst naar een nieuwe tegenstelling en een mogelijke nieuwe opheffing ervan, nl. die tussen eindigheid en

oneindigheid. Op dit punt gaat in genoemde theorie8n religie een rol spelen.
De situatie bij Adorno ziet er op dit punt iets anders uit. Voor hem is de verhouding tussen mens en natuur de laatste fundamentele verhouding, deze is a. h.w. «de"
werkelijkheid. Dit heeft nu tot gevolg dat deze verhouding niet alleen de vervulbaarheid van de menselijke zelfverwerkelijking moet kunnen aangeven, maar ook zelf de
volmaakte vervulling ervan moet kunnen schenken. Alle tegenstellingen moeten dus
binnen deze verhouding opgelost worden en zijn geen uitnodiging tot een opheffing
van de tegenstelling in een relativering van deze verhouding. Maar wanneer deze
verhouding zelf niet gerelativeerd wordt door haar te relateren aan een absolute
grondslag, dan ontstaat de moeilijkheid of daardoor de tegenstellingen niet absoluut
worden. Vanuit welke pool in de verhouding van mens en natuur moet de oplossing
van de spanningsverhouding komen, wanneer de oplossing niet komt vanuit een
moment dat de spanningsverhouding en daarmee beide polen te boven gaat? In
sommige traditionele theorieen. bijvoorbeeld de scholastieke, laat de ervaring van
schoonheid tevens het tekort voelen dat door een praxis verwerkelijkt moet worden.
Dat de praxis dit tekort slechts op eindige wijze kan invullen, verwijst samen met de
schoonheidservaring van een principiele zin van de menselijke praxis naar een
vervulling boven die verhouding uit.
Bij Adorno laat de schoonheidservaring een tekort voelen in de praxis, terwijl de
praxis weer vervuld wil worden door de schoonheidservaring. Het tekort moet dan
vervuld worden door een ervaring die tevens het tekort weer laat voelen. Op grond
daarvan zien we in Adorno's opvatting van de verhouding van mens en natuur allerlei
tegenstellingen ontstaan die binnen die verhouding, opgevat als de huidige verhouding, vragen om opgeheven te worden in een nieuwe toekomstige utopische opgevatte
verhouding. De tegenstelling hier en nu tussen mens en natuur, waarmee Adorno
gezien de rampzalige toestand van de mens nu, geconfronteerd meent te zijn, kan niet
meer verleiden tot de uitspraak dat de wereld goed is, maar alleen tot de verzuchting
dat ze goed had moeten zijn en het misschien eens nog zal worden. De schoonheidservaring, in de vorm van kunstschoonheid, is dan niet meer de bevestiging van de
juiste verhouding tussen mens en natuur, maar een anticipatie op een betere verhouding in de toekomst.
Deze constellatie van kunstschoonheid, natuur en mens brengt heel wat moeilijkheden met zich mee. Want dat wat traditioneel eigentijk een mogelijkheidsvoorwaarde is van kunstschoonheid, de juiste verhouding tussen mens en natuur en tussen
zintuiglijkheid en rede, moet nu ook door kunst geanticipeerd worden.
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In de anticipatie op de toekomst komen dan weer momenten van het religieuze,
maar nu onder utopisch voorteken, terug. Die nieuwe verhouding van de mens tot de
natuur moet nl. een totaal andere zijn dan de huidige, nl. een absolute vervulling, maar
die toch ook de vervulling moet zijn van de huidige slechte situatie die dan toch ook
weer als vervulbaar gedacht moet worden. De paradoxen en tegenstellingen die hieruit
voortvloeien laten, in alle onderscheid, toch de verwantschap zien tussen de utopische
verhouding van heden en toekomst en de religieuze van het eindige en het oneindige.
Daarmee hebben we voorlopig een afdoende antwoord gegeven op de vraag,
waarom Adorno voor zijn analyse van de hedendaagse kunst toch aansluiting zoekt
bij de genoemde theorieen. Evenals de voormoderne metafysica, juist als Kant en
Hegel heeft Adorno in zijn filosofie een absoluutheidsperspectief, hoe a-religieus of
niet gangbaar religieus, a- anti- of andersmetafysisch ook gedacht, en net als zij
probeert hij, hoe antitotalitair ook, een concrete totaliteit te denken. De analyse van
kunst en kunstschoonheid heeft het over meer dan kunst alleen, maar ze heeft het
over de juiste verhouding van mens tot mens en van de mens tot de natuur. Zowel in
theoretisch als in praktisch opzicht voelt Adorno zich tot een standpuntbepaling
tegenover deze traditie verplicht.
Daarmee is niet alles gezegd over alle invloeden uit de filosofiegeschiedenis op
Adorno's esthetica. Men vindt bij Adorno motieven uit de levensfilosofie en zeker in
zijn opvatting over tijd in de muziek zijn invloeden van Bergson aanwezig. Vervolgens is Nietzsche op de achtergrond present. Op een negatieve manier is de fenomenologie aanwezig in de vorm van verzet tegen de historische hermeneutiek van
Heidegger. Deze stand van zaken drukt natuurlijk ook de tijd uit waarin Adorno's
filosofie zelf ontstaan is. De filosofische leerjaren van Adorno laten de overgang zien
van het neokantianisme met zijn interesse voor methoden en mogelijkheidsvoorwaarden van methodische kennisverwerving Oberhaupt naar de fenomenologie van
Husserl en Heidegger. Adorno heeft gestudeerd bij de neokantiaan Cornelius, en is
gepromoveerd op een studie over Husserl.
Tevens laat die tijd de opkomst van vitalistische stromingen zien en van een
hernieuwd interesse voor Kierkegaard waarin een interesse voor het "irrationele" tot
uitdrukking komt. Adorno heeft zijn «Habilitationsschrift" aan Kierkegaard gewijd.
Juist tegenover het methodologische van het neokantianisme komt een nieuw interesse
op voor het intuitieve, aanschouwelijke moment in de menselijke kennis tegenover
het begrippelijke; een interesse dat ook op zoek gaat naar een niet-westerse, niet
begrippelijk-afstandelijke manier van kennen die de subject-object tegenstelling niet
zou kennen. Binnen het neokantianisme vinden we deze motieven terug in het werk
van Cassirer. Sporen hiervan vinden we bij Adorno terug in het begrip «mimesis:
Adorno heeft van al deze overgangen wat meegenomen, misschien meer dan hij
geweten heeft, maar geen van hen heeft hij zelf willens en wetens meegemaakt.
Uiteindelijk is hij meegegaan met een hernieuwd interesse voor Hegel zoals we dat
vinden bij Lukdcs die op een Adorno zeer bepalende wijze Hegel, Marx en de
neokantiaan Max Weber met elkaar verbindt.

Inleiding

9

Tevens moet hier het historische werk van Richard Kroner genoemd worden die

in zijn boek "Von Kant bis Hegel". door Adorno gebruikt in zijn Hegelstudies,

neokantianen de weg wijst van Kant naar Hegel tussen de Scylla en Charibdis door
van rationalisme en irrationalisme.3 Juist in deze overgang is Adorno geinteresseerd.
Nu hebben we al gezien hoe Adorno vanuit zijn marxistische achtergrond betrokken
is bij de overgang van Kant naar Hegel en tevens hoe hij vanuit het marxisme in de
schoonheidsproblematiek en esthetica in het algemeen geinteresseerd is. We hebben
nog niet besproken hoe hij staat tegenover de specifiek eigen opvattingen van Kant
en Hegel over schoonheid en kunst. Tevens is nog niet duidelijk waarom ook enkele
aspecten van een voormoderne metafysische opvatting van schoonheid, gebaseerd op
de scheppingsidee ter sprake gebracht moeten worden. Na een overzicht van deze
fundamentele posities kunnen we pas aangeven hoe Adorno worstelt met het moderne
ideaal van autonome zelfverwerkelijking. Vervolgens hoe hij in een kritiek hierop de
ervaring van de kunstschoonheid te hulp roept zoals dat ook de Duitse Romantiek, op
basis van Kant, gedaan had. Maar dan wordt ook duidelijk dat Adorno beroep doet
op een schoonheidsideaal dat op dezelfde idee van autonome zelfverwerkelijking
berust. Binnen dit kader kunnen we laten zien hoe Adorno's verwijzingen naar een
niet goed, want romantisch begrepen, voormoderne metafysica functioneren. Vanuit
Hegel kun je zeggen dat Adorno in de Romantiek is blijven steken. Eigenlijk is
Adorno dan precies gevangen gebleven in de schommelbeweging tussen Kant en
Hegel. Adorno's werk kan van daar uit nader bepaald worden als de aporetische
uitdrukking van de moderne zelfverwerkelijkingsproblematiek.
We gaan dan nu een overzicht geven van de posities van Kant en Hegel en,
daaraan voorafgaand. van een voormoderne, scheppingsmetafysische opvatting van
schoonheid uit de Middeleeuwen. Deze laatste positie voegen we er aan toe, omdat
Adorno juist vanwege zijn problemen met het moderne subjectiviteitsdenken en het
zeliverwerkelijkingsdenken wel eens terugkijkt in de geschiedenis. Hij meent dan in
de Middeleeuwen een tijdperk te vinden waarin de mens, hoewel ten koste van zijn
autonomie. nog ingebed was in een metafysische zinorde. Vervolgens meent Adorno
dat deze zinorde onherroepelijk verloren is gegaan zonder dat ze ooit adequaat
vervangen is door het moderne subjectiviteitsdenken. Deze laatste stelling is van
belang om Adorno's opvatting van moderne kunst te begrijpen.
Het is niet de bedoeling een compleet overzicht te geven van de schoonheidstheoriean van de Middeleeuwen en hun verworteling in de antieke tradities. Dat zou
ook weinig zinvol zijn, omdat Adorno zich nooit expliciet met deze filosofieen heeft
beziggehouden. Hij heeft zich altijd op Kant en Hegel georiEnteerd. Zijn «Asthetische Theorie" is constant in confrontatie met deze beide posities. Alleen vanuit deze
confrontatie is een weergave van een metafysische positie van belang. Inhoudelijk

3. R. Kroner. Von Kant bis Hegel, bd. I, II, J.C.B. Mohr, Tubingen 1977, zie b.v. bd. II, biz.271
e.v.
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betekent dit dat Adorno veel meer intern bezig is met de moderne zelfverwerkelijkingsproblematiek, ook wanneer hij het heeft over de metafysica, dan met een
expliciete confrontatie van subjectiviteitsdenken en middeleeuwse metafysica. Verder
blijkt verrassenderwijs uit Adorno's opvatting van de muziekgeschiedenis dat zijn
denken over voormoderne middeleeuwse metafysica vooral bepaald is door de sfeer
van het neokatholicisme en neothomisme van de twintiger jaren. Adorno heeft zich
nooit expliciet beziggehouden met Maritain en anderen. Wel blijkt uit een recensie
uit 1937 dat hij een artikel van Gilson getiteld "Concerning Christian Philosophy.
The distinctiveness of the philosophic order". verschenen in een feestbundel voor
Ernst Cassirer, van zeer groot belang vindt. Hij meent dat Gilson zeer raak de sinds
Descartes in het moderne idealisme optredende dichotomie tussen idealiteit en
zintuiglijkheid en die tussen denkend ik en buitenwereld kenschetst. Wet krijgen bij
Gilson in zijn bespreking van de moderne praktische filosofie restauratieve tendenties
de overhand. Teveel roept hij evenals de katholieke Scheler, zo meent Adorno, de
gedachte van de "ordo" te hulp als heilmiddel tegen het idealisme.4 In het "Zeitschrift filr Sozialforschung" blijken Horkheimer en Marcuse zich iets beziggehouden
te hebben met deze volgens hun restauratieve tendentie. Horkheimer heeft in zijn in
1949 verschenen "Eclipse of Reason", later vertaald onder de titel «Zur Kritik der
instrumentellen Vernunft" een aparte paragraaf gewijd aan het neothomistische
denken. Geen enkele denker uit deze stroming wordt met name genoemd en besproken, hoewel Horkheimer meent dat enkele van de verantwoordelijkste historici,
schrijvers en denkers van "onze" tijd ertoe behoren. Hij wil slechts deze tendentie als
zodanig bestrijden. Ze is voor hem een kunstmatige renaissance die religie aanpast
aan de pragmatisering van het leven en de formalisering van het denken. Dat is de
sociale functie van de reanimatie van objectivistische filosofische systemen.5
Onze weergave van een middeleeuwse metafysische positie dient slechts tot
opheldering van een systematische en historische probleemstelling bij Adorno. Zij
gaat alleen verder dan Adorno, voorzover ze kan laten zien dat Adorno's visie op de
metafysica, juist vanwege zijn standpunt tussen Kant en Hegel, te beperkt is en dat
zijn kritiek op het moderne denken misschien gebaat zou kunnen zijn met een diepere
kennis ervan. Die kennis kunnen we echter zelf niet bieden. Wel kunnen we de
verwarringen en vermengingen aangeven in Adorno's werk waaruit het belang blijkt
van een uiteenzetting tussen het metafysisch denken en het subjectiviteitsdenken van
Kant en Hegel.
Ik geef nu even kort Adorno's probleem met de overgang van Kant naar Hegel
aan. Voorzover in Kants subjectiviteitsfilosofie in de vorm van de leer van het "Ding
an sich" nog iets is overgebleven van metafysica, behelst deze overgang tevens die

4. Th.W. Adorno, Vermischte Schriften I, G.S. bd.20.1. Suhrkamp, Frankfurt 1986, biz. 223424.
5. M. Horkheimer, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, Fischer Verlag, Frankfurt, 1967,
biz.67-69.
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van een filosofie met nog een rest van metafysica naar een voltooide subjectiviteitsfilosofie. Deze overgang is tevens die van een problematische heteronome zinorde naar
een even problematische filosofie van de menselijke autonomie. De idee van absolute
subjectiviteit is de uitdrukking van het complete beheersingsweten. Deze subjectiviteit
is leeg, oindat ze al het van buiten af gegevene als heteronoom en dus als te beheersen ervaart, waardoor ze echter zelf inhoudsloos wordt. De metafysica is echter
problematisch, omdat haar inhoud volgens Adorno heteronoom gegeven wordt. Dit
dilemma van autonomie en heteronomie, uitdrukking van de wanverhouding tussen
mens en natuur en tussen rede en lichamelijkheid, probeert Adorno tevens te
overwinnen door de idee van de kunstschoonheid.
Voor onze stelling nu dat Adorno daardoor het autonomiedenken probeert te
overwinnen met een schoonheidsbegrip dat op datzelfde denken berust, is ook de
weergave van een voormoderne metafysische positie van belang. Af en toe voelt
Adorno nl. deze moeilijkheid. Dat blijkt wanneer hij begrippen laat vallen als
"Sprache der Schdpfung" bo de bespreking van natuur- en kunstschoonheid.6 Tevens
is de weergave van deze positie in relatie tot religie van belang, omdat Adorno
verbanden legt tussen de problemen van de verhouding van redelijkheid en zintuigelijkheid, de idee van het kunstwerk, en religieuze ideeen als die van de "verrijzenis
van het lichaam" en de «onsterfelijkheid van de ziel". Het gaat ons bij dit alles
allereerst om Adorno's eigen positie, vervolgens om zijn plaats tussen Kant en Hegel
en dan pas om zijn verhouding tot de voormoderne metafysica. We kijken dus vanuit
Adorno terug in de tijd:naar de voormoderne schoonheidsopvatting.

6. Th.W. Adorno, Asthetische Theorie, a.w. blz. 121.

1 De scheppingsmetafysische opvatting van schoonheid

1.1 De analogie van schepping en kunstwerk
De platoonse filosofie liet haar vraag naar de verhouding van idee en werkelijkheid
leiden door de vergelijking met het menselijk artefact. Kan de identiteit der dingen,
de grondslag van hun zin en betekenis, gezien worden als een idee vergelijkbaar met
de idee waardoor de handwerksman zich laat leiden bij het maken van dingen? In een
weidser perspectief wordt dan de vraag gesteld of de natuur, als de werkelijkheid
waarin de mens leeft, de «phusis", gezien kan worden naar het model van het
menselijk maken, de «technb".7
Binnen de christelijke receptie van deze vraagstelling kwam de opvatting tot stand
dat de natuur, inclusief de mens, gezien moest worden als schepping, dus als een
artefact, een "kunstwerk" van God. Deze opvatting is het produkt van een analogieredenering. Een kenmerk van de mens, maker te zijn van dingen, wordt toegepast op
God. net zoals een kenmerk van een menselijk produkt wordt toegepast op een
natuurprodukt. De analogieredenering gaat er dus vanuit dat de natuur inclusief de
mens in haar intelligibiliteit bekeken kan worden als het produkt van een bepaald
redelijk ontwerp, nu niet van de mens, maar van God.
Voor de christelijke scheppingsmetafysica is verder beslissend dat in deze
analogieredenering een omkering tot stand komt. God is de eigenlijke schepper, de
eigenlijke kunstenaar, waarmee vergeleken de mens een tweede schepper is die de
eerste schepper imiteert. Zoals God in de schepping aan een idee vorm geeft, haar
realiseert en haar zelfstandigheid verleent, zo geeft de menselijke kunstenaar aan zijn
idee zelfstandigheid. Pas in deze context kan de eigenlijke zin duidelijk worden van
het adagium "ars imitatur naturam". Oorspronkelijk wit deze spreuk helemaal niet
zeggen dat een kunstwerk, b.v. een schilderij, een slaafse copie moet zijn van de
natuur. Deze spreuk heeft een diepere betekenis. De kunstenaar imiteert in deze
opvatting de natuur voorzover de natuur zelfstandige fenomenen produceert. Vervolgens imiteert de kunstenaar God, omdat God de natuur als zelfstandig wezen geschapen heeft.

7. Zie hiervoor vooral: Kurt Flasch, Ars imitatur naturam, in: Parusia, Festgabe tur Johannes
Hirschberger, hrsg. K. Flasch, Frankfurt am Main 1965, blz.265-307.
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1.2 Imitatie en verwijzing: kunstschoonheid en natuurschoonheid
Het menselijk kunstwerk is imiterend en daarmee ook representerend van aard. Als
zodanig is het steeds afhankelijk van zijn voorbeelden. God zelf echter heeft geen
voorbeeld waarnaar en geen materie waaruit hij schept. De schepping is geschapen
uit niets en juist als creatio ex nihilo onimiteerbaar voor de mens. Het menselijk
kunstwerk is van de goddellijke schepping afhankelijk als voorgegeven materiaal,
maar het maakt tevens gebruik van de intelligibele structuur ervan en het hoort zelfs
tot de taak van het kunstwerk deze naar boven te halen. De goddelijke kunstenaar
heeft een idee in de materie gelegd en vervolgens kan de menselijke kunstenaar deze
idee blootleggen. Zodoende is de middeleeuwse kunstenaar altijd geinteresseerd in de
objectieve, de materialen in hun identiteit bepalende en daarom intelligibele karaktertrekken. De kunstenaar is dus net als de filosoof geTnteresseerd in de intelligibiliteit
en overtreft hem in de vormgeving ervan. Zoals Rosario Assunto in zijn werk "Die
Theorie des Sch8nen im Mittelalter" heel mooi laat zien, kan de kunstenaar deze
intelligibiliteit niet alleen, zoals de filosoof discursief bedenken, maar haar weer
zichtbaar maken en daarmee weer in haar eigen gedaante stellen zodat deze vervolgens ook voor de ongeletterden present is. Dit is het fundament van de middeleeuwse
visie op de beeldende kunsten als «biblia pauperum".8 Door het zichtbaar maken van
het universeel intelligibele imiteert en verheerlijkt de kunstenaar de schepping en zijn
schepper: «Durch das Betonen dieser objektiven Sch6nheit macht er die einzige und
universale Wesenheit dieser Materie anschaubar, die vor ihren zurlligen Abwandlungen bestand und an der Vollkommenheit Gottes teilhat. Der Artifex preist die
Vollkom,nenheit der Materie als solcher und damit zugleich den Ruhm Gottes, des
ersten Artifex der Natur. Die Objektivitiit des SchOnen als Sch8nheit der Materie, die
der Artifex herausstellt, ist Anschaubarkeit des intelligibeln Universalen. Sie ist der
Natur eingeboren und wird vom Artifex nicht erschaffen, sondern nur aufgedeckt.
Aus diesem Grunde unterscheidet sich der Kunst nicht von der Natur und die Gestalt
des Artifex, der das Universale aufdeckt und die Anschauuung anderer vorweist,
nicht von der des Philosophen."9 Daarom bestaat er geen scheiding tussen filosofie
en kunst.
Vervolgens is het in een middeleeuwse visie niet alleen mogelijk dat een kunstenaar het intelligibele zichtbaar maakt, maar ook dat hij het op een hoger niveau
opnieuw belichaamt, in een ding objectiveert en daarmee een hogere vorm van
zelfstandigheid geeft. Alle natuurfenomenen, de concrete zichtbare gestalten van
stoffen, planten, bloemen en dieren ontstaan en vergaan, gaan verloren, maar

8. R. Assunto, Die Theorie

des Schilnen im Mittelalter, Kuln 1982, biz.48 e.v. We volgen
voornamelijk Assunto, omdat hij het typisch middeleeuwse tegenover het moderne wil duidelijk

maken.

9. A.w. biz.56.
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daarmee natuurlijk niet hun soort, hun idee, hoewel deze in dit proces wel zijn
concrete zichtbaarheid steeds weer verliest. Bovendien is deze idee in de veelheid van
fenomenen slechts op beperkte wijze aanwezig en gerepresenteerd. De kunstenaar is
nu in staat deze idee boven dit proces van zelfverlies uit te halen door haar in een
andere, duurzamere materie als zodanig vorm te geven, daardoor te objectiveren en
zichtbaar te maken: "Das Bild eines Tieres oder einer Pflanze ist folglich nicht das
Bild eines einzelnen Tieres oder einer einzelnen Pflanze, die knechtische Wiedergabe
der Natur in der verg8nglichen Zufdligkeit ihrer Individuen; es ist vielmehr das der
intelligibelen Art mit all ihren physischen und allegorischen Attributen. Es ist also
nicht das Bild eines Schafes, sondern des Schafes, nicht eines Stieres, sondern des
Stieres, nicht eines L wen, eine Einhorns, eines Drachen oder eines Basilisken,
.10
sondern des Lawen, des Einhorns, des Drachen und des Basilisken schlechthin.
Pas wanneer we deze stand van zaken goed begrijpen, kunnen we de diepte zien van
de stelling dat het kunstwerk de natuur imiteert: "In der Kunst ist das Bild der Natur
nicht eine Kopie der Natur, sondern Anschaubarkeit des Wesens und der Bedeutung

der Natur. "11
Vervolgens kan door de kunst ook de mens op een meer universeel dus eigenlijker niveau opnieuw aan zichzelf present gesteld worden. Dat is het niveau van zijn
heil of zijn ondergang: "Die menschliche Erscheinungsformen sollen nicht allein die
iiusseren Einzelheiten des lebendigen Karpers wiedergeben, sie sollen vielmehr die
ewige Individualitat des Menschen der Anschauung vorweisen. Diese Menschen sind
Hauptfiguren eines Drama's, das in der Seligkeit oder der Verdamnis seinen Abschluss findet, (...) Sie sind Teilhaber dieser universalen Ordnung, in der sich das
gattliche Gesetz erfullt, aber zugleich den Gesetzen, die Zeit und Natur regieren,
unterworfen. .12
Deze idee van de imitatie staat dus niet in tegenstelling tot een zelfstandige
(her)schepping. Enerzijds is de natuur een voorbeeld voor de kunstenaar, anderzijds
kan hij de natuur ook op een hoger plan stellen en haar zelfs overtreffen. De
kunstenaar blijft afhankelijk van het voorgegeven materiaal, maar hij ziet meer van
de idee van de geschapen dingen en kan aan deze idee op een hoger niveau dan dat
van de natuur vorm geven.
We willen nu enkele problemen rond de ontologische status van het kunstwerk
aanstippen, omdat we ze ook later bij Kant, Hegel en Adorno zullen tegenkomen. We
stippen ze aan zonder ze op te lossen. In verhouding tot de natuur heeft het kunstwerk enerzijds slechts een accidenteel karakter, want het heeft zijn idee niet in zich,
maar in het hoofd van de kunstenaar. Maar geldt dit anderzijds ook niet voor de
natuurdingen die hun idee eveneens buiten zich hebben, maar dan in de geest van

10. A.w. biz.58.
11. A.w. biz.59.
12. A.w. biz. 60.
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God? Het kunstwerk kan verder accidenteel genoemd worden, zonder eigen substantie, omdat het ontstaat door menselijke verandering, d.i. door vormgeving aan de
veranderlijke, dus accidentele aspecten van de natuurfenomenen, terwijl in wezen de
natuur op een hoger niveau altijd aan zichzelf als substantie vormgeeft, men denke
bijvoorbeeld aan de voortplanting van de levende wezens.
Maar wanneer men nu moeite heeft een substantiBle identiteit te onderscheiden
van het accidentele,zoals b.v. in nominalistische stromingen, dan valt het verschil in
ontologische status tussen het natuurfenomeen en het artefact weg. WeI worden dan
de problemen met de levende natuur en de voortplanting levensgroot. We stoten hier
op problemen van de substantialiteit of accidentaliteit van het stoffelijke.13 Deze
problemen hebben alles te maken met de verhouding van de natuur als werkelijkheid
op zich en diezelfde natuur als materiaal voor menselijke arbeid, en in deze verhouding zullen we de problemen voornamelijk bij Kant, Hegel en Adorno tegenkomen.
In die context zullen we er iets verder op ingaan. Nu moeten we iets nader ingaan op
de metafysische kanten van de substantialiteit en de accidentaliteit, d.w.z. over de
verhouding van zelfstandigheid en afhankelijkheid in het schepsel. In dat verband
moeten we dan ook weer iets zeggen over de zichtbaarheid van de idee in het

stoffelijke.

1.3 Zelfstandigheid en afhankelijkheid
De middeleeuwse gedachten over het kunstwerk kunnen onze moderne opvattingen,
voorzover ze gebaseerd zijn op de idee van het autonome kunstwerk, behoorlijk
verwarren. Het kunstwerk kan in de Middeleeuwen gebruikt worden in contexten van
versiering, van lering en vermaak, maar ook van verheffing waarin wij het autonome
kunstwerk niet meer kunnen plaatsen zonder hen als niet typisch esthetisch en dus als
oneigenlijk te ervaren. Het middeleeuwe kunstwerk kan genoemde functies uitoefenen, omdat het in een universeel verwijzingssysteem staat. Het verwijst naar een
zinorde van het universum dat, als schepping gedacht, de zichtbare gestalte is van
een zinvolle en intelligibele, want door een goede God gedachte werkelijkheid. Maar
het kunstwerk verliest daardoor niet alles wat wij met zijn autonomie associeren,
want het is tevens een wereld. of liever, het is de wereld op zich. Als zichtbaar
gemaakte intelligibiliteit in de stof is het kunstwerk uitdrukking van het universum
zelf als intelligibiliteit in het stoffelijke.
De zichtbaarheid van het intelligibele komt in het kunstwerk tot uitdrukking. Het
representeert in zijn eigen structuur die van de schepping. Enerzijds is het kunstwerk
a.h.w. buiten zichzelf om functioneel aanwezig in allerlei verbanden van dit zinuniversum, maar anderzijds is het kunstwerk in geconcentreerde vorm dit zinuniversum,

13. K. Flasch, a.w. biz.268.
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als idee in de stof, zelf. Een wereld op zich zijn en doorverwijzen naar, wat we nu
wet een "buitenesthetische" werkelijkheid zouden noemen, staan niet met elkaar in
tegenstelling omdat ze beide in zekere zin gelijk van aard zijn. Het kunstwerk kan de
werkelijkheid representeren door haar nog eens over te doen in een nieuwe dinglijke
werkelijkheid. Het voorbeeld daarvan in de Middeleeuwen is natuurlijk de gotische
kathedraal. In haar eigen harmonieuze orde is deze de representatie van de orde van
het universum en van de goddelijke idee en zo bemiddelt zij tussen de aardse en de
bovenaardse werkelijkheid. De kathedraal is mooi, omdat ze in haar schoonheid aan
die orde participeert. Daarom is ze een stuk hemelse intelligibiliteit op aarde. Het
grote roosvenster is precies het intelligibele licht dat alle dingen verlicht en in hun
eigen aard laat verschijnen.
De norm voor het kunstwerk ligt dan uiteindelijk in die orde van de schepping als

intelligibele orde zelf. Omdat de norm nu niet ligt in de uitdrukkingswil of het
esthetisch bewustzijn van de kunstenaar, zou men van een buitenesthetische of
heteronome norm kunnen spreken. Deze voorstelling doet echter aan de historische
stand van zaken geen recht. De kunstenaar beschouwde zich niet als iemand die aan
zijn visie of emotie vorm wilde geven. Hij was juist, nog los van alle gecanoniseerde
onderwerpen, op zoek naar de ware objectieve identiteit, de intelligibele idee, a.h.w.
de "lichtechtheid" van het materiBle. Op de stralen daarvan kon de mens verheven
worden tot de goddelijke bron van het licht. Zo schrijft Assunto over de vensters van
de gotische kathedraal: "So traten die Glasfenster als vom Licht durchflutete Gemiilde durch ihren kunstlerischen Eigenschaften aus ihrer Starre und wurden zur
physischen Umwelt des Betrachters, in die er sich eingetaucht fand, die ihn fdrbte
und in der die Gluckseligkeit einer Oberweltigen Sch6nheit vorweggenommen
war." 14 Vanuit deze visie op het kunstwerk als een harmonie die de weerspiegeling
en representant is van een orde waaraan het zelf deel heeft en die het intelligibele
principe ervan laat doorstralen, kunnen we nu iets zeggen over enkel metafysische
kanten van de zaak.

2.1 De metafysische schoonheidsopvatting
Om deze kant van de zaak uiteen te zetten, maken we gebruik van literatuur over de
metafysica van Thomas van Aquino. We spreken over deze auteur, omdat Adorno
hem meestal op het oog heeft als representant van een metafysische zinorde wanneer
hij spreekt over de aanwezigheid ervan in de voormoderne en de afwezigheid ervan
in de moderne tijd. We maken voornamelijk gebruik van een werk van GOnther
Pultner: Schonheit, eine Untersuchung zum Ursprung des Denkens bei Thomas von

14. Assunto a.w. 35.
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Aquin:' Verder maken we natuurlijk ook gebruik van het werk van andere auteurs.
Maar het eerste werk is voor ons van belang vanwege de vraag naar de relatie tussen
de schoonheidservaring en de praxis. Juist omdat hij de vraag naar die relatie op een
actuele manier stelt, biedt hij de kans ook Kant, Hegel en Adorno met de vraag naar
die relatie te confronteren. Zodoende zullen dan specifiek verschillende antwoorden
blijken. We bemoeien ons verder niet met de eigen vraagstelling van Paltners werk,
maar maken vanuit ons interesse in Adorno, diens plaats naast Kant en Hegel, en
diens onvrede met de moderniteit, gebruik van P61tners opvattingen. Genoemde
relatie interesseert ons bij Thomas vooral als die relatie tussen de intercisio contemplationis en de praxis als oproep tot zeliverwerkelijking. In die relatie kan de
positiviteit van eindige zelfverwerkelijking in het vizier komen. De relatie van
schoonheid en praxis voert ons ook tot het probleem van de relatie van het eindig
zijnde tot het absolute. Thomas van Aquino duidt die relatie als die van het schepsel
tot de schepper.
Bekijken we die relatie nu vanuit wat we gezegd hebben over het kunstwerk en
de schoonheid, dan komt allereerst een treffend verschil naar voren tussen de schoonheidservaring en het kunstwerk. De idee van het kunstwerk, het menselijk of
goddelijk artefact, verwijst wel naar een maker en naar een idee en bedoeling in de
geest van de maker, maar de schoonheidservaring zelf doet dit niet. Dit geldt ook
voor het schone kunstwerk. Wanneer de kathedraal goed gemaakt is, voelt men zich,
in de ervaring daarvan, niet doorverwezen naar de maker, maar men blijft staan bij
de kathedraal zelf. Ook voelt men zich dan niet doorverwezen naar de idee of de
hogere wereld die daarin belichaamd is, maar in de kathedraal "is" men al in die
wereld omdat de goed gemaakte kathedraal er de perfecte belichaming van is. Die
ervaring is juist de bedoeling van het kunstwerk en zijn maker. Juist als schoon heeft
het kunstwerk de bedoeling te verbergen dat het gemaakt is en door wie. Want alle
maken wil iets zelfstandig neer zetten, iets dat op zichzelf kan staan.
Toegepast op ieder eindig zijnde als schepsel betekent dit dat dit zijnde allereerst
naar zichzelf verwijst en niet naar zijn geschapen zijn en dat dit de bedoeling is van
de schepper. Daarom is dan juist een godsbewijs nodig. In de woorden van P61tner:
"Nicht die AbkOnftigkeit, sondern die Selbstandigkeit( und deren Sinn ) ist das Erste,
was der Effectus zu denken gibt. Deshalb kann Thomas sagen: "esse autem ab alio
causatum non competit enti inquantum est ens."( ScG II,52) Weil also die Selbst8ndigkeit des Effectus und nicht seine Effektualitat fOr das Denken das Erste ist,
deshalb ist Gottes Da-sein fOr uns grade nicht selbstverstiindlich, und also ein
Gottesbeweis notwendig."16 Omdat het geschapen zijnde allereerst van zich als
zijnde en van zijn volmaaktheid spreekt, is het bestaan van de schepper niet vanzelf-

15. G. Pultner, Die SchOnheit, Eine Untersuchung zum Ursprung des Denkens bei Thomas von
Aquin, Herder, Wien 1978.
16. A.w. biz. 14.
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sprekend. Maar dat het geschapen zijnde van zich spreekt, is zelf ook niet geheel
vanzelfsprekend, hetgeen daaruit blijkt dat we de vraag naar zijn herkomst kunnen en
willen stellen.
Wanneer het eindig zijnde als schepsel toch verwijst naar het absolute, een
schepper, dan moet het juist in zijn zelfstandigheid verwijzen. Die zelfstandigheid
moet dan een graduele zijn die verwijst naar een zijn dat niet alleen zelfstandiger,
maar die zelfstandigheid en daarmee zijn zijn zelf is. God is als het onbeperkt
volmaakte de bron van wat slechts meer of minder volmaakt is. Dit minder volmaakte zijnde wordt dus gekenmerkt door een negativiteit die zegt dat het zijnde, hoewel
zelfstandig, dit zelfstandig zijn toch niet zelf is. Vergeleken met het zijn zelf is het
gekenmerkt door beperktheid en dus door niet-zijn. Daardoor verwijst het juist naar
het onbeperkt volmaakte zijn.
Het eindig zijnde verwijst dus niet als het ene zijnde naar een ander zijnde, maar

als iets dat is en niet is naar iets wat het zijn zelf is. Niet omdat a is, is b, is de
redenering van het godsbewijs, maar wel omdat a is en niet is, daarom is A.17 De
eindige zijnden hebben dan hun zelfstandig zijn door deelhebbing aan dit zelfstandig
zijn zelf. Net als de kathedraal verwijzen de dingen naar een hogere werkelijkheid
doordat ze er deel aan hebben, dus deze een beetje zijn. Wanneer we dus de vraag

stellen naar de herkomst van het zijnde als effect en dus naar de effectualiteit van het
effect, dan is die effectualiteit de participatie. Alle zelfstandige zijnden zijn zelfstandig door deelhebbing aan God die ze "ex nihilo" schept door ze deel te laten hebben
aan zijn eigen volle zelfstandig zijn. Zo affirmeert de schepper de eindige zijnden
door ze op zich te stellen. Door nu zoveel mogelijk zichzelf en zelfstandig te zijn,
zullen de eindige zijnden steeds meer gelijken op hun oorzaak en schijnt deze steeds
meer in hen door. Als geschapen licht is ieder zijnde dan een afglans van het
ongeschapen licht.
Omdat het schepsel als doel heeft zichzelf te zijn, meent Pultner dat Thomas de
schepping voornamelijk vanuit de doeloorzakelijkheid ofwel de causa finalis bekijkt:
"Die causa finalis ist die ursprungliche Kausalitiit. Alle andere Weisen der Kausalitiit sind ihre Modifikationen. Denn in alle Hervorbringen geht es darum, dass das
Hervorgebrachte sich im Hervorbringen von diesem unterscheide und also es selbst
sei. 'Finis inter alias causas primatum obtinet, et ab ipso omnes aliae causas habent
quod sint causae in actu.'(ScG III, 17 n. 1997) Indem das Andere zu sich freigegeben
wird, wird es sein gelassen und darin bejaht. Darum liebt umgekehrt das Seingelassene die causa finalis als sein Woher."18 Als doeloorzaak wil de schepper dat
de schepselen zoveel mogelijk hun identiteit realiseren en volmaakt zichzelf kunnen
zijn. Daardoor realiseren ze tevens hun participatie aan de goddelijke volmaaktheid.

17. Vgl. H. Berger, Zowijd als alle werkelijkheid, Ambo, Baarn 1977, biz.212.
18. P61tner, a.w. biz. 146.
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Wat zegt nu de participatieleer over de zelfstandigheid en afhankelijkheid van het
schepsel, dus over de verhouding van autonomie en heteronomie? Vervolgens moeten
we bekijken wat deze leer voor de schoonheid betekent. Hedendaagse Thomasinterpreten hebben uit Thomas participatieleer een conclusie getrokken die niet woordelijk bij
hem te vinden is, nl. dat in het schepsel zelfstandigheid en afhankelijkheid elkaar niet
tegenspreken. Doordat een schepsel op zich gesteld is, heeft het tot opgave zichzelf
te zijn en hoe meer het zichzelf is des te meer vertoont het zich tevens als zelfmededeling van God." De zelfmededeling Gods en de zelf-standigheid beantwoorden zo aan
elkaar. P6ltner spreekt in dit kader altijd over het zijn laten en vrij laten van het
schepsel. Deze niet-tegenstelling is ook van belang voor de vraag waarmee we onze
uiteenzetting begonnen zijn, nl. de vraag of de mens in zichzelf en de wereld goed
thuis is of dat hij in een fundamenteel tweespalt staat en tegen zich in geschapen is.
Wanneer de mens een autonoom wezen blijkt te zijn, dan verliest hij in zijn geschapen
zijn deze autonomie niet. Dit is ook van belang voor de schoonheidservaring. Volgens
Nltner ervaren we nl. in de schoonheidservaring dat we als autonome, want zichzelf
verwerkelijkende wezens aan ons zelf gegeven zijn. We moeten dan deze toedracht
bekijken eerst weer vanuit de doorstraling van het ideale in het stoffelijke.

2.2 Van ontisch-categoriale naar transcendentale schoonheid
Wanneer we iets als schoon ervaren, dan ervaren we de volmaakt verwerkelijkte en
uitstralende identiteit van een zijnde. In concreto merken we deze identiteit op
wanneer we iets ervaren als een welgeordend geheel of als een .proportio debita sive
consonantia". De delen, b.v. van het menselijk lichaam zijn geen disparate dingen op
zich maar vormen samen een zinvolle eenheid. Hetzelfde drukken we uit als we iets
als volmaakt ervaren. In de terminologie van Thomas is dan het kenmerk van
schoonheid integritas sive perfectio". Deze volmaaktheid zegt ook dat de realisatie
van die identiteit alle mogelijkheden vervuld heeft. Volmaaktheid zegt de eenheid van
mogelijkheid en werkelijkheid.
Een met volmaaktheid samenhangend aspect van schoonheid is dan vervolgens de
helderheid, doorzichtigheid ofwel "claritas". Een bepaald zintuiglijk gegeven is
a.h.w. doorzichtig tot op zijn idee. Aan een volmaakt heldere kleur kan dan iets
ervaren worden van het licht zelf als haar oorsprong. De schoonheidservaring zegt
dus dat de substantie in zijn feitelijke zintuiglijke verschijningsvorm hier en nu, in
het accidentele, tot voltooiing is gekomen. Nu kan zich de eenheid tonen. De eenheid
van een zijnde juist als zijnde ligt echter op een bovencategoriaal niveau en gaat dus
ook uit boven de verhouding van substantie en accidens. Dit unum echter is de bron
van de schoonheid.

19. Berger, a.w. blz.217.
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Passen we dit toe op de schoonheid ervarende mens, dan verwerkelijkt hij zich
optimaal als eenheid van lichamelijkheid en intelligibiliteit, als "anima forma
corporis", in de schoonheidservaring. Deze schoonheidservaring doet de mens dan
op, wanneer zijn intelligibele eigen aard, d.i. het vermogen te komen tot een inzicht
in de identiteit van een zijnde, verwerkelijkt wordt in de feitelijke zintuiglijke
ervaring, waarop alle kennen is aangewezen en waarin het kennen gebeurt. Bij de
voltooide kennis ziet dan het geestesoog in het zintuiglijke oog. Ook hier hebben we
te doen met een eenheid van het substantiele met de accidentaliteit. Want in het
menselijk kennen hebben we, juist omdat het menselijk en niet goddelijk kennen is,
te doen met de accidentaliteit van de kenact. De kenact is accidenteel omdat de mens
niet wezensnoodzakelijk van zich uit actief kennend is. Wanneer zijn intelligibiliteit
als mogelijkheid tot kennis in de feitelijke zintuiglijke verwerkelijkingswijze hier en
nu zich verwerkelijkt en lula, dan ervaart hij zich als een gelukte eenheid met
zichzelf. Deze eenheid is echter wederom van bovencategoriale aard en gaat vooraf
aan en toont zich in de feitelijke vereniging van het substantiele en het accidentele.
De accidentaliteit van de kenact houdt dus in dat de mens als eenheid vooraf in de
gelukte kennis aan zichzelf als deze eenheid toevalt. Dan is de menselijke kennis tot
voltooiing gekomen, zijn zijn mogelijkheden gerealiseerd en komt de mens vervolgens zichzelf tegen of wordt met zichzelf als gelukte verhouding van lichamelijkheid
en intelligibiliteit overrompeld. Als gelukte verhouding van twee momenten is hij op
transcendentaal niveau een eenheid met zichzelf die zich in zijn zelfrealisering kan
ervaren als een aan zichzelf gegeven eenheid. De «debita proportio" is een «dehabita proportio".
In een dergelijke proportie staat hij ook in de wereld om hem heen. Op het
transcendentale niveau van het zijn is deze proportie geen uitwendige samenhang van
twee dingen, maar uitdrukking van de eenheid van zijn met zichzelf. Deze eenheid
wordt als schoonheid ervaren. P61tner probeert dan ook de oorspronkelijke ontvankelijkheid van de menselijke geest voor de eenheid met alle werkelijkheid vanuit het
pulchrum te duiden. Vervolgens blijkt de gelukte verhouding van de mens tot de
wereld en daarmee van de mens tot zichzelf uit de voltooiing van het kennen in het
zien. Het kennen komt niet tot voltooiing in een greep van buiten af op de zintuigelij-

ke werkelijkheid, maar in het «zien" van de in de zintuiglijkheid doorstralende

identiteit. Omdat we hier nu te doen hebben met een zien en ervaren van het zijnde
als bovenzintuiglijke en bovencategoriale eenheid zal een neothomistische auteur als
Josef Pieper in deze context de uit het platonisme afkomstige en vooral in het Duits
idealisme in zwang geraakte term van de "intellektuelle Anschauung" gebruiken.20
In dit zien komt de menselijke kendrang tot rust. Nu de oorspronkelijke eenheid zich
getoond heeft in de overwinning op het verschil tussen intelligibiliteit en zintuiglijkheid en daarmee tussen mogelijkheid en werkelijkheid is aan het streven van het

20. J. Pieper, Gluck und Kontemplation, KOsel, Munchen 1979, biz.81.
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kennen een eind gekomen. Voor de mens betekent dit dat zijn werkelijkheid als een
verhouding van zelfrealisering en daarmee als een verhouding van mogelijkheid en
werkelijkheid hem als de eenheid die zij altijd al is en dus als zinvolle en gelukkige
werkelijkheid in zijn streven tegemoet komt. Hierin ervaart de mens zich als een
gelukkige gave aan zichzelf. Dit is de conclusie die P61tner trekt uit de leer van de
accidentaliteit van de kenact. Deze opvatting wil zeggen dat het menselijk intellect
niet autonoom zijn eenheid met zich stelt en schept, maar deze uitoefent en zich dus
verwerkelijkt voelt, wanneer het aan zichzelf toevalt in de feitelijke overeenstemming
met de zintuiglijkheid. Dan ervaart de mens zich en de werkelijkheid ook als
bovencategoriale en aan zichzelf gegeven eenheid. Precies deze combinatie van de
accidentaliteit van de kenact en daarmee samenhangend de ontdekking van de gave
aan zichzelf van de menselijke intelligibiliteit maakt een groot onderscheid uit met
Kant en Hegel.
Met citaten van P6ltner willen we nu enkele kenmerken van deze schoonheidservaring illustreren. Bij het zien van het schone is de ziel in complete overeenstemming met zichzelf: "Die Obereinkunft selber beglOckt, weil in ihr die anima selber
in die ungetrObte Einheit mit sich gefOhrt wird. Im erfullten Augenblick der Sch6nheit ist die anima rationalis auf vollkommene Weise forma corporis. 21 De schoonheidservaring is een ogenblik van complete tegenwoordigheid zonder de distantie van
het verder vragen: "Auf Grund seiner eigenen proportio debita spricht sich das
Sch6ne in einem Augenblick ganz zu. Es gibt sich und ist darin ganz er6ffnet. Seine
Gegenwart ist durch keine Fraglichkeit getrubt".22
In de schoonheidservaring toont zich een zaak als een substantie, als eenheid
zonder dat de veelheid van zijn verschijningswijzen doorgenomen hoeft te worden:
"sondern das Seiende ist unmittelbar in seine Einheit, d.h. als es selbst gegeben. 23
Deze eenheid, in haar tegenwoordigheid de vervulling van ieder distantierend
navragen, kan dus ook niet nastrevend benaderd worden en daarom brengt ze de
mens tot overgave en zelfvergetenheid: «Weil sich das Schdne volt und ganz schenkt,
kann es umgekehrt auch nicht erstrebt werden, wenn anders das Streben durch ein
anniihern charakterisiert ist, und die Gegenwart des Erstrebten ein Noch-Nicht
einschliesst. Sch6nheit begluckt, weil sie als erfOllte Gegenwart Hingabe und

Selbstvergessenheit gewahrt. I24
De ervaring van het schone komt dus als een geschenk: «Das Sch6ne kann deshalb
nicht erstrebt werden. weil es sich allem Streben zuvor schon geschenkt und unsere
Bejahung hervor gerufen hat. "23 In deze beaming zijn we volmaakt onszelf als geestelijk-lichamelijk wezen: "In der Bejahung des Schilnen sind wir in gegluckter Oberein21. POItner, a.w. biz. 186.
22. T.a.p.

23. A.w. t.a.p.
24. A.w. t.a.p.
25. A.w. biz. 187.
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stimmung mit uns selbst, unser Erfahrungsakt geschieht entsprechend als debita
proportio von intellectus und sensus. Das Schdne fOhrt uns in die H8chstgestalt unserer
Leiblichkeit. Sie ist nichts fOr sich, sonder einzig das Worin unseres Selbstseins und
erm6glicht uns im Augenblick der Hingabe an die Sch6nheit des Schonen h6chste
ErfOllung. Die debita proportio, in welcher das Sch6ne zu uns in unserer Leiblichkeit
steht, geht mit unserer eigenen proportio als leiblich Daseiende zusammen.
Wanneer de mens in de schoonheid zichzelf als gelukte verhouding van intelligibiliteit en zintuiglijkheid ervaart dan is er in de schoonheidservaring van meer sprake
dan van een mooi ding, maar ook van een goedheid van alle zijn.We hebben dan de
ervaring van een totaliteit waarin alles onaantastbaar zichzelf en tevens goed op
elkaar geordend is: "Alles wird uns unendlich nahe und vertraut, steht in einer debita
proportio zu einander, und zeigt eine nie gekannte Innigkeit. Und trotzdem verwehrt
diese unendliche Niihe jedwedes Besitzenwollen. Die Geborgenheit zeigt in ihrer
unendlichen NUhe eine Unberuhrbarkeit und Erhabenheit. Der Aufgang der Niihe
geschieht als der Aufgang ihrer je gr6sseren UnberOhrbarkeit. Diese Einsicht spricht
sich in dem Satz aus: es ist gut zu sein, und dies ist wahr. n27
Wanneer op deze wijze het zijnde als zijnde ervaren wordt en de eenheid van het
zijn met zich dat met de overwinning van alle differenties blijkbaar ook de negatie
achter zich gelaten heeft, wat is dan nog het verschil met de ervaring van het
goddelijke zijn als de volstrekte en volmaakte eenheid met zich? In zekere zin is er
geen verschil meer. Alle verschillen binnen het schepsel, dat tussen intelligibiliteit en
zintuiglijkheid, mogelijkheid en werkelijkheid, etc. zijn uitdrukkingen van het
verschil van het eindig zijnde als schepsel met God. De overwinning van de differenties, het zich verwerkelijken als eenheid, is niet alleen het verwerkelijken van
zichzelf, maar ook van de eenheid met God die het schepsel als eenheid op zich
gesteld heeft door het aan zijn eenheid deel te laten hebben. Voorzover de verschillen
overwonnen worden, wordt met de zelfidentificatie een eenheid met God bereikt. In
de schoonheidservaring moet dus God als totaliteit van alle zijn aanwezig zijn, zo
meent Pultner, Het zijn zelf van de zelfstandige zijnden is de mededeling van God
zelf: «Als Selbstmitteillung ist sie von Gott nicht mehr als ein participans unterscheidbar, insofern sich ja in ihr Gott selbst ausspricht. In ihr hat sich die g6ttliche
Herrlichkeit nach aussen gewendet. I28 Het verschil ligt nu nog puur in het gavekarakter. God is zijn eenheid als volstrekt volmaakte eenheid zonder meer, het
schepsel is aan zichzelf gegeven en daarom toch minder volmaakte eenheid. Voor de
ervaring van de schoonheid van het schepsel betekent dit dat het geheel van alle zijn
daarin aanwezig is, maar niet juist als geheel. In de schoonheidservaring komt dit tot
uitdrukking in het verbazingwekkende karakter ervan. In de verbazing over de
7·,26

26. A.w. t.a.p.
27. A.w. blz. 193.
28. A.w. blz.203.
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onvanzelfsprekendheid en de gratuiteit van het schone schepsel komen samen het
positieve, het aan zichzelf gegeven zijn, en de negatie als het «ex nihilo" zijn van het
schepsel. Alleen de mens verbaast zich, God in zijn volmaakte zelfaanschouwing
verbaast zich niet. 29
De menselijke schoonheidservaring heeft wel deel aan de goddelijke zelfaanschouwing en kan betiteld worden als aardse contemplatie en dat is "perfectissimum
quod est in vita".30 De deelhebbing zegt dat het schepsel als eenheid een geschenk
aan zich zelf is. Het ishet zichzelf, maar het is niet vanuit zichzelf. Het is uit het
niets geschapen door God juist omdat God het aan zichzelf toebedeeld heeft. Edn met
zichzelf zijn en uit niets zijn zeggen uiteindelijk dat zelfstandigheid en afhanketijkheid
elkaar in het schepsel niet tegen spreken. Dus is de deelhebbing de grondslag van de
schoonheidservaring als de ervaring waarin de mens zichzelf in de zintuiglijkheid
tegenkomt en aan zichzelf toevalt als voorafgegeven eenheid met zich. Het toevalligheidsmoment waarop ons kennen en onze intelligibiliteit juist door zijn verbinding
met de zintuiglijkheid stoot blijkt uitdrukking te zijn van het geschenkkarakter van
ons zelf en dus van onze intelligibiliteit aan zichzelf. Als aan onszelf geschonken zijn
we een boven de categorieen van noodzakelijkheid en toevalligheid uitstijgende
eenheid met onszelf en gronden wij in een vrije en liefdevolle oorsprong.

2.3 Schoonheid en praxis
Wanneer de mens op aarde reeds de contemplatie deelachtig kan worden en daarin
de volmaaktheid van alle zijn kan ervaren, wat heeft hij dan nog in de wereld te
doen? Wat is de rol van de praxis? Waarom kunnen we niet constant in de schoonheidservaring blijven? Ook op dit punt volg ik Pultner die, zoals reeds eerder gezegd,
vragen stelt bij de schoonheidservaring die we ook aan Kant, Hegel en Adorno
moeten stellen. We kunnen niet in de houding van contemplatie blijven, omdat het
gelukte ogenblik voor ons even onbeheersbaar is als het moment van vergaan ervan.
Dat is ook het gevolg van het geschenkkarakter. Hoewel het getuigt van een verlangen naar oneindige vervulling is het ogenblik maar een ogenblik: "Der Aufenthalt in
dem gegluckten In-eins-Fall von Wahrheit und Wirklichkeit stellt fur uns keine
M6glichkeit dar. Wer dies Obersieht und die gesuchte Erfullung in den jeweils
erfiillten Augenblicken festzumachen sucht, der verliert sich im bloss spielerischen
eines haltlosen Asthetizismus und verabsolutiert so gerade die Diskrepanz an der er
leidet: auf eine unendliche Erfillung hingeordnet zu sein, ohne ihrer jedoch von sich
aus teilhaftig werden zu kdnnen. 031

29. J. Pieper, a.w. biz.77, vgl. POItner, a.w. blz.73 voetnoot.
30. Pieper, a.w. blz.69.
31. Pultner, a.w. biz.206.
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Tegenover de ogenblikken van vervulling blijven de ogenblikken staan van
negativiteit, eindigheid en, daarmee niet samenvallend, kwaad, waardoor de mens
niet kan blijven in de esthetische contemplatie. Daarom spreekt P61tner hier over de
intercisio contemplationis. Juist in confrontatie met de negativiteit komt het geluk van
deze contemplatie onder de verdenking van schijn te staan. Is de ervaring en de in
die ervaring bevestigde schoonheid als positiviteit van het zijn niet een soort schijn
die ons ertoe verleidt vol te houden te midden van een zinloze facticiteit? Dan zijn
we met ons verlangen naar zin misschien toch tegen onszelf geschapen omdat de
schoonheid, de momentane eenheid van waarheid en goedheid, ons een vervulling
voorhoudt die op niets gebaseerd kan zijn. Maar we houden even vol: die positieve
ervaring is er. Dit blijkt in de praktijk van het dagelijkse leven. Wanneer nu, op
grond van negativiteit, de instemming met de goedheid en waarheid van het zijn als
totaliteit geweigerd wordt, dan wordt de schoonheidservaring zelf absurd: «In einer
Welt, deren Absurditiit darin gelegen ist, dass sie ein Wesen mit unendlichem
Sinnverlangen hervorbringt, ohne dieses Stillen zu kannen, und dieses Sinnverlangen
mit ihren verfOhrerischen Sch6nheit immer wieder entzOndet, kann die Sch6nheit
nichts mehr weisen, muss sie ihren verheissungscharakter verlieren, kann sie nur
mehr die VerfOhrungskunst der Sinnlosigkeit zum Sinn sein. 7 32
De schoonheidservaring kan volgens Piiltner niet in tegenstelling staan met de wit
tot verandering en verbetering en dus de ethische praxis. Minstens zegt de ervaring
van positiviteit dat de eindige werkelijkheid tegen bedreigende negativiteit beschermd
moet worden, want het kan niet de bedoeling zijn dat ze in het niets terugvalt. De
gave van de schoonheidservaring blijkt dan tevens een opgave te zijn: "SchOnheit ist
weniger das Vorspiel, welches die unendliche SinnerfOllung verheisst, denn der
Aufruf, mit der Zustimmung zum Ganzen ernst zu machen. I33 In het feitelijk
geleefde leven blijkt deze instemming, wanneer we de negativiteit niet accepteren,
ook al zou men theoretisch de goedheid van alle zijn ontkennen. We blijken dan het
bestaan te ervaren als eenheid van gave en opgave. De gave, genoten in de vorm van
schoonheid precies als gave, wordt in de vorm van de praxis geaccepteerd als opgave
tot verwerkelijking.
Maar dan moet de instemming met de goedheid van alle zijn de bouwvorm
hebben van de hoop. Omdat deze hoop niet ongegrond kan zijn legt P61tner een
relatie met de act van het geloof. Om onze praxis niet zinloos te laten worden moet
dus God uitdrukkelijk ter sprake gebracht worden. Dit ter sprake brengen houdt dan
het geloof in de christelijke openbaring en dus in de waarheid van de incarnatie en
de triniteit nog niet in, maar blijft filosofisch.
P8ltner meent de overgang van het denken naar het geloven te kunnen maken, op
basis van Thomas van Aquino, via de voorrang van de wil in de geloofsact. De posi-

32. A.w. biz.207.
33. A.w. biz.210.
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tiviteit van alle zijn is volgens hem voor de geest als wil eerder toegankelijk dan voor
de geest als kennend intellect. De wil spreekt de radicale zelfbeaming en zelfacceptatie uit. De wil bevestigt dan uiteindelijk het bestaan van God. Bij het bedenken van
de relatie van de eindige werkelijkheid als gave aan zichzelf komt de kennende rede
volgens P61tner niet verder dan de aanname dat de eindigheid zijn zijn niet aan zichzelf te danken heeft. Het kan niet positief overgaan van het niet-tegengesteld zijn van
eindig en oneindig naar de bevestiging van het niet-subsistente zijn als vrije zelfmededeling van de subsistente volheid op zich. Het intellect blijft bij de niet-noodzakelijkheid van het niet-subsistente zijn staan, maar de wit zou dan het intellect voeren naar
de bevestiging, positief, van een vrije oorsprong. In feite maken we dan ook de
overgang van het theoretisch denken naar de praxis van geloof, hoop en liefde.
We blijven er buiten of deze opvatting steun vindt in Thomas. Wel willen we
opmerken dat P61tner hier de aanname van het bestaan van God blijkbaar onmiddellijk ziet als de garantie voor een absolute vervulling van het menselijk zinverlangen
die verder gaat dan de aanvankelijkheid van de schoonheidservaring ofwel de
"inchoatio vitae aeternae". Verder mag men zich afvragen of de rot van de wit in de
geloofsakt niet teveel naar de theoretische reflexieve act van de bevestiging van het
bestaan van God vanuit de eindige zijnden toegehaald wordt. Het is de vraag of dit
alles zo kan. want zo zou Gods vrijheid als oorsprong van de absolute vervulling in
het gedrang kunnen komen.
Hieraan willen we een andere idee van vervulling toevoegen die echter wet strikt
tot het christelijk geloof behoort. We vermelden deze idee omdat zij in verschillende
gedaanten bij Kant, Hegel en Adorno terugkomt. Zij is dan ook typisch verwant aan
de idee van de schoonheid. We hebben het hier over het leerstuk van de verrijzenis
van het lichaam. Deze boodschap van de verrijzenis van het lichaam zegt dat in de
eeuwigheid de mens als mens, dus niet als "onsterfelijke ziel", maar als geestelijklichamelijke eenheid levend is. Wanneer de vervulling van de mens in de eeuwigheid
ligt, dan ligt de eeuwigheid in een eeuwige vervulling van de verhoudingen waarin
de mens oorspronkelijk geschapen is. Op deze manier zegt deze idee hetzelfde als de
schoonheidservaring nt. dat de mens wezenlijk goed in elkaar zit, geen in zich
verdeeld huis is, maar een zinvolle eenheid van lichaam en geest. De idee van de
verrijzenis van het lichaam drukt uit dat deze verhouding in de eeuwigheid niet
opgeheven, maar tot uiterste voltooiing komt.

3 Samenvatting
De schoonheidservaring zegt dat de wereld in orde is, omdat ze goed geschapen is.
Als schepsel is ieder zijnde zowel zelfstandig als afhankelijk en ieder schepsel is een
licht waarin het oneindig licht doorstraalt. Hetzelfde gold, zo hebben we gezien bij
Assunto, voor het menselijke kunstwerk. In dit wereldbeeld is ieder schepsel iets op
zich en tegelijkertijd een verwijzing naar en een belichaming van het geheel.
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Schoonheid is het moment van eenheid in de veelheid in ieder zijnde, in iedere
daad en daarom niet beperkt tot het menselijk kunstwerk. Deze schoonheid is primair
t.o.v. die van het menselijk kunstwerk en is er uiteindelijk de basis van.
Verder hoort bij deze visie de eenheid van waarheid, goedheid en schoonheid. In
de ervaring van de schoonheid van een zelfstandig zijnde als zijnde wordt die eenheid
beleefd. Hiermee hangt samen dat schoonheid analoog uitgezegd kan worden, niet
alleen van zintuiglijk waarneembare, maar ook van geestelijke zaken. Zo kan b.v.
ook het menselijk lichaam niet alleen volgens zijn lichamelijke ordening, maar ook
als uitdrukking van deugd, m.n. die van de temperantia - de juiste maat!
schoon
genoemd worden.34 Zeker onder invloed van de neoplatoonse traditie wordt schoonheid als eenheid in veelheid of als eenheid van zelfvereniging nog weer overtroffen
door de puur intelligibele schoonheid van het goddelijke.
In deze onderling samenhangende visies op de idee van het schone als kunstschoonheid, natuurschoonheid, scheppingsschoonheid, schoonheid als kenmerk van
het zijnde als zijnde en het schone als puur intelligibele schoonheid komen in de
moderne tijd m.n. bij Kant grote veranderingen, wanneer de gedachte van de
analogie onder kritiek komt te staan en vaak alleen in een uitwendige zin, zonder
samenhang met de participatieleer, overblijft. Tevens komt ook de eenheid van het
ware, het goede en het schone onder druk te staan. Tevens is een grote verandering
dat het kenproces niet meer eindigt in het zien, maar wezenlijk discursief-begrippelijk
-

is, hetzij in verstandelijke zin (Kant), hetzij in speculatieve zien (Hegel).
Deze verschuiving zullen we bekijken bij Kant en Hegel. Bij beiden blijft gelden
dat de wereld in orde is, dat de mens, ondanks alle negativiteit, in overeenstemming
met zichzelf is en de wereld om hem heen. In de verschuivingen zullen we een aantal
momenten van de schoonheidservaring die aanwezig blijven tot en met Adorno in hun
verandering volgen. Deze momenten hebben alle te doen met de vervulling van onze
geestelijk-lichamelijke, c.q. redelijk-zintuiglijke werkelijkheid als een verhouding van
mogelijkheid en werkelijkheid, tevens van gave en opgave.
Tot nu toe is gebleken dat de schoonheidservaring een vervulling is van die
verhouding zodanig dat zij de differentie van mogelijkheid en werkelijkheid achter
zich laat. Maar tevens bleek dat men in deze ervaring niet kon blijven, zij is slechts
momentaan en de mens wordt opnieuw met de differentie, het opgavekarakter en de
zin ervan geconfronteerd. Nu is dit gegeven m.n. van belang voor de formulering
van de relatie van schoonheid tot het absolute. In de schoonheidservaring zelf, zo
hebben we gezien, werd de differentie met het absolute niet mee ervaren, maar zij
keerde terug in de vorm van de praxis, de opgave tot zelfverwerkelijking. Op deze
relatie zullen we letten bij Kant, Hegel en Adorno.
Tevens zullen we dus letten op alles wat te doen heeft met het tot rust komen van
het streven, het ogenblikkelijke en het niet-beheersende karakter van de schoon-

34. Palmer, a.w. biz. 188.
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heidservaring. De schoonheidservaring bleek de ware identiteit van iets dat omwille
van zichzelf wordt genoten in een houding van verwondering, die
tegelijkertijd
distantie en nabijheid uitdrukt. In dit genot komt juist alle dynamiek van begeerte
en
streven tot stilstand. Die dynamiek is vervuld en kent dus geen benaderingsg
ewijs
streven meer. In de schoonheidservaring wordt de mens uiteindelijk verrast door
zijn
eigen identiteit als de geestelijk-lichamelijke eenheid die hij altijd al is: hij wordt
verrast door de herkenning. Deze verrassing is een ervaring van zin in een bijzonder
moment: het ogenblik.
Deze ervaring bleek tesamen de volmaaktheid van het schepsel uit te drukken dat
zo volmaakt gemaakt is, op zich gesteld is, dat het zijn
gemaakt zijn en daarmee
differentie van mogelijkheid en werkelijkheid, aanwezig in streven en begeren,
overstijgt in de ervaring van het "af" zijn en aan zichzelf gegeven zijn.
Deze ervaring van het overstijgen van de differenties komt in de moderne tijd tot
en met Adorno, maar nu op geheel andere wijze, naar voren in een
onmiddellijkheidsideaal dat gerepresenteerd wordt, m.n. na Kant, door de menselijke kunstschoonheid. Ook bij dit onmiddellijkheidsideaal komt dan het probleem naar voren
dat de schoonheidservaring slechts momenteel is, dat men er niet in kan blijven en
dat dus de verhouding tot de praxis van de zelfverwerkelijking opnieuw geformuleerd
moet worden.

2 Schoonheid na de transcendentale wending van Kant
Van schepping naar natuurschoonheid

1.1 De onkenbaarheid van de natuur als goddelijk kunstwerk
Kants uiteenzettingen over de schoonheid worden beheerst door de gedachte dat we
in ons kennen de natuur niet meer onproblematisch kunnen begrijpen naar analogie
met het menselijk kunstwerk. De toepassing van de analogiegedachte blijkt bij nader
inzien de kracht van onze kenvermogens te overstijgen. Wanneer we de natuur willen
bekijken als een artefact, een zintuiglijk iets waarin een idee is gerealiseerd dan
vooronderstelt dit eigenlijk dat we de dingen niet meer bekijken vanuit het zintuigelijke gegeven, maar vanuit en in het licht van de idee die er in tot uitdrukking komt.
Maar dat zou voor ons onmogelijke kennis zijn van het «Ding-an sich" en deze
kennis zou ons een kijkje gunnen in het kreatieve, architektonische verstand van God

de schepper.
We kunnen niet meer uitgaan van een "Technik der Natur" als bron van echte
kennis; deze idee kan alleen nog maar dienen als een «zinnig" perspektief waarin we
35
de natuur op haar doelmatigheid kunnen bekijken.
Voor deze beoordeling is dit perspectief een achtergrond die nooit op de voorgrond kan treden, d.w.z. op basis van en in de verschijning gekend kan worden.
Alleen onder deze voorwaarde kan Kant de analogiegedachte, de "physis" zien als
«technb" nog toestaan en kan daarom alleen als een heuristisch perspectief gezien
worden.
Deze nieuwe zienswijze heeft dus op alle fronten consequenties voor de verhouding van kunstschoonheid tot natuurschoonheid, voor die van onze kenvermogens tot
elkaar en voor de relatie tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid in ieder zijnde. Bij
deze laatste relatie zullen we zien dat de band tussen analogie en participatie doorbro-

ken wordt.
Onder deze veranderende condities van de verhouding van intelligibiliteit en
zintuiglijkheid in de mens en in de natuur, waardoor de mens in zijn kennen de
zintuiglijke wereld niet kan overstijgen, wit Kant toch formuleren dat de wereld in
orde is, dat mens en wereld, lichaam en geest, het stoffelijke en het intelligibele
zinvol op elkaar geordend zijn, zodat de mens niet tegen zichzelf geschapen is. Mens
en natuur staan tot elkaar in een gunstige verhouding.

35. 1. Kant, Kritik der Urteilskraft, Akademie-ausgabe, de Gruyter, Berlin 1968, bd. V, biz.246.
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1.2 De transcendentale wending
De vraag naar de eigen aard van de schoonheid wordt nu door Kant op een heel
eigen manier gesteld. Of de verhouding tussen mens en natuur "gunstig" is, toont
zich niet primair in de natuur zelf, a. h.w. op zich, maar in de houding
die wij er
tegenover innemen. De natuur toont haar gunstige kant wanneer wij een houding
aannemen, waarin zij tot haar recht kan komen. Maar dit betekent uiteindelijk dat
niet de natuur ons een dienst, maar wij de natuur een dienst bewijzen.
In het
smaakoordeel wordt het lukken van die houding beoordeeld.
Dit smaakoordeel gaat dus niet over een of ander verschijnsel in de natuur
waarvan wij zeggen dat het op zich «mooi" is. Omdat het lukken van de ingenomen
houding beoordeeld wordt, kan Kant zowel «Ding-an sich" kennis vermijden als wel
het onderscheid overeind houden tussen het smaakoordeel en een begrippelijk

"kenmatig" oordeel over het waar en goed zijn van iets. Bij Kant vallen het ware,
het goede en het schone uiteen omdat het schone nu niet meer gezien wordt als het
moment van het «lukken" van het waarmaken van de waarheid, van het echt goed
zijn in ken- en wilsdaden. Kant stelt dit door te zeggen dat het smaakoordeel geen
volmaaktheidsoordeel is. Gezien tegen de achtergrond van de voormoderne schoonheidsopvatting is dit revolutionair. Het schoonheidsoordeel heeft nu nl. niet meer
betrekking op een volmaakt doorstralen van de idee in de zintuiglijkheid, dus ook
niet meer op het moment van de eenheid van een verschijnsel met zichzelf waarachter het onderscheid van zintuiglijkheid en idee terugtreedt.
Deze omwenteling heeft ook zijn gevolgen voor de idee het kunstwerk. Wanneer
het volmaaktheidsoordeel niet meer geldt, En omdat het een soort kennis van het
«ding-an sich" uitspreekt 6n omdat het, als een soort kenoordeel, niets specifieks zegt
over schoonheid, want die wordt in een smaakoordeel beoordeeld, verandert ook van
die kant uit de stelling dat het kunstwerk, hetzij het menselijke, hetzij het goddelijke,
zijn gemaakt-zijn verbergt. Maar dan is er, gezien tegen de achtergrond van de
voormoderne opvatting van schoonheid, ook iets veranderd in de verhouding van
zelfstandigheid en afhankelijkheid in het kunstwerk, zowel in het schepsel van
menselijke hand als in de goddelijke schepping.
Bekijken we dit nu vanuit de transcendentale wending die Kant onderneemt. Het
typische van deze wending komt naar voren wanneer Kant zegt dat ook voor het
schoonheidsoordeel geldt dat wij ons niet naar de dingen, maar dat de dingen zich
naar ons moeten richten: "Sagen diese Blume ist schan, heisst eben so viel als ihren
eigenen Anspruch auf jedermanns Wohlgefallen ihr nur nachsagen. Durch die
Annehmlichkeit ihres Geruchs hat sie gar keine Ansproche. Den einen erg6tzt dieser
Geruch, dem andern benimmt er den Kopf. Was sollte man nun anders daraus
vermuthen, als dass die Sch6nheit fOr eine Eigenschaft der Blume selbst gehalten
werden musse. die sich nicht nach der Verschiedenheit der K8pfe und so vieler Sinne
richtet, sondern wornach sich diese richten mussen, wenn sie darOber urteilen
wollen? Und doch verhiilt es sich nicht so. Denn darin besteht eben das Geschmacks-
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urtheil, dass es eine Sache nur nach derjenigen Beschaffenheit schdn nennt, in
welcher sie sich nach unsere Art sie aufzunehmen richtet. v 36
Wanneer het smaakoordeel over het ding zelf zou gaan, dan zouden we in onze
kennis buiten onszelf moeten kijken naar wat in de natuur het geval is, waardoor het
smaakoordeel aan empirische principes onderworpen is en het nooit aan de ook voor
het smaakoordeel geldende criteria van noodzakelijkheid en algemeenheid beantwoorden kan. Het oordeel zou in de buurt van een oordeel over de geur, die toevallig de
6dn wel en de ander niet bevalt, terecht komen. Vervolgens zou ons oordeel heteronoom, want a.h.w. van buiten af opgedrongen zijn, wanneer het zou gaan over een
eigenschap van de natuur zelf: "weil sonst das Urteil, das dadurch bestimmt wOrde,
Heteronomie, aber nicht, wie es einem Geschmacksurtheile geziemt, frei sein und
Autonomie zum Grunde haben wurde. 37
Deze heteronomie heeft, behalve haar empirische karakter, ook tegen dat ze tegen
het principe is van het smaakoordeel dat het, bij alle algemeengeldigheid en noodzakelijkheid niet "afgedwongen" kan worden. Men kan samen iets mooi vinden, en
hieraan kunnen algemeenheid en noodzakelijkheid ten grondslag liggen, maar men
kan nooit zeggen dat men iets mooi moet vinden. Het smaakoordeel gaat uiteindelijk
niet over de objectieve eigenschap van een ding, maar over ons gevoel, over ons
welbevinden tegenover een ding waarvan de grond uiteindelijk in onszelf ligt.
Wanneer we nu de eigenschappen van dit smaakoordeel bekijken dan vinden we
onder een nieuw voorteken toch een aantal oude opvattingen over schoonheid
gewijzigd terugkomen.
Natuurlijk allereerst de opvatting dat iets omwille van zichzelf genoten wordt. In
de oude opvatting van schoonheid kon dit samengaan met waarheid en goedheid; bij
Kant wordt dit nu een distinctivum van het smaakoordeel. Het smaakoordeel berust
op een interesseloos welgevallen, het is zonder enige betrekking op begeerte en niet
gericht op een moreel doel noch op enig nut. Als object heeft het smaakoordeel het
gevoel van lust dat kan ontstaan, wanneer men een houding van interesseloos
welgevallen tegenover de wereld inneemt. In dit perspectief, wanneer het lula, krijgt
de wereld een ander aanzien. Het lukken van dit perspectief veroorzaakt vervolgens
38
een gevoel van lust op grond waarvan we tot een schoonheidsoordeel komen.
We nemen dit perspectief in wanneer we de dingen niet meer veralgemeniserend
in een begrip samenvatten. Het smaakoordeel zegt dan ook niet "tulpen zijn mooi",
maar «deze tulp is mooi". Dit laatste oordeel drukt een direct gevoel uit, het eerste
veronderstelt een begrippelijk-classificerende handeling waarmee we tulpen onderscheiden hebben van andere planten en dingen in de wereld. In dit opzicht gaat het

36. A.w. biz.281-282.
37. A.w. biz.350.
38. Voor de idee van het innemen van een esthetisch wereldperspectief zie F. Kaulbach, Asthetische
Welterkenntnis bei Kant, KOnigshausen + Neumann, Wurzburg 1984, biz. 11-32.
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smaakoordeel altijd over iets individueels. Maar het is niet de bedoeling dit individuele, zoals in de voormoderne metafysiek, te beoordelen als de volmaakte representatie van de algemene en intelligibele idee, want dan zitten we in een heel andere
sfeer volgens Kant. We hebben dan een overgang gemaakt naar al of niet mogelijke
kenoordelen, in feite een redeoordeel. Toch heeft het oordeel over dit individuele wel
iets algemeens en iets noodzakelijks. Maar dit algemene en noodzakelijke zijn geen
eigenschappen meer van de idee die in het individuele ding tot volledige doorschijning komt, maar van de verhouding van onze kenvermogens, zintuiglijkheid en
verstand, in relatie tot het lustgevoel. Van die verhouding hangt de mogelijke
waarheid van een smaakoordeel af.
De waarheid van het smaakoordeel wordt nu een heel moeilijke zaak, want het
moet wel waar zijn, d.w.z. algmeen geldend en noodzakelijk zijn, maar het mag
geen kenoordeel zijn. Omdat het geen kenoordeel mag zijn, mag het op geen enkele
wijze berusten op de toepassing van begrippen. Niet op de toepassing van abstractie
gewone empirische begrippen, zoals bijvoorbeeld "tulp", die als een handelingsregel
voor abstractie en veralgemenisering dienen. Maar tevens berust het smaakoordeel
niet op eigen synthetische-a priori-oordelen die, zoals in de theoretische kennis, de
transcendentale fundamenten of de "Grundsjitze" vormen van alle empirische
begripsvorming. In de empirie werken we verder met oordelen en conclusies op
grond waarvan we iemands instemming a.h.w. kunnen afdwingen. Dat het geen
kenoordeel is, blijkt al daaruit dat het niet objectief, maar subjectief is. Het beoordeelt geen kenobject dat in de, zij het subjectieve, maar wel transcendentale voorwerpsconstitutie tot stand gekomen is.
Maar wel moet het smaakoordeel voldoen aan de voorwaarden die gelden voor
iedere kennis Oberhaupt wil het aanspraken op enige waarheid kunnen laten gelden.
Maar hoe kan nu een oordeel van een dergelijk singuliere status aanspraken doen
gelden op algemeenheid en noodzakelijkheid? Het smaakoordeel moet wel een a
priori-karakter hebben. Zou het dat niet hebben dan zouden we met een heteronome
bepaling te doen hebben waarin onze kenvermogens, m.n. de spontane wetmatigheid
van het verstand, afhankelijk zouden blijken te zijn van prikkels van buiten af i.p.v.
zelf deze gegevenheden autonoom in hun eigen aard te bepalen. Behalve dat ware
algemeenheid op grond hiervan niet te bereiken is, zouden we in conflict komen met
de autonomie van het verstand.
Omdat het smaakoordeel wet beroep doet op algemene geldigheid van een
singulier oordeel moet het op een andere, maar natuurlijk niet totaal verschillende
manier beroep doen op de instemming van iedereen en vervolgens op de verhouding
van de kenvermogens in die overeenstemming.
In een gewone begrippelijke redenering kunnen we proberen iemand een redenering te laten volgen en zodoende te overtuigen en instemming af te dwingen. Beide
discussiepartners verheffen zich daardoor boven hun particulariteit en bereiken in de
uitdrukkelijk aangegane overeenstemming algemeenheid als de algemene geldigheid
van een kloppende redenering toegepast op een bijzonder geval. In een dergelijke
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redenering hebben we dan ook te doen met een uitdrukkelijke toepassing van het
verstand op de zintuigen. Zoals de discussiepartners en tegenover elkaar staan en tot
overeenstemming komen, zo staan ook gegeven materiaal en verstandelijke operaties
6n tegenover elkaar 6n in overeenstemming. De verhoudingen zijn expliciet juist
omdat een bepaald begrip, regel of wetmatigheid uitdrukkelijk wordt toegepast. Dan
kan blijken dat men zus of zo, zo en niet anders moet redeneren.
In het smaakoordeel stellen we ons anders op. Wel verheffen we ons dan boven
de particulariteit maar we verlangen niet van een ander ons in een redenering te
volgen, simpel omdat we die redenering niet te bieden hebben. Wel presenteren we
een eigenaardig oordeel dat een eigenaardige veralgemenisering verlangt. Kant noemt
deze vorm van overeenstemming zoeken «ansinnen". Nu het begrip tussen ons als
bemiddelende factor afwezig is, zoeken we onmiddellijke overeenstemming. We
«spelen in" op andermans gevoel in de mening dat hij wel hetzelfde zal voelen. Dit
een en hetzelfde voelen moet dan onmiddellijk het geval zijn. We houden rekening
met, ja we verwachten spontane bijval. Kant ontwikkelt in dat kader de idee van de
66Sensus communis".
Die «sensus communis" is niet zomaar een feitelijke overeenstemming van
iedereen met elkaar, bv. wanneer we allemaal iets lekker vinden. De "sensus
communis" is de overeenstemming van de algemeen menselijke kenvermogens.
Hoewel deze vermogens dus in het smaakoordeel niet als actueel kennende vermogens in overeenstemming zijn, zijn ze toch juist als kenvermogens in overeenstemming. Vervolgens zijn ze "in overeenstemming", echter zonder dat deze overeenstemming uitdrukkelijk, d.w.z. begrippelijk, gepresteerd is. Net zoals mensen in hun
smaakoordeel zonder discussie direct inspelen op andermans instemming, zo spelen
bij een schoonheidservaring onze kenvermogens spontaan op elkaar in. Er is dan
sprake van een onmiddelijke overeenstemming. In de "sensus communis" blijkt
vooral het algemeen menselijke en communicatieve aspect van onze kenvermogens
zonder dat er een speciale begrippelijke boodschap meegedeeld wordt. De mededeelzaamheid zelf van de gevoelens staat voorop. In het gevoel van lust voelen we in
zekere zin deze mededeelzaamheid zelf als lustvol.
De algemene instemming waarop we op inspelen kunnen we vergelijken, hoewel
Kant deze voorbeelden niet gebruikt, met gezamelijke spontane reacties bij het zien
van mooie dingen, zoals b.v. de «oh's" en «ah's" bij een vuurwerk, het elkaar
wijzen op de zaken die ons bevallen, het teleurgesteld zijn wanneer iemand het niet
met ons eens is, omdat daardoor de gemeenschappelijkheid en de communicatie
doorbroken wordt. De beoordeling van iets als schoon geeft dan ook geen geval van
een regel, maar veeleer een voorbeeld aan, een exemplum van een regel die we als
zodanig niet kunnen opstellen. Daarom verwachten we ook noodzakelijkerwijze de
spontane instemming van anderen. Maar deze algemeenheid, berustend op een
overeenstemming van de kenvermogens bij alle mensen zonder actueel begrip, is nog
niet voldoende om de eigen "kenwaarde" van het esthetisch oordeel te bepalen. Er
moet nog een moment van noodzakelijkheid bij komen, maar wel weer onder de
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voorwaarde dat geen begrippelijke procedure in werking wordt gesteld in het
esthetisch oordeel. Deze noodzakelijkheid komen we tegen bij de deductie van het
smaakoordeel, d.w.z. bij de poging het smaakoordeel te gronden in een a prioriprincipe.
Noodzakelijkheid treedt op wanneer we iets bijzonders, een bijzonder geval of
iets zintuiglijks, onder een wetmatigheid, een begrip, iets ideeels kunnen vatten,
onder het algemene kunnen subsumeren en kunnen bepalen als een bijzonder geval
van een algemene wet of een fenomeen kunnen onderbrengen bij een klasse. De
mogelijkheid hiervan en daarmee van de noodzakelijkheid van alle kenoordelen
berust bij Kant uiteindelijk op de noodzakelijkheid die kenmerkend is voor synthetische a priori-oordelen. Zij vormen de eerste vereniging van zintuiglijkheid en
begrippelijkheid op basis waarvan de empirische synthesen van wet en feit en
classificaties van het bijzondere onder het algemene mogelijk zijn. Het smaakoordeel
berust nu niet op een synthetisch a priori-oordeel noch heeft het een eigen synthetisch
oordeel tot fundament juist omdat het geen kenoordeel is. Maar wel moet het
berusten op een a prioriprincipe van kennis Oberhaupt wil het aanspraak kunnen
maken op noodzakelijkheid. Dan moet die noodzakelijkheid gebaseerd zijn op een
andere eenheid van zintuiglijkheid en verstand dan die aanwezig is in synthetisch-a
priorioordelen, maar die andere verbinding moet wel van dien aard zijn dat ze
voorondersteld kan worden als behorend tot de idee van kennis Oberhaupt. Ze moeten
zo met elkaar in overeenstemming zijn zoals ze ook in kenoordelen in overeenstemming zijn, maar dan op een voor het feitelijk kenoordeel noch niet voldoende wijze.
Voor een feitelijk kenoordeel moet er a.h.w. nog wat bij komen.
Het al of niet toepassen van een begrip speelt hier weer een cruciale rol. Ieder
kenoordeel, verbinding van iets begrippelijks met iets aanschouwelijks, van het
algemene met het bijzondere, berust naar zijn mogelijkheid op een verbinding van
een grondbegrip van het verstand, een categorie, op het zintuiglijke. Deze verbinding
moet een zekere heterogeniteit van aanschouwing en begrip overwinnen om verdere
verbindingen mogelijk te maken. De tweeheid wordt overwonnen door het schema.
We kunnen niet ingaan op alle aspecten van de voor Kant zo fundamentele, maar
tegelijk zo moeilijke leer van het schematisme. We geven slechts enkele algemeenheden ervan aan, geldend voor het kenoordeel, die relevant zijn voor de status van het
esthetisch oordeel.
Wil het gegevene van de aanschouwing in een begrip gevat, of zoals Kant vaak
zegt, gesubsumeerd kunnen worden onder een begrip als een bijzonder geval ervan
en zo als een object gekend kunnen worden, dan moet tussen aanschouwing en begrip
een verbinding tot stand komen. Een schema maakt de verbinding door de tijdruimtelijke grondtrekken aan te geven van een object, maar het is geen abstractie van
ervaren objecten, want dan zou het empirisch en niet transcendentaal zijn. Het is
enerzijds zintuiglijk, een beeld niet door de reproduktieve, maar door de produktieve
verbeeldingskracht tot stand gebracht. Anderzijds moet het ook intellectueel zijn. In
die zin is het schema geen beeld, maar in zijn transcendentale functie de mogelijkheid
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van de beeldenproduktie van de produktieve verbeeldingskracht in zijn empirische
functie. In het kenoordeel komt het schema dan ook niet zonder de hulp van het
verstand tot stand. Het schema wordt a.h.w. in zijn omtrekkende beweging geleid
door het verstandsbegrip als regel. Door het verstand komt dan ook de eenheid van
het gegevene in het schema gesteld. De verschillende verstandsbegrippen hebben zo
verschillende eigen schemata.
Vervolgens hoort bij het kenoordeel dat de verbinding van zintuiglijkheid en
verstand in het schema leidt tot het op stellen van «Grundsatze" op grond waarvan
alle empirische oordelen over feitelijke standen van zaken geveld kunnen worden.
Het schema van werkelijkheid b.v. is het bestaan in een bepaalde tijd, dat van
noodzakelijkheid het bestaan van een voorwerp ten allen tijde. De "Grundsatz" van
ieder ervaringsoordeel is dat van het altijd blijven bestaan in de tijd van de substantie
terwijl de verschijningen ervan wisselen. Op deze wijze is een eenheid tot stand
gekomen tussen voorwerpen van de ervaring en de mogelijkheidsvoorwaarden van de
ervaringen op grond waarvan feitelijke ervaringsoordelen mogelijk zijn en geldigheid
bezitten. Door een verbinding met een schema en de toepassing ervan in een concreet
oordeel komt het verstand als vermogen van begrippen tot bepaaldheid. Door de
zintuiglijke stof te bepalen onder een bepaald schema en een bepaald principe komt
het verstand als zelfbepaling tot stand. Het maakt een overgang van potentialiteit, de
mogelijkheid van bepaling door middel van verschillende mogelijke begrippen en
schema's, door de feitelijke toepassing van 66n begrip en 66n schema naar actualiteit.
Zo wordt een begrip en daarmee het verstand door zelfbepaling en zelfbeperking
concreet werkelijk.
In het smaakoordeel ligt de verhouding anders. Omdat het geen kenoordeel is,
kan daarin geen sprake zijn van de vorming van een schema onder leiding van het
verstand en van de grondsstelling die daarop is gebaseerd. Toch kan het niet helemaal los staan van het samenkomen van zintuiglijkheid en verstand in een schematiserende activiteit. Omdat er in het smaakoordeel geen begrip gerealiseerd wordt
waarin die overeenstemming gepresteerd wordt. Het moet berusten op een begrippelijk ongepresteerde en daardoor onbepaalde overeenstemming. De verhouding van het
zintuiglijke als het bijzondere, onder het algemene moet nu ook aanwezig zijn, maar
dus zonder dat zintuiglijk materiaal onder een bepaald begrip gesubsumeerd wordt.
In de ervaring van lust zijn volgens Kant de kenvermogens bezig in een vrij spel
zonder hun eigen aard als kenvermogens te verloochenen. In de schoonheidservaring
voelen we iets van het spel van onze kenvermogens zonder dat ze re8el met een
kenobject bezig zijn. Dan gaat het smaakoordeel over de (subsumptie)verhouding op
zich van zintuiglijkheid en verstand: «Weil nun dem Urtheile hier kein Begriff vom
Objecte zum Grunde liegt, so kann es nur in der Subsumtion der Einbildungskraft
selbst ( bei einer Vorstellung wodurch ein Gegenstand gegeben wird) unter die
Bedingung, dass der Verstand Oberhaupt von der Anschauung zu Begriffen gelangt,
bestehen. D.i. weil eben darin, dass die Einbildungskraft ohne Begriff schematisiert,
die Freiheit derselben besteht: so muss das Geschmacksurteil auf einer blossen
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Empfindung der sich wechselseitig belebenden Einbildungskraft in ihrer Freiheit und
des Verstandes mit seiner Gesetzmiissigkeit, also au f einem Gefuhle beruhen, das den
Gegenstand nach den ZweckmSssigkeit der Vorstellung (wodurch ein Gegenstand

gegeben wird) auf die Bef6rderung der Erkenntnisverm6gen in ihrem freien Spiele
beurteilen lasst";39 Beide kenvermogens zijn, nu geen object beoordeeld wordt, in
een vrij spel met elkaar verwikkeld zonder dat beiden daardoor hun eigen aard
verliezen en zonder dat de verhouding die ze juist als kenvermogens hebben kapot
gaat: "und der Geschmack als subjective Urteilskraft enth lt ein Prinzip der Subsumtion. aber nicht der Anschauungen unter Begriffe, sondern des Verm6gens der
Anschauungen oder Darstellungen (d.i. der Einbildungskraft) unter das Verm6gen der
Begriffe (d.i. den Verstand) sofern das erste in seiner Freiheit zum letzteren in seiner
Gesetzm ssigkeit zusammenstimmt."w In het smaakoordeel wordt beleefd dat de
verbeeldingskracht vrij, zonder begeleiding van het verstand, oordeelt, terwijl dit
oordeel toch niet ingaat tegen de wetmatigheid van het verstand. Eerder wordt het
verstand in dit spel van vermogens gestimuleerd in zijn functie van eenheid stichtende
instantie zonder dat het actueel als kenvermogen in werking treedt.
Kort gezegd; de produktieve verbeeldingskracht schematiseert vrij en ontwerpt
vrij allerlei figuren waardoor het verstand juist als eenheidsstichtende en wetgevende
instantie aangesproken wordt, zodat het in die beelden en figuren steeds iets van
eenheid herkent zonder ze te kunnen fixeren, d.w.z. onder ddn bepaald begrip te
kunnen vatten. In de lust ervaring genieten we het «kunnen" op zich van onze
kenvermogens. Daarom is het smaakoordeel geen kenoordeel, omdat we in de
ervaring van dit ukunnen", in de lust, puur onszelf voelen. In de lustervaring zijn
we, via een voorstelling, puur op onszelf en niet op een object betrokken en daarom
is het smaakoordeel subjectief.
We begrijpen dit wat beter, wanneer we tegenover deze lust zonder kennis, maar
niet zonder kenvermogens, Kants visie op de lust van de kennis plaatsen: "Dasjenige
Subjective an einer Vorstellung, was gar kein ErkenntnisstOck werden kann, ist die
mit ihr verbundene Lust oder Unlust; denn durch sie erkenne ich nichts an dem
Gegenstande der Vorstellung, obgleich sie wohl die Wirkung irgend einer Erkenntnis
sein kann.„4' Zoals we later nog uitgebreider zullen aangeven heeft deze lustervaring in de kennis te doen met een ervaring van doelmatigheid. Die ervaring dat iets
geschikt is om te kennen, is subjectief en zegt uiteindelijk van de verhouding van
onze kenvermogens dat deze "geschikt" is. Deze doelmatigheid gaat vooraf aan alle
kennis. Dit "geschikt zijn" op zich ervaren we nu in de lust. Deze lust op zich,
zonder object en daarom zonder begrip is het "object" van het smaakoordeel: "Die
Zweckmassigkeit also, die vor dem Erkenntnisse eines Objects vorhergeht, ja sogar,

39. A.w. biz.287.
40. A.w. t.a.p.
41. A.w. Einleitung, biz. 189.
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ohne die Vorstellung desselben zu einem Erkenntniss brauchen zu wollen, gleichwohl
mit ihr unmittelbar verbunden wird, ist das Subjective derselben, was gar kein
Erkenntnisstuck werden kann. "42 Deze doelmatigheid kan geen kenobject worden
omdat ze van een ding in de waarneming niet als een eigenschap van het object zelf
gezien kan worden. Daarom kan de doelmatigheid nooit gekend worden, ook at kan
ze achteraf uit de feitelijke kennis van de dingen geconcludeerd worden. Dan volgt:
"Also wird der Gegenstand als dann nur darum zweckmassig genannt, weil seinen
Vorstellung unmittelbar mit dem Gel'Ohle der Lust verbunden ist; und diese Vorstellung selbst ist eine 8sthetische Vorstellung der Zweckm ssigkeit. Es fragt sich nur,
ob es Oberhaupt eine solche Vorstellung der Zweckm ssigkeit gebe.•43 Die laatste
opmerking laten we nog even liggen. Want voordat we ingaan op de voorstelling die
het spel der kennisvermogens bezighoudt, moeten we even de uitspraken over de
verhouding van de kenvermogens zelf afronden. Dan kan ook blijken hoe in Kants
theorie, tegen zijn bedoelingen in, een geweldige speculatieve dimensie bloot komt

te liggen.
1.3 De speculatieve dimensie van Kants theorie

We hebben gesteld dat het esthetisch oordeel op een houding van interesseloosheid

berust. In deze houding laten we de dingen, de wereld, op ons afkomen. Deze
houding nemen wij tegenover de wereld in, zodat er een eenheid moet blijken tussen
m.n. ons verstand als autonoom en de zelfstandigheid van de fenomenen. Dit zien we
nu gebeuren in de verhouding van de kenvermogens. Vrij van verstandelijke bepaling
schematiseert het vermogen van de zintuiglijkheid, dat is de verbeeldingskracht,
zonder in conflict te komen met het verstand. Het verstand bepaalt dan niet de
zintuiglijkheid en daarin dus niet zichzelf, maar wordt onwillekeurig aangesproken
door de voorstellingen die het spel van de vermogens stimuleren. Het verstand en de
zintuiglijkheid worden op hun rol en verbondenheid in het «kunnen" kennen aangesproken. In die zin kun je zeggen dat de kenvermogens in vrijheid spelen met hun
eigen mogelijkheden zonder ooit uit de band te springen.44
De schoonheidservaring is dan de ervaring van de lust op zich, nu zonder
kenproces, die, in het kennen, het kenproces begeleidt. Op deze manier zegt Kant dat
we goed in elkaar zitten zonder dit ooit als een kenoordeel te kunnen en willen
stellen. Dan zou de lustervaring, die nu blind is, «ziend" geworden zijn en zou ze
een inzicht zijn in de "harmonia praestabilita" van onze kenvermogens. Dat is kennis

42. A.w. t.a.p.

43. A.w. t.a.p.
44. Vgl. Josef Simon, Freiheit und Urteil bei Kant, Akten des 4. internationalen Kantkongresses,
de Gruyter, Berlin 1974, bd. II, 1, biz. 141-157, biz. 144.
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een kijkje in het architektonisch verstand van God
vooronderstelt. Die kennis is voor ons onmogelijk. Toch kan het probleem van de
speculatieve kennis niet vermeden worden. Schelling en Hegel hebben van dit
probleem. dat bij Kant ligt, gebruik gemaakt om ver over Kant heen te gaan. We
gaan er nu op in voorzover we daaraan de kentheoretische status van het smaakoordeel kunnen afronden en, later, de overgang naar de Romantiek en Hegel kunnen
verduidelijken.
Naar aanleiding van het smaakoordeel komt bij Kant de speculatieve problematiek
als een reflectieproblematiek terug. Hoe heeft Kant nu eigenlijk de algemeengeldigheid en m.n. de noodzakelijkheid van het smaakoordeel gefundeerd? Kant heeft dit
geprobeerd door te zeggen dat het voldoet aan de voorwaarden van kennis Oberhaupt,
d.i. de juiste overeenstemming van de kenvermogens, zonder echter zelf een vorm
van kennis te zijn. Kant wil dit enerzijds minimaal verstaan. Dan houdt de stelling
iets heel onbepaald in. Dan zegt de stelling dat het smaakoordeel niet in tegenstelling
is met de voorwaarden van kennis Oberhaupt zonder positief aan te geven hoe het
smaakoordeel dan wel in overeenstemming is met die voorwaarden. Hoewel het
smaakoordeel geen specifieke vorm van kennis, geen verstandelijk begrippelijke
kennis is, valt het toch onder de mogelijkheidsvoorwaarden van die vorm van kennis.
Maar dit minimalisme knjgt een heel maximale lading wanneer het smaakoordeel niet
positief in zijn eigen aard, onderscheiden kan worden van verstandelijke-begrippelijke
kennis. Het smaakoordeel is dan geen eigensoortige verhouding van de kenvermogens, onderscheiden van de verhoudingen in de verstandelijke begrippelijke kennis,
maar gaat direct samenvallen en dreigt positief identiek te worden met de verhoudingen voorafgaand aan ieder bijzonder geval van kennis. Dan lijkt het alsof we in het
smaakoordeel de overeenstemming van de kenvermogens ervaren zoals ze ook als
mogelijkheidsvoorwaarde van iedere begrippelijke kennis met elkaar in overeenstemming moeten zijn.
Bekijken we dit eens vanuit de kenschets die Kant geeft van het smaakoordeel als
een reflexief oordeel. Dit oordeel is onderscheiden van het kenoordeel als een
bepalend oordeel. Het bepalende kenoordeel subsumeert een gegeven bijzonder geval
onder een algemeen begrip of regel. Het gaat uit van het algemene om daaronder het
bijzondere te bepalen. Het oordeel van de reflexieve oordeelskracht zoekt, andersom,
bij het bijzondere direct het algemene. In de theoretische kennis zoekt deze oordeelskracht a.h.w. eerst het verband tussen het gegevene en het kader waarin het geplaatst
moet worden, voordat het gegevene feitelijk geplaatst, geclassificeerd en geidentificeerd wordt. De oordeelskracht overweegt de verhoudingen alvorens tot een oordeel
over te gaan. Kant past deze redenering toe wanneer hij het bijzondere smaakoordeel
direct plaats onder de overeenstemming van de kenvermogens als de algemene
overeenstemming die nodig is voor kennis Oberhaupt. Daarom kan Kant ook spreken,
niet over de subsumptie van iets gegevens in de aanschouwing onder een bepaald
verstandsbegrip, maar over de subsumptie uberhaupt van het vermogen van de
zintuiglijkheid, de verbeeldingskracht, onder het verstand als het vermogen van de
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begrippen. Deze overeenstemming zou die zijn die we als voorwaarde voor kennis
Oberhaupt zouden mogen aannemen. Maar hoe ziet deze overeenstemming eruit
bekeken vanuit het smaakoordeel? Bekijken we de overeenstemming van de vermogens nodig voor kennis Oberhaupt vanuit het smaakoordeel, dan lijkt het alsof het
vrije spel van de vermogens als uitdrukking van hun overeenstemming Oberhaupt ook
de eigenlijke verhouding is die als mogelijkheidsvoorwaarde aan ieder begrippelijk
kenoordeel voorafgaat. We hebben dan in de schoonheidservaring de ervaring van die
verhouding die we bij het feitelijke kenproces vooronderstellen moeten. Dit mag je
kentheoretisch helemaal niet zeggen van Kant.45 Maar wat zegt Kant eigenlijk,
wanneer hij zegt dat je in het smaakoordeel de overeenstemming van de vermogens
Oberhaupt ervaart, een overeenstemming die voor iedere kennis geldt en waaraan het
smaakoordeel zijn algemeengeldigheid en noodzakelijkheid ontleent? Wat doet Kant
vervolgens, wanneer hij deze algemeengeldigheid nog een aspect van noodzakelijkheid wil geven en zodoende in een deductie een a prioriprincipe van het smaakoordeel zoekt? Vervolgens ontleent dit principe zijn noodzakelijkheid aan de bron van
alle noodzakelijkheid, d.i. de overeenstemming van begrip middels een schema met
het zintuiglijk materiaal. Daardoor dreigt de minimale eis van "rationaliteit" van het
smaakoordeel als aangepastheid van de vermogens zonder specifek begrippelijke
prestatie steeds de maximale pretentie te worden van primaire overeenstemming
voorafgaand aan, en de mogelijkheidsvoorwaarde van iedere begrippelijke kennis.
Het volgende gevaar dreigt dan. De lustervaring zou op de plaats kunnen komen
van de "intellektuelle Anschauung" als een ervaring van de oorspronkelijke eenheid
van het subject met zichzelf en de wereld die het verliest zo gauw het overgaat tot
begrippelijk bepaalde en beperkte kennis. Een eenheid die niet meer te achterhalen
is door empirische, beperkte kenoordelen op kenoordelen te stapelen, zodat voor deze
kennis die eenheid en doelmatigheid alleen maar idee kan zijn. Deze gedachten
vinden we in de Romantiek b.v. bij Schelling. De onbepaalde schoonheidservaring
is dan een soort onmiddellijk weten dat rijker en voller is dan het begrippelijke. Het
vrije spel met de mogelijkheden is dan rijker dan de begrippelijk fixerende, bepaalde
en beperkte kennis. Terwijl bij Kant de beperkte, maar wei eigenlijke kennis nog
moet beginnen, zouden we deze echte kennis als de eigenlijke in de esthetische
aanschouwing al hebben.
Bekijken we de zaak nog eens van een andere kant, van waaruit Hegel duidelijk
wordt. Wat is de status van Kants theorie over het smaakoordeel. Weet deze niet
meer dan ze dn van het smaakoordeel En van de verstandelijke-begrippelijke kennis
mag weten, juist omdat deze theorie de verhouding van beide kan stellen? Gezien
vanuit de minimale interpretatie moet je het volgende zeggen. Wanneer je zegt dat
het smaakoordeel, als begrippelijk onbepaald oordeel, in ieder geval een beroep doet
op de verhouding van de vermogens zoals die moet zijn voor kennis Oberhaupt, dan

45. J. Simon identificeert hier te snel, a.w. t.a.p.
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heb je nog niet genoeg gezegd. Je hebt alleen nog maar het algemene aangegeven, en
wanneer het smaakoordeel en de lustervaring niet direct met het algemene
en de
algemene verhouding samenvalt, dan moet deze lustervaring als die onbepaalde
verhouding toch nog nader bepaald worden.
Hegel bepaalt dan ook die onbepaalde verhouding positief als onmiddellijke
eenheid van zintuiglijkheid en redelijkheid die echter
onbepaaid is, omdat ze nog
verder onwikkeld moet worden. Ze is slechts aanvangssituatie. Ontwikkeld wordt ze
in de nader bepalende, maar daarin tevens beperkende 6egrippelijke kennis. Het
beperkende karakter ervan wordt opgeheven in de kennis die de verhouding van
beide denkt. Het is een en dezelfde reden die zich in verschillende situaties als
overgang daartussen en dus als zelfverwerkelijking beoordeelt. Tevens wordt
daardoor het beperkende karakter van begrippelijke kennis als kennis van alleen maar
zintuiglijke verschijnselen opgeheven, omdat nu de rede zichzelf beoordeelt als rede
in verschijning en als rede die door verschijning tot verwerkelijking komt. Dat is het
gevolg wanneer je de onbepaalde eenheid van de lust met de algemene overeenstemming van de kenvermogens zelf, het direct, begrippelijk onbemiddeld vallen van het
bijzondere onder het algemene, niet zoals Kant dat doet onbepaald laat, maar in het
begrip ervan bepaald als onmiddellijke, maar nog onbepaalde eenheid van het
algemene en het bijzondere.
Van Kant mag dit allemaal niet. We geven nu kort Kants verboden aan en zullen
laten zien hoe deze tevens weer oproepen wat ze verbieden. Steeds weer gebeurt het
dat Kants minimale Ikenwaarde" van het esthetische oordeel in kentheoretisch
perspectief maximaal dreigt te worden. Dat kan haast niet anders omdat Kant, zo
blijkt, op zijn manier bezig is met de "harmonia praestabilita". Vervolgens kan
tevens duidelijk worden wat nu het eigenlijke correlaat is van het smaakoordeel, de
voorstelling die onze kenvermogens in hun spel stimuleert: de vrije natuurschoonheid. Behalve de grandioze overschrijding van de grens tussen rede en zintuiglijkheid
zou Kant aan Hegel verwijten de smaakoordelen veel teveel te betrekken in een
kenmatige, zij het dan speculatieve, noodzakelijkheidsverhouding.
Voor Kant is het toevallige van de schoonheidservaring wezenlijk. Het bepalende
kenoordeel kan met noodzakelijkheid iets afteiden en subsumeren, waardoor blijkt dat
het zintuiglijk gegevene noodzakelijkerwijze overeenstemt met het begrippelijke. In
de schoonheidservaring blijkt een toevallige overeenstemming die ons verrast, maar
die toch niet zonder noodzakelijkheid is. Deze verhouding is typisch voor het
schoonheidsoordeel en gaat in het afzonderlijke kenoordel verloren. Maar in de
verhouding tussen beide blijkt weer de speculatieve problematiek. Ons feitelijk
kennen heeft nl. ook een toevalligheidsmoment. Net als de lust begeleidt dit moment
ons kennen en net als de lust wordt dit moment in het esthetisch oordeel op zich
gesteld en genoten. Wel is het zo dat uiteindelijk de geldigheid van onze empirische
kennis berust op de synthetisch-a priori oordelen. Deze grondprincipes, dus dat
waarneming Oberhaupt met de categorieen overeenstemmen, gelden noodzakelijkerwijze en gaan in hun werking ook niet vergezeld van enige lust. Maar daaruit kunnen
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we niet automatisch alle bijzondere kennis van bijzondere wetmatigheden afteiden.
Dat in de synthetisch-a priori-oordelen de voorwerpen van de ervaring en de mogelijkheidsvoorwaarden van de ervaring samenkomen is waar, maar dat betekent nog
niet dat we feitelijk uit kunnen gaan, vooraf, van de doelmatige verhoudingen tussen
de objecten van de kennis en onze kenvermogens als een doorgaande samenhang van
alle verschijnselen. Achteraf kunnen we uit de kennis wel afleiden dat er sprake is
van een doelmatige verhouding. Maar dit geeft ons niet het recht dit te zien als
kennis van doelmatigheid Oberhaupt van de totaliteit van natuurverschijnselen. Maar
toch blijkt steeds weer dat de natuur in een goede verhouding tot ons staat wanneer
we a.h.w. er in stappen om haar te leren kennen en nader te bepalen. Zoals we in het
citaat gezien hebben spreekt Kant over een "Zweckmassigkeit also, die vor dem
Erkenntnisse eines Objects vorhergeht". Dat is het subjectieve aspect van de kennis
wat geen kennis kan worden, maar er wet altijd mee verbonden is.46 De doelmatig-

heid ervaren we in de lust.
Die lust heeft nu toch een a prioriprincipe, want er moet iets noodzakelijks in te
vinden zijn, maar deze lust is tegelijk even toevallig als de empirische oordelen die
deze begeleidt, want deze hebben niet zelf in zich die strikte a priori-noodzakelijkheid. Maar willen we over die lust en die doelmatigheid op zich, los van kennen en
kenobject, iets zinvols kunnen zeggen, dan moeten we kijken of we er ergens een
voorstelling van hebben. We hebben gezien dat Kant stelt: "Es fragt sich nun, ob es
uberhaupt eine solche Vorstellung der Zweckmiissigkeit gabe. •47 Willen we het
aspect van doelmatigheid en lust van het kenproces op zich bekijken, dan moet er
toch een aparte voorstelling bij gevonden worden, want als geconcludeerd uit het
feitelijke kenproces hebben die lust en doelmatigheid geen a priorikarakter. Kant
volgt hier dus het principe dat we van deze waarheid, van deze overeenstemming,
toch weer een ervaring in de "Anschauung" moeten hebben, om er iets zinvols van
te kunnen zeggen.
We zullen zien dat Kant de bron van deze voorstelling vindt in de vrije natuurschoonheid als een voorwerp dat, zonder betrekking op een begrip, puur in haar
vorm als doelmatig voor onze kenvermogens ervaren wordt. Maar procedureel gezien
betekent dit dat de vraag naar de overeenstemming, de doelmatige ordening van de
vermogens, als iets algemeens van iedere kennis, toch weer aan de hand van een
aparte ervaring van een apart fenomeen beantwoord moet worden. Dan komt
verrassenderwijs de speculatieve problematiek weer boven. De esthetische ervaring
is dan blijkbaar de directe ervaring van iets algemeens voorafgaand aan de begrippelijke verhouding van het algemene en het bijzondere in de empirische oordelen. Het
esthetisch oordeel is dan geen apart oordeel naast het empirische, terwijl beiden op
eigen manier voldoen aan en een specificatie zijn van de overeenstemming van de

46. Kant, a.w. t.a.p.
47. A.w. t.a.p.
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kenvermogens, maar het is een oordeel waarin die harmonie zelf als zodanig
beoordeeld wordt, juist omdat er geen object beoordeeld wordt. Wat Kant dan
minimaal wit houden, wordt maximaal.
Het esthetisch oordeel verandert van plaats. Het is geen zwakke vorm van kennis,
omdat het geen begrip en geen object beoordeelt, maar het wordt heel sterke en
maximale "kennis", omdat de verhouding voorafgaand aan alle bijzondere kennis er
in beoordeeld wordt. Dat wat we bij iedere ervaring en ieder empirisch oordeel
moeten veronderstellen, maar zelf niet niet kennen, is nu in een ervaring aanwezig!
Plaatst men nu deze verhouding terug, wat van Kant helemaal niet mag maar wel
voor de hand ligt, in de sfeer van de theoretische kennis, dan is de ervaring van het
vrije spel van de vermogens de ervaring van de harmonia praestabilita van redelijkheid en zintuiglijkheid en van mens en wereld als de mogelijkheidsvoorwaarde van
alle kennis. Van Kant mag je dit hooguit vanuit het perspectief van de esthetische
rede zeggen, maar dit perspectief is geen kenperspectief. Maar wat is dan de status
van Kants theorie over het esthetisch perspectief? Via de reflectieproblematiek komt
dan de speculatieve dimensie binnen.
De esthetische verhouding van de kenvermogens wordt dan de eigenlijke verhouding. Dan wordt begrijpelijk dat de lust inderdaad onbepaald en stekeblind moet
blijven en de theorie over de begrippelijk onbepaaide verhouding zelf ook begrippelijk onbepaald moet blijven. Krijgt de lust iets van kennis, dan is ze meteen een soort
"intellektuelle Anschauung" die iets proeft van de volheid van de werkelijkheid
voorafgaand aan de begrippelijk bepaalde en beperkte kennis. In de Romantiek
ontstaat op basis hiervan de idee van een beleving van een onzegbare onmiddelijke
eenheid die in het begrip niet uit te drukken is en daarin onmiddellijk verloren gaat.
Het onbewuste is dan tegelijkertijd het bovenbewuste.
Wordt de theorie over de lust kennend, wat voor de hand ligt want het oordeel
over het esthetisch oordeel is zelf geen esthetisch oordeel, dan wordt het begrip zelf
speculatief. Het begrip beoordeelt dan niet alleen maar een object, maar in feite ook
de verhouding van de vermogens. De theoretische rede is dan zowel reflexief als
bepalend. Deze rede, nu speculatief geworden, beoordeelt dan zichzelf in de stand
van de onmiddellijke eenheid van zintuiglijkheid en begrippelijkheid, het esthetische
oordeel, En in de vorm van het in de zintuiglijke toevalligheid getreden zijn en
daarmee van uitdrukkelijke onderscheidenheid, het kenoordeel, en is zelfde synthese,
de eenheid van eenheid en onderscheid. Maar dan is het begrip totaal geworden.
Bekijken we nu hoe het gevoel van overeenstemming volgens Kant opgeroepen
wordt door een "minimaal" verschijnsel. Zoekend naar een voorstelling die onze
kenvermogens onwillekeurig bezighoudt, blijkt de «vrije natuurschoonheid" het
correlaat van deze verhouding te zijn.
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2.1 Van volkomenheid naar onbepaaldheid: de vrije natuurschoonheid

Vanuit zijn bepaling van het esthetisch oordeel ziet Kant de schoonheid van de natuur
niet primair in fenomenen waarin hun vorm, hun identiteit doorstraalt. Wanneer we
in de levende natuur de vorm van een paard maximaal belichaamd zien, dan bekijken
we volgens Kant dit wezen niet esthetisch, maar objectief teleologisch. We zien dan
eigenlijk dat het in zich goed georganiseerd is, maar dit is niet relatief tot ons. Over
goedgevormdheid spreken we een objectief teleologisch oordeel uit. Dit oordeel is
volgens Kant niet esthetisch, veeleer een moeilijk soort kenoordeel en hij verwerpt
de in zijn tijd gangbare mening dat het esthetisch oordeel een variant hiervan zou zijn
op het sensitieve vlak. Volgens Kant zou dan het esthetisch oordeel een lagere graad
van het objectief teleologisch oordeel zijn.
Dit houdt in dat het zien van een intelligibele vorm in de verschijning als een
volmaakte eenheid niet meer het object is van een esthetisch oordeel in zijn zuivere
vorm. Waarop heeft dan het esthetisch oordeel in zijn zuivere, onvermengde vorm
betrekking? M.a.w.: Wat toont zich in het door ons ingenomen perspectief van
interesseloos welgevallen waardoor bij ons een lustervaring tot stand komt?
Onnadrukkelijke schoonheid, schoonheid zonder directe presentie van een
bepaalde vorm, maar toch niet vormeloos is het eigenlijke correlaat van het zuivere,
niet bepaald begrippelijke smaakoordeel. Deze schoonheid noemt Kant de zuivere
natuurschoonheid. Dergelijke schoonheden veronderstellen geen begrip ervan en er
kan dus ook geen volmaaktheidsoordeel over geveld worden: "Blumen sind freie
Natursch6nheiten. Was eine Blume fur ein Ding sein soll, weis ausser dem Botaniker
schwerlich sonst jemand; und selbst dieser, der daran das BefrOchtungsorgan der
Pflanze erkennt, nimmt, wenn er daruber durch Geschmack urteilt, auf diesen
Naturzweck keinen ROcksicht. Es wird also keine Vollkommenheit von irgend einer
Art, keinen innere Zweckmiissigkeit, auf welche sich die Zusammensetzung des
Manngfaltigen beziehe, diesem Urteile zum Grunde gelegt. Viele V6gel (der Papagei,
der Colibirt, der Paradisvogel), eine Menge Schaltiere des Meeres sind fur sich
Sch6nheiten, die gar keinem nach Begriffen in Ansehung seines Zwecks bestimmten
Gegenstandes zukommen, sonder frei und fOr sich gefallen".48 Dergelijke «losjes
georganiseerde" fenomenen hebben vergeleken met de hogere diersoorten geen
"uitgevormde" gestalte zodat het begrip van een interne vorm er niet op van toepassing is. Toch bevallen deze fenomenen ons en ze bevallen juist in verhouding tot het
spel van onze kenvermogens. Welke doelmatigheid vertonen deze verschijnselen
dan?

Het lijkt weI alsof ze er alleen maar zijn om

te bevallen, dus om gezien te

worden: «Die Blumen, BlOthen, ja die Gestalten ganzer Gewi:chse, die fur ihren
eigenen Gebrauch unn6thige, aber fOr unsern Geschmack gleichsam ausgewiihlte
48. A.w. biz.229.

Schoonheid na de transcendentale wending van Kant

43

Zierlichkeit der thierischen Bildungen von allerlei Gattungen; vornehmlich die unsern
Augen so wohigefillige und reizende Mannigfaltigkeit und harmonische Zusammensetzung der Farben ( am Fazan, an Schalthieren, Insecten, bis zu den gemeinsten
Blumen) die, indem sie bloss die Oberf18che und auch an dieser nicht einmal die
Figur der GeschOpfe, welche doch noch zu den innern Zwecken derselben erfdrderlich sein k6nnte, betreffen, g8nzlich auf 8usserliche Beschauung abgezweckt zu sein
scheinen, geben der Erkldrungsart durch Annehmung wirklicher Zwecke der Natur
fOr unsere iisthetische Urteilskraft ein grosses Gewicht."49 Hoewel de ervaring van
de aangepastheid als esthetische ervaring retel is, mag toch door het verstand niet de
conclusie getrokken worden: «dass der Hervorbringung des Sch6nen eine Idee
derselben in der hervorbringende Ursache, namlich ein Zweck zu Gunsten unserer
Einbildungskraft, zum Grunde gelegen habe,„50 Vervolgens mag men spreken over
een aangepastheid en in die zin van een doelmatigheid, maar men mag niet zeggen
dat die doelmatigheid de bedoeling is. Dan neem je een ongeoorloofd kijkje in het
goddelijke verstand. Wel mag je zeggen dat het lijkt alsof de natuurschoonheid
gemaakt is om gezien te worden. Zo mag je ook zeggen dat het lijkt alsof de
kenvermogens voor elkaar gemaakt zijn.
Deze ervaringen van de natuurschoonheid brengen Kant tot grote verwondering
over de verspillend grote aanwezigheid van natuurschoonheid: "Man kann daher auch
in Ansehung des Schdnen der Natur mancherlei Fragen aufwerfen, welche die
Ursache dieser Zweckmiissigkeit ihrer Formen betreffen: z.b. wie man erkliiren
wolle, warum die Natur so verschwenderisch allerwiirts Sch6nheit verbreitet habe,
selbst im Grunde des Ozeans, wo nur selten das menschliche Auge ( fOr welches jene
doch allein zweckmiissig ist) hingelangt, u.d.gl.m."51
Vergeleken met de metafysica is het standpunt van Kant heel eigenaardig.
Schoonheid in optima forma wordt daar ervaren waar geen specifieke vorm aanwezig
is, of voorzover aanwezig, niet specifiek daarop beoordeeld wordt. Dat is de
consequentie van de afwijzing van het volmaaktheidsoordeel als het schoonheidsoordeel. Maar wel is er zoiets als vorm Oberhaupt, doelmatigheid Oberhaupt, zonder
specifiek doel, in de lustervaring aanwezig.
Kant verbaast zich niet meer over de volle presentie van een vorm, maar over de
afwezigheid ervan zonder dat de natuur zich daardoor voordoet aan ons als chaotische vormeloosheid; ze blijkt tot in de eindeloos gevarieerde puntjes van de zintuigelijke toevalligheid een aspect van doelmatigheid te tonen. Deze doelmatigheid dient
verder nergens meer voor tenzij voor ons, om door ons gezien te worden, zodat wij
onszelf als een harmonieuze eenheid van zintuiglijkheid en rede Oberhaupt kunnen
ervaren en steeds weer bevestigd weten.

49. A.w. biz.347.
50. T.a.p.
51. A.w. biz.279.
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Vanuit de kentheoretische achtergronden zijn twee dingen hier interessant. De
vrije natuurschoonheid bevestigt Kant in zijn mening dat de natuur en de empirische
oordelen over de natuur systematisch samenhangen en uiteindelijk in eenheid
gebracht kunnen worden zonder dat deze eenheid noodzakelijkerwijze afgeleid kan
worden uit de fundamentele principes van het verstand. Voor onze empirische
oordeelsvorming is het volgens Kant wezenlijk dat de natuur samenhangt volgens de
wetten van genus en species. Zonder deze indeling is empirische begripsvorming niet
eens mogelijk. Maar zelfs onder aan de rand van deze indeling, waar ook de
botanicus het moeilijk krijgt met determineren, is toch geschiktheid, doelmatigheid,
voor onze oordeelsvorming aanwezig. Juist onderaan toont zich het aspect van
doelmatigheid Oberhaupt voor ons kennen. Deze doelmatigheid beoordeelt het
smaakoordeel. Juist op grond van de zelfstandige natuurschoonheid mogen we de
natuur opvatten als een systematische en wetmatige samenhang en daarmee analoog
aan kunst als een "Technik" opvatten. Maar deze analogie met de kunst geeft een
verbreed perspectief op de natuur dat vruchtbaar is naast de opvatting van natuur als
52
causaal mechanisme, maar geeft ons niet meer kennis van de natuur.
Het aspect van de toevalligheid van de overeenstemming van de natuur met ons
oordeelsvermogen krijgt nu ook positief zijn plaats. De toevalligheid is de basis van
het gevoel van vrij welgevallen. De verhouding van de mens tot de natuur en van de
mens in zichzelf als een vrije, maar niet willekeurige verhouding kleurt het lustgevoel
als een gevoel van gunst. Het gevoel van gunst, onderscheiden van het begerende
gevoel van de neiging en het zedelijke gevoel van de achting, is de enige vorm van

vrij welgevallen.

Deze stand van zaken maakt ook iets duidelijk over de eigenaardige waarde van
het zuivere smaakoordeel. Het zuivere smaakoordeel heeft allereerst betrekking op
die vormen waarin geen specifiek begrip of geen specifiek doel aanwezig is. Een
oordeel over een mooi paard of over een mooi beeld van een paard is geen zuiver
smaakoordeel. Een smaakoordeel over een kunstwerk, hetzij goddelijk hetzij menselijk, is dus geen zuiver smaakoordeel, maar een gemengd oordeel. Dat wil niet
zeggen dat een kunstwerk minder mooi is dan een bloem, alleen staat het niet model
meer voor een oordeel over wat schoonheid als zodanig is.
Gezien vanuit de metafysica is dit het gevolg van het feit dat schoonheid geen
transcendentale zijnseigenschap meer is, omkeerbaar met waarheid en goedheid. Nu
schoonheid niet meer is het volmaakt in overeenstemming zijn van een zaak, een zijnde
met zich, welk zijnde dan ook, wordt zij gezocht door Kant in een speciale zaak, de
vrije natuurschoonheid, die echter wel het algemene moet hebben. Dit algemene is
het zuivere aspect van doelmatigheid Oberhaupt, maar deze doelmatigheid Oberhaupt
is niet de verwerkelijking van een doel, een vorm in optima forma. De doelmatigheid
Oberhaupt laat zich zien aan de onderste grens van goed gevormde en daarmee
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doelmatige vormen. Voorzover de vormen zelf meebeoordeeld moeten worden, zowel
in het goddelijke als in het menselijke kunstwerk, is het smaakoordeel niet zuiver.
De overgang die Kant maakt van de vrije natuurschoonheid naar kunstschoonheid
gebeurt dan ook niet vanuit de idee van een gerealiseerde vorm. Kant zoekt ook in
de kunstschoonheid allereerst naar het onbepaalde dat ook in de vrije natuurschoonheid aanwezig is. Kant vindt die aansluiting in het vrije en ongedwongen karakter
van het ornament: "So bedeuten die Zeichnungen h la grecque, das Laubwerk zu
Einfassungen oder auf Papiertapeten u.s.w. fOr sich nichts: sie stellen nichts vor,
kein Object unter einem bestimmten Begriffe, und sind freie Sch6nheiten. Man kann
auch das, was man in der Musik Phantasien (ohne Thema) nennt, ja die ganze Musik
ohne Text zu der selben Art zUhlen. 53 Dit betekent niet, zoals vaak gesuggereerd
wordt, dat dit voor Kant kunst in optima forma is. Dit blijkt aan het eind van het
werk in de lage waardering die Kant heeft voor de muziek in vergelijking met andere
kunsten, b.v. de dichtkunst die veel meer te vertellen heeft. Maar net als de vrije
natuurschoonheid laat deze kunstschoonheid in een speciaal geval zien waarop het in
alle kunstschoonheid aankomt, dus ook in de schoonheid van kunstwerken die een
voorstelling van een ding weergeven, en daarmee een soort begrip van een ding
vooronderstellen. Het ornamentele staat model voor de vrije en ongedwongen
vormgeving ook van zaken die een begrip en een regel vooronderstellen.

2.2 Van volkomenheid naar onbepaaldheid: zelfstandigheid en afhankelijkheid
Kants interesse in zoiets onschuldigs als een arabeske of een muzikale fantasie is de
uitdrukking van een omwenteling in een wereldbeeld. De diepgang van deze omwenteling kunnen we peilen wanneer we nu de verhouding van natuurschoonheid en
kunstschoonheid bij Kant bekijken met het oog op de zelfstandigheid en afhankelijkheid van mens en wereld als schepsel. Nemen we daarbij als leiddraad dat het
kunstwerk, zowel het goddelijke als het menselijke, zijn gemaakt-zijn verbergt, dan
blijkt dat dit adagium in het nieuwe wereldbeeld van Kant precies het omgekeerde
uitdrukt van het metafysische wereldbeeld. De transcendentale wending blijkt

letterlijk een revolutie te zijn.
In Kants "Kritik der Urteilskraft" is het zo dat de natuur haar zelfstandigheid
toont door haar idee te verbergen, terwijl in de scheppingsmetafysica zij juist haar
zelfstandigheid als schepsel toont wanneer ze haar idee volledig uitstraalt. Bij Kant
ontnemen autonomie en gemaakt zijn het zicht op elkaar in negatieve zin, terwijl dit
in de metafysica van de schepping gebeurt in een positieve zin.
Metafysisch gezien bereikt het schepsel, in optima forma de mens, wanneer we
engelen buiten beschouwing laten, een ervaring van vervulling van zichzelf als
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verhouding van intelligibiliteit en zintuiglijkheid en daarmee van mogelijkheid en
werkelijkheid. Hierin ervaart de mens zijn identiteit en in die identiteit is het schepsel
identiek met de maker. Het onderscheid, zo hebben we gezien, wordt niet meeervaren. Dit wil niet zeggen dat er geen onderscheid is. Maar ervaren wordt de
deelhebbing waarin het onderscheid ex nihilo is. De bedoeling van het schepsel is
juist zijn maximale zelfstandigheid, waardoor hij maximaal identiek is met het
zelfstandig zijn zonder meer. Dat is de zin van causa finalis die Kant zo niet kent.
Kant denkt altijd vanuit de idee van een causa efficiens. Wanneer het artefact zijn
idee laat zien, dan zien we de idee in de geest van de schepper en dan hebben we de
zintuiglijke gestalte achter ons gelaten. We zien de idee als idee nooit in de zintuigelijkheid verschijnen. De idee als idee zien is "ding-an sich" kennis en in de context
van de "Kritik der Urteilskraft" betekent dit dat we een kijkje zouden hebben in de
"Technik" van het goddelijk architektonisch verstand. Aangezien we deze blik niet
hebben, toont ons de zintuiglijkheid zichzelf als iets op zich. De zintuiglijkheid is iets
op zich wanneer ze haar idee niet laat zien. Dat is de achtergrond van Kants stelling
dat de natuur schoon is voorzover ze als kunst verschijnt, maar tevens deze bedoeling
niet als zodanig laat doorstralen.
Vervolgens moet de menselijke kunstschoonheid op deze wijze de natuur imiteren. Een kunstwerk moet eruit zien als een natuurprodukt, d.w.z. alle pijnlijke
regelmatigheid, uitdrukking van het begrip, verbergen: "Die Natur war sch6n wenn
sie zugleich als Kunst aussah; und die Kunst kann nur sch6n genannt werden, wenn
wir uns bewusst sind, sie sei Kunst, und sie uns doch als Natur aussieht. I54 Niet
waar deze maaksels hun idee volledig uitstralen, vertonen ze hun zelfstandigheid,
maar waar ze die verbergen. Vertoont de idee zich, dan blijken het goddelijk en het
menselijk artefact maar maakwerk te zijn. Bekijken we een natuur- of een kunstprodukt als de neerslag van een idee in de zintuiglijkheid, dan kijken we volgens
Kant a.h.w. tegen de achterkant van het tapijt aan en zien we wat de maker aan het
doen was. Dan beleven we het onderscheid!
Op andere wijze komt hetzelfde naar voren in de idee van de gunst. In de
metafysische opvatting van de gunstige verhouding van het redelijke en het zintuigelijke gaat het niet om een aangepastheid van twee zaken, uiteindelijk het intelligibele
en het stoffelijke aan elkaar. In de ervaring van de eenheid ervaart de mens het
begunstigd zijn met zichzelf als schepsel. Wanneer de mens zijn redelijkheid verwerkelijkt ziet in de zintuiglijkheid, dan valt hij zichzelf toe als eenheid. Hij beleeft zijn
identiteit als verrassing en voelt zich met zichzelf als zinvolle verhouding overvallen.
Dat is de strekking van de leer van de accidentaliteit van de kenact. In deze relatie
kan hij zijn identiteit als gave met zichzelf beleven. Uiteindelijk is de accidentaliteit
van de kenact de uitdrukking van zijn door deelhebbing. De eenheid van een zijnde
met zichzelf op het niveau van deelhebbing is een eenheid die de categoriale bepa54. A.w. biz.306-307.
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lingsverhouding van redelijkheid en zintuiglijkheid overstijgt, juist omdat identiteit
met zich beleefd wordt fri de overeenstemming van redelijkheid en zintuiglijkheid van
het zijnde als zijnde. De eenheid met zich van het zijnde als zijnde overstijgt de
tweedeling van intelligibiliteit en zintuiglijkheid, omdat het zijnde als zijnde niet
alleen dat wat, maar ook het licht is waarin het gekend wordt.
Tevens is daardoor iets veranderd in de verhouding van noodzakelijkheid en
toevalligheid. Niet alleen is de zintuiglijkheid en het zintuiglijk gegeven het toevallige
en ligt het noodzakelijke in het verstand. De accidentaliteit van de kenact zegt dat we
niet noodzakelijk kennende wezens zijn. Ook het verstand maakt een overgang van
potentialiteit naar actualiteit.
Voorzover de mens in het aan zich toevallen in de zintuiglijkheid zichzelf
recipieert moet je spreken over een receptief moment in ons kennen dat niet samenvalt met het zintuiglijke. Voorzover de mens zich als een aan zich gegeven zijnde
ervaart en daarin een oorspronkelijke verbondenheid met alle zijn actualiseert voltrekt
hij een act van geestelijke receptiviteit. Nu is volgens Kant het verstand en de rede
altijd spontaan en altijd actief. De esthetische ervaring laat juist zien dat het, ook
daar waar het niet specifiek kennend actief is, toch op een wijze actief is die overeenstemt met de principes van het verstand Oberhaupt als actief, spontaan en autonoom.
De ervaring van een zijnde als gave zegt enerzijds dat dit zijnde contingent is,
maar anderzijds, voorzover het is, ook noodzakelijk is. Dan moet de relatie gelegd
worden tot de idee van een volstrekt noodzakelijk wezen waaraan het contingente
schepsel deelheeft en zijn noodzakelijkheid ontleent. Maar deze ontlening houdt
tevens in dat dit zijnde, op zich gesteld, maximaal zichzelf moet zijn en in dit
zichzelf zijn identiek is met de bron van alle zijn, Dat laatste is de gedachte van de
causa finalis. Maar deze past Kant hier niet toe. De gedachte van de causa finalis
zegt dat een zijnde, wanneer het maximaal zichzelf is, in en als zichzelf de goddelijke bron uitstraalt en daarom God als bron met succes verbergt.
Voor Kant is deze idee van het zijnde als zijnde en als eenheid met zich niet meer
toegankelijk voor echte kennis. Juist omdat die eenheid bovencategoriaal is, eenheid
met zich en niet eenheid van het zintuiglijk gegevene in een verstandsbegrip, is ze
niet meer categoriaal te bepalen. Maar alle bovencategoriale uitspraken zijn volgens
Kant in theoretisch opzicht leeg.
Kant denkt nu in esthetisch opzicht de verhouding tussen het verstand en de
zintuiglijkheid niet meer als een eenheid met zich, maar eerder als een externe relatie
van twee zaken tot elkaar. Deze toedracht komt m.n. in de dialectiek van het
smaakoordeel naar voren. Daar blijkt deze externe verhouding omdat hun samenhang
gezocht wordt door Kant in een derde element, het bovenzinlijke substraat. Nu
kennen zelf geen zien meer is, komt Kant in het probleem van de dialectiek terecht,
omdat het oordeel van het «zien", dat nu blinde lust is, het smaakoordeel, toch
begrond moet worden in het kenoordeel. We worden in de dialectiek ten volle
geconfronteerd met het reflectieprobleem, zoals we dat reeds eerder zijn tegengekomen: Wat is de uiteindelijke kentheoretische status van het theoretisch oordeel over
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het smaakoordeel als de eenheid van zintuiglijkheid en verstand? Een discursief
oordeel moet nu de mogelijkheid bepalen van een esthetisch, en daarmee onbepaald
oordeel in relatie tot een bepaald discursief kenoordeel. Deze discursiviteit komt dan
in de dialectiek van "Vernunft" en «Verstand" terecht.
Wanneer deze «dialectiek" bij Kant tot een oplossing gebracht wordt, dan z6 dat
volgens hem het esthetisch oordeel inderdaad geen begrippelijk kenoordeel is, maar
dat wel, voor zijn verwantschap er mee in het aspect van kennen "Oberhaupt", een
verwantschap van onze vermogens in het intelligibel substraat van beiden aangenomen moet worden en tevens een overeenkomst met de dingen in het intelligibel
substraat onder de verschijnselen. Het oordeel dat zegt dat het smaakoordeel niet
stamt uit begrippen, maar wet, wil het noodzakelijkheid hebben, "ergens" op een
begrip betrekking moet hebben. Dit begrip kan alleen het redebegrip zijn van het
bovenzinlijke dat aan de zinlijke verschijning ten grondslag ligt.
Het minimale dreigt weer maximaal te worden. Er moet een rechtstreekse relatie
tussen het smaakoordeel en het rijk van het bovenzinlijke gelegd worden. Dit begrip
is nu als redebegrip geen kenbegrip. En daarom is het redeoordeel over deze stand
van zaken voor Kant weer onbepaald. Zo redt Kant zich uit de nesten, maar we
blijven dan zitten met een onbepaald oordeel over een onbepaald oordeel.
Maar met het bovenzinlijk substraat is de eenheid van het zintuiglijke object en
de eenheid van onze kenvermogens extern verbonden zo dat de zintuiglijkheid in die
intelligibiliteit van het «Ding an sich" verdwenen is.
In scholastiek perspectief wordt daardoor de tegenstelling weer aangescherpt
tussen zintuiglijkheid en intelligibiliteit, want ze wordt niet opgeheven in de idee van
een onafhankelijk zijnde, maar in die van het "Ding an sich" als intelligibiliteit op
zich, zonder zintuiglijkheid.
In plaats van door te schijnen in de zintuiglijkheid, komt het intelligibele niet
meer door. In plaats van glans te geven aan het zintuiglijke en zichzelf daarin,
verliest het aan glans in de zintuiglijkheid. Daarom kan Kant ook geen eenheid van
zelfstandigheid en afhankelijkheid denken, omdat hij niet de idee van een aan zichzelf
in de zintuiglijkheid toevallende intelligibiliteit kan denken. Juist wanneer de intelligibiliteit in de zintuiglijkheid treedt, is ze «verschijning" en daarmee haar intelligibiliteit op zich kwijt. Intelligibiliteit op zich is in deze context voor Kant altijd «oerbeeldelijkheid" in het goddelijk architektonisch verstand. Zo begrijpt Kant uiteindelijk
ook doeloorzakelijkheid als eigenschap van met rede begaafde wezens die dingen
concipiaren en vervolgens produceren.55 Niet het op zich stellen van zijnden, van
artefacten als zelfstandig zichzelf zijnde, maar de terugbetrekking op de idee in de
geest en de wil van de maker is voor Kant het kenmerk van doeloorzakelijkheid.
Bekijken we de werkelijkheid om ons heen op die manier, dan plaatsen we haar terug

55. Kant, a.w. biz.220, vgl. J. Plat, Fysische Teleologie bij Kant, in: Wijsgerig Perspectief, 2le,
nr. 1, 1980/1981, blz. 17-24, biz. 17.

Schoonheid na de transcendentale wending van Kant

49

in haar oorsprong, dan zien we het volmaakte ontwerp zoals alleen God dat kan zien,
en het ook maakt ddOr het te zien, maar daardoor verliest de stoffelijke realisering
van het ontwerp, de schepping, zijn zelfstandigheid. Bekijken we de zelfstandigheid
van de schepping, zoals die in de stof voor ons staat, dan straalt daarin het ideale niet
meer door. Op deze wijze ontstaat weer een uitwendige verhouding tussen intelligibiliteit en zintuiglijkheid.56
Vervolgens verbergt op een negatieve manier het artefact zijn gemaakt zijn. De
verschijning laat niets meer doorschijnen, is zelf geen graad werkelijkheid op zich,
een eigen identiteit, die verwijst naar een volheid van alle werkelijkheid en maximale
identiteit met zich. Daardoor dreigt zij tegenover de intelligibele werkelijkheid,
paradoxalerwijze, toch weer een "aparte" werkelijkheid te worden die er vervolgens
weer mee verbonden moest worden.
Kants idee van het intelligibele substraat zou bij de Scholastiek de vraag oproepen
of de zijnden als stoffelijk zijnden wel geschapen zijn. Afrondend kunnen we een
opmerking van Gottfried Martin citeren aangaande een reflectie uit Kants late werk:
"In der Reflexion 5981 sagt dann Kant: 'Man soll eigentlich nicht sagen: Gott hat die
Erscheinungen erschaffen, sondern: Dingen die wir nicht kennen, denen aber eine
Sinnlichkeit in uns correspondierend angeordnet' ist. Hier beruhrt Kant sofort die
Schwierigkeit, die dieser ontologischen Bestimmung entgegensteht. Das was wir
kennen, niimlich die Erscheinungen, hat Gott nicht geschaffen, und was Gott
geschaffen hat, niimlich die Dingen an sich, das kennen wir nicht".57 Wederom met
de woorden van Kant zelf: "Das Phanomen von einem Dinge ist ein Produkt unserer
Sinnlichkeit. Gott ist Urheber der Dinge an sich. „58
Kants opvatting van de zintuiglijkheid in het schoonheidsoordeel geeft ten volle
de revolutie te kennen die de transcendentale wending tegenover het metafysisch
wereldbeeld teweeg heeft gebracht.
De opvatting van de zelfstandige natuurschoonheid die vorm en zin vertoont
zonder de idee te laten zien, toont de emancipatie van het zintuiglijke en het toevallige
in het ideaal van het bevallige. Juist door niet te verwijzen naar het ide8le, juist door
dit niet uit te stralen, maar door toch, onnadrukkelijk en begrippelijk onbepaald, niet
in bepaalde zin rationeel, maar ook niet irrationeel, iets van zinvolheid op zich te
tonen, laat de natuur merken de autonomie van ons kennen en willen niet te bedreigen, maar, integendeel, in een positieve relatie daartoe te staan. De natuur toont deze
zin, wanneer wij een houding aannemen waarin de natuur deze mooie kant van zich
kan laten zien. De houding die we innemen, is die van interesseloos welgevallen. Dat
is de gunstige houding waarin wij de natuur de kans geven haar gunsten te tonen.
56. Voor de relatie tussen de idee van het architektonisch verstand en

een externe doelmatigheidsverhouding zie J. Hollak, Finaliteit als wijsgerig probleem, in: Wijsgerig Perspectief, a.w.
biz. 1-11, blz.6.
57. Gottfried Martin, Immanuel Kant, de Gruyter, Berlin 1969, 4e, biz.218.
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De natuur, de zintuiglijke wereld, blijkt dan op zich een ordening te vertonen
overeenstemmend met en toegankelijk voor onze drang naar kennis. De stoffelijke
wereld is op zich iets zonder dat de mens daaraan zijn autonomie verliest of aan God
als de maker ervan. De mens hoeft niet constant a.h.w. omhoog te kijken naar God
als de bron van dit alles zodat de zin van de zintuiglijke wereld op zich weer
verloren zou gaan.
Deze opvatting heeft echter, vergeleken met het metafysisch wereldbeeld, tot
gevolg dat de zintuiglijke wereld, wanneer ze naar God verwijst, prompt haar
autonomie verliest. Dan is ze op zich niets meer. Kant brengt de ervaring van de
verwijzing ter sprake als die van het "Erhabene" Deze idee moet nu ter sprake
gebracht worden. Want het "Erhabene" is de vervanging van de idee van het
intelligibele schone. De tweedeling tussen idee en zintuiglijke verschijning, waarin de
idee dus niet meer doorstraalt, heeft tot gevolg dat het zintuiglijke wel, maar het
ideele en dus ook God zelf niet meer schoon genoemd kunnen worden. Er is geen
participatieve en daarin analoge verhouding meer tussen puur geestelijke en zintuiglijke schoonheid. Bekeken van uit de zijnsmetafysica getuigt het onderscheid tussen het
"verhevene" en het schone van het uiteenvallen van zelfstandigheid en afhankelijkheid van het zintuiglijk z Inde als zijnde.

2.3 Van volkomenheid naar onbepaaldheid: het intelligibele als onbepaalbaar

Erhaben"
We moeten hier op deze thematiek ingaan omdat de verandering in schoonheidsopvatting bij Kant vergeleken met het voormoderne wereldbeeld zo duidelijk blijkt samen
te hangen met een verandering in anthropologie. Dat blijkt b.v. in het verschil van
opvatting tussen de leer van de verrijzenis van het lichaam en de onsterfelijkheid van
de ziel.
Het gevoel van het "Erhabene" komt dan op wanneer het door ons ingenomen
perspectief van de esthetische wereldvisie door de wereld niet beantwoord wordt en
dus tot op zekere hoogte mislukt. De aangepastheid van mens en wereld en de
harmonie van de kenvermogens kan doorbroken worden. Dit betekent echter niet dat
de wereld uiteindelijk een afgrond van irrationaliteit aan ons toont.
Daar waar de harmonie van verstand en zintuiglijkheid doorbroken wordt kan
zich een disharmonie tonen die voor ons mensen wezenlijk is. nl. die van de rede (de
"Vernunft") en de zintuiglijkheid. De ervaring van het "Erhabene" is de ethische
ervaring van de oneindige afstand tussen redelijkheid, intelligibiliteit op zich, en
zintuiglijkheid. In deze ervaring kan de mens heel specifiek zich ontdekken als een
ethisch wezen. Natuurlijk kan ook de schoonheidservaring voor de ervaring van
onszelf als ethisch wezen van belang zijn. Voorzover de wetmatige ordening van de
natuur naar idealiteit verwijst zijn we als ethische wezens in ieder spoortje van
doelmatige ordening in de natuur als in een spoor van verwantschap geinteresseerd.
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Maar onszelf als een werkelijkheid ontdekken die doel op zich is, d.w.z. uiteindelijk
als een puur intelligibele werkelijkheid die letterlijk in geen verhouding staat tot de
zintuiglijkheid doen we in een heel andere ervaring. De mens als ethische intelligibele werkelijkheid is oneindig verheven boven de zintuiglijkheid en deze verhevenheid is onvergelijkbaar en zonder meer groot, d.i. «erhaben". Deze oneindige
overstijging van de zintuiglijkheid kunnen we nog in de zintuiglijkheid zelf ervaren
en daarom is deze ervaring een esthetisch oordeel over het intelligibele, maar zo
beoordeeld, is het intelligibele niet meer schoon, maar «erhaben".59
Deze ervaring doen we op in een "Erschutterung" van onze vermogens en is een
negatieve lustervaring. Deze ervaring is dus een ervaring van de harmonie van de
disharmonie! We doen deze ervaring dan ook niet meer op in relatie tot een doelmatig geordende natuur, maar in het aangezicht van de ruige, vormeloze natuur.
Deze vormeloosheid, de "Unform", kan zelf geen object meer zijn van een oordeel
omdat het verstand hier op geen enkele manier zijn bepalende functie kan uitoefenen.
Nog meer dan in het oordeel over de schoonheid, waarin nog de doelmatigheid zelf
beoordeeld werd relatief op het subject, is het oordeel over het verhevene een
zelfbeoordeling. Wat beoordeeld wordt is het gevoel dat die ervaring van het
zintuiglijk onbepaalde in ons wakker kan roepen voor de rede in ons, voor onszelf als

intelligibele, d.w.z. als zintuiglijk onbepaalbare wezens, een gevoel dat we als
"erhaben" beoordelen. Dit oordeel spreken we uit in een ervaring van tweestrijd van
onze vermogens.
Deze tweestrijd wijst ons op onze redelijkheid, onze intelligibiliteit die volgens
Kant uiteindelijk wijst op een bestemming van de mens boven de zintuiglijkheid uit.
De relatie met de zintuiglijkheid blijft nog bewaard voorzover de negatie van de
zintuigelijkheid nog in de zintuiglijkheid zelf, d.i. het gevoel, beleefd wordt.
Dergelijke ervaringen kunnen we hebben wanneer de natuur in haar vormeloosheid ons bedreigd. Als lichamelijke wezens kunnen we ons dan niet handhaven, maar
we kunnen wel een besef krijgen van de zelfhandhaving van de mensheid in ons die
boven deze bedreiging verheven is. De mens ervaart zichzelf dan als de mensheid in
persoon en als doel op zichzelf.m Hij is dan in eigenlijke zin de volmaakte werkelijkheid van zijn idee, idee in individuo, wanneer hij boven de zintuiglijkheid
Uitstijgt.
Kant kan in krasse termen spreken over de tweestrijd tussen redelijkheid en
zintuiglijkheid als een objectieve ondoelmatigheid die, omdat ze toch nog in de
zintuiglijkheid ervaren wordt, een subjectieve doelmatigheid vertoont.61
Behalve voor onszelf als ethische wezens geldt de zintuiglijke onbepaalbaarheid
natuurlijk ook voor de Godsidee. In dit verband spreekt Kant de veel geciteerde

59. A.w. biz.271.
60. A.w. blz.262.
61. A.w. biz.269.
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woorden: "Vielleicht gibt es keine erhabenere Stelle im Gesetzbuch der Juden, als
das Gebot: Du sollst dir kein Bildnis, noch irgend ein Gleichniss, weder dessen was
im Himmel, noch auf der Erden, noch unter der Erden ist u.s.w. (...) Eben dasselbe
gilt auch von der Vorstellung des moralischen Gesetzes und der Anlage zur Moralitat
in uns. n62
Juist het onderscheid tussen het "Erhabene" en het schone maakt veel duidelijk
van de omwenteling in Kants schoonheidsideaal. Het puur geestelijke kan niet meer
schoon genoemd worden zoals in de voormoderne, neoplatoonse schoonheidsleer.
Alleen het zintuiglijke is schoon, maar juist niet omdat daarin intelligibiliteit expliciet
doorstraalt, maar veeleer omdat ze zich daarachter onzichtbaar maakt. Er is tussen
God, mens en wereld geen verhouding van zelfmededeling van schoonheid meer
mogelijk. Voorzover de mens als goed wezen kan lukken, kan dit lukken niet meer
schoon genoemd worden. Het gelukt zijn van de mens toont zich eerder in de strijd
dan in de overeenstemming met de zintuiglijkheid.
Het goddelijke komt vervolgens eerder ter sprake bij de strijd van de vermogens
dan bij de eenheid ervan. Alleen op een negatieve manier blijft de relatie nog
overeind. De zin van een esthetisch wereldperspectief blijft daarmee, zo stelt
Kaulbach terecht, bestaan. De mens is niet definitief in zich verdeeld. Maar wanneer
hij zegt dat de mens in de ervaring van het "Erhabene" een voorproefje heeft in de

zintuiglijkheid van wat hij op grond van de praktische rede alleen maar mag hopen,
nl. de eeuwigheid, dan wordt het verschil met de voormoderne metafysische schoonheidsopvatting als een anthropologisch verschil wet heel duidelijk.63
De voormoderne anthropologie kende geen bestemming van de mens boven de
zintuiglijkheid uit. Als een gelukt lichamelijk-geestelijk wezen had hij een bestemming, niet tot een leven als onsterfelijke ziel, maar tot een definitieve vervulling van
hemzelf als geestelijk-lichamelijk wezen in de verrijzenis van het lichaam. Overigens
was de verrijzenis van het lichaam een voor de filosofie niet vanuit zichzel f toegankelijk, maar "benaderbaar" geloofsgegeven.
Bij Kant spelen hier alle problemen rond de relatie tussen deugd en geluk. Geluk
is alleen mogelijk in de zintuiglijke wereld, maar daarin is de deugd niet volkomen.
Deze kan tot volkomenheid komen in en als een intelligibele wereld, maar dan is de
relatie tot het zintuiglijke geluk moeilijk te leggen. In de ervaring van het "Erhabene" lijkt het alsof de zintuiglijkheid er is om overstegen te worden. Aan de
zintuiglijkheid kan de zedelijkheid zichzelf steeds weer bewijzen. Zonder de act van
overstijging geen zedelijkheid en zedelijk zelfgevoel, maar, vanuit scholastiek
perspectief gezien, is de mogelijkheid van een weg naar een vernieuwde zintuiglijk-

62. A.w. biz.274.
63. Kaulbach, a.w. biz.226-227 e.v. Dit heel interessante boek lijdt op dit punt aan teveel terugprojectie van nietzscheaanse standpunten in Kant. Kaulbach ziet de ervaring van het -Erhabene" bij
Kant als een uitdrukking van de nietzseheaanse ogenbliksbeleving.
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heid niet te vinden, juist omdat de oude zintuiglijkheid gezien wordt alleen om
overstegen te worden. De idee van de verrijzenis van het lichaam wordt uiteindelijk
door Kant in de "Religion innerhalb den Grenzen der blossen Vernunft" afgewezen.
De schoonheidservaring zegt wel iets over een verwantschap van het zintuiglijke en
het zedelijke, maar niets over een verhouding van definitieve vervulling.
Bij de idee van het "Erhabene" komt tevens weer het probleem om de hoek
kijken van de "kenwaarde" van deze ervaring. In tegenstelling tot de schoonheidservaring heeft het oordeel over het «Erhabene" geen enkele "kenwaarde" omdat niets
doelmatigs tot ons als zintuiglijk waarnemende wezens beoordeeld wordt. De
ervaring van het "Erhabene" doorbreekt ook de vorm van doelmatigheid Oberhaupt
die in het smaakoordeel nog beoordeeld werd. Eigenlijk wordt dan ook niets van de
natuur gezegd, maar alleen van onszelf als ethische wezens. De ervaring van de
vormeloze stof, zich nog onder de onbepaalde, «losjes georganiseerde" stoffelijkheid
als bloemen en kristallen bevindend, geeft aanleiding tot het gevoel van een heel
hoge, doel op zichzelf zijnde werkelijkheid. Maar deze is op zich theoretisch
natuurlijk niet te kennen. We vinden hier weer die eigenaardige combinatie van
minimaliteit en maximaliteit. De laagste vorm van werkelijkheid geeft aanleiding tot
de ervaring van de hoogste, maar gekend worden kan deze niet omdat die niet vanuit
de zintuiglijkheid, die lage graad, toegankelijk is.
Soms is, bij alle verschil in het schoonheidsideaal, nog een lichte terminologische
overeenkomst aanwezig met de metafysische opvatting, maar de betekenis van de
termen is intussen grondig veranderd. Zo wordt de schoonheidservaring nog wel eens
contemplatief genoemd, maar Kant spreekt dan over "bloss contemplativ", een ander
woord voor alleen maar "Refiexionsgeschmack", berustend op het spel van de
kenvermogens zonder dat ze iets specifieks, een vorm, op intelligibele wijze zouden
zien. Hetzelfde geldt voor het "Erhabene"; dat wordt door de mens zeer zeker niet
geschouwd. In deze context gebruikt Kant het woord contemplatief negatief als
"vernunfteln nach Ideen".64 Wat Kant nog wel kan toestaan is niet een bovenzintuiglijk zien, maar weI een eenheid van iets zintuiglijks, het gevoel, en het ideale in
de vorm van het enthousiasme, de geestdrift, een religieus gevoel waarin het gevoelsmatig element gezuiverd aanwezig is, zodat het niet ontaardt in dweepzucht en
fanatisme.
Ook wanneer Kant de sociale aspecten van de esthetische ervaring van het schone
en het verhevene bekijkt, wordt het onderscheid met het voormoderne ideaal van
schouwen, de eenheid van kennen en zien, op interessante wijze duidelijk. De oude
contemplatie gebeurde in de autarke, sociaal teruggetrokken «bios theoretikos". Bij
Kant vinden we daarvan nog sporen in het gevoel voor het "Erhabene". Bij dit
gevoel past het dat de beschouwer zich wat terugtrekt uit het maatschappelijke
verkeer zonder het als zodanig te haten. Hetzelfde geldt voor degene die met moreel

64. Kant, a.w. biz.258,292.
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interesse de schoonheid van de natuur beschouwt. Ook van de kunstkenner wordt het
vervolgens door Kant gewaardeerd dat hij zich terugtrekt uit het maatschappelijk
kunstgenot om zich door de natuur te laten inspireren.
Maar wanneer we geen moreel interesse hebben bij de schoonheidservaring komt
het sociale aspect om de hoek kijken. Dit volgt vanzelfsprekend uit het feit dat het
smaakoordeel een beroep doet op de sensus communis, de gelijkgestemdheid van de
kenvermogens bij alle mensen. Die gelijkgestemdheid ligt aan de basis van het
maatschappelijk-gezelschappelijke interesse in schoonheid. Daarvoor is het wezenlijk
dat men elkaar aanspreekt en opzoekt in het genot en dat men vervolgens de mededeling van zijn gevoelens, en dus de menselijke communicatiemogelijkheden uberhaupt,
cultiveert. Niet alleen wij doen dit, reeds de primitiefste cultuur doet het al door
middel van lichaamsversiering, kleding, etc. Dit door Kant empirisch genoemde
interesse is het begin van alle cultuur. 65
Bekijken we dan nu welke consequenties deze veranderingen hebben voor het
begrip van de esthetische ervaring en van het kunstwerk in de moderne tijd. We
zullen zien hoe een aantal begrippen volledig van inhoudelijke betekenis verandert,
nu kennen geen zien meer is en het menselijk kunstwerk geen voorbeeld meer heeft
in de schepping als kunstwerk. Ook in de nieuwe tijd geldt voor de ervaring van het
kunstwerk wat in de oude tijd voor de schoonheidservaring Oberhaupt gold; dat ze de
ervaring is van een ogenblik waarin geen verschil meer aanwezig is van algemeenheid en individualiteit, van mogelijkheid en werkelijkheid zodat in deze ervaring geen
streven is. Dit moment van vervulling berust in de moderne tijd niet meer op een
ervaring van de volmaakte en vervulde werkelijkheid van het zijnde als zijnde, maar
veeleer op een ervaring van een onbepaalde volheid van menselijke mogelijkheden.
De vraag of de mens goed in elkaar zit moet nu niet meer beantwoord worden
vanuit de goddelijke schepping, maar vanuit dat wat de mens van zichzelf maakt in
de vorm van het menselijk kunstwerk. Bij de bepaling van wat nu de werkelijkheid
van het menselijk kunstwerk waard is, komen wel alle problemen terug rond intelligibiliteit en zintuiglijkheid, het maken en de perfectie van het maken zoals we die al
iets zijn tegengekomen bij het begrip van de goddelijke schepping.

3.1 De esthetische ervaring: van identiteit als verrassing naar identiteit en
verrassing
In de metafysische opvatting is het zo dat het begrippelijke kennen, op zoek naar
identiteit, uiteindelijk met die identiteit en dus met zichzelf verrast werd als vervulling van dit zoeken. Op het moment van de identiteitsbeleving wordt iets volmaakts,
het schepsel ziet, en dit zien is schoon, want schoonheid is de perfectie van iets, de
65. A.w. biz.297.
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volmaakte identiteit met zichzelf. Dit zien is de afronding van alle begrippelijkheid
en van alle discursiviteit. Voor Kant is menselijk kennen definitief geen zien meer en

is dus ook geen afronding meer van de discursiviteit: noch in het zien, want dat is
ons niet gegeven, noch in een totaliteit van begrippen, want die kan hoogstens
nagestreefd worden.
In de schoonheidservaring is in zekere zin nog wel sprake van «zien", maar dit
zien is geen kennen meer, het is er specifiek van onderscheiden.
Dat alle kennis begrippelijk is, wil zeggen dat ze te werk gaat volgens regels
waardoor ze verschillende momenten in 6dn voorstelling samenvat. Dit houdt in dat
volgens Kant de regelmatigheid, die ons tot het begrip van een voorwerp voert, een
conditio sine qua non is voor het kennen.66 Maar de schoonheidservaring is hiervan
specifiek onderscheiden.
In de schoonheidservaring wordt niets onder een regel samengevat. Daar is een
regel iets dwangmatigs. Onze kenvermogens willen hun vrijheid beleven en alle
dwang vermijden. Daarom hebben we zoveel plezier in de onregelmatigheid van de
engelse tuin en de barokmeubelen. Deze objecten houden onze kenvermogens steeds
bezig. Deze menselijke artefacten laten ons beleven wat je kunt beleven in de vrije
natuur voorzover die onderscheiden is van omwille van het nut aangelegde tuinen en
akkers: "dass, wenn der Verstand durch die Regelmassigkeit sich in die Stimmung
zur Ordnung, die er allerwiirts bedarf, versetzt hat, ihn der Gegenstand nicht 18nger
unterhalte, vielmehr der Einbildungskraft einen lastigen Zwang anthue: wogegen die
dort an Mannigfaltigkeiten bis zur Uppigkeit verschwenderische Natur, die keinem
Zwang kunstlicher Regeln unterworfen ist, seinem Geschmack fur bestiindig Nahrung
geben kunne.

„67

Na de transcendentale revolutie is het zien geen kennen meer, is kennen nog
slechts begrippelijk en wetenschappelijk kennen, maar dit kennen onder leiding van
regels is saai geworden. Als je identiteit voorstelt als een geval van een regel die ons
zoeken erop richt steeds meer gevallen van hetzelfde te vinden, is er van verrassing
geen sprake meer. Wat anders lijkt. blijkt steeds weer hetzelfde te zijn. In de
schoonheidservaring is dit anders: "Dagegen ist das, womit Einbildungskraft ungesucht und zweckmiissig spielen kann, uns jederzeit neu, und wird man seines
Anblicks nicht Oberdrussig. "68 In de schoonheidservaring zijn we gericht op verrassingen, op het steeds weer nieuwe dat ons bezig blijft houden.
Dit steeds weer nieuwe is dat wat afwijkt van regels en daarom noemt Kant het
ook weI het "karakteristieke:69 Het nieuwe is steeds weer uniek, is nooit met
andere gevallen onder Edn regel gelijk te schakelen. Ieder moment is steeds weer een

66. A.w. biz.242.
67. A.w. biz.243.
68. T.a.p.
69. A.w. biz.235.
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unieke belichaming van de vrije verhouding van doelmatigheid zonder doel tussen
mens en natuur en tussen de menselijke kenvermogens.
Er lijkt op dit punt van uniciteit enige overeenkomst te zijn met de voormoderne
opvatting van schoonheid als volkomenheid. In die opvatting kon 6dn exemplaar van
een soort zijn idee belichamen en zo de vorm uitstralen. Een uniek paard kon ha
paard zijn, zodat de verschillen tussen algemeenheid en bijzonderheid wegvielen,
omdat dit ene geval alle mogelijkheden van paard-zijn belichaamde. Vervolgens kon
6dn moment van echt - ziend - kennen, of praktisch, 6dn ogenblik van liefde dd
beleving van zijn zonder meer zijn, waarin zelfs het onderscheid tussen goddelijk zijn
en geschapen zijn wegviel!
Zo zou dan, analoog, bij Kant, ieder verrassend uniek moment de belichaming
zijn van de aangepastheid van de vermogens, dus van hun geschiktheid voor elkaar
en daarmee van mens en natuur als zinvolle verhouding voor kennis Oberhaupt. In
ieder afzonderlijk moment zouden we het goed gemaakt zijn van het geheel beleven.
Juist wanneer men deze vergelijking doordenkt, wordt tevens het verschil
overduidelijk. De consequenties komen nu naar voren van het feit dat de esthetische
verhouding van de kenvermogens onbepaald en dus geen echte kenverhouding is. Het
zien mist het kenmoment. Ook ons oordelen over dit «zien", over deze onbepaalde
verhouding, kan slechts zeggen dat deze wereld, m.n. in de vrije natuurschoonheid,
verschijnt alsof ze gemaakt is om gezien te worden. Deze verhouding, zo hebben we
gezien, kan nooit kennend bevestigd worden, want dan zouden we de wereld echt als
een kunstwerk en wel als een goddelijk kunstwerk bevestigen. Aangezien dit niet kan
kan de esthetische verhouding noch in het begrippelijk kennen noch in de lust
afrondend gevat worden.
De esthetische verhouding is die verhouding die, geldend voor kennis Oberhaupt,
door de feitelijke kennis wel steeds bevestigd, maar nooit gekend kan worden. In de
schoonheidservaring wordt de intelligibiliteit van die verhouding genoten in de lust,
maar niet gezien zodat de bevestiging van de verhouding erin bestaat steeds weer
geactiveerd te moeten worden. Dat is de transcendentale dieptedimensie in het spel
van verrassingen in de engelse tuin.
Tegenover het "steeds weer hetzelfde" van de aan regels gebonden wetenschap
staat nu de beleving van «steeds weer verschillende" momenten van "steeds weer
nieuwe" verrassingen. Vanwege hun uniciteit lijken deze momenten op de beleving
van het ogenblik zoals we die in de Scholastiek gezien hebben, maar het
grote
verschil is dat in deze momenten de beweging niet tot rust komt. Veeleer roept het
dne moment het andere op. Het is geen "nunc stans", zoals het ogenblik.
Het eigenaardige is dat aan de principiele vrije verhouding van de vermogens in
de feitelijkheid iets dwangmatigs niet ontkend kan worden.
Kant gebruikt de term dwangmatig zelf voor wetenschappelijke kenprocedures,
maar hetzelfde zou men, kritisch verdergaand dan Kant,
van de esthetische ervaring
kunnen zeggen voorzover die steeds weer door iets nieuws bevestigd zou moeten
worden. Tegenover het "steeds weer hetzelfde", dat leeg en saai is, staat dan de
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vervulling van het "steeds weer andere" dat als constante verrassing weer vervelend
zou kunnen worden.
Het uiteenvallen van "hetzelfde" en «het andere" is wel het gevolg van de wijze
waarop Kant, op transcendentaal niveau, het vrije spel van de kenvermogens be-

grondt. Dit spel, deze harmonie is niet de uitdrukking van een beleving van een
identiteit die met zichzelf verrast wordt. Ze wordt gedacht als de overeenstemming
van twee dingen, het verstand en de zintuiglijkheid. Het verstand, eigenlijk de rede
in de positie van het verstand, wil zich bevestigd weten door de zintuiglijkheid, of
door deze actief te bepalen of door deze de vrijheid te gunnen. In het eerste geval
toont ieder geslaagd kenoordeel tevens zijn doelmatigheid aan, maar nooit doelmatigheid Oberhaupt. Deze blijft een idee, een systematisch perspectief voor de
eenheid van de opeenstapeling van oordelen. In het tweede geval wordt het verstand
door een geval van afwijking van het specifieke begrip in zijn doelmatigheid
uitgedaagd, maar toch bevestigd in zijn doelmatigheid als vermogen van begrippelijkheid Oberhaupt. Maar deze doelmatigheid is, juist omdat ze begrippelijk onspecifiek is, begrippelijk weer niet te kennen. Deze twee houdingen komen nooit tot
eenheid in het smaken van de verrassing van de identiteit. De identiteit die men in
het esthetisch genot beleeft mag nooit positief in rust genoten noch als zodanig
uitgedrukt worden.
In de engelse tuin mag de blik afdwalen van het regelmatige pad van de wetenschap en zich steeds weer door nieuwe perspectieven laten verrassen zonder dat deze
Ooit kan verdwalen. De blik wordt steeds weer bevestigd door een onnadrukkelijke
doelmatigheid en rationaliteit. Maar deze bevestiging leidt de blik nooit naar zijn
eigen plaats, naar de kijker terug, die daarin zelf, als zinvolle eenheid, uitdrukkelijk
bevestigd wordt en zo zichzelf met rede kan accepteren.
Bekijken we nu de consequenties van deze opvatting tesamen met die van het
wegvallen van de analogie verhouding tussen menselijk artefact en de natuur voor de
opvatting van de kunstschoonheid.

3.2.1 Kunstschoonheid na de wending: juistheid en schoonheid

Bij de middeleeuwse opvatting van het kunstwerk hebben we gezien dat de kunstenaar, wanneer hij een plant of een dier schildert, niet een specifiek dier of een
bepaalde plant naschildert, maar dat hij de idee, het oerbeeld van b.v. een plant of
een paard, en daarmee "het paard" naschildert. Deze idee kan hij uniek vormgeven,
zelfs zo dat ze in het kunstwerk meer tot haar recht en tot grotere volmaaktheid zou
komen dan in de vele, veranderlijke gevallen.
Kant richt zich nu specifiek tegen deze opvatting van de idee. Hij doet dit vanuit
zijn kenkritische motieven zoals die ons in de transcendentale wending duidelijk zijn
geworden. Het gaat ons nu om de gevolgen hiervan voor de opvatting van het kunstwerk.
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Wat betekent het voor het menselijk kunstwerk wanneer het geen didee" van de
werkelijkheid meer vormgeeft? Hoe moet zo'n idee die richtinggevend was, en hoe
moeten vervolgens richting en normativiteit opgevat worden? Kritisch zegt Kant van
die oude opvatting van idee: «das Bild, was gleichsam absichtlich der Technik der
Natur zum Grunde gelegen hat, dem nur die Gattung im Ganzen, aber kein Einzelnes
abgesondert adequat ist, liegt doch bloss in der Idee des Beurtheilenden, welche aber
mit ihren Proportionen als 8sthetische Idee in einem Musterbilde v5llig in concreto
dargestellt werden kann:v Deze idee bestaat allereerst in het hoofd van de beoordeelaar als een regel waarnaar exemplaren van een soort beoordeeld worden.
Dit wil niet zeggen dat deze regel niets met de natuur te maken heeft. De regel
kan wel gelden als een oerbeeld voor de gevallen van een soort, maar dan is ze niet
'*das ganze Urbild der Sch6nheit in dieser Gattung". Ze functioneert als norm voor
de «Richtigkeit in Darstellung der Gattung". Een dergelijke regel noemt Kant een
"Normalidee" en in concreto uitgevoerd is de regel een canon.
Maar een beeld als canon, b.v. de speerdrager, is daarom nog geen mooi beeld.
Dit beeld kan niet mooi zijn, omdat het de regel en daarom het gemiddelde van een
soort representeert. Daaruit volgt: "Sie kann darum auch nicht Specifisch-Charakteristisches enthalten; (...) Die Darstellung ist bloss schulgerecht.„7' Nu de metafysische idee regel is geworden, is schoonheid niet meer de volmaakte weergave van
de idee, maar de afwijking van of het vrije, losse moment in de regelmaat.
Vanuit het standpunt van de voormoderne metafysica moet je zeggen dat in de
verhouding tussen regel en afwijking de idee in individuo uiteengevallen is. De idee
is geen idee meer en het individuele is niet meer een unieke, boven alle gevallen en
dus ook boven het' geval-zijn -Oberhaupt, reele vervulling van de idee, maar is de
specifieke afwijking van de regel zonder dat de redelijkheid Oberhaupt gekwetst
wordt. Bij Kant zit hier tevens de gedachte achter dat uiteindelijk alleen de mens zelf
een idee in individuo is, want iedere mens is zelf de mensheid in persoon en dus doel
op zich. Maar van vrije natuurschoonheden is natuurlijk geen idee in individuo, geen
ideaal mogelijk omdat ze geen vorm vertonen en dus ook geen specifieke vormgeving
zun.

Een ideaal is volgens Kant alleen mogelijk van de mens. Dit ideaal van de mens
kan ook in de kunst, d.w.z. in een ideale zintuiglijke gestalte, vormgegeven worden.
Maar juist door de expliciete aanwezigheid van het ideele in het zintuiglijke is het
oordeel over dit kunstwerk weer geen zuiver smaakoordeel!72

70. A.w. blz.233.
71. A.w. blz.235.
72. A.w. biz.236.
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3.2.2 Kunstschoonheid: voorbeeldigheid en originaliteit
Het kunstwerk geeft geen gestalte meer aan een oerbeeldige idee die aan de natuur
ten grondslag ligt, zodat het kunstwerk zelf in die idee niet langer een voorbeeld
heeft. Hetzelfde geldt volgens Kant voor onze smaak. Maar wanneer er geen
oerbeeld meer is voor de smaak, waardoor wordt onze smaak dan geleid wanneer ze
niet, zoals de wetenschap, door regels geleid wordt?
Nu zegt Kant dat in het geval van smaakoordelen over kunst, de smaak wel
degelijk door voorbeelden geleid wordt: "Daher sieht man einige Produkte des
Geschmacks als exemplarisch an: nicht alsob Geschmack kdnne erworben werden,
indem er andern nachahmt. I73 De menselijke kunstwerken zijn dus voorbeeldig
voor elkaar, maar dan ontstaat echter het probleem van de imitatie, waardoor het
ene kunstwerk als een regel, in de zin van een "Muster" voor het andere gaat
dienen.
Het navolgen van een voorbeeld getuigt echter hoogstens van handigheid (Geschicklichkeit), maar niet van smaak, want smaak kan het "Muster" zelf beoordelen.
Het "Muster" verwijst dus weer terug naar onze smaak als een zelfstandig vermogen
dat zich niet op iets van buiten kan beroepen: "Hieraus folgt aber, dass das h6chste
Muster, das Urbild des Geschmacks, eine blosse Idee sei, die jeder in sich selbst
hervorbringen muss, und wonach er alles, was Objects des Geschmacks, was Beispiel
der Beurtheilung durch Geschmack sei, und selbst den Geschmack von jedermann
beurtheilen muss. i,74
Iedereen moet dus in zichzelf dat oerbeeld, die hoogste norm produceren waaraan
ieder
kunstwerk en de smaak van iemand anders meet. Maar wat wil het dan
hij
zeggen dat men enkele produkten van de smaak als exemplarisch beschouwt? In ieder
geval wil Kant daarmee aangeven dat ieder kunstwerk, juist als pro(lula van de
smaak, geen geval van een regel is, maar steeds weer een geval op zich. Wanneer
men nu zonder begrip, en dus eigenlijk zonder specifieke regel, een soort regel volgt,
dan volgt men een exemplarisch geval. Dat is de echo van de idee in individuo. Maar
het menselijk kunstwerk volgt niet meer een goddelijk, oerbeeldig kunstwerk als
exemplum. Veeleer appelleert het aan alle mensen gemeenschappelijke, maar ook
steeds weer uniek te realiseren vermogen van de smaak, de algemeen menselijke
overeenstemming van onze kenvermogens ten behoeve van de algemene communicatie. Maar hoe kunnen nu menselijke kunstwerken voorbeeldig zijn en hoe kan men
ten behoeve van unieke produkten en unieke oordelen toch een beroep doen op iets
algemeens? Dit laatste moet het geval zijn, want anders zou het smaakoordeel iets
vostrekts toevalligs zijn en zou het, door gebrek aan algemeenheid en noodzakelijkheid zijn redelijkheid Bberhaupt verliezen.

73. A.w. biz.232.
74. A.w. t.a.p.
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Op dit punt geeft Kants leer van de genialiteit een goede toegang. Deze leer sluit
aan bij de zojuist besproken idee dat ieder kunstwerk als functie heeft in onszelf het
oerbeeld van de smaak op te roepen in het licht waarvan het dan zelf beoordeeld
wordt. Een dergelijk uniek voorbeeld is dan voorbeeldig als oproep tot originaliteit.
Juist omdat volgens Kant kunstwerken produkten zijn van een genie, kunnen
kunstwerken, in hun schoonheid, niet volgens regels en voorschriften, die allen
uitingen van begrippelijkheid, zijn gemaakt worden. Het maken van kunstwerken kan
dan ook niet op die manier geleerd worden.
Originaliteit kan niet geleerd worden, zo geldt enerzijds, maar anderzijds moet
het maken van kunstwerken toch ergens van geleerd worden. In originaliteit helemaal
zonder voorbeeld zouden we volgens Kant te doen kunnen hebben met originele
onzin. De paradoxale situatie van de exemplariteit is dan dat enkele kunstwerken,
niet door imitatie tot stand gekomen, voor andere kunstwerken tot regel en richtsnoer
van beoordeling gelden. Maar toch is originaliteit een kenmerk van ieder kunstwerk
en juist originaliteit kan niet via regels geleerd worden!
Kant vindt een oplossing door een onderscheid te maken tussen "Nachahmung"
en "Nachfolge" enerzijds en "Nachmachung" anderzijds. Niet namaken, maar
nadoen! Dit parool geldt volgens Kant voor alle navolgen van voorbeeldigheid ook
in moraal en religiositeit. Het gaat er dan niet om het voorbeeld na te maken, maar
om in zichzelf dezelfde bron aan te slaan als waaruit de voorganger en het voorbeeld
uit putten.75 Men volgt dan het principe van het produkt na en niet zozeer het
produkt zelf. Namaken is slaafs, maar nadoen is het voorbeeld van een ander vanuit
jezelf reproduceren. Kant hanteert het onderscheid niet altijd consequent.
Smaakoordelen zijn volgens Kant wel het meest van voorbeelden afhankelijk. Zou
een cultuur met alle smaakoordelen altijd weer opnieuw moeten beginnen, dan zou
ze steeds weer in de ruigheid van de eerste toestand terugvallen. Maar hoe kom je
verder dan je voorbeelden. Precies door het principe ervan in jezelf wakker te
roepen. Op deze manier wordt ook de «regel" voor het maken van het kunstwerk
gevonden, niet in het namaken, maar in het nadoen: «sondern die Regel muss von
der That. d.i. vom Produkt abstrahiert werden, an welche andere ihr eigenes Talent
prOfen m6gen, um sich jenes zum Muster nicht der Nachmachung, sondern der
Nachahmung dienen zu lassen. Wie dieses muglich sei ist schwer zu erkliiren. Die
Ideen des KOnstlers erregen 8hnliche Ideen seines Lehrlings, wenn ihn die Natur mit
einer iihnlicher Proportion der Gemuthskr8fte versehen hat. I76 Als oproep tot
originaliteit wordt het exemplum, zelf zonder voorbeeld, maar wel een voorbeeld
voor anderen, nagevolgd. Steeds weer iets unieks te maken is, blijkbaar mogelijk op
grond van dat dne algemene: de gelijke verhouding van de gemoedskrachten zonder
de tussenkomst van een regel.

75. A.w. biz.283.
76. A.w. biz.309.
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Nu het goddelijk kunstwerk geen voorbeeld meer is, zijn de kunstwerken als
oproep tot originaliteit elkaar tot voorbeeld van navolging geworden. Als produkt van
originaliteit is het kunstwerk tevens produkt van het genie: "Auf solche Weise ist das
Produkt eines Genies (...) ein Beispiel nicht der Nachahmung (...), sondern der
Nachfolge fur ein anderes Genie, welches dadurch zum GefOhl seiner Originalitiit
aufgeweckt wird".77

Ook in de verhouding van de exemplariteit zien wij de overgang van het vol-

komenheidsideaal in positieve zin, de idee in individuo, naar een onbepaalde idee van
uniciteit en originaliteit. De kunstwerken zijn niet uniek omdat ze ieder op eigen
wijze de schepping uitdrukken die in volheid van zijn en daarom exemplariteit alle
menselijke kunstwerken overstijgt. maar ze zijn puur in relatie tot elkaar op onbepaaide wijze uniek en origineel.
Kant voelt aan dat hij met een probleem blijft zitten van een allereerste voorbeeld
dat a.h.w. extra exemplarisch moet zijn en probeert van daaruit het begrip "klassiek"
te denken. Maar tevens staat Kant aan de bron van de romantische verheerlijking van
het genie en de cultus van de originaliteit.
We willen dan nu de gevolgen bekijken voor de visie op de menselijke creativiteit
nu het kunstwerk geen voorbeeld meer heeft in de schepping als oerbeeld.

3.2.3 Het kunstwerk als produkt van genialiteit

Voor het maken van een kunstwerk is meer nodig dan smaak alleen. Smaak alleen
leidt hoogstens tot versiering, genialiteit geeft het kunstwerk net dat «meer". De
genialiteit is het vermogen tot originaliteit, d.w.z. dat te produceren waarvoor geen
regel te geven is. Maar een kunstprodukt, d.i. de realisering van een idee, de
voorstelling van een ding, kan het i.t.t. tot de vrije natuurschoonheid niet helemaal
zonder regel stellen. Omdat er van imitatie geen sprake kan zijn, meent Kant dat de
natuur onmiddellijk aan de kunstenaar «im Subject (und durch die Stimmung der
Verm6gen desselben)" de regel voor de kunst geeft.
Deze regel is als onmiddellijke natuurlijk onbepaald en niet de volkomenheid van
alle bepaling. Omdat vervolgens deze regel als onbepaalde niet wetenschappelijk is
en aan de kunstenaar van nature is meegegeven, weet de kunstenaar niet waar zijn
idee8n vandaan

komen en kan hij ze niet planmatig beheersen en aan anderen
meedelen. De idee die de kunstenaar uiteindelijk vormgeeft in het kunstwerk,

onderscheiden van de regels volgens welke een kunstwerk als goed gemaakt geldt, is
de esthetische idee. Alleen door de esthetische idee worden onze kenvermogens goed
bezig gehouden. Dit leven in de kenvermogens noemt Kant geest: "Geist in iisthetischer Bedeutung heisst das belebende Prinzip im GemOthe. M78
77. A.w. biz.318.
78. A.w. biz.313.
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De esthetische idee is niet meer de verwerkelijkende navolging van de schepping
als oerbeeldige idee, maar is een voorstelling van de fantasie die veel te denken geeft
zonder dat een bepaalde gedachte, d.w.z. een begrip deze adequaat uit kan drukken.
Geen taal kan deze voorstelling echt bereiken. Ze heeft iets onnoembaars.
Vergeleken met de voormoderne opvatting wordt in het kunstwerk niet meer de
idee van iets, de volkomenheid, a. h.w. naar beneden op aarde gehaald, maar veeleer
wordt, andersom, in de nu onbepaalde esthetische idee, de mens verheven boven de
fixatie van de bepaalde, "geregelde" ervaring. Deze verheffing geeft nu niets
bepaalds, dus de idee als volkomenheid, te zien.
De esthetische idee bereikt haar doel, de overstijging van de gewone ervaring,
door het begrip in relatie tot de aanschouwing a.h.w. te "ontregelen". De esthetische
idee kan dit juist als produkt van de fantasie, de «Einbildungskraft". De fantasie is
nl. in staat van de stof van de zintuiglijke ervaring iets te maken dat verder gaat dan
wat ons in de ervaring gegeven is. Met behulp van de fantasie kunnen we dan ook de
alledaagsheid van onze ervaring met de natuur doorbreken: "Die Einbildungskraft
(als productives Erkenntnisverm6gen) ist n mlich sehr m8chtig in Schaffung gleichsam einer anderen Natur aus dem Stoffe dem ihr die wirkliche giebt. Wir unterhalten
uns mit ihr, wo uns die Erfahrung zu alltaglich vorkommt; bilden diese auch wohl
um.

,·,79

Juist als produktief kenvermogen is de fantasie niet gebonden aan de gegeven
objecten, maar is ze vrij en kan ze meer dan alleen maar gegeven materiaal herschikken. Ze kan, los van de associatiewetten die gelden voor het empirische gebruik van
het verstand, volgens hogere principes van de rede werken die toch even natuurlijk
zijn als die van het empirische verstandsgebruik.
De mens kan zo iets maken dat de natuur overtreft. Tevens worden door zijn
kunstprodukten de grenzen van de ervaring verbreed, omdat ons verstand als
vermogen van begrippen verwijd wordt. Op dit punt bestaat een verwantschap tussen
de esthetische idee, een zintuiglijke voorstelling van de "Einbildungskraft" die niet
op begrip gebracht kan worden, en een «Vernunftidee" d.i. een idee die niet in de
vorm van een bepaald begrip gedacht kan worden, omdat daaraan de zintuiglijke
aanschouwing ontbreekt.
Maar in het kunstwerk lijkt het crop dat we aanschouwingen genoeg kunnen
produceren, een soort maximaliteit kunnen nastreven, waarvoor een rede-idee, als
idee van totaliteit, voorbeeld is. Omdat nu de esthetische idee in de vorm van de
aanschouwing nastreeft dat wat boven de gegeven aanschouwing uitgaat ligt het in
haar lijn een «Darstellung der Vernunftbegriffe" («der intellektuelle Ideen) te
proberen. Dichters zijn volgens Kant in dit opzicht bevoordeeld. Zij kunnen dat wat
we stuksgewijs in de ervaring meemaken, liefde, afgunst, dood, etc. boven de
grenzen van de zintuiglijke ervaring uit toch zintuiglijk voltooien. Zij kunnen dit door

79. A.w. biz.314.
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middel van de fantasie die met de rede wedijvert in drang tot voltooiing die tot een
graad van volledigheid komt die in de natuur niet te vinden is. Op deze wijze kan de
dichter proberen een idee van onzichtbare dingen, b.v. het rijk der
zaligen, de
eeuwigheid, etc. te verzintuiglijken.
Juist door de esthetische idee kan het kunstwerk zoveel te denken geven wat niet
in een bepaald begrip gevat kan worden, dat daardoor het begrip zelf esthetisch
verwijd wordt. Wanneer het begrip door de «sch6pferische Phantasie" losgemaakt
wordt van zijn functie het gegevene te bepalen, dan komt de rede als vermogen
van
ideetn in werking om over de grenzen van de ervaring heen te gaan
en meer te
denken dan duidelijk gemaakt kan worden.
Kant zegt nu niet dat de rede en de rede-ideeen positief in de zintuiglijkheid, in
de vorm van het kunstwerk, kenbaar geworden zijn. Kant zegt ook niet, zoals
Hegel
weI zal doen, dat de esthetische idee de zintuiglijke verschijning, «Darstellung" van
de rede-idee is. Op dit cruciale probleem gaan we later nog in.
Kant zegt weI dat esthetische ideetn, kunstwerken dus, nieuwe ervaringen aan het
verstand geven boven de gewone geregelde ervaring uit. Kunstwerken bieden aan het
verstand ongezocht een rijke, nog onontwikkelde stof, niet ten behoeve van kennis,
maar wel, subjectief, om leven te brengen en te houden in onze kenvermogens, een
leven dat indirect aan de verstandskennis ten goede komt. Dit leven, de overgang
rond iets onnoembaars, van de zintuiglijkheid naar het begrip en van het
begrip naar
de rede en terug, is de geest. Dit leven wordt gewekt door het talent van het genie.
Door het kunstwerk wordt de mens boven de gewone ervaring uitgetild, maar niet
zoals in de voormoderne opvatting, verplaatst in de hemel van ideeen, de eigenlijke,
oerbeeldige wereld, omdat in het kunstwerk de idee naar de aarde was gehaald. Het
kunstwerk is veeleer zelf die nieuwe wereld omdat het in de wereld van ideeEn geen
voorbeeld meer heeft. Daarom staat in dit opzicht het menselijke kunstwerk boven de
natuur, omdat deze geen goddellijk kunstwerk meer is.
Het kunstwerk geeft geen ideeen te kennen, maar maakt, als esthetische idee,
mogelijkheden van ervaring zichtbaar. Kennen is nog steeds geen zien, en zien geen
kennen. Deze eenheid maken we in de schoonheidservaring niet mee. Maar wet
beleven we, eigenlijk net als in de engelse tuin, de afwisseling van de
alledaagse
ervaring met nieuwe, door de mens zelf gemaakte, mogelijkheden van andere,
nieuwe ervaringen. In de esthetische ervaring wordt de reikwijdte van de
mogelijkheden van de ervaring Oberhaupt uitgeprobeerd, en indirect werkt deze ervaring weer
terug op de alledaagse, kennende ervaring. Door een idee te verzinlijken maakt het
kunstwerk niet positief een bovenzinlijke ordening zichtbaar. maar wel mogelijkheden, waarmee het inspeelt op mogelijkheden van communicatie.
Kunst is de kunst van de cultivering van de mededeelbaarheid en inleefbaarheid
van ideeEn voor iedereen en daarmee de cultivering van ieders mogelijkheid tot
humaniteit.
Dat deze mogelijkheden wel de geregelde ervaring overstijgen, maar niet uit de
band springen van de harmonieuze verhouding van de vermogens zoals die bij iedere,
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gewone ervaring aanwezig is, is wederom te danken aan de genialiteit van de kunstenaar, d.i. de onmiddellijke verhouding van de vermogens die de kunstenaar van nature
is meegegeven. Daardoor zijn zijn ideetn juist toegankelijk voor de ervaring.
Op dit punt openbaren het menselijk kunstwerk en het genie bij Kant dezelfde
speculatieve dimensie als bij de verhouding tussen vrije natuurschoonheid en de
natuur als goddelijk kunstwerk. Waarop berust de mogelijkheid van het genie en de
mogelijkheid van het kunstwerk als esthetische idee nu deze idee niet metafysisch
gezien en gekend kan worden als afstraling van de oeridee? Kant mag de status van
de esthetische idee, als begrippelijk ' onbepaalde idee zelf niet theoretisch in het
onbepaalde laten.

3.2.4 De speculatieve dimensie van het kunstwerk
Ook via het menselijk kunstwerk en het genie komen we weer uit bij de idee van het
intelligibele substraat. Maar juist bij de esthetische idee, dus bij het menselijk kunstwerk worden enkele moeilijkheden duidelijk die Kant heeft met de idee van de
schepping.

Kant heeft de idee van het intelligibele substraat nodig om grond te geven aan de
eenheid van de vermogens bij de kunstenaar en, zoals we reeds gezien hebben, bij de
genieter van schoonheid, en ook aan de mogelijkheid van de esthetische idee. Verder
heeft hij deze grond nodig, omdat de bevestiging van de harmonieuze verhouding
steeds weer opnieuw door nieuwe ervaringen, zij het van natuurschoonheid, zij het
van kunstschoonheid, niet genoeg noodzakelijkheid oplevert. Kennen is nog steeds
geen zien waarin een bovencategoriale verhouding van noodzakelijkheid en toevalligheid, het "mirum" van het schepsel, genoten wordt. Kennen is empirisch kennen,
schoonheid ervaren is lust ervaren die steeds weer opgewekt moet worden. De
bevestiging in de lust zou echter de idee kunnen doen postvatten dat onze kenvermogens georganiseerd zouden zijn als ons «Gaumengeschmack" dat zich ook steeds
weer door prikkels bevestigd weet. De wetmatigheid van actie en reactie is echter die
van een toevallige structuur, een nu een keer zus en zo georganiseerd zijn. De
noodzakelijkheid van de goede verhouding van onze kenvermogens, en daarmee van
mens en natuur, moet echter gronden "ergens" in de intelligibiliteit zelf.
Wat Kant nu niet zal zeggen is dat door deze grondslag de ordening van onze
vermogens positief intelligibiliteit in de zintuiglijkheid is. Kant zal ook niet zeggen
dat het kunstwerk, positief de eenheid is van "Vernunftidee" en "iisthetische Idee"
en daarmee van aanschouwelijkheid en redelijkheid. Hoewel we bij Kant wel de
doelmatigheid tegenkomen als een produkt van de wil, dit is intelligibiliteit op zich
die iets kan bewerkstelligen in de zintuiglijkheid, vinden we nooit expliciet en
positief de idee van de kunst als eenheid van intelligibiliteit en zintuiglijkheid.
In de passages over het kunstwerk wisselt Kant, wanneer het erop aankomt,
tussen aanschouwelijkheid van een idee en een idee in zintuiglijkheid enerzijds en een
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aanschouwing bij een idee, d.i. een feitelijk kunstwerk als een allegorische voorstelling van een gegeven morele idee anderzijds. Verschijningsdenken enerzijds en
"Anordnungsdenken" anderzijds, aangepastheid van twee zaken, zitten elkaar dwars.
Kant spreekt wel over aanschouwelijk maken, over het verzinlijken van een idee,
maar hij kan op reflexief niveau de eenheid van beide niet als zodanig bevestigen.
Dan komt de tweeheid van intelligibiliteit en zintuiglijkheid terug en daarmee de
uitwendigheid van de verhouding. Dat is mede de oorzaak van de verwisseling van
een principiele bepaling van het kunstwerk als zintuiglijke verschijning van iets
ideeels met een feitelijke kunstwerk als allegorische voorstelling van een morele idee.
Deze verhouding illustreert goed Kants eigen positie tussen het metafysisch ideaal
van de eenheid van kennen en zien en het speculatieve begrip van Hegel. Volgens
Kant kun je alleen maar concluderen tot een intelligibel substraat, dat als noodzakelijke grondslag van de feitelijke verschijnselen daarvan volstrekt onderscheiden moet
blijven. Daarom kun je niet terugredeneren vanuit het intelligibel substraat naar de
verschijnselen als de verschijning ervan. Het substraat zou zijn grondleggende
andersheid hierin verliezen. De metafysica zou als kritiek hierop inbrengen dat Kant
de verhouding van grond en gegrond eigenlijk omkeert.
Kant meent verder dat terugredeneren betekent vanuit de idealiteit terugredeneren. Nu kan deze idealiteit alleen gekend worden op de wijze van het zien door de
intuitus originarius, het architectonische verstand van God. Dit zien is een grensidee
van het menselijk kennen. Het menselijk kennen zelf is begrippelijk en heeft part
noch deel aan de goddelijke intuitie. Kant wijst daarom de idee van een intellectuele
aanschouwing van de mens af.
Het menselijk begrip komt echter niet verder dan de verhouding tot de zintuiglijkheid hem toelaat en daardoor blijft het begrip van de esthetische verhouding altijd
steken in de dichotomie van zintuiglijkheid en intelligibiliteit die in het kunstwerk en
de esthetische ervaring zelf eigenlijk opgeheven is.
Hegel zal concluderen dat, wanneer de dichotomie in het kunstwerk eigenlijk
opgeheven is, het begrip ervan zichzelf ook boven deze dichotomie heeft uitgewerkt. Door de esthetische verhouding als zodanig te stellen is het begrip ook van
karakter verandert en tot zelfbegrip gekomen.De esthetische idee is toch idee, zo
meent Hegel en heeft toch, zoals Kant zelf zegt, haar principe in de rede. Wat ligt
er meer voor de hand om te zeggen dat de esthetische idee de verschijning van de
rede in de zintuiglijkheid is en de rede-idee uiteindelijk de idee zelf is in en van de
zintuiglijke verschijning. Kant kan hierin niet meegaan. Op expliciet-reflexief
niveau zal hij het onderscheid weer aanscherpen. Hij bepaalt de esthetische idee als
een idee van de zintuiglijkheid, de verbeeldingskracht, die begrippelijk onbepaald is
en de idee van de rede als een idee die principieel zintuiglijk onbepaalbaar is.
Daarom bereikt de esthetische idee, hoewel ze aanschouwingen kan geven boven de

gegeven aanschouwingen uit, nooit de rede-idee. De idee van het bovenzinlijke
substraat, waarin enerzijds beide wel wortelen, is anderzijds echter bij uitstek een
idee van de rede.
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Een idee van de rede kan uiteindelijk door de mens alleen in ethisch perspectief
ter sprake gebracht worden. Wanneer Kant hierover spreekt wordt duidelijk hoe,
door Kants opvatting van het begrip, de metafysische relatie van waarheid, schoonheid en goedheid verdwenen is. De relatie tussen schoonheid en goedheid wordt door
Kant door middel van het begrip symbool geduid. Als symbolische is de relatie
tussen het schone en het, nu zedelijk, goede, een indirecte. Deze relatie is uiteindelijk indirect, omdat een directe relatie tussen zintuiglijkheid alleen kan bestaan tussen
schema en verstandsbegrip! Maar dan hebben we te doen met de "Darstellung" van
een verstandsbegrip en niet met de verschijning van de idee.80

Wel kun je de verhouding van schema en verstandsbegrip indirect, en Kant zegt
in dit verband ook analoog, toepassen op de relatie tussen het schone en het ethisch
goede. Maar deze analogie kan alleen reflexief gedacht worden en kan dus geen
enkele kenpretentie hebben. We kunnen dus niet zeggen dat we in de schoonheid de
goedheid van de schepping als verschijning van de goddelijke goedheid ervaren. Net
als bij het kunstwerk hebben we weer te doen met een externe verhouding. Niet is de
schoonheidservaring tevens de ervaring van het goede, maar de schoonheid kan als
iets bij het goede gedacht worden. Zowel op het niveau van het menselijke kunstwerk
als van het goddelijke kan Kant eigenlijk de perfectie van het maken, het lukken"
van de eenheid van het ideele en het zintuiglijke, niet formuleren. Wanneer deze
verhouding lukt, kan ze eigenlijk niet meer gezegd worden. Wordt de verhouding
gezegd, dan blijft altijd tweeheid over.
Kant kan dus niet met Heget meegaan die vervolgens niet alleen de schoonheidservaring, maar ook de eenheid tussen verstandsbegrip en schema uiteindelijk duidt als
oorspronkelijke eenheid van het redelijke en het zintuiglijke die door het verstandsbegrip geaxpliciteerd wordt.
Kant kiest vervolgens ook niet voor de romantische verheffing van het genie
boven het begrip, zodat zowel in productief als receptief opzicht de esthetische
ervaring boven het verstandsbegrip zou komen te staan. Het genie heeft geen direct
ziende toegang tot de bovenzinlijke wereld. Het is, net als de lust, blind. Daardoor
worden alle menselijke kunstwerken gerelativeerd, want geen enkel werk kan er
aanspraak op maken 'de" afbeelding van de idee te zijn, zodat een eind zou komen
aan het spel van originaliteit en voorbeeldigheid.81
Zeker kan dus de ervaring van het menselijk kunstwerk niet, zoals bij Schelling,
in de plaats komen van de metafysische intellectuele aanschouwing.
We willen dan nu de consequenties bekijken van het feit dat kennen altijd eindig,
empirisch kennen blijft en dat het zien van schoonheid nooit intellectueel zien is voor
de verhouding van kunst en wetenschap in de geschiedenis.

80. A.w. biz.351.
81. A.w. biz.355.
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4 Kunst, kennis en geschiedenis
Kant zelf houdt het bij het ideaal van het eindige en naar steeds grotere volkomenheid voortschrijdende kennis. Vergeleken met het voormoderne metafysische
kenideaal houdt dit in dat in het menselijk kennen het streven nooit tot rust en
afronding komt in het zien. Alle kennis is begrippelijk-discursief en kent geen andere

intuitie dan de zintuiglijke.
Doordat het kennen dit strevende karakter behoudt, blijkt de wetenschap groei te
kennen. Dit strevende karakter komt tot uitdrukking in de gradualiteit van het
kennen. Het kunstwerk, als het uniek-individuele kent echter geen gradualiteit.
Kaulbach zegt daarom terecht: "Ein Werk der Kunst ist nicht als Schritt auf den Weg
zu weiteren Ergebnissen zu begreifen, sondern erfollt die Gegenwart ganz, ohne auf
KOnftiges ausgerichtet zu sein. Darum gibt es in der Kunst keinen Fortschritt in dem
Sinn, in der er in den Wissenschaft anzutreffen ist.•82 Kaulbach heeft gelijk wanneer hij stelt dat Kant daarom aan de kunst geen geschiedenis toekent.
Kant stipt het probleem van de geschiedenis van kunst aan wanneer hij het genie
vergelijkt met de wetenschapper. Geen wetenschapper kan volgens Kant een genie
genoemd worden om de eenvoudige reden dat wetenschap, i.t.t. kunst, geleerd kan
worden op de natuurlijke weg volgens regels. Ook de kennis van Newton verschilt
slechts gradueel van die van een beginnende en imiterende leerling. Dichten met
inhoud kan men echter niet leren, omdat dichten niet volgens regels geschiedt.
Newton kan alle stappen die hij onderneemt aan anderen aanschouwelijk maken en
ter navolging voordoen «Kein Homer aber oder Wieland kann anzeigen, wie sich
seine phantasiereichen und doch zugleich gedankenvollen Ideen in seinem Kopfe
hervor und zusammen finden, darum weil er es selbst nicht weiss und es also auch
keinen andern lehren kann".83
Dat kunstenaars volgens Kant gunstelingen van de natuur zijn, houdt bij hem geen
onderwaardering van de wetenschappers in. De kunstenaars zijn allen uniek onderscheiden, tussen wetenschappers is het verschil tussen originele uitvinders en navolgers
slechts gradueel. Maar dit graadverschil maakt groei in wetenschappelijke kennis
mogelijk: «Eben darin, dass jener Talent zur immer fortschreitenden gr6sseren Vollkommenheit der Erkenntnisse und alles Nutzens, der davon abhiingig ist, im gleichen
zur Belehrung anderer in eben denselben Kenntnissen gemacht ist, besteht ein grosser
Vorzug derselben vor denen, welche die Ehre verdienen Genies zu heissen. .84
De wetenschap kent dus vooruitgang en bereikt steeds weer nieuwe resultaten die
de mensheid tot nut dienen. Aan de kunst is volgens Kant een grens gesteld die
eigenlijk reeds lang bereikt is en waar ze niet overheen kan. Kant is hier een

82. Kaulbach, a.w. biz.246.
83. Kant, a.w. biz.309.

84. A.w. blz.309.
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classicist die meent dat kunst haar volmaakte vorm reeds in het verleden bereikt
heeft. Kunst kijkt in dit opzicht naar het verleden, de wetenschap naar de toekomst.
Daarin ligt het voordeel van het eindeloos streven van de wetenschap.
Het nadeel van de kunst is verder dat het vermogen tot het produceren van
kunstwerken steeds weer even uniek als het kunstwerk. Dit vermogen is iemand van
nature gegeven en sterft met hem, totdat de natuur iemand anders begiftigt die net zo
begaafd is dat hij alleen maar een voorbeeld nodig heeft om zich van zijn eigen talent
bewust te worden. Er is geen groei van kunstprodukt tot kunstprodukt en dus ook
niet van genie tot genie. Daarom zegt Kaulbach over de geschiedenis van de wetenschap in verhouding tot kunst: «Sie ergibt sich durch die Ausrichtung des theoretisch
forschenden Bewusstseins auf der Zukunft, in welche Erkenntnisziele erreicht und
Forschungspliine verwirklicht werden sollen. In der Kunst gibt es nur gegenwiirtige
Erfullung und keine Planung fur die Zukunft.: damit mag es zusammenhangen, dass
Kant ihr die Geschichtlichkeit abspricht. I85
Een onmiddellijke en onbepaalde eenheid kan inderdaad geen gradualiteit kennen,
omdat deze onmiddelijkheid geen enkele vorm van negatie in zich kan toelaten. Op
metafysisch niveau, nog even afgezien van het probleem van de kunstgeschiedenis,
ligt hier een onderscheid met het ideaal van de volkomenheid. De volkomenheid kent
wel graden als graden van volmaaktheid.
Wanneer Kaulbach hier nu positief tegenoverstelt. een beetje vanuit Kant doordenkend, dat kunst wel een geschiedenis kan hebben omdat zij aan steeds wisselende
visies op de wereld en daarmee ook verschillende esthetische visies op de wereld
vorm kan geven, dan is dit motief, zo moet men zeggen, niet bij Kant zelf, en
vervolgens niet alleen bij Nietzsche, maar ook bij Hegel aanwezig.
Vergelijken we de verhouding tussen kunstenaar en wetenschapper bij Kant even
met de middeleeuwse verhouding zoals we die bij Assunto hebben aangetroffen, dan
blijkt welk een culturele verandering zich voltrokken heeft. In de Middeleeuwen was
de kunstenaar niet een genie die niet wist waar zijn ideeen vandaan kwamen en hoe
hij ze uitdrukte in het materiBle, maar hij was, net als de schouwende metafysicus,
een kenner van de ideele structuur van de materiele, zintuiglijke wereld, welke
structuur hij zichtbaar kon maken. Vanwege dit kunnen stond hij op een hoger plan
dan de metafysicus. Zijn kennend schouwen van de ideele structuur van de werkelijkheid gebeurde in begenadigde ogenblikken, waarvan de inhoud niet voor iedereen
toegankelijk was. De kunstenaar kon zijn ervaring echter voor iedereen mogelijk
maken omdat hij haar weer voor ieders ogen zichtbaar kon maken. Juist omdat hij
werkelijkheid toegankelijk kon maken voor iedereen, stond hij als ukenner" op een
hoger niveau dan de eenzaam schouwende metafysicus.
Bij Kant zien we dat de kunstenaar als «kenner" ver achterblijft, nu niet meer bij
de metafysische schouwer, maar bij de natuurwetenschapper. Bij alles wat hij ziet,

85. Kaulbach, a.w. blz.247.
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kdnt hij niet meer en dus deelt hij ook geen werkelijkheid meer aan iedereen mee.
Wel kan de kunstenaar nu mogelijkheden van ervaring zichtbaar maken en kan hij
een bijdrage leveren aan de cultivering van de mededeelbaarheid van ervaringen en
gevoelens.
De wetenschapper heeft nu wet meer werkelijkheid mee te delen dan de kunstenaar, maar wel een werkelijkheid die de middeleeuwse metafysicus als wetenschapper
eigenlijk niet interesseerde, nl. de wereld van de verschijnselen. Deze wereld kan de
kendrang nooit bevredigen. Kant die deze wereld als de enige wereld ziet waar je
kennis van kunt hebben, is zelf echter nog metafysicus gebleven, voorzover hij deze
wereld als die van de verschijnselen en niet als die van echte, op zichzelf staande
werkelijkheid definieerde.

3 Van Kant naar Hegel

1 Een romantisch tussenspel

Bij de scheiding van zintuiglijkheid en intelligibiliteit kon het natuurlijk niet blijven.
Kant had in zijn esthetische opvattingen genoeg materiaal aangedragen waarmee de
kloof gedicht kon worden. Filosofen na hem zullen dan vaak de «Kritik der Urteilskraft" uitspelen tegen de andere kritieken en vervolgens conclusies trekken die Kant
niet meer kan volgen. Kant blijft in vergelijking met Schelling en Hegel, maar ook

met typisch romantische denkers als Herder, Schlegel, etc. veel te veel metafysicus,
zij het dan een abstracte verstandsmetafysicus. Zijn opvatting van het intelligibele
substraat als de eigenlijke werkelijkheid verhindert hem schoonheid positief als
intelligibiliteit in verschijning te denken noch kan het intelligibele zelf als schoon
gedacht worden. Na hem zal bij Hegel schoonheid alleen maar gelden voor intelligibiliteit in verschijning, omdat door hem intelligibiliteit uiteindelijk alleen zinvol als
in de zintuiglijkheid verschijnend gedacht kan worden. Dat gaat in tegen de metafysische traditie. Maar Kant is daar zelf de oorzaak van.
Tevens heeft Kant door te stellen dat de natuur niet meer, in analogie met het
menselijk kunstwerk, te kennen is als een kunstwerk van God, aanleiding gegeven tot
de gedachte dat het menselijk kunstwerk nu zelf boven de natuur komt te staan. Bij
Kant hebben we gezien dat de mens in de ervaring van het door hem gemaakte
kunstwerk zich kan verheffen boven de gegeven natuur. Dan kun je ook gaan
denken, dat God, wanneer hij niet meer te kennen is in de natuur, wel zich laat zien
in het menselijk kunstwerk. Dan kan geprobeerd worden, zoals de Romantiek dat
wilde, de metafysische traditie te herstellen op basis van het menselijk kunstwerk.
Maar dit herstel is een wezenlijke verandering. We zeiden dus dat in de kantiaanse esthetica het menselijk kunstwerk geen voorbeeld meer heeft in het goddelijke. Dit
houdt tevens in dat het menselijk kunstwerk geen ruggesteun meer heeft in een
voorgegeven wereldbeeld. In dit opzicht heeft het kunstwerk, vergeleken met het
voormoderne tijdperk, geen algemeen geldende stof meer om uit te drukken en
daarmee, impliciet of expliciet, de lof van het voorbeeld te verkondigen. Hoewel het
kunstwerk gericht is op communicatie staat het niet meer in een gemeenschap
waarmee het een wereldbeeld gemeenschappelijk heeft. Zo stelt Helmuth Kuhn van
romantici als de gebroeders Schlegel en Tieck: «Ihre Notlage bestand in der VerwOstung der Tradition und der sich daraus ergebende Isolierung des KOnstlers. Der
Welt beraubt, die ihm seinen Ort der Gesellschaft anwies, ihm Gedanken vordachte,
die er weiter denken, ihm ein Lob vorsprach und zu dichterischem Preis erh6hen
konnte, sah sich der Dichter bemossigt, sein eigener Philosoph, sein eigener Theo-
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loge und Mystologe, ja sein eigener Prophet zu sein, Mund Gottes statt Mund der
Anbetung Gottes.86 Het kunstwerk is nu eigenlijk op zoek naar een wereldbeeld. De
kunstenaar moet a.h.w. bij het kunstwerk een filosofie, een theologie en een nieuwe
mythologie meeleveren.
Wanneer binnen dit perspectief het kunstwerk zijn religieuze en metafysische
lading terugkrijgt, zal het veel zwaarder beladen worden dan vroeger ooit het geval
was. Ik citeer nogmaals woorden van Helmuth Kuhn: «Es ist wahr: die Kunst lebt
aus den religidsen Tiefen des Geistes. Die Romantiker haben ihr wiedergegeben, was
ihr gebuhrt. Aber, teils aus Oberschwang, teils aus der Not ihrer Lage, gaben sie ihr
mehr als ihr zukommt. Es geschah ihnen, dass sie den Lobpreis Gottes mit Prophetie, das zu seinen Ehren errichteten Standbild mit der Theophanie selbst verwechselten. •87

Blijkbaar kun je met de esthetische ervaring die op het menselijk kunstwerk als
paradigma georienteerd is, niet doen wat je met de metafysische ervaring kunt, want
het menselijk kunstwerk inoet tn oerbeeld dn afbeelding tegelijk zijn van schoonheid.
Dit blijkt ook wanneer men de idee van een "intellektuelle Anschauuung" via de
ervaring van het menselijk kunstwerk probeert te vernieuwen. Schelling zag in het
menselijk kunstwerk de objectief geworden "intellektuelle Anschauung". In de
voormoderne metafysische schoonheidservaring overstijgt de intellectuele aanschouwing zowel de discursief-begrippelijke kennis als de aanschouwing van het kunstwerk. want zij aanschouwt de bron en het fundament van beide, het bovencategoriale
zijn. Bij Schelling wordt het menselijk kunstwerk de directe belichaming van deze
ervaring die alle categorieen overstijgt. Zodoende wordt kunst niet een getuige van
een bepaalde verhouding tussen intelligibiliteit en zintuiglijkheid, waarover gefilosofeerd kan worden, maar ze wordt gedacht als "organon" van alle filosofie. Dan
echter wordt het esthetische zien hetzelfde als begrijpen zodat de verhouding verdwijnt tussen de idee van kunst, als het reflexief geformuleerde begrip van kunst, en
het kunstwerk zelf.
«Kunstzinnig" zien is filosoferen en filosoferen moet op "kunstzinnige" wijze
gebeuren, is de uiteindelijke consequentie van dit bijeenbrengen van het filosofisch
begrijpen en de esthetische ervaring.88 Deze identiteit van kunst en filosofie, beide
iets categoriaals, is iets heel anders dan de eenheid van kennen en zien in een bovencategoriale, metafysische ervaring.
We gaan nu iets nader op enkele problemen in, omdat we ze opnieuw bij Adorno
tegen zullen komen. Daar ter plekke zullen we de vorm die ze bij Adorno aannemen,
uitgebreid behandelen. Hier stippen we ze aan om Hegel relief te geven. Het interes-

86. Helmuth Kuhn, Sehriften zur Asthetik, Kasel Verlag, MOnchen 1966, biz. 156.

87. T.a.p.
88. F.W.J. Schelling, System des transcendentalen Idealismus (1800), in: Schriften von 1779-1801,
Wissenschaftliehe Buchgesellschaft, Darmstadt 1967, biz.627.
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bij Adorno is dat deze problemen in een nahegeliaanse context terug komen.
Enkele ervan zijn ook een reale uitdrukking van problemen van de moderne kunst.
Wanneer je de idee van het kunstwerk gaat identificeren met het kunstwerk, dan
wordt de vrees van Kant waar gemaakt dat het kunstwerk de verschijning zou zijn
van het intelligibele substraat. Dan ontstaat wat Kuhn Schellings fantasmagorie van
het dne kunstwerk noemt. Schelling heeft in de gaten dat er dan eigenlijk maar Un
kunstwerk kan zijn. Hij spreekt over het dne kunstwerk dat aanwezig is in vele
exemplaren, maar als het dne oorspronkelijke kunstwerk "nog niet" is.89 Op deze
wijze blijkt ook dat de metafysische ervaring als bovencategoriale eenheidservaring
iets anders is dan de ervaring van het kunstwerk. Binnen een nametafysische, hegeliaanse context ziet Richard Kroner deze problemen terecht als een gevolg van een te
weinig reflexieve dialectiek.90
De idee van het absolute kunstwerk vinden we ook bij Schlegel. Hij ziet dit
kunstwerk aanwezig in de feitelijke kunstwerken die er een «fragment" van zijn. Het
absolute kunstwerk wordt benaderd door de totaliteit van alle kunstwerken en
kunsten. In dit klimaat kan nu de wagneriaanse idee van het «Gesamtkunstwerk"
ontstaan. Hier zij erop gewezen dat Adorno's vriend en leraar, Walter Benjamin, aan
de kunstopvattingen van de Duitse Romantiek, m.n. die van F.Schlegel, zijn proefschrift heeft gewijd.
Dat het kunstwerk geen voorbeeld meer heeft in de schepping, heeft ook zware
gevolgen voor de positie tegenover de «gewone wereld" of de "gewone natuur", niet
alleen van het kunstwerk, maar ook van de kunstenaar. De mens wordt zelf schepper
van zijn wereld door kunstwerken en cultuur te scheppen waardoor hij de gegeven
wereld, de natuur, overstijgt. Zo brengt de mens tevens zichzelf tot stand, want hij
sante

vormt zich. Zijn eigen "Bildung" is het eigenlijke milieu voor de mens. De mens
vormt zijn milieu als een tweede natuur die boven de eerste, gegeven natuur uitgaat
en vormt eigenlijk ook zichzelf als een mens die boven de gegeven mens uitgaat. De
Romantiek ziet deze verhouding belichaamd in het genie van de kunstenaar. Met de
woorden van Novalis: «Der KOnstler steht auf dem Menschen, wie die Statue auf
dem Piedestal."91 Tegenover de gewone mens is de kunstenaar de ware mens die in
staat is de mens boven zichzelf te verheffen.
Wanneer je de geschiedenis van de menselijke cultuur ziet als de geschiedenis van
de menselijke zelfschepping, kom je uit bij de stelling van Schlegel dat het aan de
ware mensheid eigen is «dass sie sich Ober die Menschheit erheben muss."92 Vervolgens wordt dan de mensheid zichzelf tot godheid: «Gott werden, Menschsein, sich

89. Schelling, t.a.p.
90. Richard Kroner, a.w. bd. II, biz.7.
91. Kuhn, a.w. blz. 149.
92. Friedrich Schlegel, Studien zur Philosophieund Theologie, Kritische Friedrich Schlegel-Ausgabe
bd. 8, Verlag Ferdinand Sch8ning, Paderborn 1975, Einleitung, biz.CVI.
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bilden. sind Ausdrucke die dasselbe bedeuten."93 Dat is dan de manier waarop God
als schepper ter sprake gebracht moet worden: de nieuwe humaniteitsreligie. Volgens
Schlegel is iedere niet in vrijheid geproduceerde, maar "gegeven" godsvoorstelling
een afgod. Maar de vrij geproduceerde godsvoorstelling is die van de zichzelf producerende mensheid. Zo produceert de mensheid zichzelf en zijn wereld als de eenheid
van de zintuiglijke gegeven wereld en het goddelijke intelligibele substraat, de eenheid
die er nu "nog niet" is. Deze «utopie" stelt ons voor de vraag of het nog een zin
heeft een God te denken die uitgaat boven een zichzelf overstijgende mensheid.
Een ander belangrijk romantisch motief is het verlangen, de "Sehnsucht".In de
nu heersende dichotomie kan op de harmonie alleen maar «verlangend" geanticipeerd, ze kan niet begrippelijk reeel gesteld worden.
Kants overgang van het metafysisch volmaaktheidsideaal naar het ideaal van het
onbepaalde heeft ook, weer tegen zijn bedoeling in, een hogere waardering voor het
"duistere" en het irrationele ten gevolge gehad. Nu dat wat het verstandsbegrip te
boven gaat niet meer positief als een metafysische ervaring noch als het speculatieve
begrip gesteld kan worden, wordt dit onbepaalde het "andere", het irrationele
tegenover de verstandsbegrippelijke rationaliteit die als enige vorm van rationaliteit
overblijft. Het «infrarationele" komt op de plaats te staan van het «suprarationele".
Ook weer door hemzelf niet voorzien staat Kants wending naar het onbepaalde
aan de bron van de paradigmawisseling in het begrip van muziek zoals dat tot dan toe
in onze cultuur geldigheid had. Tot aan de achttiende eeuw gold eigenlijk nog het uit
de Oudheid stammende begrip van muziek als eenheid van harmonia (de welgeordende opeenvolging van tonen), rythmos en logos, d.i. het woord. Het was de taak van
de muziek het woord tot klinken te brengen. Binnen dit concept was puur instrumentale muziek afgeleide muziek. Zij diende tot verstrooiing als dans- en tafelmuziek. Bij
opera's functioneerde de instrumentale muziek als ouverture en entre-actemuziek. Los
van alle officiale functies was de instrumentale muziek een vrijplaats voor de
componist waarin hij zijn kundigheid, inventiviteit en virtuositeit kon uitleven.
Maar ook hier wordt de zintuiglijkheid zelf a.h.w. iets zelfstandigs. Zoals Carl
Dahlhaus laat zien in zijn «Idee der absoluten Musik" ondergaat de instrumentale
muziek m.n. bij de dichters een radicale verandering in waardering. Zij, m.n. Tieck
en Wackenroder, nemen Kants motief van de esthetische idee als het in woorden
onnoembare en begrippelijk onbepaalde positief op. De instrumentale muziek drukt
dit onnoembare uit op een manier die aan het woord niet ter beschikking staat: «Es
geschieht hier dass man Gedanken ohne jenen mOhsamen Umweg der Worte denkt,
hier ist Gemhl, Phantasie und Kraft des Denkens eins. n94
In zekere zin wordt nu in de muziek zelf gedacht, waardoor de instrumentale
muziek niet alleen wordt losgemaakt van haar uitwendige gedachten, maar ook van

93. Schlegel, a.w. biz. CV.
94. Carl Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik, DTV, 1987, blz. 107.
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haar functie taal en spel te zijn van affecten. De instrumentale muziek wordt nu de

eigenlijke, d.i. de absolute muziek die tevens gehoord wordt als muziek van het
absolute. Nu de instrumentale muziek de eigenlijke muziek is geworden, is de
muziek bij het woord toegepaste muziek geworden. Ook Hegel zal die wending
meemaken, want ook voor hem komt in de instrumentale muziek de idee van de
muziek, d.i. muziek als muziek, naar voren. Hij gaat echter niet mee met de
romantische waardering van de muziek boven de kunst van het woord.
De romantici zullen de muziek als die kunst die kan zeggen wat woorden niet
kunnen zeggen, nog weer ten voorbeeld stellen aan de woordkunst. Op deze wijze
staat de idee van de absolute muziek aan de bron van opvattingen als "potsie pure"
en «poesie absolue".95

2.1 Hegel: kunstschoonheid en speculatief anthropocentrisme

Dat de mens in zich goed geordend is, dat hij in een zinvolle relatie staat tot de
natuur om hem heen en in hemzelf moeten we nu bij Hegel nader bekijken.
Ook bij Hegel analyseren we deze verhouding aan de hand van begrippen als
maken, als maken dat zijn gemaakt zijn verbergt, als zelfstandigheid en afhankelijkheid. Ook dan krijgen we weer te doen, impliciet of expliciet, met noties als volmaaktheid, vervulling van streven, ogenblikkelijkheid, enz.
Bij alle overeenkomst met het metafysisch schoonheidsideaal komt ook het
wezenlijk onderscheid naar voren. De metafysische notie van schoonheid als de
eenheid van het intelligibele en het zintuiglijke komt bij Hegel terug als de idee van
kunstschoonheid en de idee van intelligibele schoonheid verdwijnt, want intelligibiliteit is alleen maar intelligibiliteit in verschijning.96 Voorts kunnen we Hegels
opvatting van kunstschoonheid niet meer plaatsen binnen de analogiegedachte. We
hebben te doen met een wereld na Kant: een "gegeven" wereld waarin we ons
gesitueerd vinden, de eerste natuur, waarboven we ons verheffen middels een
tweede wereld.

De ervaring dat de wereld een gegeven wereld is, is van een totaal andere aard
dan de scheppingsmetafysische ervaring van het aan zichzelf gegeven zijn als
geschenk. In deze laatste ervaring komen in de vorm van het toevallen aan onszelf,
ook volledig aan onszelf toe, want we beleven onszelf als geschenk van God. Het
tegendeel is het geval bij de ervaring van een gegeven wereld in de zin van Kant,
want die wereld is een wereld waarin we niet aan onze trekken komen. Iemand als
95. Dahlhaus, a.w. biz. 140.
96. William Desmond, Art and the Absolute, a Study of Hegel's Aesthetics, State University of
New York Press, Albany 1986, biz. 136 e.v. Hij harmoniseert Hegel en Thomas van Aquino
teveel als overwinnaars van het dualisme van zintuigen en intelligibiliteit en miskent het
verschil tussen metafysische schoonheid en kunstschoonheid.
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Schlegel trok dan ook de conclusie dat ze radicaal overstegen moest worden in een
tweede zelfgemaakte wereld: de wereld van de kunst.
Dit motief van overstijging vinden we bij Hegel terug, maar wel vergezeld van
een heel scherpe kritiek, omdat deze romantische overstijging de weg terug niet meer

kan vinden.
De gegeven wereld is de wereld van de ons heteronoom bepalende situaties,
waarin we nog niet aan onszelf als autonome zelfbepalende wezens zijn toegekomen.
In de toevallige omstandigheden zijn we buiten onszelf, met de woorden van H8lderlin «wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen", en het is onze taak ons in die
omstandigheden als «ik" als autonome bron van onszelf te zien en terug te krijgen.
Juist hier wordt het verschil in de waardering van de zintuiglijkheid duidelijk
tussen een voormoderne metafysica en de postkantiaanse fillosofie van Hegel.
Wanneer in de metafysische opvatting de overeenstemming van intelligibiliteit en
zintuiglijkheid lula, word de eenheid van beide op een hoger niveau beleefd in een
act van het aan zichzelf toebedeeld worden. Dat is de metafysische strekking van het
leerstuk van de accidentaliteit van de kenact. Bij Hegel liggen toevalligheid en
receptiviteit geheel aan de kant van de zintuiglijkheid. De rede moet zichzelf in deze
toevalligheid bepalen en zichzelf daarin actief produceren.
Het verschil met Kant ligt hierin dat de overeenkomst tussen verstand, als
autonome zelfbepaling enerzijds, en zintuiglijkheid, als heteronomie en passiviteit
anderzijds, niet in een derde verbindende band, nl. die van het intelligibele substraat
gedacht wordt.Veeleer is dit intelligibele substraat, de rede, altijd al actief bezig zich
in de zintuiglijkheid door middel van het begrip te bepalen. Zodoende is het substraat
altijd in verschijning. Dit is het leven van de geest: zichzelf stellen in de zintuiglijkheid en vandaar uit weer naar zichzelf terugkeren. Bij Kant hebben we de geest al
leren kennen als een levend" makend principe dat, hoewel op onbepaalde wijze, de
verhouding tussen zintuiglijkheid, verstand en rede dynamiseert. Deze verhouding,
die bij Kant nog iets heeft van "esprit" is nu bij Hegel, speculatief, een verhouding
binnen de geest, een verhouding waarin hij zichzelf steeds weer waarmaakt. In het
bijzonder gebeurt dit in de mens.
Tevens houdt deze idee van zelfbepaling in zintuiglijkheid in dat daarin de geest
buiten zichzelf treedt zonder zichzelf daardoor te verliezen. Passen we dit toe op het
motief van de eerste en tweede wereld, dan blijkt de eerste wereld waarin we buiten
onszelf zijn niet de uitdrukking te zijn van een totaal zelfverlies. Eerder treffen we
onszelf en de wereld om ons heen aan als onszelf voorzover we onszelf nog moeten
toeeigenen. Wanneer we onszelf en de wereld toeBigenen, plaatsen we deze wereld
en onszelf op een hoger niveau. Edn van die hogere niveaus is precies de tweede
wereld van het kunstwerk.
We ontdoen de gegeven werkelijkheid van haar uitwendigheid. In de mate waarin
we de toevallige feitelijkheid ontdoen van haar uitwendigheid verwerkelijken we
onszelf als zelf. Bekijken we Hegels filosofie van het kunstwerk, dan moet het
kunstwerk als maaksel primair bekeken worden in het licht van wat de mens van
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zichzelf maakt. In het kunstwerk ziet de mens op een bepaalde manier wie hij is en
wat hij van zichzelf gemaakt heeft. In die zin is de mens in deze verhouding van
veruitwendiging zelf oerbeeld en afbeelding. In de vorm van het kunstwerk krijgt de
mens zichzelf in beeld.
De noties van zelfstandigheid en afhankelijkheid staan binnen deze context van
menselijke zeliverwerkelijking. Van daaruit kan de relatie tot het goddelijke gelegd
worden. Nu de menselijke zelfverwerkelijking voorop komt te staan, krijgt het
menselijk kunstwerk definitief de voorrang boven de natuurschoonheid. Zelfs het
oude argument dat het menselijke artefact achterblijft bij de levende natuur, omdat
deze in zich levend is en zichzelf kan reproduceren, kan Hegel niet meer overtuigen.97 Het menselijk kunstwerk heeft de doop van de geest ondergaan en al het
geestelijke is beter dan ieder voortbrengsel van de natuur.
Het is eigen aan de geest zich in het bestaan te stellen en als geestelijk wezen
wordt de mens eigenlijk twee keer geboren. Juist daarom protesteert Hegel tegen de
gedachte dat het goddelijke zich eerder in de natuur dan in de menselijke activiteit
laat kennen: "als ob Gott im Menschen und durch den Menschen nicht wirke,
sondern den Kreis dieser Wirksamkeit auf die Natur allein beschriinke".'8 Willen
we van kunst iets begrijpen, dan moeten we veeleer aan het tegendeel ervan vasthouden: «das Gott mehr Ehre von dem habe, was der Geist macht, als von den
Erzeugnissen und Gebilden der Natur."99 De geest is nl. in de mens op een hogere
en meer godgelijkenderwijze actief dan in de natuur. M.a.w.: de mens ontmoet
God eerder in zichzelf en in zijn eigen producten dan via de omweg van de
natuurervaring. Tegen de voormoderne opvatting zou je moeten zeggen dat de mens
zijn kunst altijd al moet begrijpen als deelhebbing aan het goddelijke om de natuur
als Gods kunstwerk te kunnen zien:00 Voor Hegel geldt dan ook dat het natuurschone een onzelfstandige reflectie is van het door de geest geproduceerde schone.
Vervolgens kan nu de menselijke geschiedenis als menselijke geschiedenis en niet
slechts als bedrijf in het goddelijke heilsdrama het onderwerp bij uitstek van de
kunst worden.
Hegel geeft in zijn filosofie van de kunst herhaaldelijk blijk van zijn zorg voor de
moderne mens. In esthetisch opzicht blijkt deze zorg vooral daaruit dat hij de breuk
van de werkelijkheid in twee werelden, een breuk die dwars door de mens heen
loopt, heeft willen opheffen. De uitdrukking van deze wereldvisie is voor Hegel de
filosofie van Kant. De speculatieve doordenking en opheffing van deze twee werel97. G.W.F. Hegel, Voriesungen Ober die Asthetik, Theorie Werkausgabe Suhrkamp Verlag,
Frankfurt 1976, bd. I, blz.48.

98. A.w. biz.49.
99. T.a.p.
100. Zie voor dit probleem o.a. E. Heintel, Die beide Labyrinthe der Philosophie, R. Oldenbourt,
Wien und Munchen 1968, bd. I, biz.580 e.v.
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den, een tweeheid die het gevolg is van abstract-verstandelijk denken heeft Hegel
zich ten doel gesteld. Met name de kunst krijgt hierin een grote rol toebedeeld.
Vergelijken we deze rol eerst nog eens met de metafysische schoonheidsopvatting. Vanuit deze opvatting moet je zeggen dat de mens in denken en in kunst vorm
geeft aan een hem voorafgaande en voor zijn autonome spontaneiteit niet te achterhalen en daarom onuitputtelijke zijnsvolheid. Deze volheid is voorgegeven omdat ze
geschapen is.
De hegeliaanse opvatting van kunstschoonheid gaat uit van de zintuiglijk gegeven
wereld. Die is niet de onuitputtelijke volheid van de schepping. Zij is een wereld die
overstegen moet worden en in die overstijging haar betekenis nog moet krijgen.
Zoals we reeds gezegd hebben, krijgt zij die betekenis in de tweede wereld van
kunstwerken. Maar deze tweede wereld is geen abstracte negatie van de eerste. De
kunstwereld neemt de zintuiglijkheid met zich mee en plaatst deze, nu geladen met
menselijke betekenis, op een hoger niveau. De '.gegeven" wereld blijkt daarin zinvol

te zijn, maar dat is niet de zin van de zijnsvolheid die aan de als schepping gegeven
wereld eigen is.
De zin van de gegeven wereld lijkt te liggen in haar aanvulbaarheid. De mens
kan zichzelf aan deze wereld toevoegen en komt zo tot vervulling van zichzelf. Op
deze wijze is volmaaktheid door de mens waar gemaakte volmaaktheid. Ook in de
metafysica behoort het tot de volmaaktheid van de wereld dat zij door de mens
vervolmaakt kan worden, maar de volmaaktheid daarvan is zelf niet van menselijke
oorsprong.
Hegel plaats het kunstwerk dan ook midden tussen de zintuiglijke wereld en de
"Obersinnliche Welt". Dit kantiaanse onderscheid en alle splitsingen die daarmee
samenhangen, die van rede en zintuigen, plicht en neiging, etc. worden door Hegel
gezien als fixaties van onderscheiden gemaakt door het verstandelijk denken. Deze
abstracties worden door Hegel gewaardeerd, voorzover ze getuigen van de vrijheid
van het denken zich te verheffen boven de gegeven, zintuiglijke wereld. Het onderscheid, door de geest gemaakt, mag echter niet gefixeerd, maar moet tevens weer in
eenheid gesteld worden: «Es ist die Freiheit denkender Erkenntnis, welche sich dem
Diesseits, das sinnliche Wirklichkeit und Endlichkeit heisst, enthebt. Diesem Bruch
aber zu welchem der Geist fortgeht, weiss er ebenso zu heilen; er erzeugt aus
sichselbst die Werke der sch6nen Kunst als das erste vers6hnende Mittelglied
zwischen dem bloss Ausserlichen, Sinnlichen und Verganglichen und dem reinen
Gedanken, zwischen der Natur und endlichen Wirklichkeit und der unendlichen
Freiheit des begreifenden Denkens. "101 Het kunstwerk is dus die werkelijkheid
waarin de verstandelijke abstracties opgeheven worden.
Volgens Hegel moet juist in de moderne tijd de filosofie laten zien dat de kunst
tot doel heeft de tegenstelling tussen de zintuiglijke en de intelligibele wereld te

101. Hegel, a.w. biz.21.

78

Schets

en geschiedenis van de probleemstelling

overwinnen. Want volgens Hegel heeft juist de moderne tijd het onderscheid tussen
deze twee werelden, waarmee eigenlijk niets anders aangeduid wordt dan de vrijheid
van de mens het gegevene te overstijgen, gefixeerd. Maar dan ontstaat een wanverhouding en strijd tussen geest en natuur, tussen denken en stof, tussen plicht en
neiging. Dan wordt de wond die de geest met behulp van het verstand maakt niet
geheeld, omdat het verstand zijn beperkte recht verabsoluteert.
Deze splitsing gebeurt in de moderne tijd en rijt de mens uiteen: "Die geistige
Bildung, der moderne Verstand bringt im Menschen diesen Gegensatz hervor, der ihn
zur Amphibie macht, indem er nun in zwei Welten zu leben hat, die sich widersprechen, so dass in diesem Widerspruch nun auch das Bewusstsein sich herumtreibt
und, von der einen Seite herobergeworfen zu der anderen, unfiihig ist, sich fOr sich
in der einen wie in der anderen zu befriedigen. ./02
Tegenover deze valse abstracties vertegenwoordigt de kunst de waarheid in haar
eigen gestalte en niet als een verwijzing naar een waarheid buiten haar: «Hiergegen
steht zu behaupten, dass die Kunst die Wahrheit in Form der sinnlichen Kunstgestaltung zu enthullen , jenen versuhnten Gegensatz darzustellen berufen sie und somit ihr
Endzweck in sich, in dieser Darstellung und Enthullung selber habe. 103 Waarheid
ligt niet buiten de zintuiglijkheid, maar erin; je kunt haar zien! Dat is de boodschap
van de kunst.
Tegenover het verstandsbegrip echter kan de kunst zichzelf en haar waarheid niet
verdedigen, juist omdat haar waarheid zintuiglijk is en dus niet zelfreflexief. Daartoe
is de filosofie nodig die, als reflexie op een hoger begrippelijk niveau, de waarheid
van de kunst en die van het verstandsbegrip in de juiste verhouding tot elkaar kan
denken. De verrassing van de kunst voor de filosofie is dus niet alleen dat er een
zintuiglijke waarheid is die hoger staat dan de waarheid van het verstand, maar ook
dat, wanneer je kunst echt zo begrijpt, er een hogere begrippelijke waarheid is dan
de verstandsbegrippelijke waarheid. Zelfontdekking van het filosofische begrip en
verdediging van de kunst gaan hier hand in hand. Maar nu kennen geen bovencategoriaal kennen en daarmee zien is, staat nu wel het speculatieve begrip boven de
waarheid van het zien, omdat deze waarheid nu die van het menselijk kunstwerk is.
Uiteindelijk staat deze verheffing van het speculatieve begrip boven de waarheid
van de kunst in dienst van een zo zuiver mogelijk menselijk werkelijkheidsbesef. Het
begrip zegt dat deze schoonheidservaring niet absoluut is, omdat in het kunstwerk de
verhouding tussen de eerste, gegeven wereld en de tweede, die van de kunst, niet
definitief is afgerond. Het kunstwerk is de verheffing van de eerste wereld in een
verzoende tweede wereld, maar dat deze verheffing "in het zweet des aanschijns"
van de arbeid moet gebeuren, wordt achter de schoonheid verborgen. In het kunstwerk verschijnt de verzoening in het resultaat van de toeBigening dat het proces zelf

102.
103.
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achter zich laat. Bij Hegel krijgen we te doen met hetzelfde gegeven dat we, hoewel
op verschillende wijze, bij Kant en Thomas van Aquino hebben aangetroffen, nl. dat
de schoonheidservaring, het moment van vervulling, niet het laatste woord heeft.
Bij Kant wisselen de schoonheidservaring en die van het «Erhabene" elkaar af,
bij Thomas hebben we de idee gezien van de «intercisio contemplationis". Bij Hegel
treffen we de afwisseling aan tussen de ervaring van het genot van de zelfverwerkelijking, een eenheid van mogelijkheid en werkelijkheid, en het proces zelf van de

verwerkelijking, een proces dat tevens de ervaring van de eindigheid met zich
meebrengt.
Hegel brengt deze zaken ter sprake bij het thema van het einde van de kunst en
bij zijn kritiek op de romantische opvatting van het genie. Juist daar geeft Hegel te
kennen dat we ons in de esthetische ervaring van het kunstwerk geen blijvende
woning kunnen verschaffen omdat we op die manier niet aan onze zelfverwerkelijking toekomen. We verliezen aan substantiBle werkelijkheid, wanneer we ons leven
esthetisch vorm willen geven. Want we verliezen nl. de band met de eerste wereld,
met de natuur en met onszelf als het weerbarstige materiaal dat nog gevormd moet
worden.
Blijkbaar kunnen we onszelf alleen maar winnen door ons te verliezen in de
steeds uiteenlopende, de mens soms verscheurende situaties. Juist op dit punt moet
Hegels opvatting van het absolute, zoals zich dat in andere dan esthetische verhoudingen toont, ter sprake gebracht worden. Dan treedt de God van de christelijke religie
weer op, maar nu niet de Schepper-God van de voormoderne metafysica, maar de
zich in de mens en zijn situaties incarnerende god.
Op deze wijze heeft God deel aan en deelt zichzelf mee in de menselijke werkelijkheid als werkelijkheid van zeliverwerkelijking in verandering. Dat is het kader
waarin het kunstwerk als artefact, dus als menselijk maaksel, bekeken moet worden.

2.2 Schoonheid en kunstschoonheid
De idee van de menselijke zelfverwerkelijking zegt dat de schoonheidservaring als
ervaring van eenheid altijd de ervaring is van een waargemaakte eenheid en daarom
de ervaring van kunstschoonheid. Deze ervaring heeft iets absoluuts omdat ze de
uitdrukking is van een totaliteitservaring, nl. die van de gegeven wereld, de natuur,
en de daarmee en daarin menselijke, gemaakte tweede wereld. Deze totaliteit is de
menselijke en goddelijke werkelijkheid.
Voor Hegel houdt dit in dat de kantiaanse idee van schoonheid als de onmiddellijke en begrippelijk onbepaalde eenheid van redelijkheid en zintuiglijkheid reeds op
het standpunt van het absolute staat. Deze idee spreekt over de totaliteit van alle
werkelijkheid zoals die aan het begrip voorafgaat, echter om het begrip zelf mogelijk
te maken. Het begrip vervolgens, juist opgevat, is de ontvouwing van de concrete
rijkdom van deze totaliteit van zintuiglijkheid en redelijkheid, van mens en natuur.
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De eenheid van deze totaliteit is de eenheid van de geest met zichzelf voorafgaand aan iedere dualiteit en aan iedere subject-objectsplitsing. Deze eenheid is de
mogelijkheidsvoorwaarde van alle kennen, dus van het begrip en zijn dualiteit. Maar
wel wordt deze eenheid in de dualiteit van het begrip als die eenheid gesteld en
waargemaakt. Het kunstwerk blijkt bij Hegel het ware midden te zijn tussen eenheid
voorafgaand aan, dn eenheid waargemaakt in de dualiteit.
Als eindig, d.w.z. gewoon kennende mensen staan we in de dualiteit van mens
en natuur, van zintuiglijkhed en redelijkheid, van subject en object, etc.; we staan
dus niet constant op het standpunt van hun mogelijkheidsvoorwaarden. Vanuit dit
eindige standpunt zullen we volgens Hegel nooit iets van schoonheid begrijpen,
omdat we ons dan vastleggen op de tweedeling van het verstandsbegrip die in de
schoonheidservaring juist overstegen wordt.
In concreto staan we natuurlijk wet in die tweedeling. Dus moeten we proberen
het standpunt van die eenheid, die er eigenlijk aan voorafgaat, als daar bovenuit
gaand te ontwikkelen. De tweedeling kan dus niet het laatste woord hebben, want
daarin zijn we al op zoek naar eenheid. Dit blijkt volgens Hegel uit de asymetrisch
wisselende verhouding van zelfstandigheid en afhankelijkheid van zowel subject en
object in het menselijk kennen.
Als eindig kennende wezens laten we in de theoretische houding de dingen op ons
afkomen. De dingen worden verondersteld zelfstandig te zijn en de kenner is de
afhankelijke, want van de dingen objectiviteit ontvangende partij. Waarheid betekent
in dit opzicht onderwerping van de subjectiviteit aan de objectiviteit van het gegevene.

In de praktische verhouding ligt de zaak andersom. Als praktisch wezen probeert
de mens zijn bedoelingen en zijn wil aan de dingen op te leggen. In deze verhouding
is het object onzelfstandig. Het wordt op zijn nuttigheid bekeken en zodoende heeft
het object zijn begrip en doel in het subject. Nu zijn de rollen dus omgedraaid: de
voorwerpen zijn onvrij en de subjecten vrij geworden.
In werkelijkheid, zo meent Hegel, zijn in beide verhoudingen beide partijen
eindig en daarin onvrij, omdat in beide verhoudingen de partijen in verhouding van
tegenstelling en splitsing blijven staan. Het subject dat in de theoretische houding
onvrij is vanwege de vermeende zelfstandigheid van de dingen, is in de praktische
houding ook onvrij vanwege de weerstand die de objecten leveren en de strijd, die
deze weerstand impliceert, zowel met de natuur buiten hem als binnen hem.
Maar ook het object is in beide verhoudingen onvrij. De in de theoretische
houding veronderstelde zelfstandigheid is eigenlijk maar schijn. De identiteit van de
dingen komt tot stand in de act van opmerkzaamheid van het subject dat de identiteit
van de dingen bepaalt en vaststelt. Hierin wordt tevens duidelijk dat de dingen hun
identiteit zelf niet vast kunnen stellen en vol kunnen houden. Hun objectiviteit «is"
alleen maar, maar ze hebben hun identiteit niet «voor zich": "Denn die Objektivit
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als solche ist nur, ohne dass ihr Begriff als subjektive Einheit und Allgemeinheit
innerhalb ihrer jur sie w8re. Er ist ausserhalb ihrer. v 104
Dat de objecten hun identiteit buiten zichzelf hebben, wordt manifest in de
afhankelijkheidsrelaties waarin zij tot elkaar staan en waarin zij hun identiteit winnen
en verliezen: processen van ontstaan en vergaan, van geweld en van verandering:
"Jedes Objekt in dieser Ausserlichkeit des Begriffs existiert deshalb als blosse
Besonderheit, die mit ihrer Mannigfaltigkeit nach aussen gekehrt ist und in unendlichseitigen Verhaltnissen dem Entstehen, Verandern, der Gewalt und dem Untergange

durch andere preisgegeben erscheint. . 105
Uit de veranderlijkheid van de dingen in relatie tot elkaar volgt dat de mens ze
kan veranderen om zo zijn doelstellingen in de stof te realiseren. Wanneer de mens
de dingen verandert, doet hij hen niets vreemds aan. In deze praxis doet de mens de
dingen hun afhankelijkheid expliciet aan die zij zichzelf al impliciet aandoen: "Im
praktischen verhiiltnis wird diese Abhangigkeit als solche ausdrucklich gesetzt, und
der Widerstand der Dingen gegen den Willen bleibt relativ, ohne die Macht letzter
n 106
Selbstandigkeit in sich zu haben.
Deze verhouding van onvrijheid en afhankelijkheid verandert, wanneer we de
dingen als schoon gaan bekijken. In de schoonheid is de verhouding van onvrijheid
en daarmee de eindigheid opgeheven. De opheffing van eindigheid en onvrijheid
houdt in dat subject en object uit hun afhankelijkheidsrelaties en hun uitwendige
verhoudingen tot zichzelf terugkeren. De beweging naar buiten toe wordt in het
schone voorwerp teruggebogen. In het schone voorwerp verschijnt het eigen begrip
ervan als in zijn existentie gerealiseerd en zodoende toont het schone voorwerp
zichzelf in zijn subjectieve eenheid en levendigheid: "Dadurch hat das Objekt die
Richtung nach aussen in sich zuruckgebogen, die Abh8ngigkeit von anderem getilgt
und fOr die Betrachtung seine unfreie Endlichkeit zu freie Unendlichkeit verwandelt. . 107
Nu het object in zichzelf teruggebogen is, kan het subject ook tot zichzelf
terugkeren. Het "ik" houdt in relatie tot het schone object op te abstraheren. Daardoor houdt het tevens op de slechts subjectieve eenheid van het begrip in de act van
opmerkzaamheid te zijn. Wanneer deze eenheid alleen subjectief is, is niet alleen het
object niet zichzelf, maar ook het subject nog niet zichzelf, omdat dit subject nog niet
als subject een eenheid is kunnen worden in het object. Het subject komt pas zelf in
de eenheid, in een bepaald zelfzijn van het object. In het schone voorwerp is ook het
subject als subject-objectverhouding weer in zich als subject van deze verhouding
teruggekeerd: "Es wird in sich selbst in diesem Objekte konkret, indem es die

A.W. biz. 154.
105. T.a.p.
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Einheit des Begriffs und der Realitat, die Vereinigung der bisher in Ich und Gegenstand getrennten und deshalb abstrakten Seiten in ihrer Konkretion selber fur sich
macht. . 108

Voor de praktische verhouding betekent deze toedracht dat de dingen niet meer
bezien worden met het oog van de begeerte dat gericht is op hun nut voor ons. Zo
komt ook een eind aan de onvrijheid binnen het praktische subject. Dit zit niet meer
gevangen in de splitsing van subjectieve doeleinden enerzijds en materiaal en
middelen anderzijds. Ook aan het streven, aan een «nog moeten" is een eind
gekomen: "Zugleich ist auch das unfreie VerhRitnis des praktischen Subjekts verschwunden, da es nicht mehr in subjektiven Absichten usf. und deren Material und
Mittel unterscheidet und in der endlichen Relation des blossen Sollens bei AusfOhrung subjektiver Absichten stehenbleibt, sondern den vollendet realisierten Begriff
und Zweck fOr sich hat. " 109
Daarom is de esthetische beschouwing belangeloos, ze wit niet bezitten en
benutten, maar de dingen in hun eigen waarde laten, als vrij en oneindig in zich.
Wanneer Hegel hier termen gebruikt als oneindig, dan horen we te beseffen dat
we nu inderdaad op het standpunt van het absolute staan. Waar zouden we anders
staan wanneer we voor ons hebben "den vollendet realisierten Begriff und Zweck"!
Wat bij Kant steeds niet geformuleerd kon worden en steeds niet kon lukken, het
verschijnen van de idee in de zintuiglijkheid, zowel in het goddelijke scheppen als in
het menselijke maken, is hier gelukt. De idee in de verschijning, voor Kant een
onmogelijk te formuleren zaak, is voor Hegel de concrete totaliteit waarin we altijd
al leven.
Begrip en werkelijkheid zijn altijd al in overeenstemming, alleen moet deze nog
blijken. Feitelijk staan we in een tweeheid die praktisch en theoretisch nog tot
eenheid gebracht moet worden. De realisering van die eenheid is de toeBigening van
onszelf als lichamelijk-geestelijk wezen. Wanneer we deze realiseren, een overgang
van mogelijkheid naar werkelijkheid, ervaren we schoonheid. In de verwerkelijking
wordt de werkelijkheid van deze mogelijkheid zichtbaar.
Hoewel een uiting van de eenheid van begrip en werkelijkheid, is de schoonheidservaring toch geen kenoordeel. Het verschil tussen beide is dat in de schoonheidservaring het begrip niet als begrip naar voren komt zoals in het kenoordeel. Maar in
de eenheid met het zintuiglijke toont het begrippelijke of ideBle zich als de vorm van
het zintuiglijke zelf. Het zintuiglijke verwijst in de gestalte van de vorm niet naar een
betekenis buiten zich, zoals bij een verstandsbegrippelijke operatie, maar steeds naar
zichzelf zodat de betekenis zich onmiddellijk in en als deze terugverwijzing manifesteert. Daarom zegt Hegel van de idealiteit in esthetische gestalte: "Sie erscheint als

108. T.a.p.
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die der Realitiit ihrem Begriff nach innewohnende und sich herausgestaltende
.110
Form.

De vorm, als het niet expliciet begrippelijke, heeft

de eigenschap van het
weI
niet
zinvolle, maar
ongedwongene, het
noodzakelijke. De eenheid van het object
is een ongedwongen geheel van de delen: "Beides muss im Sch6nen Objekte vorhanden sein: die durch den Begriff gesetzten Notwendigkeit im Zusammengeh6ren der
besonderen Seiten und der Schein ihrer Freiheit als fOr sich und nicht nur fOr die

Einheit hervorgegangene Teile. lli
Deze eenheid heeft natuurlijk wel een aspect van noodzakelijkheid, maar deze
mag niet als noodzakelijkheid naar voren komen: "Solche Notwendigkeit darf in den
sch6nen Objekten nicht fehlen, aber sie darf nicht in der form der Notwendigkeit
hervortreten, sondern muss sich hinter dem Schein absichtloser Zufalligkeit verber.112

gen.

Zo heeft het zintuiglijke nu zelfstandigheid gekregen en kan het, in dit opzicht net
als bij Kant, als een op zich staande en in zich zinvolle werkelijkheid verschijnen.
Deze zelfstandigheid wordt door Hegel, anders dan Kant, gezien als het werk van het
begrip dat zich echter niet als zodanig toont.
Het schone object, die onmiddellijke eenheid, treffen we niet onmiddellijk om ons
heen aan. Daar treffen we juist te realiseren eenheid ofwel tweeheid aan. Het schone
object kan daarom geen natuurlijk object zijn. Het is een gemaakt object, maar wet
een dat zijn gemaakt zijn verbergt.
Het kunstwerk is op deze wijze een tweede onmiddellijkheid waarin de zin van
de eerste geformuleerd wordt. Maar wel zo, dat het ontstaan uit die tweeheid en
daarmee het gemaakt zijn verborgen wordt. Het kunstwerk presenteert ons dus een
werketijkheid zonder het erbij behorende verwerkelijkingsproces. Daarom verschijnt
de werkelijkheid in het kunstwerk als af, rond en volmaakt. Daarmee is wel iets
gezegd van de eerste onmiddellijkheid, maar niet alles. De verhouding van tweeheid
en verwerkelijking tot de eerste werkelijkheid moet elders nog ter sprake komen.
Dan stoten we op het complex van het einde van de kunst.
De kunstvorm waarin de relatie tot de tweeheid of de eindigheid weer ter sprake
komt heet nl. het einde van de kunst. Die kunstvorm brengt de betreffende relatie
naar voren, doordat het kunstwerk laat zien dat het gemaakt is. Ze verwijst dus over
zichzelf als kunst heen en zegt op die manier dat kunst niet het laatste woord spreekt
over de werkelijkheid. Met het gemaakt zijn uit de eerste werkelijkheid komt nu ook
het begrip naar voren dat de verhouding van eenheid en tweeheid expliciteert.
Het woord na de kunst is echter niet onmiddellijk dat van het begrip maar dat van
de religieuze voorstelling. In de religie komt het eindige als eindige naar voren in de

110. A.w. biz. 156.
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vorm van de voorstelling. Zoals de aanschouwing de uitdrukking van de eenheid is,
zo is de voorstelling de uitdrukking van de tweeheid. Bekijken we nu met Hegel dit
proces aan de hand van de idee die de mens in de zintuiglijkheid legt, de idee in
individuo, en die hij uiteindelijk als geestelijk-lichamelijke eenheid zelf is.

2.3 Kunstschoonheid en zelfverwerkelijking
Schoonheid is volgens Hegel in de natuur niet in optima forma te vinden omdat de
natuur te weinig eenheid laat zien. De eenheid en daarmee doorstraling van het ide8le
vinden we alleen in het door de mens gemaakte kunstwerk. Kant verwonderde zich
over de voor de mens onzichtbare schoonheden in de oceaan, hij genoot van de
toevalligheid in de relatie van de natuurschoonheid tot de mens, ook al had die
toevalligheid een grond van noodzakelijkheid. Bij Hegel ligt dit precies andersom. Het
menselijk kunstwerk is gemaakt om gezien te worden: "Das bunte, farbenreiche
Gefieder der Vijgel gliinzt auch ungesehen....die Fackeldistel, die nur eine Nacht
blOht, verwelkt ohne bewundert zu werden...Das Kunstwerk aber ist nicht sounbefangen for sich, sonder es ist wesentiche eine Frage, eine Anrede an die wiederklingende
Brust, ein Ruf an die Gemuter und Geister."113 Daarom kan Hegel het kunstwerk
beschrijven niet alleen als een ding dat gezien wordt, maar als een ding dat zelf ziet,
als een duizendogige argus, d.w.z. tot in alle punten toe verschijnende idealiteit.
Dat het onmiddelijk gegevene niet echt schoon kan zijn, geldt niet alleen voor de
natuur, maar ook voor het onmiddellijke geestelijke bestaan van de mens. Dit is het
bestaan van de mens nu buiten zich, niet in afhankelijkheid van de natuur, maar van
andere mensen. We hebben dan te doen met de feitelijk gegroeide leefsituatie van de
mens, waarin hij zichzelf nog niet als oorsprong teruggevonden heeft: "Das Individuum, wie es sich in dieser Welt des Alltiiglichen und der Prosa erscheint, ist
deshalb nicht aus seiner eigenen Totalitiit tiitig und nicht aus sich selbst, sondern aus
anderem verstiindlich. Denn der einzelne Mensch steht in der Abh8ngigkeit von
Uusseren Einwirkungen, Gesetzen, Staatseinrichtungen, burgerlichen Verh tnissen,
welche er vorfindet und sich ihnen, mag er sie als sein eigenes Inneres haben oder
nicht, beugen muss."114 In dit proza van de wereld, waaraan de mens zich niet

onttrekken kan, toont de mens zich niet van zijn mooiste kant; juist omdat hij niet
laat zien "den Anblick der selbstUndigen und totalen Lebendigkeit und Freiheit,
welche beim Begriff zugrunde liegt. .115
De afhankelijkheid en particulariteit van de menselijke situatie, het toevallig hier
en nu zo zijn van opvoeding, karakter en gewoonte, maakt samen met de natuurlijke

113. A.w. biz. 102.
114. A.w. blz. 198.
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onmiddellijkheid de beperktheid en daarmee de eindigheid van de menselijke situatie
uit: "Diese Mangelhaftigkeit des unmittelbaren, sowohl physischen als geistigen
Daseins ist wesentlich als eine Endlichkeit zu fassen und niiher als eine Endlichkeit,
welche ihrem Begriff nicht entspricht und durch dieses Nichtentsprechen eben ihre
Endlichkeit bekOndet. Den der Begriff und konkreter noch die Idee ist das in sich
Unendliche und Freie. .116
Deze eindigheid heeft wel het begrip in zich, maar manifesteert zich niet in de
eindige situaties. Daarom zijn deze situaties juist eindig en komen ze niet overeen
met het begrip. De totaliteit van eindige situaties en hun begrip staan nog tot elkaar
in een verhouding van inwendigheid en uitwendigheid. Het begrip is alleen nog maar
innerlijk "statt als das volle Entsprechen selber in die iiussere Realitiit sichtbar
hinauszutreten und die tausend Einzelheiten aus ihrer Zerstreung zurOckzurufen, um
sie zu einem Ausdruck und einer Gestalt zu konzentrieren. m117
Bij de uitwendigheid kan het niet blijven, de idee moet tot verschijnen gebracht
worden, d.w.z. dat de wereld zo gemaakt moet worden dat de onmiddelijke realiteit
in volledige overeenstemming is met haar begrip. Daarvoor is kunst nodig: «Die
Notwendigkeit des Kunstschonen leitet sich also aus den Miingeln der unmittelbaren
Wirklichkeit her, und die Aufgabe desselben muss dahin festgesetzt werden, dass es
den Beruf habe, die Erscheinung der Let)endigkeit und vornehmlich der geistigen
Beseelung auch iiusserlich in ihrer Freiheit darzustellen und das Ausserliche seinem
"l 18
Begriff gembs zu machen.
Op deze basis ontstaat het kunstwerk als tweede onmiddellijke werkelijkheid
waarin en waardoor de mens uiteindelijk zichzelf in beeld krijgt, omdat hij in het
kunstwerk zelf zich uit de verstrooidheid van zijn verschillende situaties terugtrekt,
zich in zichzelf geconcentreerd heeft en voor zich in beeld gebracht heeft. De mens
zelf, de zich als geestelijk-lichamelijke eenheid verwerkelijkende mens, is uiteindelijk
de idee die in de zintuiglijkheid tot verschijning gebracht wordt.
De waarheid van een menselijke situatie wordt dan boven de verschillende
particuliere situaties uitgetild en in 66n unieke, in zich geconcentreerde situatie
neergezet. De onmiddellijke situatie van de mens ziet er volgens Hegel zo uit: «Das
geistige Individuum ist eine Totalit8t in sich, zusammengehalten durch einen geistigen
Mittelpunkt. In seinem unmittelbaren Wirklichkeit erscheint es im Leben, Tun,
Lassen, WOnschen und Treiben nur fragmentarisch, und doch ist sein Charakter nur
aus der ganzen Reihe seiner Handlungen, seines Leidens zu erkennen. In dieser
Reihe welche seine Realitiit ausmacht, ist der konzentrierte Einheitspunkt nicht als
zusammenfassendes Zentrum sichtbar und erfassbar.""9 Kunst nu is de manier om

116.

A.w. biz.201.

117. T.a.p.
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dit centrum zichtbaar, hoorbaar, etc. te maken. Dat doet ze door zich te concentreren
op het "ausdrucksvoll Wesentliche".'20 Door dit naar boven te halen wordt uiteindelijk de waarheid: "aus seinem Hinaussichverlaufen in die Reihe der Endlichkeiten
=121
herausgehoben.
Op deze wijze kan de idee tot verschijning komen. Dit is het proces waar het om
gaat - of nu in een kunstwerk «verheven" ideeen worden uitgedrukt of, zoals in de
door Hegel erg bewonderde hollandse schilderkunst van de zeventiende eeuw, de
dingen en toestanden van het dagelijkse leven. Voor beide soorten kunst geldt:
«Gegen die vorhandene prosaische Realit ist daher dieser durch den Geist produzierter Schein das Wunder der Idealitht, ein Spott wenn man will, und eine Ironie
Ober das 8usserliche natOrliche Dasein."'22 Wat ons in de gewone werkelijkheid
met moeite eigen wordt - «das alles, was die Natur und der Mensch in seinem
.
natorlichen Dasein sich mussen sauer werden lassen 123 - wordt verinnerlijkt en
nu met gemak en in een enkelvoudige situatie weer naar buiten gebracht: "Der
Mensch aber als kOnstlerisch schaffend ist eine ganze Welt von Inhalt, den er der
Natur entwendet und in dem umfassenden Bereich der Vorstellung und Anschauung
zu einem Schatze zusammengehRuft hat, welche er nun auf einfache Weise ohne die
weitliiufige Bedingungen und Veranstaltungen der Realitiit frei aus sich herausgibt."124
In de kunst doet de mens de wereld nog eens over, maar nu na er zelf bij geweest
te zijn. De stoffelijke werkelijkheid doen we over in de vorm van een door ons
gemaakt stoffelijk ding, zodat we het proces van de zintuiglijke ervaring weer
overdoen middels een gemaakte ervaring waardoor we in een gemaakte situatie
beleven wat we in het dagelijkse leven "eigenlijk" meemaken. Op dit niveau van

werkelijkheidsbeleving is de mens zelf als zelf in de werkelijkheid aanwezig. Zo
heeft hij de hem omringende werkelijkheid met zichzelf aangevuld, de harmonie van
hem en de wereld waargemaakt. Zo is de eindige realiteit werkelijkheidsgetrouw, in
overeenstemming met zijn begrip gemaakt.
Dit is de grondidee van alle kunst. De idee van de kunst als die specifieke, nl.
esthetische wijze van presentie in de werkelijkheid van de idee Oberhaupt, noemt

Hegel het ideaal. Het ideaal ofwel de idee in individuo is dus de van andere, b.v. de
begrippelijke onderscheiden esthetische werkelijkheidswijze van de idee: "Das Ideal
ist demnach die Wirklichkeit, zurOckgenommen aus der Breite der Einzelheiten und
Zufalligkeiten, insofern das Innere in dieser der Allgemeinheit entgegengehobenen
I 125
Ausserlichkeit selbst als lebendige Individualitiit erscheint.
120.
121.
122.

A.w. blz.220.
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124. T.a.p.
125.

A.w., blz.207.

Van Kant naar Hegel

87

Dit ideaal is uiteindelijk de mens zelf als geestelijk-lichamelijke eenheid en wet

als vrij en ddn met zichzelf in de uiterlijkheid. Op zijn hoogtepunt is dit ideaal
aanwezig in het griekse godenbeeld. De mens zelf is dus het niveau waarop het
ideBle. substantiBle en algemene verschijnt in een bijzondere gestalte. Daarom

representeert het ideaal de mensheid in en van iedere bijzondere mens. Tevens geldt
dat de mens deze idee van hemzelf waarmaakt op het niveau van de kunst. Als
kunstenaar beeldt de mens niet een idee van zich af die aan zijn schepping ten
grondslag zou liggen, maar hij realiseert zichzelf als ideaal met de daarbij behorende
«idealistische", d.w.z. esthetische levensvisie.
Wanneer Hegel uiteindelijk een religieus fundament geeft aan de kunst, dan kan
hij dit niet meer doen op de wijze van de voormoderne scheppingsmetafysica. Voor
Hegel is dit fundament de idee van de menswording Gods.
Maar juist de christelijke idee van de incarnatie, onderscheiden van het griekse
godsbeeld, laat tevens de eindigheid van de kunst en haar idee, het ideaal, zien. Ze
zegt dat de relatie tot de eindigheid en de tweeheid weer gesteld moet worden omdat
ze tevens zegt dat de mens nog iets meer is dan het ideaal, de mensheid in en als
bijzondere mens. Iedere mens is ook nog heel specifiek mens, met deze en die
achtergrond, een zich specifiek verwerkelijkend subject. Deze opvatting van de mens
groeit in de godsdienstgeschiedenis die tevens kunstgeschiedenis is.

3.1 Zelfverwerkelijking in godsdienst- en kunstgeschiedenis
Omdat kunst de scheiding van geest en zintuiglijkheid overwonnen heeft, omdat ze
de uiteenwaaierende beweging van fragmentaire situaties op haar schreden laat
terugkeren, dus het ideele zichtbaar maakt en zo de eindigheid overwonnen heeft, is
kunst een manifestatie van het absolute en daarmee ipso facto ook religieus.
Religie is de sfeer waarin eenheid en totaliteit beleefd worden; "Denn die
Religion is die allgemeine Sphiire, in welcher die eine konkrete Totalitiit dem
Menschen als sein eigenes Wesen und als das der Natur zum Bewusstsein kommt und
diese eine wahrhaftige Wirklichkeit allein sich ihm als die hdchste Macht uber das
Besondere und Endliche erweist, durch welche alles sonst Zertrennte und Entgegengesetzte zur h6heren und absoluten Einheit zuruckgebracht wird."126 Juist omdat
kunst deze totaliteit tot uitdrukking brengt, staat ze inhoudelijk met religie op
dezelfde bodem. Deze inhoud presenteert ze echter, anders dan religie, in de vorm
van de aanschouwing.

In concreto verwerkelijkt de mens in al zijn verschijningsvormen, waaronder
kunst, deze totaliteit als de basis van zijn verwerkelijking en zelftoeeigening in de
natuur. Binnen dat kader brengt hij ook God ter sprake. Het absolute, de totaliteit,
126.

A.w. biz. 139.
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is de grondslag van de menselijke zelfverwerkelijking en het komt in en door de
menselijke zelfverwerkelijking tot uitdrukking.
De menselijke zelfverwerkelijking is de verwerkelijking van de vrijheid, d.w.z.
van het zich thuis voelen in de wereld, omdat zij op die wereld haar zegel kan drukken
en haar zich zo kan toeeigenen. Deze vrijheid, waardoor hij aan de dingen hun
«sprdde Fremdheit" kan ontnemen en de mogelijkheid van harmonie kan realiseren
zd «dass der Mensch in der Umgebung der Welt musse heimisch und zu Hause sein,
dass die Individualitiit in der Natur und in allen 8usseren Verhiiltnisse musse eingewohnt und dadurch frei erscheinen", maakt de inhoud van zijn geschiedenis uit. 127
Deze vrijheid moet de mens terug kunnen vinden in het absolute als de grondslag
van zijn zelfverwerkelijking. Dat betekent dat, wanneer de mens zichzelf praktisch
als vrijheid ontdekt, hij zijn zelfbewustzijn hiervan formuleert in relatie tot het
absolute. Zoals hij op een bepaald niveau van zijn vrije ontwikkeling zichzelf
begrijpt, zo ook begrijpt hij het absolute en formuleert hij zijn God.
Begrijpt de mens zichzelf nog niet als een wezen dat zich in zijn omgeving van
lichaam, natuur en onmiddellijke menselijke situatie vrij kan vormgeven, dan staat
ook het absolute nog niet in die verhouding van vrije oneindigheid tot en in de
eindigheid. Dit zelfbegrip komt dan ook tot uitdrukking in de kunst en bepaalt de
kunstgeschiedenis.
In de kunstgeschiedenis komen we dit zelfbegrip tegen in de vorm van de
geschiedenis van een onmiddelijkheidsideaal, d.w.z. het ideaal van een onmiddellijke
overeenstemming die weliswaar gemaakt is, maar die tevens zijn gemaakt zijn
verbergt.

Juist het onmiddellijkheidsideaal maakt het echter moeilijk het historische karakter
van de kunstgeschiedenis goed te begrijpen. Bij Kant troffen we het probleem al aan
dat kunst, onderscheiden van de wetenschap, geen groei kent. In dat verband
citeerden we Kaulbachs stelling dat Kant geen kunstgeschiedenis kent. Ter aanvulling
voegde hij er de gedachte aan toe dat kunstgeschiedenis mogelijk is als geschiedenis
van menselijke werkelijkheidsvisies. Bij Hegel zien we nu een nieuwe combinatie van
de twee motieven.
Enerzijds heeft kunst geen geschiedenis. Kunst in eigenlijke vorm, in de vorm
van de «schone kunst" gebeurt maar 66n keer volgens Hegel en wel in de Griekse
kunst. Ook hier geldt dat van een onmiddelijke overeenstemming geen geschiedenis
en groei kan bestaan. Die is er of die is er niet. Maar wel kan er, anderzijds, een
ontwikkeling bestaan in het maken ervan. De ontwikkeling wordt bepaald door het
gelukt zijn van het maken. Anders dan men verwacht begint dus bij Hegel de
kunstgeschiedenis niet met de fase van de onmiddellijkheid, maar met de fase van het
nog niet gelukt zijn van het maken van een onmiddellijke eenheid van idealiteit en
zintuiglijkheid. Deze fase heet de symbolische kunst die volgens Hegel eigenlijk nog

127. A.w. blz. 51.
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geen echte kunst is. We hebben eerder te maken met een geschiedenis naar kunst toe
dan met een geschiedenis van kunst. De griekse kunst is de fase van het lukken van
het maken van de onmiddellijke overeenstemming zodanig dat het gemaakt zijn
achter het gelukt zijn terugtreedt.
De fase in de kunstgeschiedenis na de griekse kunst is dan ook niet een verdere
fase in de kunst als wel een fase verder dan kunst. In deze christelijke fase komt dan
ook, zoals in de fase van de symbolische kunst, het gemaakt zijn van de onmiddellijke overeenstemming opnieuw naar voren als een teken van de eindigheid en
onvolmaaktheid van een uitdrukkingsvorm die zijn gemaakt zijn niet expliciet maakt.
In de symbolische kunst verschijnt het gemaakt zijn als het nog niet perfect gemaakt
zijn van het kunstwerk als onmiddelijke eenheid. Daarmee is dit kunstwerk geen
mislukt kunstwerk, maar het is even onvolmaakt als de opvatting van de verhouding
van eindig en oneindig die eraan ten grondslag ligt. In de christelijke-moderne kunst
verschijnt het perfect gemaakt zijn van de onmiddellijke eenheid van het kunstwerk
als zodanig. Dan treedt op een nieuwe manier een dissociatie op van de onmiddelijke
eenheid., waardoor de onvolmaaktheid van het onmiddellijkheidsideaal zelf duidelijk
wordt. Hegel waarschuwt ervoor deze dissociatie in de moderne kunst niet te verwarren met die van de symbolische kunst: «Dadurch kommt die GleichgOltigkeit,
Unangemessenheit und Trennung von Idee und Gestalt - wie im Symbolischen von neuem hervor, doch mit dem wesentlichen Unterschiede, dass im Romantischen
die Idee, deren Mangelhaftigkeit im Symbol die Mingel des Gestaltens herbeifohrte,
nun als Geist und Gemut in sich vollendet zu erscheinen hat und aus dem Grunde
dieser hdheren Vollendung sich der entsprechenden Vereinigung mit dem Ausseren
entzieht, indem sie ihre wahre Realitat und Erscheinung nur in sichselber suchen und
vollbringen kann."128 Hegel onderstreept dit onderscheid omdat de religieuze betekenis van de kunst in de ene fase geheel verschilt van die van de andere, juist omdat
de subjectviteit anders verwerkelijkt wordt.
Alle kunst na de griekse kunst laat volgens Hegel zien dat ze "maar" kunst is en
verwijst in zichzelf, als kunst, boven zichzelf uit.129 Met het verlaten van het
klassieke schoonheidsideaal wordt tegelijk het ideaal zelf van de esthetische werkelijkheidsvisie verlaten, d.w.z. een visie op de totaliteit als idee in individuo. Met het
verlaten van de esthetische werkelijkheidsvisie verlaat de subjectiviteit een onvolmaakte gestalte van zichzelf.
We gaan nu kort de fasen na van de ontwikkeling naar, tot, en verder dan de
kunst. We zullen nader ingaan op kunst juist in de samenhang met religie en mense128.

A.w. biz. 114.

129. Zie voor het thema van het einde van de kunst en de relatie tot het christendom en de moderne
burgerlijke maatsehappij, m.n. W. Oelmuller, Die unbefriedigte Aufkldrung, Suhrkamp,
Frankfurt 1979. Voor een goede weergave van de speculatieve momenten zien, A. Hoffstadter,
On artistic knowledge, A study of Hegel's philosophy of Art, in: Beyond Epistemology, New
Studies in the Philosophy of Hegel, ed. Fr. Weiss, Nijhoff, The Hague 1974.
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lijk zelfbegrip. Enkele zaken die voor Adorno van belang zijn, zullen we nader
aanstippen. Zeker zullen we dus stil moeten blijven staan bij Hegels idee van het
einde van de kunst.

3.2 De symbolische kunst: eindigheid als nietigheid
De symbolische kunst kan de eenheid van het ideele en het zintuiglijke, van het
eindige en het oneindige nog niet vatten. Dit houdt ook in dat hij het absolute alleen
maar kent als het abstract-ideBle en daarmee alleen als het andere van de eindige,
veranderende werkelijkheid. Deze eindige werkelijkheid heeft geen waarde op zich
en het absolute laat zich in het eindige alleen kennen als de vernietiging hiervan.
Echte kunst is op deze basis nog niet mogelijk: «Die erste Kunstform is deshalb mehr
ein blosses Suchen der Verbildlichung als ein Verm6gen wahrhafter Darstellung. Die
Idee hat ihr Form noch nicht in sich selber gefunden und bleibt somit nur das Ringen
und Streben danach. . 130
De religie van deze kunstvorm acht het eindige niet in staat het oneindige uit te
drukken tenzij in het verlies van zichzelf als eindige werkelijkheid. In de oosterse
religies die Hegel hier op het oog heeft, kan dit tot uitdrukking komen in pantheistische mystiek, of, in hun beeldende kunst, in vervormingen van natuurlijke gestalten
als negatieve uitdrukking van het absolute. De eigenlijke kunst van deze periode is
volgens Hegel de architectuur. Juist omdat in de symbolische kunstvorm het ideele
in een uitwendige verhouding tot het zintuiglijke blijft staan, spreekt Hegel over de
symbolische of allegorische vormen en uitdrukkingswijzen van deze kunst.
Ook het jodendom als religie van het "Erhabene" hoort bij deze kunst thuis. In
het beeldenverbod laat het een radicalisering van deze negatieve relatie zien. Daarom
kan alleen de poezie recht doen aan het absolute. De scheppingsidee zoals die in de
joodse psalmen tot uitdrukking komt, getuigt volgens Hegel van de nietigheid van het
eindige: «In der geschaffene Welt geht Gott nicht etwa als in seine Realitat uber, (...)
Der Eine ist der Herr Ober alles und hat in den Naturdingen nicht seine Gegenwart,
sondern nur machtlose Akzidenzen, die das Wesen in ihr nur k6nnen scheinen, nicht
aber erscheinen lassen. Dies macht die Erhabenheit von seiten Gottes aus."131 De
eindige wereld is slechts "verherrlichendes Beiwerk zum Preise Gottes. w,32 De eer
Gods wordt natuurlijk vooral in de literatuur uitgedrukt en bezongen. Ook de
kunstwerken van de taal in de symbolische kunst worden gekenmerkt door een zekere
uitwendige verhouding van het zintuiglijke en het ideale, van het eindige en het
oneindige. Hegel noemt als typische vormen van deze taalkunstwerken het raadsel,

130. Hegel, a.w. biz. 107.
131. A.w. blz.481.
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de spreukwijsheid, en tevens het leergedicht waarin de uitwendige verhouding het
meest naar voren komt.133
Het jodendom heeft wel een speciale verdienste. Juist vanwege het
onvermogen
van het eindige het absolute uit te drukken kan het eindige, zonder
vervormingen of
pantheisme, zichzelf gelaten worden. Het eerste optreden van deze werkelijkheidsvisie is volgens Hegel heel belangrijk: «Zum ersten Mal liegt jetzt die Natur und die
.134
Menschengestalt entg6ttert und prosaisch vor uns da.
Vervolgens staat tegenover het negatieve gegeven dat de mens tegenover het
"Erhabene" alleen de oneindige afstand voelt ook nog een positief gegeven. Juist het
jodendom kent aan de mens de beslissing toe het eindige te overstijgen waardoor hij
een zelfstandig subject kan worden.

3.3 De klassieke kunst: de harmonie van eindigheid en oneindigheid
In de klassieke fase wordt nu de vernietigende verhouding van eindig en oneindig
overwonnen. Daarom wordt in deze fase het ideaal van de kunst gerealiseerd. In deze
periode vallen dan ook inhoud en vorm van de esthetische werkelijkheidsvisie samen.
De idee van alle werkelijkheid, het absolute, wordt in de vorm van de idee van de
kunst, het ideaal, beleefd.
Deze idee is de mens als geestelijk lichamelijke eenheid. De zintuiglijke
gestalte,
waarin dus de eenheid van het eindige en oneindige, het absolute, beleefd wordt, is
de gestalte van het menselijk lichaam waaruit de geestelijke bezieling onmiddellijk
spreekt. Daarom beeldt de mens zijn God dan ook uit in de gestalte van het volmaakte menselijke lichaam. Daarom is de beeldhouwkunst de
eigenlijke kunst van dit

tijdperk.
In het godenbeeld stelt de mens zichzelf voor ogen en ziet hij aan zichzelf dat het
ideele volledig kan doorstralen in het zintuiglijke dat nu geen barribre meer vormt.
Door de idealisering wordt vervolgens het zintuiglijke op een hoger niveau gesteld,
nt. dat van de individuele zelfstandigheid. Zo op zich gesteld is de zintuiglijkheid de
zelfstandige werkelijkheid van het ideele. Daardoor blijkt het zintuiglijke en eindige
niet alleen maar nietigheid te zijn.
Wanneer de mens zijn God voor zich stelt in de vorm van het godenbeeld bedrijft
de mens volgens Hegel geen slecht anthropomorfisme. De menselijke gestalte is een
betere uitdrukking van het goddelijke dan de grotesk vervormde planten- en dierenwereld van het tijdperk van de symbolische kunst.
De diepere grond daarvan is dat de mens zelf als geestelijk-lichamelijke eenheid
een hogere werkelijkheidswijze van het absolute is dan een plant of een dier. Het
133. A.w. biz.539 e.v.
134. A.w. biz.482.
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godsbeeld van de mens kan volgens Hegel niet anthropomorf genoeg zijn. Dat is
uiteindelijk zijn kritiek op het griekse godenbeeld.
Voorzover in de griekse mensopvatting het geestelijke en innerlijke nog niet als
zodanig naar voren komt, is de mens in zijn natuurlijke, lichamelijke gestalte de
werkelijkheid van het absolute. Deze werkelijkheid heeft de mens niet als zodanig op
het niveau van de eerste onmiddellijkheid voor ogen, maar op het niveau van de
tweede onmiddellijkheid die, door zijn gemaakt zijn te verbergen, doet alsof ze van
nature zelfstandige individualiteit is: "Wenn wir nun bisher auf der einen Seite als
den Gehalt des Klassischen die in sich freie Individualitat festsetzen und auf der
anderen Seite auch fOr die Gestalt die gleiche Freiheit forderten, so liegt hierin
schon, dass die giinzlicher Verschmelzung beider, wie sehr sie sich auch als Unmittelbarkeit darstellen mag, dennoch keine erste und somit natOrliche Einheit sein kann,
sondern sich als eine gemachte, vom subjektiven Geiste zustande gebrachte Verknupfung erweissen muss. Die klassische Kunst, insofern ihre Inhalt und Form das Freie
n 135
ist, entspringt nur aus der Freiheit des sichselbst klaren Geistes.
In het godenbeeld is de mens voor zich idee in individuo geworden en tevens is
hem daardoor het absolute als idee in individuo concreet geworden. De godenbeelden
zijn geen afbeeldingen, maar als verbeelding en vormgeving veeleer de werkelijkheid
van het goddelijke zelf. Daarom is het griekse godenbeeld een verschijning van het
absolute en hebben we in de griekse kunst met kunstreligie te doen.
In de griekse kunst vallen begrip en werkelijkheid van de kunst en de esthetische
wereldvisie volledig samen. Daarom is die kunst alleen "schone kunst": "Dadurch
ward die klassische Kunst die begriffsmdssige Darstellung des Ideals, die Vollendung
des Reichs der Sch6nheit. SchBneres kann nicht sein und werden. n 136
De volgende fase in de kunstgeschiedenis kan alleen maar kunst laten zien die al
verder is dan het ideaal, de idee van de kunst. In deze nieuwe kunstvorm laat het
ideaal van de onmiddellijke eenheid zelf zijn beperktheid zien. Het ideaal, de idee in
individuo, blijkt niet de adequate opvatting van het absolute noch die van de mens te
zijn. Het ideaal kan dit niet zijn, omdat het een onmiddellijkheid is die zijn gemaakt
zijn en daarmee zijn relatie tot de eerste onmiddellijkheid en dus tot de eindigheid
verbergt. Maar de mens begrijpt zichzelf pas echt, wanneer hij 66k deze relatie voor
ogen heeft. Dat gebeurt in een kunstvorm waarin het onmiddellijkheidsideaal
opengebroken wordt. Er treedt dan een nieuwe, tweede disharmonie van het idetle
en het zintuiglijke op, maar nu een geheel andere dan de eerste van de symbolische
kunst. Deze kunst is alleen maar mogelijk in een religie die het ideaal achter zich
gelaten heeft ten gunste van een betere en dus volgens Hegel menselijker opvatting
van het absolute. Deze religie is het christendom.

135. A.w. bd. II, biz.27.
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3.4 De romantische kunst: het genot van de eindigheid
De perfecte griekse godenbeelden hebben iedere relatie tot het eindige, het toevallige
en feitelijke prijsgegeven, en daarom geldt voor hen: «Wer sich deshalb diesen
Idealen als Zuschauer niihert, kann sich ihr Dasein nicht als sein eigener Erscheinung
verwandtes Ausseres aneignen; die Gestalten der ewigen Gatter selber haben die
Gebrechen des enlichen Daseins nicht durchgemacht, sondern sind unmittelbar

darober enthoben. i, 137
Als kunstwerken idealiseren deze beelden eindigheid en feitelijke situaties. Het
kunstwerk presenteert de gelukte verzoening alsof ze er altijd al was. Dit heeft tot
gevolg dat de mens ten overstaan van het beeld van zijn volmaaktheid altijd geconfronteerd wordt met zijn onvolmaaktheid. Vervolgens kan deze onvolmaaktheid
alleen maar negatief beleefd worden en niet als opgave en mogelijkheid tot zelivervolmaking, omdat alle streven, verandering en verwerkelijking eigenlijk alleen maar
als negatief gezien kunnen worden.
Uiteindelijk wordt de prozaische situatie van de eerste onmiddellijkheid, waarvan
kunst als gelukte verzoening het wezenlijke uitdrukt, dus de gegeven situatie hier en
nu die zowel overstegen als geaccepteerd moet worden, niet erkend. De gelukte
verzoening verdraagt het evenmin dat de constituerende momenten van het menselijke
bestaan als zodanig naar voren komen. Het geestelijke staat niet als het geestelijke in
het zintuiglijke als zintuiglijke; het innerlijke van de mens kan zich niet tonen als het
innerlijke dat in de uitwendigheid treedt. De negativiteit die hiermee samenhangt,
mag zich niet laten zien.
Dat de geest zich in de zintuiglijkheid moet verliezen om zich te winnen, dat het
innerlijke zichzelf eerst verlaten moet in het uiterlijke om er zich in terug te krijgen,
kan in de esthetische wereldbeschouwing niet geaccepteerd worden. Treedt deze
negativiteit in het wereldbeeld op van de altijd al gelukte onmiddellijke verzoening,
dan kan ze daarbinnen niet geintegreerd worden en dan valt de wereld in twee werelden uiteen. Daardoor wordt de negatie absoluut tegenover de absoluutheid van de
positiviteit. Deze werkelijkheidsvisie noemt Hegel «substantielle Weltanschauung".
Hegel meent dat de negativiteit van de zelfverwerkelijking, zelfwinst door
zelfverlies. in het mens- en godsbeeld verdisconteerd moet worden, omdat ze
uiteindelijk creatief is. In het christelijke gods- en mensbeeld komen volgens Hegel
deze aspecten pas goed tot hun recht: "Diese Wirklichkeit in Fleisch und Geist bringt
erst das Christentum als Dasein, Leben und Wirken Gottes selber herein. Dadurch ist
nun diese Leiblichkeit, das Fleisch, wie sehr auch dass bloss NatOrliche und Sinnliche als das Negative gewusst ist, zu Ehren gebracht worden und das Anthropomorfistische geheiligt worden. n 138

137. A.w., blz. 145.
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De mens waarmee we nu te doen hebben is niet meer het ideaal als de natuurlijke
eenheid van geest en lichaam en als het algemeen-menselijke van iedere bijzondere

mens, maar dit feitelijk, specifieke subject. Dit afzonderlijke subject met zijn
innerlijkheid is het «das unendlichen Wert enh lt, indem sich in ihm allein die
ewigen Momente der absoluten Wahrheit, die nur als Geist wirklich is, zum Dasein
auseinanderbreiten und zusammenfassen.M139 De werkelijkheid Oberhaupt, het
absolute, verwerkelijkt zich op de wijze van het concrete subject dat uiteenwaait in
de feitelijke situaties en zich daarin weer terugwint.
Dit afzonderlijke subject is in zijn leven en sterven de werkelijkheid van het
absolute. De negatie die bij het leven hoort, hoort ook bij het leven van het absolute.
Binnen dit kader brengt Hegel dan ook dood en verrijzenis ter sprake. Niet als de
onsterfelijkheid van de ziel, niet als de verrijzenis van het lichaam na dit leven, maar
als de incarnatie en het sterven in het vlees van de feitelijkheid en het verrijzen eruit:
"Stirb und werde!"
Wanneer het feitelijke subject, om zichzelf voor zich te krijgen, buiten zichzelf
en in de eindigheid moet treden, dan is deze negatie een "unendliche Schmerz", «die
Schadelst8tte des Geistes".lw Maar deze negatie is ook affirmatief als "Auferstehung des Geistes": "Der Schmerz und Tot der sich ersterbenden Subjektivitiit
verkehrt sich zur ROckkehr zu sich, zur Befriedigung, Seligkeit und zu jenem
vers6hnten affirmativen Dasein, das der Geist nur durch die Ert8tung seiner negativen Existenz, in welcher er von seiner eigentlichen Wahrheit und Lebendigkeit
n141
abgesperrt ist, zu erringen vermag.
Dit affirmatieve bestaan is geen toestand *jenseits" de eindigheid, maar de
verzoendheid van de mens met zichzelf in de eindigheid, uiterlijkheid en toevalligheid. Zoals voor Hegel de onsterfelijkheid geen "jenseits" is, zo is voor hem de dood
niet alleen een natuurlijk, de mens van buiten af overkomend feit, maar "ein Prozess,
welchen der Geist auch unabhangig von dieser ausserlichen Negation, um wahrhaft
zu leben, in sich selber durchfOhren muss. "142 De mens die zich in zijn eindigheid
verloren weet, weet zich daarin tevens in God geborgen, omdat Godswerkelijkheid
tevens de werkelijkheid is van zijn zelfverwerkelijking in de eindigheid. Daarom zegt
Hegel dat de werkelijkheid en dat in het bijzonder de mens goed in elkaar zitten.
Maar vanwege de negatie, die het onmiddellijkheidsideaal doorbreekt, kan dit niet op
het niveau van kunst zelf uitgedrukt worden. Deze werkelijkheidsverhouding tot het
eindige, de expliciete relaties van het geestelijke tot het zintuiglijke, van het innerlijke tot het uiterlijke kunnen alleen op het niveau van religie en van het begrip gesteld
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worden. Kunstschoonheid kan hier alleen van getuigen door boven zich uit te
verwijzen. Daarom heet de kunst die dat doet: einde van de kunst.

4.1 Autonome kunst als einde van de kunst
Hegels begrip van kunst heeft alles te doen met het ontstaan van het ideaal van de
autonome kunst in de Verlichting. We zullen nu proberen duidelijk te maken waarom
nu net autonome kunst tevens het einde van de kunst is.
Volgens Hegel staat het christendom aan de oorsprong van de moderne mensopvatting, zoals die tot uitdrukking komt in de mens van de moderne tijd als een
individueel wezen dat zichzelf juist als vrij individu moet verwerkelijken. Dit heeft
consequenties voor de verhouding van kunsten tot elkaar. Nu de feitelijke mens
voorop is komen te staan met zijn specifieke verhouding van het innerlijke en het
uiterlijke is het niet meer de beeldhouwkunst, maar de schilderkunst die deze mens
het beste vorm geeft. In plaats van het godenbeeld dat, juist als beeld volgens Hegel
persoonlijke individualiteit mist, komt het geschilderde portret. De schilderkunst is
beter in staat de in de uiterlijkheid verschijnende en zo naar zichzelf terugkerende
innerlijkheid uit te drukken dan het beeld. Omdat verder de innerlijkheid de uiterlijkheid achter zich laat, kan het portret vervolgens de uiterlijkheid ongeTdealiseerd in
haar specificiteit weergeven.
Deze verandering in mensvisie heeft naturlijk ook gevolgen voor inhoud en vorm
van iedere kunst afzonderlijk. In de toneelkunst is Shakespeare Hegels kroongetuige
van de opkomst van het individuele karakter dat zichzelf moet verwerkelijken.
Tevens kan in deze mensopvatting de eindigheid als eindigheid op zich gesteld en
genoten worden. Nu in de incarnatie het absolute de condities van het eindige en het
kwade heeft aangenomen, kan alles wat de wereld te zien geeft en alles wat een
mensenhart beweegt onderwerp van kunst worden. De toege8igende werkelijkheid
waarin de vrije mens zich thuis voelt, wordt in de kunst op zich gesteld en genoten;
het bij zichzelf in de uitwendigheid en het verzoend zijn met de eindige gesitueerdheid. De hollandse schilderkunst van de zeventiende eeuw is hiervan voor Hegel
getuige. Hieruit volgt tevens dat moderne kunst volgens Hegel niet meer religieus is.
Hoewel veel in de schilderkunst van de eindigheid begonnen is met geboorte- en
kruistaferelen is nu in principe alles even goed om verbeeld te worden.
Het is volgens Hegel heel christelijk dat de moderne kunst niet meer religieus is.
M.n. aan het protestantisme komt volgens Hegel de eer toe het eindige als het
eindige onder religieus toezicht weggehaald en op zich gesteld te hebben. Dit is de
uiterste consequentie van het feit dat het absolute nu zelf niet meer op esthetisch
niveau, als kunstreligie, geformuleerd wordt. Kunst heeft nu geen bevoorrechte
"hoge" stof meer, noch een vaak daarmee samenhangende «hoge" functie in dienst
van vorst en kerk. Nu het eindige als eindige goed genoeg is voor kunstzinnige
vormgeving, is kunst autonoom geworden.
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Volgens Hegel kon pas onder invloed van het godsdiensthistorische feit van het
christendom in de geschiedenis kunst als autonome kunst optreden. Voor Hegel is dit
niet alleen een godsdiensthistorisch feit, maar tevens ook nog een religieus feit. Het

is eigenlijk heel "religieus" om kunst niet meer religieus, maar op zichzelf te
waarderen.

Maar deze kunst laat tevens zien dat de mens zijn diepste interesse niet meer
formuleert op het niveau van kunst. Dem wijze van de werkelijkheid zien en beleven
is in zoverre "op" dat ze niet meer de diepste interessen en behoeften van de
moderne mens vervult: "Was wir als Gegenstand durch die Kunst oder das Denken
so vollstiindig vor unserem sinnlichen oder geistigen Auge haben, dass der Gehalt
ersch6pft, dass alles heraus ist und nichts Dunkeles und Inneres mehr Obrig bleibt,
daran verschwindet das absolute Interesse. Denn Interesse findet nur bei frischer
T8tigkeit statt. Der Geist arbeitet sich nur so lange in den Gegensinden herum,
solange noch ein Geheimes, Nichtoffenbares darin ist. Dies ist der Fall solange der
Stoff noch identisch mit uns ist. Hat nun aber die Kunst die wesentlichen Weltanschauungen, die in ihrem Begriffe liegen, sowie den Kreis des Inhalts, welcher
diesen Weltanschauungen angeh8rt, nach allen Seiten hin offenbar gemacht, so ist sie
diesen jedesmal fOr ein besondere Volk, eine besondere Zeit bestimmten Gehalts
losgeworden, (...)143 Die stof wordt alleen nog maar opgenomen om zich er in
satirische vormen tegen af te zetten zoals Aristophanes en Cervantes deden.
Het heeft geen zin terug te verlangen naar een tijdperk waarin een kunstenaar nog
innig verbonden was met een algemeen geldige levensbeschouwing. Daarom zegt
Hegel tegen de romantici van zijn tijd: "Es hilft da weiter nichts, sich vergangene
Weltanschauungen wieder, sozusagen substantiell aneignen, d.i. sich in eine dieser

Anschauungsweisen fest hineinmachen zu wollen, als z.B. katholisch zu werden
C...).144

In de tegenwoordige tijd bestaat, door de behoefte aan vrijheid, reflectie en
een dergelijke wereldbeschouwelijke stof niet meer waarmee de kunstenaar
identiek is en waaraan hij zich verplicht zou weten. Ook de vorm van de kunst zelf
is als alle inhoudelijke stof relatief geworden: "Es gibt heutigentags keinen Stoff der
an und fur sich Ober diese Relativitiit stiinde, und wenn er auch daruber erhaben ist,
so ist doch wenigstens kein absolutes Bedurfnis vorhanden, dass er von der Kunst zur
n 145
Darstellung gebracht werde.
Het einde van de kunst toont zich in de kunst zelf doordat kunst nu haar formele
kant, haar idee laat zien. Nu kunst autonoom geworden is, blijkt kunst "maar" kunst
te zijn. In de autonome kunst wordt kunst als kunst zichtbaar. De idee van de kunst
is die van een gemaakte onmiddellijke eenheid. Deze idee wordt nu als zodanig

laitiek
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zichtbaar doordat kunst haar gemaakt zijn laat zien. Op dit complex willen we nu iets
dieper ingaan omdat hieraan duidelijk wordt wat Hegel onder subjectiviteit verstaat
en en wat zeker niet.

4.2 Subjectiviteit: presentie in de eindigheid
De hollandse schilderkunst is een fenomeen waaraan de relatie tussen de subjectiviteit
en het einde van de kunst heel duidelijk wordt. Hegel ziet deze schilderkunst als de
uitdrukking van het moderne protestantisme. Juist de weergave van de dagelijkse
dingen laat zien dat de moderne burger zich zijn eigen leven zelfstandig heeft
toege8igend. Juist de protestantse burger laat zien hierin dat men zijn leven aan zijn
eigen vrijheidszin te danken heeft en dat men zich, conform zijn religiositeit, volledig
"genesteld" heeft in het proza van het dagelijkse leven en dat men zijn werkelijkheid
als produkt van zelfverwerkelijking daarin geniet.
Vervolgens gaat het in het genot van deze schilderijen niet om de voorwerpen
zelf, maar om het gemaakt zijn ervan. Wat de schilder te pakken wil krijgen, zijn
niet de voorwerpen, maar het «schijnen" ervan, hun «hoe ze er hier en nu uitzien":
"Vom Sch6nen wird scheinbar das Scheinen als soches fOr sich fixiert (...)"146
Daarvan wil nu kunst juist het vluchtigste en veranderlijkste, het ogenblikkelijke
vastleggen: "Wenn die klassische Kunst in ihrem Ideal wesenlich das Substantielle

gestaltet, so wird uns hier die wandelnde Natur in ihren fliehende Ausserungen, ein
Str6men des Wassers, (...) ein Stilleben mit dem zufdligen Blitzen der Gl8ser (...)
das augenblicklichste einer Gebarde, (...) gefesselt und zur Anschauung gebracht. es
ist ein Triumph der Kunst Ober die Verganglichkeit, in welchem das Substantielle
gleichsam betrogen wird um seine Macht Ober das Zufdlige und Fluchtige. . 147
Deze kunst is volgens Hegel een uitdrukking van de veranderde positie van het
zintuiglijke in de overgang van het substantiBle denken van de klassieke tijd naar het
subjectiviteitsdenken in de moderne tijd. In dit denken blijkt dat het zintuiglijke van
zich uit geen zelfstandigheid heeft, maar door het ideele als zelfstandig gesteld is. De
kunst van de grieken verborg dit, zodat het zintuiglijke de schijn van zelfstandigheid
had. In de kunst van de moderne tijd komt deze schijn als schijn naar voren. Hieruit
blijkt tevens de macht van de geest over de natuur, want de geest kan precies
vasthouden en zelfstandigheid geven aan het toevallige, het vluchtige en het ogenblikkelijke, wat in de natuur alleen maar ten onder kan gaan.
Nu is dit precies de idee van het schone artefact; de terugbuiging van het
zintuiglijk verstrooide en veranderende door het ideele. In deze kunst komt dan
vervolgens de nadruk te liggen op het subjectieve meesterschap en dus op de
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verdieping van de kennis van het zintuiglijk schijnen. Dit technische aspect zegt nu
ook iets van het speculatieve aspect van de zich verwerkelijkende subjectiviteit: «Wie
der Geist denkend, begreifend die Welt in Vorstellung und Gedanken sich reproduziert, so wird die Hauptsache jetzt, unabhangig von dem Gegenstande selbst, das
subjektive Wiederschaffen der Ausserlichkeit im sinnlichen Elemente der Farben und
n 148
Beleuchtung. Es ist dies gleichsam eine objektive Musik, ein T6nen in Farben.
Muziek en schilderkunst zijn voor Hegel de kunsten van de nagriekse, christelijke
ofwel romantische kunst. Maar deze kunsten vormen niet meer, zoals in de voormoderne scheppingsmetafysica, de idee in de zintuiglijkheid na in de veranderlijke
zintuiglijke materie van het artefact, maar laten het kunnen schijnen zelf van de
zintuiglijkheid en daarmee het toevallige, ogenblikkelijke zien. De idee zelf wordt
uiteindelijk alleen nog maar in de vorm van het begrip geformuleerd, maar wel altijd
als idee in zintuiglijkheid die nu puur verwijzend en niet meer verschijnend is. In de
literatuur wordt dit duidelijk. De literatuur toont nog een hogere vorm van verschijningsgraad van het zintuiglijke, maar is dan ook als top van de kunst tevens de
overgang naar het begrip, omdat in de literatuur het zintuiglijke puur verwijzend
wordt.

4.3 Autonome subjectiviteit: humor en ironie
Deze totate inwoning van de subjectiviteit in de uiterlijkheid en eindigheid karakteriseert Hegel, wanneer hij de literatuur van zijn tijd bespreekt, met de term "humor".
De humor drukt een houding uit van vrijheid in de eindige wereld, waarin deze
wereld haar gefixeerde en fixerende karakter verloren heeft. Het gaat Hegel niet om
bevrijding van de toevalligheid van de uitwendige en inwendige levensomstandigheden, maar om een vrijheid in en verzoening met deze feitelijkheid. In wat Hegel
"objektive Humor" noemt, staat deze vrijheid niet buiten de toevallige wereld, maar
juist erin; zij kan zich daarin zo laten gaan dat deze omstandigheden door verinnerlijking een reflex van haarzelf, van de kunstenaar zijn geworden. Vooral in Goethe's
"West-Ostlicher Diwan" ziet Hegel deze humor gerealiseerd. Deze houding van
humor is de uiteindelijke werkelijkheid van het subject.
Hegel is er nu alles aan gelegen deze notie van subjectiviteit te beschermen tegen
het misverstand van subjectivisme en van willekeur. Door dit misverstand kan de
mens zijn werkelijkheid alleen maar missen. Subjectiviteit zegt inderdaad dat het
innerlijke de eigenlijke werkelijkheid van het uiterlijke is, waarin het bij zichzelf is,
maar tevens dat deze innerlijkheid zich alleen maar kan realiseren door uit zichzelf
in de uiterlijkheid en eindigheid te treden. Negativiteit en tweeheid behoren wezenlijk
bij de zelfbetrokkenheid van de subjectiviteit.

148.
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Juist de opvatting van de mens als een op zichzelf betrokken ik kan tot de
gedachte aanleiding geven dat de mens goddelijk-geniaal boven alle eindigheid,
uitwendigheid en objectiviteit verheven is. Volgens Hegel heeft Schlegel deze
opvatting. op basis van de filosofie van Fichte, tot het principe van de ironie
ontwikkeld. Deze in de Romantiek populaire gedachte kan volgens Hegel leiden tot
angst voor de werkelijkheid. Men beleeft de volheid van het ik zd dat het in geen
enkele eindige werkelijkheid tot zijn recht kan komen. Omdat het zichzelf niet in de
realiteit kan beperken en vastleggen, blijft het ik met zichzelf zitten. Daardoor
verwerkelijkt het zichzelf niet en blijft het in een "Sehnsucht" naar zijn werkelijke
objectiviteit steken: "Es ist dies ein Sehnsucht, welche sich zum wirklichen Handeln
und Produzieren nicht herablassen will, weil sie sich mit der Beruhrung mit der
Endlichkeit zu verunreinigen fOrchtet, obschon sie ebensosehr das Gefilhl des
Mangels dieser Abstraktion in sich hat. So liegt allerdings in der Ironie jene absolute
Negativitiit, in welcher sich das Subjekt im Vernichten der Bestimmtheiten und
n 149
Einseitigkeiten auf sich selbst besteht.
Deze "Sehnsucht" heeft als tegendeel het goddelijk-geniale almachtsgevoel van
een "ik" dat zich op geen enkele verwerkelijking van zichzelf wil vastleggen en zich
aan geen enkele gestalte van zichzelf verplicht weet, omdat hij iedere
verwerkelijking
van zijn autonomie juist op grond van die autonomie kan maken en breken, stellen
en weer opheffen.
Dan wordt het principe van de negativiteit alleen maar destructief. Dit uit zich in
de kunst als volgt: "und so werden auch die objektiven Kunstgestalten nur das
Prinzip der absoluten Subjektivit darzustellen haben, indem sie was dem Menschen
Wert und WOrde hat, als Nichtiges in seinem Vernichten zeigen"150
Deze destructiviteit openbaart zich volgens Hegel ook in de opvatting van het
dagelijkse leven als een geniaal-artistiek leven: «So gibt sich denn das Individuum,
das so als KOnstler lebt wohl Verhiiltnisse zu andern, es lebt mit Freunden, Geliebten
usf.. aber als Genie ist ihm dies Verh tnis zu seiner bestimmten Wirklichkeit, seinen
besonderen Handlungen wie zum an und fOr sich Allgemeinen zugleich ein Nichtiges,
und es verhD:It sich ironisch dagegen. I151
Deze opvatting van positiviteit en negativiteit zondigt tegen alles wat Hegel lief
is: "Was vom Hause aus nur affirmativ ist und bliebt, ist und bleibt ohne Leben. Das
Leben geht zur Negation und deren Schmerz fort und ist erst durch die Tilgung des
Gegensatzes und Widerspruches fOr sich selbst affirmativ. Bleibt es freilich beim

149. A.w. bd 1, biz.211.
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par. 570-571. Vgl. Emanuel Hirsch, Die Beisetzung der Romantiker in Hegels Phtiomenologie, in: Materialien zur Hegels Phanomenologie des Geistes, hrsg. H.Fulda en D. Henrich,
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blossen Widerspruche, ohne ihn zu 16sen, stehen, dann geht es an dem Widerspruch
. 152

zugrunde.

In de theorie van het einde van de kunst en zijn kritiek op de Romantiek treffen
we Hegels leer aan van de "intercisio contemplationis". Achter de schoonheid van
het kunstwerk moet opnieuw de relatie tot de eindigheid, achter het gelukt zijn van
de verwerkelijking moet op nieuw het proces van de zelfverwerkelijking naar voren
komen. Alleen dan wordt de verabsolutering van de subjectiviteit tot «goddelijke"
willekeur, die alleen maar destructief is, verhinderd. Alleen in de acceptatie van de
eindigheid blijkt de negativiteit in de zelfverwerkelijking creatief te zijn. Deze
creativiteit kan als zodanig niet meer op het niveau van kunst beleefd worden.

5 Nawoord en vooruitblik: Adorno's positie:

een modern

onmiddellijkheidsideaal
We vatten nu heel kort en formeel de overgang samen van het metafysisch schoonheidsideaal naar Kant en naar Hegel. Deze samenvatting dient dan als een achtergrond voor een eerste schets van Adorno's positie zoals we die uitgebreid zullen
uitwerken in de volgende delen.
Het metafysisch schoonheidsideaal bestond uit een eenheid van kennen en zien en
had als object of de schepping als een vorm van intelligibiliteit, nl. een op zichzelf
gesteld zijnde of, in de goddellijke zelfkennis, de goddellijke intelligibiliteit zelf. De
scheppingsschoonheid was de schoonheid die voorafging aan en de mogelijkheidsvoorwaarde was voor de schoonheid van het menselijke kunstwerk. Omdat de
schoonheidservaring een zien is van intelligibiliteit, vervult het alle streven en
daarmee ook alle begrippelijke discursiviteit. De schoonheidservaring als een
ervaring van eenheid die met alle streven ook het moment van negativiteit buiten zich
heeft, geeft samen met het moment van negativiteit zoals dat in streven, etc. tot
uitdrukking komt de eindigheid van het schepsel aan en daarmee tevens de noodzaak
een uitdrukkelijke relatie tot het absolute te stellen.
Bij Kant is de eenheid van kennen en zien uiteengevallen. Menselijke kennis is
alleen nog maar begrippelijk en daarmee geen kennis van intelligibiliteit. In de idee
van de goddelijke zelfkennis, de intuitus originarius, wordt de eenheid van kennen en
zien als grensidee vastgehouden. Menselijke kennis is begrippelijk en wordt altijd
gekenmerkt door een oneindig streven. Dit oneindig streven wordt uiteindelijk door
Kant hoger gewaardeerd dan het zien van het schone. In de schoonheidservaring
wordt dan ook geen intelligibiliteit meer gezien, hoewel deze wel als de grondslag
ervan gedacht moet worden. De schoonheid ziet een op zich gestelde zintuiglijkheid
en de mens beleeft daarin de onmiddellijke eenheid van zijn kenvermogens, die wel

152. Hegel, Vorlesungen uber die Asthetik, a.w. bd. I, biz. 134.
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berust op intelligibiliteit, maar deze juist door haar onmiddellijkheid verbergt en
ontoegankelijk maakt. In de ervaring van het "Erhabene" komt deze intelligibiliteit
weer naar voren. maar nu ten koste van de zelfstandigheid van de zintuiglijkheid en
zonder enige aanspraak op kennis.
Bij Kant komt op dit punt de ethische praxis in relatie tot de schoonheidservaring
weer naar voren. Tevens wordt, wederom zonder aanspraak op echte kennis, hier de
relatie tot het absolute gelegd. Wel is nu de bovencategoriale eenheid van een zijnde
met zich tussen de ervaring van het schone en die van het «Erhabene" uiteengevallen. De schoonheid verwijst niet meer naar een volmaakte schoonheid. Ondanks de

voorrang van de kunstschoonheid komt bij Kant de ruimte vrij voor de menselijk
kunstschoonheid die door vormgeving van ideean onze vermogens meer kan geven
dan de feitelijke ervaring. Wel blijft gelden dat zowel de natuurschoonheid als ook
de schoonheid van het artefact als vormgeving van de esthetische idee niet begrippelijke geformuleerd kan worden. Als onmiddellijke eenheid kan ze door het discursieve begrip niet als eenheid gesteld worden.
Bij Hegel is op grond van deze problematiek het begrip uiteindelijk als de
expliciete verhouding en de expliciete kennis van de impliciete eenheid van intelligibiliteit en zintuiglijkheid in de schoonheidservaring nu het model van alle kennis
geworden. Alle kennis is begrippelijk en daarmee reflexiefen discursief. Deze kennis
en de daarmee samenhangende praxis behouden het karakter van streven, nu niet als
een eindeloos streven naar een nooit te bereiken doel, maar als een zich steeds weer
willen verwerkelijken. Tegenover het begrip blijkt de schoonheidservaring juist in
haar onmiddellijkheid eindig te zijn. Zij verraadt dit zelf in haar gemaakt zijn.
Nu is niet alleen alle kennis begrippelijk, maar tevens is alle schoonheid menselijke kunstschoonheid. Toont kunst haar eindigheid, dan doet ze dit door haar
gemaakt zijn uit de eindigheid en daarmee haar relatie tot de eindigheid te tonen. Na
de idealisering van de eindigheid moet de eindigheid als zodanig ter sprake gebracht
worden. Daarmee komt de negativiteit naar voren die in het onmiddellijkheidsideaal
was weggewerkt. Ook hier betekent dit dat de relatie tot het absolute uitdrukkelijk
gesteld moet worden. Hegel doet dit zo, dat hij de idee van de menselijke zeliverwerkelijking begrijpt als een zich steeds weer moeten plaatsen in de eindigheid, de
feitelijkheid, zintuiglijkheid en toevalligheid van het ideele, het mogelijke, het
innerlijke, etc.
Dat de mens zich zo steeds weer moet verwerkelijken als eenheid van het ide8le
en het zinlijke vindt zijn rugdekking in het absolute dat zich altijd al op deze wijze
verwerkelijkt heeft in de totaliteit van mens en natuur. In de idee van de zelfverwerkelijking heeft Hegel verenigd wat bij Kant gesplitst bleef. In vergelijking met het
voormoderne metafysische denken betekent dit nu wel, dat idealiteit altijd, positief of
negatief, idealiteit in zintuiglijke verschijning is. Deze verhouding zelf wordt niet
opgeheven in de idee van een bovencategoriaal zijnde.
Hoe onderscheiden ook, alle drie posities zeggen toch dat de mens een in zich
zinvol wezen is en dat de ervaring hiervan als schoonheid tevens verwijst naar
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zelfverwerkelijking in eindigheid. In alle drie denkwijzen wordt, wanneer de eindigheid ter sprake gebracht wordt, ook uitdrukkelijk een relatie tot het absolute gelegd.
Nu Adorno. Hoewel Adorno wel over het absolute en het transcendente spreekt
in verband met schoonheid, stelt hij nooit uitdrukkelijk de verhouding van het eindige
tot het oneindige. Eindigheid als eindigheid, zo zullen we zien, is het kernprobleem
bij Adorno. Tegelijk is toch eindigheid Adorno's diepste bekommernis. Dit blijkt uit
zijn kritiek op het beheersingsweten van het moderne autonome subject. Steeds weer
stelt Adorno dat dit subject zo autonoom niet is en dat het zijn (schijn)autonomie
alleen maar kan handhaven door een beheersing van de natuur waardoor aan de
natuur tekort wordt gedaan. Daarvoor moet de mens ook in zichzelf een prijs betalen
in de vorm van de onderdrukking van zijn lichamelijkheid. Dit subject moet volgens
Adorno zijn eindigheid bekennen in de vorm van een besef van zijn natuurafhankelijkheid. Onze vraag aan Adorno is nu of de mens juist tegenover de natuur zijn
eindigheid moet en kan bekennen, ook al stellen we met hem dat de mens van de
natuur afhankelijk is. Wordt niet, wanneer de mens tegenover de natuur zijn eindigheid moet bekennen, de natuur een quasi-absolute andersheid van de mens? Wat blijft
er dan over van zijn mogelijkheid tot zelfverwerkelijking in de natuur? Roept Adorno
dan niet de dialectiek van heteronomie en autonomie op die hij juist wil overwinnen?
Bekijken we dit probleem nu eens vanuit de schoonheidservaring in relatie tot de
menselijke praxis als natuuromvormende arbeid. Omdat de natuuromvormende arbeid
van de mens door Adorno wordt gezien als onderdrukkende beheersing van de
natuur, kan hij de schoonheid alleen maar zien als overstijging en correctie van deze
dimensie van de menselijke zelfverwerkelijking en niet meer als bevestiging ervan.
Wordt dan van de schoonheid, m.n. van de menselijke kunstschoonheid niet veel te
veel verwacht? Komt het kunstwerk niet in conflict met zijn eigen aard als artefact?
Wanneer Adorno dan kiest voor de utopie van de geheel nieuwe verhouding van
mens en natuur, dan doet zich het probleem opnieuw voor als de verhouding van de
utopie tot de overstegen werkelijkheid van het hier en nu.
Het kernpunt bij de eindigheid is de negativiteit. Dreigt nu bij Adorno de
negativiteit niet absoluut te worden? Vervolgens: is de absoluutheid van de negativiteit eigenlijk niet de ontkenning van de eindigheid? Bij Adorno dreigt de verhouding
van mens en natuur een zodanige tegenstelling te worden, dat de negativiteit niet
meer kan worden geintegreerd op een positieve manier binnen de natuur als veran-

derlijkheid en daarmee als openheid voor de mens en binnen de mens zelf uitdrukking van zeliverwerkelijking.
Maar de positiviteit van de menselijke zelfverwerkelijking is precies het kernprobleem bij de bepaling van de eindigheid van de mens. Scholastiek gesproken is deze
zelfverwerkelijking, met God vergeleken als werkelijkheid zonder meer, altijd een
uitdrukking van een zijnstekort, en daarom negatief, maar tevens positief vergeleken
met pure veranderlijkheid. Zelfverwerkelijking is positieve menselijk eindigheid.
Hegel echter zal zelfverwerkelijking als absoluut zien en daarom tot de werkelijkheid
van God, de werkelijkheid van God in de mens zelf, maken. Hoe dan ook, in beide
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denkwijzen houdt de bepaling van de eigen aard van de menselijke zelfverwerkelijking een overdenking in van de relatie tot het absolute. Deze verhouding moet dus
expliciet begrippelijk uitgewerkt worden.
Het is nu mijn stelling dat Adorno dit niet kan op grond van een estheticistisch
onmiddellijkheidsideaal dat de negatie niet in zich toelaat, maar absoluut buitensluit.
Wanneer dan toch het absolute ter sprake gebracht wordt dan blijft onduidelijk of het
een gans andere wereld is of het gans andere van alle wereldse verhoudingen. Dat is
het kader van Adorno's negatieve dialectiek.
Met zijn schoonheidsideaal zoekt Adorno naar de zin van de eindigheid, maar
omdat hij dit ideaal van onmiddellijke eenheid estheticistisch verabsoluteert tegenover
iedere vorm van reflexieve en praktisch-strevende distantie kan hij eindigheid als
eindigheid niet formuleren. Daardoor wordt de distantie absoluut. De werkelijkheid
valt uiteen in twee werelden, die van de feitelijke tegenover de radicaal andere die
een religieuze kleur krijgt.
Vanuit Hegel gezien roept Adorno langs alle kanten de tweeheid op van innerlijkheid en uiterlijkheid, van "Sehnsucht" en lege autonome almacht die zo kenmerkend
zijn voor het romantisch wereldbeeld. Dit beeld wordt nog eens bevestigd door de
manier waarop Adorno knipoogt naar het voormoderne metafysische wereldbeeld.
Omdat Adorno het begrip ziet als uitdrukking van beheersing en van het moderne
autonome zelfverwerkelijkingsideaal, wil hij uiteindelijk de ervaring van de schoonheid als een vorm van aanschouwing boven het begrip stellen.
Maar die aanschouwing vult hij in met de ervaring van het menselijke kunstwerk
dat de feitelijkheid overstijgt zonder dat het een goddelijk voorbeeld imiteert. Maar
deze idee van het kunstwerk berust precies op het moderne ideaal van de zelfverwerkelijking. Tevens wordt dan het metafysisch wereldbeeld misverstaan als een wereld
die kant en klaar is en waaraan de mens niets meer heeft toe te voegen.
We presenteren nu Adorno's theorie als een eigen vrije variatie op en combinatie
van motieven uit de metafysische schoonheidsopvatting en de traditie van Kant en
Hegel. Tevens laten we zien hoe Adorno dit combineert met ervaringen van moderne
twintigste-eeuwse kunst. Zo kunnen we ook het best recht doen aan Adorno als
essayist die vaak vrij associeert. We gaan dan ook niet specifiek en systematisch
vergelijkend in op alle Kant- en Hegelinterpretaties van Adorno, omdat hij zich ook
in die interpretaties de vrijheden van de essayist heeft veroorlooft. We zullen deze
interpretaties ter sprake brengen voorzover en omdat ze Adorno's eigen positie als
een eigenzinnige en uiteindelijk aporetische combinatie van motieven uit de traditie
kunnen verhelderen. Dan kunnen ook enkele motieven van Kant, Hegel en de
voormoderne metafysica in hun eigenheid duidelijk worden.
In delen onderverdeeld ziet deze eigenzinnige combinatie van motieven er als
Volgt Uit:
In deel II exponeren we Adorno's opvatting van kunst en exploreren we de
relaties die Adorno legt tussen kunst en het absolute zonder deze opvattingen reeds
te problematiseren. Wel problematiseren we in dit kader de relatie tussen begrip en

104

Schets en geschiedenis van de probleemstelling

esthetische ervaring. Volgens Adorno is nl een begrip van kunst niet mogelijk, omdat
de esthetische ervaring dat is wat alle begrip coriigeert en overstijgt. We hopen te
laten zien dat Adorno op dit punt het voormoderne ideaal van het schouwen verwisselt met de ervaring van het kunstwerk. Adorno komt daardoor in reflectieproblemen
terecht. Bij de overgang van Kant naar Hegel hebben we deze problemen ook al
gezien. Deze hebben ook daarmee te maken dat Adorno de negativiteit in de begrippelijke activiteit van het «iets als iets stellen" niet kan plaatsen. Vanuit deze problematiek gaan we nog in op de eigen aard van Adorno's werkwijze als essayistiek.
In deel III blijkt de begripsproblematiek ons te voeren tot de historiciteit van
kunst. Hierin zal blijken dat Adorno op grond van zijn estheticistisch onmiddellijkheidsideaal kunstgeschiedenis moeilijk kan denken, omdat geschiedenis altijd negativiteit in de vorm van wording impliceert. Adorno raakt verstrikt in de thematiek van
het kunstwerk dat zijn gemaakt zijn verbergt. Ook deze thematiek hebben we
aangeraakt bij Kant en Hegel. Tevens zullen we zien dat Adorno Hegels these van
het einde van de kunst gebruikt in dienst van de absoluutheid van kunst en niet als
begrip van de eindigheid ervan. Adorno's eigen opvattingen van de kunstgeschiedenis
en het begrip van kunst komen dicht in de buurt van romantische opvattingen van het
"Gesamtkunstwerk" als manifestatie van de idee van de kunst. Adorno verbindt deze
motieven met zijn interpretatie van hedendaagse kunst als ontkunsting, en in die zin,
einde van de kunst.
In deel IV bekijken we de relatie tussen kunstwerk, de feitelijkheid en de utopie.
Daarin bekijken we ook de relatie van het kunstwerk tot de "buitenesthetische"
historiciteit. We stoten dan op de verhouding van mogelijkheid en werkelijkheid
zowel in de feitelijkheid, het kunstwerk als in de utopie. Omdat Adorno, wederom,
negativiteit niet kan plaatsen, kan hij mogelijkheid en werkelijkheid niet als eenheid
denken en dus eigenlijk ook niet de mogelijkheid van het kunstwerk. De transcendentie van het kunstwerk t.o.v. de feitelijkheid wordt verabsoluteerd. Dit blijkt ook
hieruit dat het gemaakt zijn van het kunstwerk niet goed begrepen kan worden. Het
kunstwerk mag eigenlijk niet besmet zijn met feitelijkheid noch de positieve verschijning zijn van de utopie. Kunst, en dan met name de moderne kunst is vervolgens een
negatieve verschijning van het absolute. Binnen dit kader komt de kantiaanse
opvatting van het "Erhabene" terug. Adorno blijkt er een soort negatieve kunstreligie
op na te houden: kunst als experiment met de vertwijfeling. Adorno is in dit opzicht
kunst in het algemeen en moderne kunst in het bijzonder veel religieuzer gaan
waarderen dan Hegel. Ook hieruit blijkt dat Adorno zeer aparte opvattingen heeft
over het einde van de kunst. Tevens stoten we in dit deel op het probleem van de
lege transcendentie. Is de transcendentie van de utopie een teken van een geheel
andere wereld of van een radicale andersheid? Binnen dit kader bekijken we ook
Adorno's opvatting van natuurschoonheid en zijn verwijzingen naar het voormoderne
begrip van de schepping in relatie tot het kunstwerk.
In deel V voert ons het kunstwerk tot de verhouding van feitelijkheid en utopie
als zodanig. Dan stoten we ook op de verhouding van negativiteit en eindige zelfver-
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werkelijking. We moeten dan ingaan op de dialectiek van mens en natuur, van
heteronomie en autonomie. We zullen dan Adorno's conceptie van de natuur als
brute feitelijkheid enerzijds en esthetische onaanraakbaarheid anderzijds confronteren
met Hegels opvatting van de natuur als veranderlijkheid en de mens als eindige
zelfverwerkelijking in de natuur. We krijgen dan weer te maken met de verhouding
van mogelijkheid en werkelijkheid in de utopie. Zoals het kunstwerk met zijn
gemaakt zijn, zo komt de utopie met zijn mogelijkheid van verwerkelijking in de
knoei. Want alle verwerkelijking betekent eindige verwerkelijking, verwerkelijking
in en vervulling van de eindige feitelijkheid.
De utopie is een werkelijkheid die haar gemaakt zijn uit de feitelijkheid niet
alleen moet verbergen, maar radicaal moet overstijgen. Een estheticistisch misverstand! Dit estheticisme in de verhouding van feitelijkheid en utopie zullen we nader
uitwerken. Tevens kunnen we dan ingaan op Adorno's interpretatie van het absolute
bij Kant en Hegel en vervolgens zijn opmerkingen ter sprake brengen over het
jodendom, de christelijke idee van de incarnatie en de idee van de verrijzenis van het
lichaam.

DEEL II
ADORNO'S BEGRIP VAN KUNST

1 De absolute muziek

1.1 Absolute muziek: muziek van het absolute

Alleen wanneer we in het woord absolute muziek mee horen muziek van het absolute,
beseffen we iets van de betekenis van de muziek voor Adorno. Deze opvatting die
tevens inhoudt dat van alle kunsten juist de muziek, en dan wel de puur instrumentale, iets van het absolute tot uitdrukking kan brengen, getuigt van Adorno's romantische opvatting van de betekenis van kunst in het algemeen en van muziek in het
bijzonder. Alleen in relatie tot de muziek kun je spreken over "das Absolute als
Laut".' Aan de hand van de muziek kunnen we dan ook het best Adorno's begrip
van kunst, de relatie van de esthetische ervaring tot het begrip en iets van de verhouding van beide tot het absolute duidelijk maken. Tevens kan dan Adorno's schatplichtigheid aan de traditie van Kant, aan enkele romantici en Hegel duidelijk worden.
In dit hoofdstuk zullen we dan ook proberen niet alleen Adorno's opvatting van
muziek en kunst, maar daarin ook de relatie tot de genoemde traditie helder te
krijgen. Het probleem dat we dan tegen zullen komen, is dat Adorno van kunstschoonheid iets verwacht dat eigenlijk alleen in de vorm van metafysische schoonheidservaring ontvangen kan worden. Deze verwisseling van het metafysische
volmaaktheidsideaal met het moderne ideaal van de onmiddellijkheidsbeleving van het
kunstwerk leidt dan tot een reflectieproblematiek die, kort gezegd, de moeilijkheid
betreft hoe een begrip van kunst mogelijk is wanneer de esthetische ervaring van het
kunstwerk alle begrip overstijgt. Maar we willen dan niet alleen, negatief, de
moeilijkheden uiteenzetten, maar primair, positief, de eigen aard van Adorno's
esthetica uiteenzetten zonder daardoor haar problemen uit de weg te gaan. Een eerste
karaktertrek waar we meteen op stoten is de combinatie van deze filosofische
motieven met de technische analyse van een bepaaide vormproblematiek tegen de
culturele achtergrond van zijn tijd.
We zullen nu proberen Adorno's opvatting van muziek als uitdrukking van een
verzoende of mogelijkerwijs verzoenbare totaliteit van mens en natuur en van de
mensen onderling uiteen te zetten. Deze totaliteit zal blijken een absoluutheidskarakter te hebben. In dat verband zullen we de traditionele motieven tegenkomen van
tijdelijkheid, streven en de vervulling ervan in een ogenblik.
Vervolgens zullen het religieuze karakter van deze totaliteit bespreken. Op welke
wijze wordt door Adorno het absolute ook wel eens God genoemd? We buigen ons
1. Th.W. Adorno, Ober das gegenwartige Verhiltnis von Philosophie und Musik, in Musikalischen
Schriften V, G.S. 18, Suhrkamp, Frankfurt 1984, blz. 154.
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dan over de verhouding van zintuiglijkheid en intelligibiliteit in de esthetische
opvatting van het absolute. Die verhouding zal de uitdrukking blijken te zijn van een
onmiddellijkheidsideaal. Dan valt op de combinatie van het motief van de bovenbegrippelijke esthetische aanschouwing met het ideaal van de instrumentale muziek.
Daarna kunnen we ingaan op de positie van het begrip die we iets nader problematiseren om beter door te kunnen dringen in de eigen aard van Adorno's esthetica. We
bekijken dan de uiteindelijke consequenties die de verwisseling van het motief van de
metafysische en de esthetische ervaring heeft voor zowel de inhoud als de vormgeving van Adorno's filosofie.

1.2 Muziek als vorm van totaliteit
Niet zomaar iedere muziek is voor Adorno uitdrukking van het absolute, maar
eigenlijk alleen de instrumentale muziek ontstaan in de eerste Weense School, de
muziek van Haydn, Mozart, Beethoven en Schubert met als grote vorm de sonatevorm. Adorno ziet deze muziek en deze vorm als een poging een zinvolle totaliteit
te stichten die het absolute uitdrukt als de bevrijde mensheid, als de eenheid van
mens en natuur en als de uitdrukking van de goddelijke naam. We concentreren ons
nu eerst op de idee dat deze muziek de uitdrukking is van een met zichzelf verzoende
en met de natuur verzoende mensheid. Met enkele citaten willen we de geladenheid
met het "absolute" van de absolute muziek bij Adorno duidelijk maken. «Was die
grossen Komponisten der Wiener Schule von Haydn bis Schubert wollten, eine Musik
die ganz und gar in sich gefigt, ganz richtig, ganz verbindlich und doch in jedem
Augenblick Subjekt, eigentlich befreite Menschheit ist, hat bis heute noch nicht seine
Stimme finden k8nnen. Dennoch bleibt sie aufgegeben als Vorwegnahme des Bildes
einer Gesellschaft, in der wahrhaft das Gesamtinteresse mit dem aller Einzelnen
koinzidiert, in der es keine Gewalt und keine Unterdruckung mehr gabe.-2
Deze muziek drukt dus de wens uit van een verzoening van mens en mens in de
vorm van een samenvallen van de maatschappij als geheel met de afzonderlijke
individuen waardoor de mensheid als geheel pas echt subject en dus bevrijde mens-

heid is.
Vervolgens heeft deze muziek niet alleen te doen met de verzoening van mens en
mens, maar ook met de verzoening van mens en natuur. Met name het werk van
Mozart getuigt van een menselijkheid die zonder zelfverlies 66n is met een niet
onderdrukte natuur. Deze muziek zegt: "Das Humane ist die Vers6hnung mit Natur

2. Th.W. Adorno, Klassik, Romantik, Neue Musik, in Klangfiguren, Musikalische Schriften I-III,
G.S., bd.

16, biz. 141.
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verm6ge gewaltloser Vergeistigung.„3 Ook de daad van het ingrijpen in de natuur
die kunst altijd is moet leiden tot een verhouding met de natuur die niet langer
beheersend is. Volgens Adorno is kunst eigenlijk een zichzelf corrigerende daad van
beheersing, waardoor de natuur als het andere van beheersbaarheid naar voren komt.
Zo formuleert Adorno zijn utopie van de kunst in termen van muziek: "M6chte
jedoch Kunst wirklich Naturbeherrschung revozieren; gilt sie einem Stand, in dem
Menschen nicht liinger durch den Geist Herrschaft Obten, so reicht sie daran heran
einzig kraft der Naturbeherrschung. Nur eine ihrer selbst mlichtige Musik wRre auch
der Freiheit von jeglichem Zwang, selbst dem eigenen machtig; nach Analogie dazu,
dass erst in einer rational organisierten Gesellschaft mit dem Mangel die Notwendigkeit von UnterdrOckung durch Organisation verschwiinde:4 Ook de organisatie van
de maatschappij hoort een dergelijke zichzelf corrigerende wijze van beheersing te
zijn.
In zichzelf heeft muziek daarom iets van een verzoening van subject en object en
is muziek voor Adorno het subject-object. De uitdrukking: het subject-object, is
hegeliaans. Maar de invulling van deze terminologie met de idee van een totaliteit
van mens en natitur en van mens en mens zonder verwijzing naar een dieper liggende
grondslag als b.v. de absolute geest, getuigt van Adorno's marxistisch interesse. Met
name Lukacs heeft de geschiedenis van de mens gezien als een proces waarin de
mensheid, in de vorm van het revolutionair handelende proletariaat, zichzelf als het
uiteindelijke subject-object van de geschiedenis tot stand brengt. Het subject-object,
ofwel de totaliteit, is de mensheid die zichzelf moet verwerkelijken als eenheid met
zich in en met de natuur.
Adorno probeert deze verhouding als het ideaal van de geschiedenis van de
mensheid ook in de muziek terug te vinden. Daarom is voor hem het tijdskarakter
van de muziek bijzonder belangrijk. Maar niet in het tijdskarakter van alle muziek
zonder meer, maar met name in de muziek die gekenmerkt wordt door de sonatevorm komt dit ideaal tot uitdrukking.

1.3.1 De sonatevorm
Binnen de muziek ziet Adorno het historisch ideaal van de zichzelf vormende mensheid
aanwezig in de sonatevorm; de wezenlijke verhouding van deze vorm tot de tijd wordt
in een door Bergson geinspireerde opvatting van muzikale tijd tot uitdrukking gebracht:
«Die Sonate erfOllt bei prinzipiell durchgehaltener Identitiit, wenn nicht der w6rtlichen

3. Th.W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie, G.S. bd.

14, Suhrkamp,

Frankfurt 1980,

biz.357.
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une Musik informelle, in: Quasi una Fantasia, G.S. 16, Suhrkamp,
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ZShlzeit, so doch des Tempos die Form mit solchen Mannigfaltigkeit rythmischmelodischer Gestalten und Profile, dass die > mathematische < und in ihrer Objectivitiit anerkannte, quasi-rdumliche Zeit tendenziell mit der subjektiven Erfahrungszeit
zusammenfiillt im glOcklichen Einstand des Augenblicks. Indem diese Konzeptioneines
musikalischen Subjekts-Objekts dem realen Auseinanderweisen von Subjekt und Objekt
abgezwungen ward, wohnte ihr von Anbeginn ein Element von Paradoxie inne.„5 In
de sonatevorm komen blijkbaarde objectieve meetbare tijd en de subjectieve belevingstijd, in de ervaring van een gelukkig (gelukt) ogenblik samen.
Maar deze eenheid is een paradoxale aangelegenheid. Deze eenheid bestaat in
werkelijkheid nog niet. Zoals we reeds in het eerste citaat gezien hebben, bestaat de
bevrijde mensheid nog niet en is de muziek van de weense klassieken ook nog niet
echt wat ze zijn moet, blijkbaar eerder een voorsmaak dan een verwerketijking van
haar aspiraties. Hetzelfde zegt Adorno in het laatste citaat, maar nu in termen van
subject en object. Die goede maatschappij met die eenheid is er nog niet, en daarom
heeft de muzikale eenheid en totaliteit iets paradoxaals, nl. een eenheid te zijn in een
werkelijkheid die zelf niet 66n is. Dat betekent voor Adorno ook dat die eenheid er
in de muziek ook niet echt is en dit blijkt in concrete moeilijkheden van de sonatevorm. Aan het laatste citaat voegt Adorno dan ook meteen toe «Beethoven, kraft
solcher Konzeption Hegel naher als Kant, hat der ausserordentlichsten Veranstaltungen des Formgeistes bedOrft, um den musikalischen Einstand so bruchlos zu
erreichen wie in der siebenten Symphonie. Er selber hat in seiner sphten Phase die
paradoxe Einheit drangegeben und, als obersten Wahrheit seiner Musik, die Unvers6hntheit jener beiden Kategorien kahl und beredt hervortreten lassen. 9,6
Dat de utopische eenheid in de muziek er eigenlijk niet is, nog niet echt gelukt is
komt dan ook in de muziek zelf tot uitdrukking. Volgens Adorno is dit niet echt
lukken het probleem van Beethovens late werken. De vergelijking op dit punt met
Kant en Hegel laten we nog even voor wat ze is, want we zullen haar nog wel vaker
tegenkomen. Pas aan het eind van het hoofdstuk kunnen we de strekking van deze
vergelijking wat nader aangeven.
Eerst gaan we nog verder in op de sonatevorm en het tijdskarakter ervan. Het is
niet toevallig dat we Adorno's muzikale totaliteitsideaal tegenkomen in de concrete
gestalte van de sonatevorm. Want de sonate is de vorm waarin de idee van de
absolute muziek als puur instrumentale muziek zichzelf een concrete gestalte verschaft heeft. We moeten dan de term sonate wel precies nemen. We bedoelen dan
met sonate niet iedere meerdelige compositie voor een, meestal wat kleinere,
instrumentale bezetting. Met «de" sonate wordt een, meestal vierdelige vorm
bedoeld, die ook gebruikt kan worden voor werken voor groot orkest. Dan heet deze
vorm een symfonie. Als een heel wezenlijke bepaling hoort hier dan nog bij dat

5. Th.W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, G.S. bd.
6. T.a.p.
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minstens een deel, het eerste, in de sonate- ofwel de hoofdvorm geschreven is. Dan
hebben we te doen met de klassieke sonatevorm die Adorno op het oog heeft.
Kort gezegd bestaat het principe van de sonatevorm in een creatief verder
ontwikkelen van een gegeven thema in een doorvoering waarin dit thema, a.h.w. in
zijn pure gegeven zijn, wordt afgebroken, en vervolgens weer hersteld door het te
plaatsen in verschillende toonaarden die expliciet tegenover elkaar worden gesteld.
Deze gang van het thema door verschillende toonaarden en zijn verdere ontwikkeling
daarin maakt het onderscheid uit met de variatievormen van de muziek van voor
Haydn en van het potyphone tijdperk.
Het is van belang te zien dat b.v. in fugatische vormen het gegeven thema in zijn
mogelijkheden wordt ge8xploreerd zonder dat het verder ontwikkeld wordt. Tevens
kan het thema wel in verschillende toonaarden ter sprake gebracht worden, maar
deze toonaarden worden niet expliciet tegenover elkaar gesteld, zodat ook de
overgangen van de ene naar de andere toonaarden niet als zodanig geaccentueerd en
bevestigd worden. Wanneer men de fuga als vorm vergelijkt met de sonate dan staat
de fugatische variatievorm in dienst van de ontwikkeling van het thema, terwijl in de
sonate het thema in dienst staat van de dynamische ontwikkelingsvorm die de
sonatevorm zelf is. Deze dynamische ontwikkelingsvorm brengt zelf op grond van
het gegeven thema steeds weer iets nieuws tot stand. Maar dit nieuwe is tevens het
gegeven thema dat nu echter zijn gegeven zijn verloren heeft, omdat het in en door
de ontwikkeling a.h.w. als zodanig gesteld is. Zo komt het beginthema in het slot
van de sonatevorm na de doorvoering terug.
Het is begrijpelijk dat Adorno juist in deze verhouding geinteresseerd is. Deze
verhouding, deze overgang van gegeven, a.h.w. heteronoom zijn, naar als zodanig,
autonoom, gesteld zijn, drukt iets uit van het zelfverwerkelijkingsideaal van de
moderne burger en verlichte mens. Rusteloos streven en gegeven zijn tonen zich in
hun onderlinge dialectiek. Volgens Adorno drukt deze verhouding ook iets uit van de
economie, het kapitalisme, van de moderne maatschappij. De staticiteit en dynamiek
van de kapitalistische warenmaatschappij spreken er uit die steeds iets nieuws moet
produceren en realiseren; eenmaal gerealiseerd, moet het nieuwe als het gegevene en
bereikte weer vernieuwd worden. Deze idealen en aporieen van de maatschappij
komen in de sonatevorm tot uitdrukking.
Op twee aspecten van deze vorm die van direct belang zijn voor muziek als
totaliteitsideaal willen we nu ingaan. Aan de hand van de sonatevorm zegt Adorno
dingen over de tijd die te maken hebben met het voor de esthetische ervaring zo
typische ogenblikskarakter.

1.3.2 De sonate: tijd en eeuwigheid
De eenheid van subjectieve belevingstijd en objectieve tijd in de sonate verleidt
Adorno tot gedachten over het theologisch karakter van deze ogenblikservaring, maar
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hij plaatst deze ervaring bewust in de samenhang van de profane, moderne maatschappij.
Op deze verhouding gaan we nu iets verder in omdat we daarin op adorniaanse
wijze enkele eigenschappen van de schoonheidservaring en die van het kunstwerk
ontmoeten die we ook in de traditionele metafysische en kantiaans-hegeliaanse
zienswijze ontmoet hebben. De sonatevorm drukt voor Adorno de verhouding uit van
identiteit in verandering en daarmee tevens die van beheersing van de tijd. Op deze
wijze komt tevens tot uitdrukking dat in de muziek de uiteenschrijdende zintuiglijkheid, de tijd, teruggebogen wordt en tot verschijning gemaakt wordt. Voorzover deze
verschijning het karakter heeft van afronding heeft ze iets absoluuts. Die afronding
manifesteert zich allereerst in de ervaring van het ogenblik. Adorno vindt het
belangrijk dat in de sonatevorm de typisch moderne wil tot verandering naar voren
komt zonder dat deze leidt tot veranderlijkheid omwille van de veranderlijkheid die
een terugval zou zijn in de pure beweging van de tijd. In die verandering wordt een
identiteit gesteld die zich handhaaft: «Die Treue zum Anspruch des Themas bedeutet
dessen eingreifenden Verdnderung in allen Momenten. Verm6ge solcher Nichtidentitiit gewinnt die Musik eine vdllig neue Beziehung zur Zeit da sie in dieser nicht
beliebig wiederholt wird, sondern sich verUndert. Aber sie verfiillt auch nicht der
blossen Zeit, da sie ja in dieser Veranderung als identische sich durchh lt. Der
Begriff des Klassischen in der Musik ist durch diese paradoxe Beziehung zur Zeit

definiert.„7
Alleen in de eenheid van thema en doorvoering, die volgens Adorno in de
naklassieke periode onder druk staat, kan de muziek het lege geweld van de tijd
bezweren. Dat in de sonatevorm altijd een gegeven thema aan de verandering
stabiliteit geeft, leidt tot beheersing van de tijd. Adorno mag dit graag met behulp
van een associatie met Kant formuleren: «Nur solange die Durchfuhrung nicht total,
nur solange ein ihr nicht Unterworfenes, ein musikalisches Ding an sich kantisch
gleichsam ihr vorgegeben ist, vermag die Musik die leere Gewalt der Zeit beschwarend festzuhalten.„8 Deze eenheid en daarmee vulling en beheersing van de tijd lukt
eigenlijk alleen in enkele symfonieen van Beethoven, m.n. de Eroica en de Zevende.
De verdere muziekgeschiedenis, de Romantiek, wordt volgens Adorno bepaald,
liever, geplaagd door het probleem van het lukken van die eenheid.
Deze eenheid wordt in een ogenblik ervaren. Wat niet wit zeggen dat muziekstukken van korte duur moeten zijn noch dat het ogenblik een geisoleerd moment van

stilstand is binnen de doorgaande beweging van de muziek. Dit ogenblik manifesteert
zich alleen als de eenheid binnen de beweging in de tijd. Het is de eenheid van die
beweging. Deze eenheid krijgt alleen de kans zich te tonen in de beheersing van een

grote tijdsspanne.

7. A.w. biz.58.
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Daarom kunnen alleen grote vormen, m.n. de sonate, een tijdsvervulling geven
waarin een ogenblikservaring tot stand komt. De sonate kan dit speciaal omdat in
haar vorm iets gegevens, het puur feitelijke, getranscendeerd wordt: "Grosse Musik
indiziert sich in dem Augenblick des Verlaufs, wo ein Stuck wirklich zur Komposition wird, aus dem eigenen Gewicht ins Rollen kommt und das Dies-da der thematischen Setzung, von der es ausgeht, transzendiert. War der iilteren Musik die Aufgabe
und freilich auch das Gluck jenes Augenblicks durch die blosse rythmische Bewegung
abgenommen, ist seine Idee dann die Kraftquelle, aus der jeden Takt Beethovens
gesch6pft wird, so wird die Frage nach jenem Augenblick ganz gestellt und eben
darum zugleich unbeantwortbar in der Romantik. Es ist die wahre Oberlegenheit der
> grossen Formen <, dass nur sie den Augenblick zu stiften vermOgen, wo die
Musik zur Komposition zusammenschliesst. "9
Juist dit ogenblik heeft voor Adorno een absoluutheidskarakter: «Die grossen
klassizistischen Symphoniesiitze Beethovens, der erste der Eroica oder der Siebenten,
lassen ideal so sich haren, als wiihrten sie einen Augenblick. Driingt bei Beethoven,
dem profanen Komponisten, die leere entfremdete Zeit tudlich gegen das Subjekt an,
dissoziiert Leben sich bereits in die blosse Folge von Erlebnissen, so zwingt das
machtige Subjekt sie im Zeichen der weltlichen Spannung von Freiheit und Notwendigkeit noch einmal zu jenem Einstand, den einst die Theologie als Ewigkeit des
erfullten Augenblicks, Konzentration blosser Dauer zum Nu, kairos lehrte. " 10
Bij Adorno komen we dus de idee van het vervulde ogenblik dat eigenlijk in de
oude metafysische theorieEn, door Adorno ook wel theologisch genoemde, iets
boventijdelijks en dus iets bovencategoriaals heeft niet allereerst tegen in een analyse
van de metafysische schoonheidservaring, maar in een technische uiteenzetting van
een bepaalde vormwetmatigheid van een kunstwerk. Hij spreekt vanuit het standpunt
van de kunstenaar, van Beethoven, zoals hij dat ziet. Beethoven heeft verder alle
trekken van het moderne autonome subject. Dat is heel typisch voor Adorno. Dat
Adorno voor dit metafysische ogenblik ook het griekse woord «kairos" gebruikt, dat
het juiste ogenblik betekent, zegt iets over de tijd waarin Adorno zijn vorming kreeg.
Kairos is de titel van een gedicht van Stefan George, een dichter waarvoor Adorno
veel belangstelling heeft gehad. Bovendien speelt het begrip "kairos" een belangrijke
rol in de theologie van Paul Tillich, een theoloog bij wie Adorno gehabiliteerd is en
die een persoonlijke vriend van hem was. 11
Juist vanwege die moderne subjectiviteit is het voor Adorno van wezenlijk belang
dat Beethoven een profaan componist is. Vervolgens hecht Adorno er heel veel
9. A.w. biz.97-98.
Th.W. Adorno, Kriterien der neuen Musik, in: Klangfiguren, bd. 16, a.w., biz.222.
11. Voor de betekenis van "Kairos- in de twintiger jaren, zie: Max Horkheimer, Letzte Spur von
Theologie-Paul Tillichs Vermachtnis, in: Werk und wirken Paul Tillichs, ein Gedenkbuch,
10.

Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart 1967, biz. 123-133, blz. 132 vgl. voor de relatie met

Tillich ook het hierin opgenomen interview met Adorno.
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waarde aan dat het door hem genoemde theologische karakter zich voordoet juist in
de profaan geworden moderne maatschappij. Op die maatschappelijke context willen
we nog even ingaan om dan dit onderdeel over de totaliteit van de muziek af te
ronden met de vraag naar de reden van Adorno's vertwijfeling aan de vervulling van
dit muzikaal ideaal in de huidige tijd.

1.3.3 De sonate en burgerllike maatschappij

Belichten we de relatie tussen het ideaal van de sonatevorm en de maatschappij
allereerst weer met een uitgebreid citaat: "Die eigentlich dynamische Entwicklungszeit der Musik, deren Idee der Wiener Klassizismus auskristallisiert hat, jene Zeit,
in der das Sein selber zum Prozess und zugleich zu dessen Resultat gemacht ward,
ist nicht genetisch bloss, sondern ihre Substantialit nach die gleiche welche den
Rythmus der emanzipierten und das eigene Kriiftespiel als Stabilitiit auslegenden
burgerlichen Gesellschaft ausmachte. Die ins Einzelne nachweisbare Verwandschaft
der Hegelschen Logik mit der Beethovensche Verfahrensweise, die um so schwerer
wiegt, als jeder Gedanke an BeeinflOssung, wie sie etwa zwischen Schopenhauer und
Wagner gilt, unbedingt ausscheidet, ist mehr als blosse Analogie: sie grOndet in den
geschichtlichen Konstellationen, die hier wie dort das Organon der Wahrheit bilden."12 De muzikale tijd is uiteindelijk de uitdrukking van het tijdsbewustzijn van
de moderne burgerlijke maatschappij. De hele dialectiek van streven, verwerkelijking
en rust, uiteindelijk volgens Adorno die van autonomie en heteronomie, komt tot
uitdrukking in de muziek met als wens de vervulling en opheffing van die dialectiek.
Adorno stelt juist in dat kader de verhouding van muziek tot het absolute. De tijd
in de muzikale vorm wordt door Adorno gezien als een innerlijke historiciteit die de
buitenesthetische, maatschappelijke tijd of retle historische tijd weergeeft: "Vielmehr
ist die jeglicher Musik immanente Zeit, also ihre innere Historizitat, die reale
geschichtliche Zeit, reflektiert als Erscheinung. Wohl darf vermutet werden, dass ihr
Versuch das Absolute habhaft zu werden, in eben solchen geistigen Sedimentierungen
der realen Zeit besteht. "13 Zo zegt Adorno dat muziek de uitdrukking is van haar
tijd en tevens de poging deze te overstijgen door haar geestelijk te stellen en te
vervullen. Zonder deze relatie tot de maatschappelijk-historische tijd kan ze niet
gedacht worden.

Th.W. Adorno, Ober das gegenwiirtige Verhaltnis von Philosophie und Musik, a.w. biz. 159.
13. A.w. biz. 160.
12.
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1.3.4 De sonate en de utopie

Ook in zijn absoluutheid is het totaliteitsideaal een ideaal dat kan mislukken. Absoluutheid betekent voor Adorno niet de eeuwigdurende en daarmee voor altijd
gegarandeerde aanwezigheid van dit ideaal in de tijd. Dit ideaal moet in een ogenblik
in de tijd gerealiseerd worden en de mens kan dit ogenblik, zijn kans, missen. Dit
ogenblik is zowel absoluut als toevallig. Deze mogelijkheid tot mislukken blijkt
verder weer in de muziek zelf. Daarvan getuigt de hedendaagse muziek en wel op
haar best, want het eerlijkst, in de muziek van de tweede Weense School, die van
Arnold Sch6nberg, Alban Berg en Anton Webern. Deze componisten worden door
Adorno tegenover Strawinsky gesteld als diegenen die het absoluutheidsideaal van de
eerste weense klassieken nog serieus nemen, maar tevens de vertwijfeling daaraan
nog vorrn kunnen geven.
Tegenover het verwijt van eenzijdigheid en provincialisme verdedigt Adorno de
tweede Weense School als volgt: "Der Provinzialismus der Sch6nbergschule ist nicht

zu trennen vom Gegenteil, ihrem intransigenten Radikalismus. Wo von der Kunst ein
Absolutes noch erhofft wird, nimmt sie auch jeder ihrer ZOge, jeden Ton absolut und
v 14
verfolgt Authentizitat damit.
Volgens Adorno komt dan ook de vertwijfeling aan dit absoluutheidsideaal, een
vertwijfeling die ontstaat door de maatschappelijke situatie tot uitdrukking in de

vormproblematiek zelf. Deze vertwijfeling uit zich in

een

vernietiging van het

totaliteitskarakter van het muzikale kunstwerk, maar wel in een gebondenheid aan dit
karakter als ideaal. Zo zegt Adorno van Sch6nberg: «Wahrend Sch6nbergs Werk alle
die Formkategorien sprengte und einschmolz, von denen die traditionelle Musik
TotalitSt, ein Rundes, in sich Geschlossenes sich erhoffte, das gleichsam nichts
ausserhalb des eigenen Kosmos bel st, wollte der ZertrOmmerer Sch6nberg stets
selber das Totale."13 Daarin blijft hij volgens Adorno een erfgenaam van het weens
classicisme. Die vertwijfeling als modern vormprincipe heeft vervolgens ook zijn
weerslag op het absolute ogenblikskarakter van de muziek. De kortste werken van
Sch6nberg en Webern zijn niet kort vanwege een persoonlijk afnemende kracht tot
grote vormen of door gebrek aan consistentie, maar getuigen veeleer van het lijden
in de huidige maatschappij: "Ihre KOrze rOhrt gerade vom Anspruch der h6chsten
Konsistenz her. Diese verbietet das Oberflussige. Damit kehrt sie sich gegen die
zeitliche Ausbreitung, die der Vorstellung vom musikalischen Werk seit dem
achtzehnten Jahrhundert, gewiss seit Beethoven zugrunde liegt. Ein Schlag trim
Werk. Zeit und Schein. Die Kritik am extensiven Schema verschriinkt sich mit der

14.
15.

Th.W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, a.w. biz. 194 voetnoot.
Th.W. Adorno, Sakrales Fragment, in: Quasi una Fantasia, a.w. biz.461.
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inhaltlichen an Phrase und Ideologie. Musik zum Augenblick geschrumpft, ist wahr
als Ausschlag negativer Erfahrung. Sie gilt dem realen Leiden."16

1.4 Evaluatie
Juist Adorno's opvatting van de muziek laat heel goed zien wat Adorno bedoelt,
wanneer hij zegt, dat het moderne kunstwerk probeert een totaliteit te maken, iets
afgeronds. Tevens blijkt dat deze totaliteit als iets absoluuts gezien moet worden en
in die zin als iets definitiefs. lets absoluuts, want in het kunstwerk hebben we te
maken met een eenheid van mens en natuur en daarbuiten is niets. lets definitiefs,
want de poging tot een eenheid van mens tot mens te komen, lijkt in het kunstwerk
afgesloten te zijn. Voorzover deze totaliteit altijd een opgegeven ideaal blijft, is ze
een afronding die kan mislukken. De dynamiek van de geschiedenis van de moderne
maatschappij krijgt in het kunstwerk een bepaalde gestalte waardoor ze tevens
vervuld wordt. Deze vervulling, hoewel profaan, heeft toch iets behouden van het
religieuze en metafysische karakter van vervulling die de ervaring van het ogenblik
als een boventijdelijk "nunc stans" kenmerkt. Adorno verbindt daarmee, zoals wel
vaker, ook het bijbelse begrip "kairos". Deze begrippen worden geplaatst binnen een
seculiere context van het moderne autonome kunstwerk.
Vergelijken we Adorno's opvatting van kunst nu even met wat we bij Kant en
Hegel gezien hebben. Een overeenkomst met de opvatting van kunstschoonheid die
we in de filosofische problematiek bij Kant en de Romantiek aangetroffen hebben is
deze dat het kunstwerk op zich absoluutheidspretenties heeft. Het kunstwerk heeft
zelf geen Imetafysisch" wereldbeeld als voorbeeld, maar sticht dit in zekere zin zelf.
Het overstijgt de feitelijkheid zonder dat het gefundeerd is in een aan die feitelijkheid
te gronde liggende en normatieve werkelijkheid. Het is als ideaal in zekere zin zelf
de norm voor de feitelijkheid van de moderne burgerlijke maatschappij. Een overeenkomst met Hegel ligt daarin dat het kunstwerk in zekere zin het ideaal als het wezen
van die feitelijkheid formuleert. Dat kun je opmaken uit de verhouding tussen de tijd
in het muzikale kunstwerk en die daarbuiten in de burgerlijke maatschappij.
Typisch voor Adorno is nu dat dit ideaal een toekomstdimensie heeft. Het
kunstwerk geeft niet weer in uitgezuiverde, wezenlijke en in die zin ideale vorm weer
wat «eigenlijk" gebeurd is in de feitelijkheid, maar veeleer wat daarin nog moet
gebeuren. Het ware wezen moet nog verschijnen. Het ideaal is dus niet, zoals bij
Hegel, de idee zelf die altijd al ten grondslag ligt aan en zich verwerkelijkt in de
feitelijkheid en vervolgens tot een hoger bewustzijn van zichzelf en daarin tot een
hogere verwerkelijkingsgraad komt in de kunst. Het ideaal is nog niet, het is niet
metafysisch en speculatief gegarandeerd en kan dus mislukken.

16. A.w. Philosophie der neuen Musik, a.s. biz.43.
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We willen aan de hand hiervan nu een probleem aanstippen dat ons m.n. in de
volgende hoofdstukken bezig zal houden en waarin al iets duidelijk wordt van de
moeilijkheid die Adorno heeft, ondanks alle nadruk erop, wording en verandering te
denken. Tevens ontmoeten we daarin het probleem van het kunstwerk, dat zonder
metafysisch oerbeeld, nu zelf oerbeeld en afbeelding wordt, of bij Adomo, zelf een
afrondende totaliteit sticht en tevens als voorschijn een afbeelding is van een nog
komende algehele afronding en verzoening.
De moeilijkheden van het samenvallen van oerbeeld en afbeelding doen zich bij
Adorno in de volgende vorm voor. Het kunstwerk is blijkbaar de formulering van het
ideaal van de burgerlijke maatschappij en getuigt daarmee van een werkelijkheid die
nog niet verwerkelijkt is. Maar daardoor wordt blijkbaar ook de werkelijkheid van
de formulering van dit ideaal als ideaal bedreigt. Dat komt bij Adorno naar voren in
de onmogelijkheid van het muzikale ideaal binnen de feitelijke werkelijkheid. De
formulering is dus blijkbaar dan alleen mogelijk wanneer de maatschappelijke
werkelijkheid zelf ideaal geworden is. Maar dan is, en dat stelt Adorno ook zoals we
nog zullen zien, kunst eigenlijk overbodig geworden, terwijl nu, omdat de maatschappij nog niet ideaal is, het kunstwerk in zijn werkelijkheid bedreigd wordt.
Adorno verwisselt in zijn opvatting van het kunstwerk herhaaldelijk het kunstwerk als
ideale werkelijkheid en het kunstwerk als de werkelijkheid van de formulering van
het ideaal als ideaal. Het kunstwerk is, als de werkelijkheid van de formulering van
het ideaal, een esthetische afronding van dat wat zich in de feitelijkheid "eigenlijk"
voordoet. Het laat dit "eigenlijke", hegeliaans gesproken het "ausdrucksvoll wesentliche", verschijnen. Daardoor is de idee onder de feitelijke werkelijkheid, esthetisch
gesproken het ideaal, zichtbaar gemaakt. Men is dan door het kunstwerk verzoend
met de feitelijkheid oimdat men die nu kan zien als gestalte van de idee. Daarmee is
echter de feitelijkheid zelf helemaal niet «ideaal" geworden in de zin van totaal goed
en totaal te accepteren. Dat is bij Adorno de sonate als verschijning van de tijd en
daarmee de cultuur van de burgerlijke maatschappij. In die hegeliaanse conceptie
blijft het kunstwerk nog altijd staan in een onvoltooide feitelijkheid.
Dit verschil wordt door Adorno niet geaccepteerd. Is het kunstwerk uitdrukking
van verzoening, dan moet de verzoening ook in alle opzichten werkelijk zijn. Maar
het kunstwerk kan dit niet echt in absolute zin presteren, dus niet echt afronding zijn
en dus moet het verschil tussen feitelijkheid en kunstwerk in een toekomstige utopie
overstegen worden.
In die utopie is het kunstwerk opeens niets meer, overbodig geworden, terwijl het
in de feitelijkheid de absolute vervulling en daarmee iets onmogelijk is. Voor het
heden geldt dat daarin het kunstwerk onmogelijk en noodzakelijk tegelijk is.17 Maar

17.

Th.W. Adorno, Die Funktion des Kontrapunkts in der neuen Musik, in: Klangfiguren, a.w.,
biz.167.
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deze paradoxale formulering geeft wet precies Adorno's moeilijkheid met de eindigheid van het kunstwerk en dus van de esthetische totaliteit te kennen.
Deze moeilijkheid laat tevens iets van de metafysische dimensie zien van de
verhouding van het kunstwerk tot de utopie. In de metafysische visie is het inderdaad
zd dat het kunstwerk in zijn mogelijkheid berust op en een uitdrukking is van een het
kunstwerk overstijgende zinorde. Maar deze zinorde is in aanzet altijd al actueel en
daarop berust de mogelijkheid van het kunstwerk dat deze aanzet op zijn eigen wijze
actualiseert. Voor Adorno is de utopie een het kunstwerk overstijgende zinorde.
Maar deze zinorde is er nog niet en kan in die zin ook niet de grond van het kunstwerk zijn. De utopie is er enerzijds nog niet, omdat ze nog niet door de mensen
gerealiseerd is. Anderzijds is ze er ook niet als een actualiteit in aanzet die door de
mens nader geactualiseerd moet worden. Het kunstwerk komt dus hierdoor inderdaad
weer op zichzelf te staan. Als voorschijn van de niet-zijnde utopie wordt het automatisch oerbeeld en afbeelding tegelijk. Wanneer vervolgens de utopie er is, is inderdaad het kunstwerk zo overstegen dat het overbodig geworden is. Hier en nu is het
kunstwerk, plaatsvervangend, de paradoxate aanwezigheid van de utopie. Omdat het
kunstwerk niet positief als een eindige gestalte van de utopie, als een altijd al, op een
of andere wijze werkelijke zinorde, gezien kan worden blijven we uiteindelijk met
twee "werkelijkheden" zitten: de utopie en het kunstwerk.
Wat dit nu betekent voor de status van het kunstwerk, als voorschijn, en die van
de te overstijgen feitelijkheid analyseren we in het tweede en derde hoofdstuk. Nu
willen we eerst laten zien hoe Adorno zelf dit esthetisch absoluutheidsideaal als een
onmiddellijkheidsideaal ziet in relatie tot de verhouding van esthetische ervaring en
begrippelijke reflectie. Op het niveau van die verhouding moet eerst de status van
«absoluutheid" van het kunstwerk bekeken worden. De genoemde dubbelheid zullen
we dan steeds weer tegenkomen in een bepaling van het kunstwerk als beeld van het
beeldloze, schijn van het schijnloze en in een bepaling als fragment.
Net als bij zijn opvatting van het ogenblik blijkt dan dat Adorno een metafysischreligieuze lading geeft aan de esthetische ervaring die daardoor boven het begrip
komt te staan. Maar deze esthetische ervaring is wel die van het kunstwerk en niet
de contemplatie van het zijnde.
In navolging van Walter Benjamin ziet Adorno het kunstwerk als de gestalte van
de Naam, een absoluut met zichzelf samenvallende werkelijkheid, die zowel een

onmiddellijke zijnswijze als een kenwijze uitdrukt. Door de idee van de Naam kan
duidelijk worden dat Adorno van de ervaring van het moderne autonome kunstwerk
iets verlangt wat eigenlijk bij de metafysische ervaring hoort. We hebben deze

toedracht aangestipt bij de bespreking van de Romantiek.
Door die verwisseling van de metafysische schoonheidservaring met de esthetische ervaring van het menselijk kunstwerk komt Adorno in reflectiemoeilijkheden die
niet alleen kentheoretisch, maar ook ontologisch van aard zijn. Deze moeilijkheden
hebben uiteindelijk te doen met de verhouding van het noodzakelijke en het toevallige
in de metafysische ervaring en in het esthetisch ideaal.
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2.1 Religie en Muziek
Adorno's opvatting van het ogenblik in muzikale vorm laat al zien dat zijn opvatting
van het absolute een religieuze, of in zijn terminologie, theologische klank heeft. In
de theorie van de Naam blijkt de klank van deze theologie een joods timbre te
hebben. De theorie van de Naam wordt uiteindelijk door Adorno geplaatst in de
context van een speculatieve filosofie over onmiddelijkheid.
In Adorno's opvattingen over de muziek komen we de opvatting tegen die hij ook
eens geuit heeft in verband met het Godsbewijs, nl. dat het absolute toch gedacht en
genoemd moet worden. Het absolute als die werkelijkheid die de feitelijkheid
overstijgt, is echter zonder verraad niet uit te drukken voor de aan de feitelijke
situatie hier en nu gebonden wezens. Drukken we het absolute uit, dan doen we dit
in aan de feitelijkheid ontleende categorieen en verraden het daardoor in zijn eigen
aard. Drukken we het absolute niet uit, dan verraden we het door de weigering die
eveneens het feitelijke, zonder enig perspectief daar boven uit, in zijn alleenrecht
bevestigt: "Das Absolute entziehe sich den endlichen Wesen. Wo sie es nennen
wollen weil sie es mussen, wOrden, sie es verraten. Schwiegen sie jedoch davon, so
beruhigten sie sich bei ihrer Ohnmacht und frevelten an dem nicht minder ihnen
Auferlegten, einmal es zu sagen. Sie verzagen weil sie zu dem nicht ausreichen, was
zu versuchen sie gleichwohl gehalten sind:18
In het licht van deze gedachte behandelt Adorno Schilnbergs werk «Moses und
Aron". De noodzaak het absolute te zeggen valt onder de categorie van daden van
mensen die Sch6nberg zelf op de volgende wijze gekarakteriseerd heeft als dapper:
"Dapper zijn diegenen die daden stellen waarvoor hun moed niet toereikend is". Op
deze wijze laat Sch6nberg Mozes zeggen dat de God van zijn vaderen hem niet moet
opdragen hem te verkondigen. Maar ook Sch6nbergs moed, zo meent Adorno, was
ontoereikend, terwijl hij zich toch niet aan de opdracht kon onttrekken. De mond van
het onvoorwaardelijke te zijn is voor een sterveling niet alleen een opdracht, maar,
zo stelt Adorno, tegelijk lasterlijk. Dit motief had Sch6nberg reeds eerder getoonzet
in lied op.22 op een tekst van Rilke: "Alle, welche dich Suchen, versuchen dich./
Und die, so dich finden, binden dich an Bild und Gebarde."
Toch is het godsonmogelijke opdracht. Maar dan kan het lukken van die opdracht
alleen maar in een goed mislukken liggen. Die waarheid is volgens Adorno geldig
voor alle kunstwerken die hun opdracht, het ultieme en absolute te zeggen, uitvoeren:
"Die bedeutende Kunstwerke sind wohl Oberhaupt die, welche nach einem AOssersten
trachten: die darOber zerschellen und deren Bruchlinien zuruckbleiben als Chiffren
der unnennbaren obersten Wahrheit. M 19 Schdnberg heeft zijn werk niet kunnen
voltooien en Adorno meent dat het juist vanwege deze onvoltooibare opdracht een

18.
19.

Th.W. Adorno, Sakrales Fragment, in: Quasi una Fantasia, a.w. biz.454.
T.a.p. biz.455.
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fragment is gebleven. Een dergelijk werk moet een fragment blijven, omdat het als
een streven naar uitdrukking en weergave van het absolute moet afknappen en zo laat
zien dat het zich aan zijn opdracht gehouden voelt ook waar de uitvoering ervan tot

mislukken gedoemd is.

Sch6nbergs opera is voor Adorno's opvatting van kunst van dubbel belang, omdat
daarin zijn verhouding tot het jodendom en de muziek tegelijk ter sprake komt. Er
bestaat een innerlijke relatie tussen muziek als niet-beeldende kunst en de tekst
waarom de opera van Sch6nberg draait: «Das judische Bilderverbot, um welches der
Text zentriert ist, nennt zugleich den musikalischen Ansatz. Ein anderer Chor aus
op.27 beginnt: «Du sollst dir kein Bild machen. Musik ist die bilderlose Kunst und
war von jenem Verbot ausgenommen; das ist wohl der Schlussel zum Verhaltnis von
Musik und Judentum.„20
Volgens Adorno benadert muziek het absolute op geheel andere wijze dan de
beeldende kunst. Adorno maakt dit weer duidelijk aan de hand van het totaliteitsideaal van de absolute muziek. Net als het absolute probeert de absolute muziek
volkomen zichzelf te zijn zonder enige verwijzing naar iets anders of naar iets buiten
zich. In die zin is muziek beeld van het beeldloze. Met deze terminologie geeft
Adorno aan dat het absolute dat niet afgebeeld kan worden, daarom het beeldloze is,
d.w.z. een realiteit die volkomen dEn is met zichzelf. Muziek in de gestalte van
absolute muziek doet dit in zekere zin na. Door een niet buiten zichzelf verwijzende
realiteit te zijn komt ze zelf in de buurt van het absolute, is ze beeld van het beeldloze of schijn van het schijnloze. Iedere muziek die zich oriEnteert aan het totaliteitsideaal is, of ze het weet of niet, theologisch van aard: «Jede auf Totalitat angelegte
Musik, als Gleichnis des Absoluten, hat ihren theologischen Aspekt, auch wenn sie
nichts davon ahnt; auch wenn sie, indem sie als Sch6pfung sich aufwirft, widertheologisch wird."21 Wanneer het kunstwerk zich voordoet als schepping uit niets, wordt
het antitheologisch.
We gaan nu nog vanuit de totaliteitsgedachte de relatie tot de Naam leggen. De
gedachte van de muzikale totaliteit zegt dat de compositie «in sich gegrundet und
schwebend" is en dat zij door die bepaaldheid in zich op het absolute lijkt: "Ihre
absolute Bestimmtheit in sich iihnelt sie der Erscheinung des Absoluten an, ob sie es
will oder nicht,"22 Adorno voegt er aan toe dat dit zegt dat het absolute, als het
wezen van alle werkelijkheid op de een of andere manier verschijnen kan en niet
wezenlijk onzichtbaar blijft. SchOnbergs muziek getuigt daarvan ook daar waar hij
het op reflexief-theologisch niveau ontkent.

20. A.w. biz.458.
21. A.w. biz.461.
22. A.w. biz.461.
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2.2 De Naam
Het absolute en de muziek worden door Adorno verbonden door middel van de idee
van de Naam. Adorno doet dit, omdat de Naam uiteindelijk volgens hem dezelfde
structuur heeft als het absolute en de muziek als gelijkend op het absolute. Ook de
Naam wordt volgens Adorno gekenmerkt als een eenheid in zich en dan vooral van
betekenis en zaak. Het noemen van de Naam zegt voor Adorno de zaak zelf meedelen, en daarmee uiteindelijk het wezen en het absolute, en niet alleen naar de zaak
verwijzende betekenissen meedelen. Vervolgens is de Naam een waarheid op zich.
Walter Benjamin, de bron van deze theorie stelde dat de waarheid in echte zin iets
op
zichzelf staand is. In die zin is waarheid een platoonse idee. Als op zich staand treedt
de waarheid niet in relatie. De Naam drukt de idee uit van een intentieloze waarheid.
Hoewel lijkend op de platoonse idee, is de Naam niet iets idetels tegenover iets
materieels, en ook niet het eeuwig gelijkblijvende absolute tegenover het veranderlijke, feitelijke en stoffelijke. Veeleer is het het absolute daarin of ervan. De ervaring
ervan kan zich voordoen in het allerprofaanste en stoffelijkste. Het zog. theologische
moment kan volgens Benjamin alleen paradoxaal gered worden door het zoveel
mogelijk in de profaniteit te doen 6ndergaan. Zo komen mystiek en Verlichting
volgens hem samen. Adorno heeft deze opvatting toegepast op de werken van
Beethoven. Dit is ook het doel van de muziek van Schunberg nog afgezien van de
tekst: "Schdnbergs eigenes Ausdrucksbedurfnis, das Vermittlung und Konventionen
ausschlagt. hat zum geheimen Modell die Offenbarung als die des Namens. Was
immer Schunberg subjektiv zum religi6sen Werk driingen mochte, besass von
Anbeginn seinen objektiven Aspekt. "23 Niet Sch6nbergs subjectieve religieuze
intentie maakt zijn muziek religieus, maar de structuur ervan als uitdrukking
, op
enigerlei wijze, van de Naam.

2.2.1 Muziek en taal
De idee van de Naam heeft vervolgens te doen met het taalkarakter van de muziek.
Adorno heeft geen systematische taalfilosofie uitgewerkt met daarbij een theorie over
de Naam en dan vervolgens over de muziek als een door de eigenschap van de Naam
gekarakteriseerd bijzonder geval van taligheid. Wel heeft hij een klein stuk geschreven over muziek en taal, "Fragment Ober Musik und Sprache", waarin hij ingaat op
het theologische aspect ervan. We gaan nu eerst in op het theologische karakter van
de Naam, vervolgens op de naam als onmiddellijke eenheid. Dan blijken we te doen
te hebben met een muzikale theorie van de «intellectuelle Anschauung." Deze
aanschouwing getuigt van een eenheid van geest en natuur, van zintuiglijkheid en
23. A.w. biz.460.
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idealiteit voorafgaand aan hun onderscheid dat tot gestalte komt in de zog. splitsing
van subject en object. Deze aanschouwing is zowel een esthetisch ideaal als een
kenideaal. Beter gezegd: juist als kunstwerk is de intellektuele aanschouwing ook
kenideaal, het zien waarin het begrippelijke kennen eindigt. We blijken te doen te
hebben met de invloed van Schelling die de metafysische verhouding van zien en
kennen overplaatste naar die tussen kunst en filosofie.
Adorno onderscheidt, in zijn opvatting van taal, muziek van de intenderende of
wel menende taal. Alle gewone taal is intenderende taal, waarmee Adorno wil zeggen
dat met bepaalde taalmiddelen gepoogd wordt een zaak te bedoelen. In de gewone
taal heeft de mens subjectieve bedoelingen met de dingen en de taal is daarbij een
middel. De gewone taal gaat dus uit van een tegenstelling van subject en object die
vervolgens door een subjectief beheersen en grijpen overbrugt moet worden ten koste
van de zaak zelf. Muziek is nu wezenlijk van deze taal onderscheiden: «GegenOber
der meinende Sprache ist Musik eine vom ganz anderen Typus. In ihm liegt ihr
theologischer Aspekt. Was sie sagt ist als Erscheinendes bestimmt zugleich und
verborgen. Ihre Idee ist die Gestalt des g8ttlichen Namens. Sie ist entmythologisiertes
Gebet, befreit von der Magie des Einwirkens; der wie immer auch vergebliche
Versuch, den Namen selber zu nennen, nicht Bedeutungen mitzuteilen. 24 Het doel
van de muziek is een intentieloze taal. Een taal die niet begrijpt door in te grijpen in
de zaak die zij wil zeggen, maar die alleen maar uitdrukking van de zaak zelf is.
Deze idee stamt van Walter Benjamin.
De intentieloze waarheid zegt dat de waarheid niet gepakt kan worden en zelf
eerder de intenties pakt. De mens gaat niet op de waarheid af, maar de waarheid
komt op de mens toe. De muziek is zelf niet onmiddellijk de Naam, maar staat wel
in een onmiddellijke relatie met de Naam en daarmee met het absolute. De menende
taal probeert volgens Adorno het absolute bemiddeld door haar intenties uit te
drukken, maar daardoor ontglijdt het absolute haar, omdat ze het daardoor radicaal
in de sfeer van de eindigheid, dat is de sfeer van de bedoelende intenties van het
eindige subject, trekt. Dit is uiteindelijk het motief van de regels van Rilke die we
geciteerd hebben. In de muziek ligt dit iets anders. In zekere zin treft muziek het
absolute onmiddellijk, maar daarmee heeft ze het niet te pakken: "Musik trifft es
unmittelbar, aber im gleichen Augenblick verdunkelt es sich, so wie uberstarkes
Licht das Auge blendet, welches das ganz Sichtbare nicht mehr zu sehen vermag. .25
De muziek wordt in zekere zin gestraft met blindheid voor en door wat ze gezien
heeft. De zin van de muziek bestaat er in dit geziene op de een of andere wijze,
altijd terug te vinden en, altijd inadequaat, tot uitdrukking te brengen.
Muziek doet dit nu niet zozeer positief, omdat ze a. h.w. positief over andere
middelen dan de menende taal zou beschikken. Zij doet dit veeleer negatief omdat

24. TH.W. Adorno, Fragment
25. A.w. biz.254.

Ober Musik und Spraehe, in: Quasi una Fantasia, a.w.

biz.252.
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haar taal de dood is van alle intenties en daarom boven de intentionele taal staat.
Muziek is volgens Adorno veelbetekenend, omdat ze de dood is van alle betekenis.

2.2.2 Muziek als woordeloze taal
Net als alle menende taal is muziek een betekenissamenhang. Dat deze muzikale
samenhang verwant is aan taal blijkt voor Adorno niet alleen al daaruit dat muziek
bestaat uit een volgorde in de tijd van gearticuleerde klanken, maar ook uit het feit
dat de vorm, de structuur ervan, in de vormenleer altijd parallel bekeken wordt aan
een taalbouwsel. Er wordt gesproken over muzikale zinnen, hoofdzinnen en bijzinnen, over frasering, over punten en komma's, etc. In deze samenhang meldt zich ook
een betekenis, maar nu niet als een doorgaand en samenhangend betoog, maar
veeleer, in Adorno's terminologie, «intermittierend". Adorno wil daarmee zeggen dat
we in het beluisteren van muziek de ervaring kunnen hebben dat daarin iets of
iemand iets van zichzelf wil zeggen zonder dat we deze mededeling als zodanig
en
in zijn betekenis kunnen vastleggen. Dan gaat dat moment precies weer verloren en
we worden doorverwezen naar een volgend moment. We kunnen die betekenis nooit
fixeren. Wanneer we dat proberen, speelt de muziek a.h.w. stommetje. We raken
dan op een dood spoor.
Adorno vergelijkt de taal van de muziek wel eens met gebarentaal of andere
woordeloze manieren van toch echt menselijke uitdrukking. Juist in het gebaar gaat
muziek boven alle directie intenties uit en daarmee boven alle subjectiviteit en alle
daarmee verbonden zin. De oorsprong van de muziek in de gebarentaal zegt volgens
Adorno: «Er ist gestischer Art und nah verwand dem des Weinens. Es ist die Geste
des L6sens. Die Spannung der Gesichtsmuskulatur gibt nach, jene Spannung, welche
das Anlitz, indem sie es in Aktion auf die Umwelt richtet, von dieser
zugleich
absperrt. Musik und Weinen 6ffnen die Lippen und geben den angehaltenen Menschen los. I26 Uiteindelijk is dit loslaten, dit opheffen van de spanning een uiting van
verzoening.
Adorno karakteriseert deze verzoening als een verzoening van identiteit en nietidentiteit, als opheffing van vervreemding. Zowel huilen als zingen getuigen van de
dijkdoorbraak van de verdinglijkende subject-object tegenstelling. Die opheffing, die
nog toekomstig is, verschijnt in de gestalte van de terugkeer van de eigenlijke
werkelijkheid: "Der Mensch, der sich verstr6men liisst im Weinen und einer Musik,
die in nichts mehr ihm gleich ist, l sst zugleich den Strom dessen in sich zurOckfluten, was nicht er selber ist und was hinter dem Damm der Dingwelt gestaut war.
Als Weinender wie als Singender geht er in die entfremdete Wirklichkeit ein. > Die

26. Th.W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, a.w. blz. 122. Vgl. Ober
das gegenwartige
Verhaltnis von Musik und Philosophie, a.w. biz. 154.
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Triine quillt, die Erde hat mich wieder < danach verh t sich die Musik. So hat die
Erde Euridyken wieder. Die Geste der ZurOckkehrenden, nicht das GefOhl des
Wartenden beschreibt den Ausdruck aller Musik und w8re es auch in der todeswurdigen Welt.•27 Het citaat in het citaat «Die Triine quillt", etc. is een tekst uit Goethes
Faust. Het zijn de woorden waarmee Faust zijn reactie op het horen luiden van de
Paasklokken formuleert. De verbinding met de christelijke opstandingsgedachte laat
Adorno weg om er een griekse verbeelding van de (on)sterfelijkheidsgedachte aan toe
te voegen.
In deze stomme taal nu ligt precies het raadselkarakter van alle muziek. Dit
karakter van de muzikale taal, waardoor muziek zich onderscheidt van de gewone
intentionele taal, wordt door Adorno positief gewaardeerd! In een brief aan Walter
Benjamin formuleert Adorno deze toedracht als volgt: «die Zweideutigkeit der Geste
ist die zwischen dem Versinken in Stummheit (mit der Destruktion der Sprache) und
dem sich erheben aus ihr in Musik „28

2.3 Muziek en "intellektuelle Anschauung"
Deze eigenaardige, maar heel relevante toedracht wordt wat duidelijker wanneer we
kijken naar de achtergrond van deze theorie in de "Dialektik der Auflddrung". Daar
wordt duidelijk een relatie gelegd met de idee van de «intellektuelle Anschauung"
Adorno plaatst zijn opvatting van de Naam, geinspireerd door de Romantiek,
tegen de achtergrond van theoriean over het beeldschrift, de hiBroglief, als eenheid
van teken en beeld. Als een dergelijke eenheid, waarmee het kunstwerk verwant is,
is het tevens de eenheid van betekenis en zaak. De zintuiglijkheid van de taal is nog
niet puur tot een verwijzend teken geworden die in een eenduidige betekenis wordt
vastgelegd. De taal van het beeld, en dit geldt volgens Adorno ook nog voor de
Naam, is een taal waarin de zaak zelf ofwel de inhoud zelf in zintuiglijke en materiale gestalte aanwezig is. De betekenis is immanent in het betekenende aanwezig.29 Dat is de leer van het symbool. De kunst is hieraan nog het meest verwant,
terwijl de wetenschap gebaseerd is op de taal als eenduidig verwijzend teken.
De scheiding tussen teken en beeld die in de geschiedenis is opgetreden en
daarmee de scheiding tussen kunst en wetenschap markeert, heeft de filosofie
gethematiseerd in het probleem van de verhouding tussen zintuiglijke aanschouwing
en begrip: "Der Abgrund der bei der Trennung sich auftat, hat Philosophie im
Verhiiltnis von Anschauung und Begriff erblickt und stets wieder vergebens zu
schliessen versucht; ja durch diesen Versuch wird sie definiert. Meist hat sie sich

27. Th.W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, a.w. t.a.p.
28. Th.W. Adorno, Ober Walter Benjamin, Suhrkamp, Frankfurt 1970, Brief I, biz. 109.
29. Th.W. Adorno, Dialektik der Aufklarung, G.S., bd. 3, biz.3340.
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freilich auf die Seite gestellt, von der sie den Namen hat. Platon verbannte die
Dichtung mit der gleichen Geste wie der Positivismus die Ideenlehre."30 Het is van
belang hier te zien dat Adorno bij Plato niet de anamnesis en het zien, de geestelijke
aanschouwing, naar voren haalt als de platoonse correctie op het verstandelijke
denken. Hij presenteert de zaak zo alsof Plato door zijn verbanning van de kunstschoonheid de kampioen van het begrippelijke denken zou zijn, wiens leer vervolgens
op dezelfde wijze door het positivisme hetzelfde wordt aangedaan als hij de kunst
aandeed.

Vervolgens wordt nu Schelling naar voren gehaald als degene die de aanschouwing weer boven het begrippelijke denken heeft gesteld. Maar dan gaat het dus over
de aanschouwing van het kunstwerk: "Als Ausdruck der Totalitat beansprucht Kunst
die WOrde des Absoluten. Die Philosophie ist dadurch zuweilen bewogen worden ihr
den Vorrang vor der begrifflichen Erkenntnis zuzusprechen. Nach Schelling setzt die
Kunst da ein, wo das Wissen die Menschen im Stich lasst. Sie gilt ihm als 'das
Vorbild der Wissenschaft, und wo die Kunst sei, soll die Wissenschaft erst hinkommen.' Die Trennung von Bild und Zeichen wird im Sinn seiner Lehre, 'durch jede
einzelne Darstellung der Kunst vollstandig aufgehoben.' Solchem Vertrauen in Kunst
war die bOrgerliche Welt nur selten offen."31 Schelling beoogt uitdrukketijk, zoals
we reeds in het vorige hoofdstuk gezegd hebben, de esthetische ervaring van het
kunstwerk als de objectivering van de intellectuele aanschouwing te zien. Dat is de
context waaruit de citaten van Schelling stammen die Adorno gebruikt. In deze
context komt vervolgens ook de Naam ter sprake. De Naam is ook zoiets als een
hieroglief. een eenheid van betekenis en beeld, van betekenis en betekenisdrager,
uiteindelijk van een zijnde met zichzelf. De joodse God heeft juist als Naam «te
zijn"!

De eenheid met het zijn van de Naam blijft bewaard in het jodendom maar nu
door het verbod de godsnaam uit te spreken, opdat niets eindigs verabsoluteerd
wordt. Hoewel de eenheid van zijn en Naam bewaard blijft is de Naam, vanwege de
negativiteit, geen symbool meer. In eigenlijke zin kan de Naam niet uitgesproken
worden. De werkelijkheid van de Naam wordt het meest eer aangedaan en erkend
door haar niet uit te spreken. Op deze wijze interpreteert Adorno het joodse beeldenverbod.
In de muziek gebeurt zoiets, zo hebben we bij Adorno's interpretatie van
Schunberg gezien, als het uitspreken van de Naam dat zich tegelijkertijd ervan
bewust is dat de Naain niet uitgesproken kan worden.
Deze verbinding van de Naam, in de vorm van het beeldenverbod, met een
theorie van een voorrang van de esthetische aanschouwing, in de vorm van puur
instrumentale muziek, boven het begrip is van wezentijk belang voor Adorno. Voor

30. A.w., biz.34-35.
31. T.a.p.
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Adorno's opvatting van muziek als taal is het belangrijk te zien dat hij in de terminologie van een taaltheorie weer het centrale probleem stelt van de verhouding tussen
zintuiglijke aanschouwing en het begrip. Het kunstwerk als een taalvorm waarin de
zaak zelf aanwezig is, is de eenheid van idealiteit en zintuiglijkheid. Het kunstwerk
toont deze idealiteit in de zintuiglijkheid, die niet naar iets buiten zichzelf, maar
steeds in zichzelf doorverwijst.
De menende taal is volgens Adorno ook wel een geheel, maar daarin maakt zich
de betekenis los van de zintuiglijkheid die tot pure verwijzing wordt gedegradeerd.
De menende taal staat in parallellie met het zintuiglijke feit als geval van een wet of
van een begripsverhouding. Wanneer de intentionele taal een geheel is, verwijst
betekenis naar betekenis zonder dat de zintuiglijkheid er nog zelfstandig aan te pas
komt. Maar dan is de totaliteit als eenheid van beide en daarmee het absolute
verloren gegaan en het absolute is niet meer de inhoud van het taalgebeuren zellf.
Doordat het absolute de inhoud is van het kunstwerk verliest hierin de zintuiglijkheid
tegelijk met de verwijzende functie ook de eenzinnigheid van betekenis.
Deze eenzinnigheid verliest het kunstwerk des te meer, omdat het absolute
eigenlijk alleen op negatieve wijze in het kunstwerk aanwezig is. Het absolute is
nooit te «hebben", noch op de wijze van de menende noch op de wijze van de
intentieloze taal.

2.4 Muziek als negatieve verschijning van het absolute
Adorno vat vervolgens de muzikale taal en haar relatie tot het absolute uiteindelijk
negatief op. Zoals in het muzikale kunstwerk ieder element op zich staat maar
zichzelf door zijn plaats in de samenhang transcendeert, zo transcendeert het kunstwerk als geheel nog in zekere zin zichzelf. Dat het kunstwerk een negatieve relatie
tot het absolute heeft, geeft het toch een vorm van verwijzing naar buiten, maar op
een andere wijze dan de intentionele taal. Op grond van deze negatieve relatie meent
Adorno dat de kwalificatie die hier uiteindelijk op ieders lippen ligt, nl. die van
kunstreligie, niet van toepassing is. Het antwoord op de vraag of Adorno niet een
joods-negatieve i.p.v. een grieks-positieve kunstreligie ontwerpt, stellen we voorlopig
nog uit.
2.4.1 De absolute eenheid als toekomst
De historische achtergrond die Adorno aan zijn theorie van de Naam geeft in de
"Dialektik der Aufklarung", laat soms iets van de romantische idee vermoeden van
een oorspronkelijk, idyllisch tijdperk, waarin de mens nog geheel en al 6dn was met
die totaliteit, zonder enige vorm van subject-objectsplitsing, etc. Deze totaliteit zou
dan tot uitdrukking komen in het symbool dat als eenheid van het zintuiglijke en het
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geestelijke, en als verschijning van het geheel in het bijzondere ook een religieus
esthetische eenheid zijn. Deze indruk wordt noch versterkt door het feit dat hij in de
"Dialektik der Aufklarung" veel gebruikt maakt van in het interbellum populaire
theorieEn uit de culturele anthropologie over de primitieve mens die de subjectobjectsplitsing niet zou kennen en in mystieke participatie met de wereld zouden
leven. Ook aan de Romantici als Herder, Creuzer en Schelling, een eeuw tevoren,
waren dergelijke gedachten niet vreemd.
lets hiervan is wel in Adorno's werk aanwezig, hoewel hij zijn best doet zijn
theorie te onderscheiden van een vervreemdingstheorie die uitgaat van een goede
oertoestand van de mens. Die oertoestand is eerder een toekomstperspectief. Wanneer
Adorno dan ook zegt: "Als Sprache geht Musik auf den reinen Namen, die absolute
Einheit von Sache und Zeichen, die in ihrer Unmittelbarkeit allem Menschlichen
Wissen verloren ist". dan is deze uitspraak eerder een opdracht iets nieuws tot stand
te brengen dan een oorspronkelijke toestand te herstellen.32 In dit verband citeert
Adorno met voorliefde een uitspraak van Karl Kraus: «Ursprung ist das Ziel".33 De
ware oorsprong moet nog gevonden en gemaakt worden.
Die ware oorsprong is dus een soort tweede onmiddellijkheid. Wet kan het
vinden hiervan beschreven worden in termen van de terugkeer van het verloren
gegane, van het vergetene, etc. Dit motief zijn we juist bij de muzikale ervaring
tegengekomen als dat van de verzoening. Daarmee wil Adorno zeggen dat in de
realisering van de oorsprong aan de mens niet iets uitwendigs overkomt, maar dat
heel de geschiedenis van de mens daarin tot vervulling, rust en tevens opheffing
komt. De realisering van die oorsprong en die toekomst is tevens de realisering van
het ideaal van de Naam, uiteindelijk van de ware totaliteit van mens en mens, en van
mens en natuur. Deze realisering betekent de vervulling en daarmee tevens het einde
van de kunst: "W8re die Musik fOr einen Augenblick gelungen, worum die T6ne
kreisen, dann w8re das ihre Erfullung und ihr Ende. 34
Er is dus een einde van de muziek en daarmee van alle kunst dat bestaat in haar
vervulling en een einde van alle kunst dat bestaat juist in het niet toekomen aan haar
vervulling! Dit laatste is het proces van ontkunsting. Het ware einde van de kunst
zegt tevens dat kunst niet positief de verschijning, maar veeleer de anticipatie en
voorbode op de absolute vervulling is. Als voorbode en anticipatie op de eigenlijke
vervulling is kunst altijd een lukkende mislukking, d.w.z. een fragment. Adorno
verbindt beide einden als volgt: "Erst einer befriedeten Menschheit wurde die Kunst
absterben: ihr Tod heute, wie er droht, wiire einzig der Triumph des blossen Daseins
Ober den Blick des Bewusstseins, der ihm Stand zu halten sich vermisst.„35 Heden-

32.
33.
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35.

Th.W. Adorno, Ober das gegenwartige Verhalmis von Philosophie und Musik, a.w. biz. 154.
Negative Dialektik, a.w. biz. 158 e.v., vgl.274.
Th.W. Adorno, Oher das gegenwartige Verhdltnis von Philosophie und Musik, a.w. biz. 155.
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tendage wordt kunst in haar transcendentie over het feitelijke en daarmee als (re)presentatie van het absolute bedreigd. Wanneer echter kunst positief vervuld is van het
absolute, is de feitelijke situatie dit tevens en is zij dus niet meer het «blosse Dasein", maar de werkelijkheid van de utopie.

2.5 Evaluatie
Met het oog op de kwestie waar het ons om gaat, de voorrang van de esthetische
ervaring van het kunstwerk, net als de metafysische ogenblikservaring, boven de
begrippelijke discursiviteit willen we nu deze uiteenzetting van de Naam als een
religieus of theologische gekleurde uitdrukking van een totaliteits- en absoluutheidsideaal afronden.

In Adorno's opvatting van muziek als taal en zijn theorie van de Naam hebben
we te doen met een muzikaal aanschouwingsideaal. Alleen in die context heeft
Adorno's uitspraak over het muziek als «das Absolute als Laut" zin. Dit betekent
vervolgens ook dat deze muzikale aanschouwing tevens een kenideaal is. Ze doet het
absolute meer recht dan de intentionele taal die in de muzikale aanschouwing en
daarmee in de kunst haar eigenlijke voorbeeld moet zien. Dat verbindt dan ook
Adorno's opvatting, hoe onderscheiden ook, met het metafysisch ideaal van het

schouwen en met b.v. Schellings theorie van de "intellektuelle Anschauung" als
objectief geworden in het kunstwerk. Voor Adomo is dus deze aanschouwing de
muziek. Wat aanschouwd wordt, is de realiteit van de Naam die uiteindelijk negatief
is.

In zijn "Negative Dialektik" ziet Adorno in de Naam het kenideaal zonder meer.
Hoe men zou moeten denken, zo stelt Adorno, heeft in de taal zijn verre en onduidelijke oerbeeld in de Naam. De Naam heeft als kenmerk dat deze op de zaak zelf
gericht is, maar deze zaak niet categoriaal inkadert. Onversmalde kennis wil wat de
Naam belooft en toch weer afschermt tegen een al te grote nabijheid. 36
Een ervaring van de werkelijkheid van de Naam die zich aan iedere te dichtbij
komende bepaling, zowel van begrip als van beeld, onttrekt, beschreef Walter
Benjamin eens aan de hand van een droom over Parijs, waarin hij op de linkeroever
van de Seine voor de N6tre Dame stond, maar waarin deze voor hem geheel
onherkenbaar was geworden: «Und was mir Oberwiiltigte war Sehnsucht. Sehnsucht
nach eben dem Paris, in dem ich hier im Triiume mich fand. Woher also diese
Sehnsucht? Und woher dieser ihr ganz entstellten Gegenstand? - Das macht: im
Traume war ich ihm zu nahe gekommen. Die unerhdrte Sehnsucht, welcher hier, im
Herzen des Ersehnten mich befallen hatte, war nicht, die aus der Ferne zum Bilde
drangt. Es war die selige, die schon die Schwelle des Bildes und Besitzes Oberschrit-

36. Negative Dialektik, a.w., biz.61.

De absolute muziek

131

ten hat und nur noch von der Kraft des Namens weiss, aus welchem das Geliebte
lebt, sich wandelt, altert, sich verjOngt und, bildlos, Zuflucht alter Bilder ist. I37
Muziek is uiteindelijk voor Adorno beeld van het beeldloze. In de muziek komt
dan ook in de idee van de dood van de intentie tevens de Naam naar voren. Adorno's
kenideaal is dat van een intentieloze waarheid, d.w.z. van een waarheid die zich niet
te kennen geeft aan een actief toegrijpende begrippelijke activiteit, maar die zichzelf
toont en die daarmee de dood van alle intentionaliteit is. Deze vervulling beschrijft
Adorno als de utopie van het denken dat, zich volledig overgevend aan de zaak,
bevrijd wordt van de arbeid: "Wahr wurde es, wo es befreit ist vom Fluch der Arbeit
und in seinem Objekt zu Ruhe kommt. 38 Maar deze dood is tevens de vervulling
van alle begrippelijkheid. Adorno bepaalt de aard van die vervulling niet positief,
waardoor onduidelijk blijft of de vervulling de dood is van de begrippelijkheid, in de
zin van het positief vervuld zijn van de begrippelijke activiteit, zodat ook het streven
van de discursiviteit ophoudt, of dat, andersom, de dood zelf de vervulling is van de
begrippelijkheid. Het begrip zou dan in zijn negativiteit, zonder eigen positieve
bijdrage, uitgeschakeld zijn. In dit laatste geval, zeker bij Adorno aanwezig, krijgt
een irrationaliteitsideaal zijn kansen.
De Naa,n is de vervulling van alle filosofisch streven en daardoor zijn kunst,
m.n. de muziek, en filosofie aan elkaar verwant en geketend: «In den utopischen und
zugleich hoffnungslosen Anstrengungen um den Namen liegt die Beziehung der
Musik zur Philosophie, der sie eben darum in ihrer Idee viel naher steht als jede
andere Kunst.„39 Alle inspanningen van de filosofie zijn dus gericht op kennis van
de Naam, maar deze kennis is de muziek uiteindelijk eerder toegankelijk dan de
filosofie. Alleen via de kennis van de esthetische, dus muzikale aanschouwing is er
dus een toegang tot het absolute. Hier ligt nu de verwantschap van Adorno's denkwijze met Schellings opvatting van kunst als het organon van alle filosofie.
Maar nu komt wel het probleem van de vervulling van het begrip, van alle
categoriale en volgens Adorno intentioneel-toegrijpende taal op scherp te staan. De
eerste vorm waarin zich de moeilijkheid van het begrip presenteert, is nl. die van de
mogelijkheid van begrippelijke kennis van kunst, wanneer kunst juist als dood van
het begrippelijke en intentionele kennen de belichaming van, en toegang tot het
absolute is. In het kielzog hiervan ontstaat het reflectieprobleem. Wanneer wat kunst
is en wat esthetische ervaring is niet begrippelijk benaderd kan worden, wat is dan
de status van ons denken over kunst? Wanneer de Naam de vervulling van het
kenideaal is. waarin het begrippelijke denken doodloopt, wat blijft er dan over van
het begrip kunst?

37. W. Benjamin, Kurze Schatten, in: Illuminationen, Suhrkamp, Frankfurt 1977, biz.299.
38. Th.W. Adorno, Anmerkungen zum philosophischen Denken, in: Stichworte, G.S. bd. 10.2,
Suhrkamp, Frankfurt 1977, biz.607.
39. Th.W. Adorno, Ober das gegenwartige Verhaltnis von Philosophie und Musik, a.w. biz. 154.
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Het blijkt bij Adorno dat de Naam als voornaamste kenmerk van kunst definitie
en begrip van kunst onmogelijk maakt. Dit probleem willen we nu bij Adorno
aanpakken. Het geeft een doorblikje in Adorno's filosofie voorzover hij probeert niet
alleen kritiek te geven op de functie van het begrip bij andere filosofen, maar ook
zelf probeert a.h.w. zonder positieve functie van het begrip te filosoferen. Van

daaruit kunnen we de verwisseling van het metafysisch schoonheidsideaal met dat van
het moderne autonome kunstwerk bij Adorno duidelijk maken. In het motief van de
Naam als eenheid van de zaak met zichzelf, als eenheid van zaak en uitdrukking
verbindt Adorno een joodse gedachte met heel klassieke gedachten uit de metalysica.
Zeker blijkt dit wanneer deze "zaak zelf" alleen op een niet- of bovenbegrippelijke
wijze, ziend-niet ziend gekend kan worden. Al deze motieven komen natuurlijk ook
weer terug bij de ervaring van het menselijk kunstwerk. Maar wei is het de vraag of
deze motieven in hun absoluutheid op het menselijk kunstwerk en de ervaring ervan
toepasbaar zijn. Op die verwisseling van de metafysische schoonheidservaring met
die van het menselijk kunstwerk zullen we kritisch ingaan om dan vervolgens de
eigen aard van Adorno's denken over kunst te bepalen.

2 De onmogelijkheid van een begrip van kunst

Adorno stelt de vraag naar de mogelijkheid van het begrip van kunst altijd vanuit een
concrete context. Die context blijkt altijd weer het probleem van het einde van de
kunst in de vorm van ontkunsting van de kunst te zijn. Adorno is gefascineerd door
de crisis in de kunst en vraagt zich af of kunst nog wel bestaansrecht heeft. Bij deze
crisis heeft Adorno niet alleen bepaalde ontwikkelingen in de moderne kunst op het
oog die hij niet meer kan volgen, maar ook de gewone concertpraktijk, de uitvoering
van het klassieke repertoire, het opera en oratoriumbedrijf. Juist in deze concrete
praktijk blijkt kunst niet meer de kracht te hebben over de feitelijkheid te transcenderen. Kunst is niet meer uitdrukking van een sfeer van verheffing boven, maar veeleer
van een uitzonderingssituatie binnen de feitelijkheid. Kunst is consumptiegoed en een
stuk koopwaar geworden. De huidige operapraktijk verdient daarom volgens Adorno
de imitatie door de Marxbrothers die, na de zangers vernietigend geparodieerd te
hebben, vervolgens letterlijk het hele toneel afbreken.w Dat is dan ook het beste wat
kunst kan overkomen wanneer ze tot consumptief cultuurgoed gedegradeerd is. Voor
kunst in het algemeen en muziek in het bijzonder geldt: «Musik die sich die Treue
h t, mdchte lieber gar nicht sein, m6chte im wOrtlichsten, wie es so oft bei Webern
041
heisst, verlfischen als ihre Essenz verraten, indem sie an der Existenz festhiilt.
In een dergelijke situatie krijgt de filosofie al gauw de vraag toegeschoven wat
muziek nu eigenlijk is. Op deze vraag moet de filosofie niet al te gauw toehappen
volgens Adorno. Misschien is de vraag wat kunst is en vervolgens de vraag naar het
bestaansrecht van kunst wel helemaal niet filosofisch te beantwoorden. Juist het
raadselkarakter van de muziek maakt volgens Adorno iedere beantwoording van de
filosofische vraag onmogelijk. Zeker wanneer deze vraag zich echt manifesteert als
een vraag naar wezen en oorsprong van de kunst of naar de fundamentele ontologische positie van kunst laat Adomo at zijn antithetisch-dialectische kunstgrepen los om
daarmee deze vraag als zinloos en onbeantwoordbaar te verklaren. Adorno's pijlen
zijn dan, ook wanneer hij geen namen noemt, meestal gericht op Heidegger en de
hermeneutiek in het algemeen.
Maar de afwijzing gaat verder en op een voor een filosoof eigenlijk heel verrassende manier: "Vor alle erkenntniskritischen Besinnung auf Recht und Ausweis
solcher Ursprungs- und Fundamentalfragen steht die Unmoglichkeit, an der Musik
irgend eine singuliire Kategorie zu bezeichnen, durch die man umfassend ihren Sinn,

40. A.w. biz. 150.
41. A.w. biz. 151.
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das also, um dessenwillen sie ihr Daseinsrecht hat, unmittelbar bestimmen k6nnte. "42 Tot nu toe spreken we over deze uitspraak alleen maar onze verbazing uit
omdat hier filosofisch iets gezegd wordt over kunst dat al geldt voordat je het
filosofisch, in de zin van kenkritisch, op zijn geldigheidsaanspraken getoetst hebt.
Hier wordt toch geen muzikale positie ingenomen, zo moet je argumenteren, maar
een filosofische!
De filosofische positie die Adorno nu inneemt, maar niet expliciet begrondt en
verdedigt komt tot uitdrukking in zijn vraag of niet alles wat beeld, zij het beeld van
het beeldloze, en dus niet werkelijkheid is in de zin van het feitelijke, niet ontoegankelijk is voor de vraag naar wezen en bestaansreden. Juist omdat kunst de feitelijkheid overstijgt, overstijgt zij ook de vraag naar haar wezen, oorsprong, etc., omdat
deze vraag alleen maar aan feitelijke werkelijkheden gesteld kan worden. Daarom
onttrekt kunst zich aan een immanente begrondingssamenhang die alleen maar een
samenhang is van feitelijkheden die met hun begronding de zelfrechtvaardiging
hebben van hun bestaan. Daarom zegt Adorno van lonst: "Am Ende ist es die
raison d'etre einer jeglichen Kunst, sich der raison d'Btre, also der Rechtfertigung
des eigenen Daseins, nach den Masssthben einer wie sehr auch sublimierten Selbsterhaltung zu entziehen".43 Iedere vraag naar het wezen van de kunst kan daarom
volgens Adorno niet verder komen dan de herhaling van haar nu eenmaal bestaan,
juist omdat de vraag uit hetzelfde bereik komt van nuttigheidsrationaliteit die door
de kunst overstegen wordt. Van Adorno mag filosofie eigenlijk niet kunnen zeggen
wat kunst is want dan was het afgelopen met die eigen ondefinieerbare, de feitelijkheid overstijgende werkelijkheid die alle kennen overstijgt. Juist het utopische
karakter van de kunst zou door een positief begrip en door een definitie bedreigd
worden: "Die Negativitat des Begriffs von Kunst betrifft sie inhaltlich. Ihre eigene
Beschaffenheit, nicht die Ohnmacht von Gedanken Ober sie verbietet, sie zu definieren; ihr innerstes Prinzip, das Utopische, revoltiert gegen das naturbeherrschende
der Definition. I44 Adorno gaat zelfs zover dat hij meent dat filosofie al een idealistische "Vorentscheidung" getroffen heeft door te kiezen voor het medium van het
45
begrip. Door dit medium zou ze eigenlijk niet kunnen zeggen wat kunst is.
Omdat de filosofie alleen dit middel tot beschikking heeft, zou zij steeds een soort
schuld op zich laden. Kunst zou haar specificiteit kwijt raken wanneer je zou kunnen
zeggen wat kunst is.
Toch wordt de filosofie door de kunst uitgenodigd en verplicht naar haar wezen
en bestaansgrond te vragen, maar zou ze deze kunnen bepalen dan had ze de
werkelijkheid van de kunst te pakken. Adorno's conclusie is veelbetekenend:
42. A.w. biz. 152.
43. T.a.p.
44. Th.W. Adorno, Die Kunst und die Kunste, in: Ohne Zeitbild, Parva Aesthetica, G.S. bd. 10.1,
Suhrkamp, Frankfurt 1977, blz.451.
45. Th.W. Adorno, Asthetische Theorie, a.w. 382.
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«Vermochte Philosophie, wie sie es freilich stets wieder versuchen muss, und wozu
sie von der Kunst selber angehalten wird, die raison d'etre der Kunst zu bestimmen,
dann ware Kunst in der Tat ganz von der Erkenntnis aufgel8st und damit im strengen
Sinne uberholt.„46 Kunst als kenideaal komt in gespannen verhouding tot het
begrippelijke kennen te staan. We merken nu dat, wanneer filosofie zou kunnen
zeggen wat kunst is, de kennis zou kunnen wat eigenlijk alleen kunst kan, zodat
kunst opgelost zou worden en door de kennis vervangen zou kunnen worden. Hier
willen we even bij aanknopen en deze zo gestelde verhouding ontrafelen om aan de
hand daarvan onze probleemstelling te ontvouwen.
Wat is de zin van deze opdracht aan de filosofie? Is filosofie niet aan het onmogelijke gehouden? Moet ze niet dat met kunst doen wat kunst haar uiteindelijk
verbiedt? Van de andere kant kun je de vraag stellen of kunst wel met deze ondefinieerbaarheid gediend is. Komt kunst niet in een voor haar vernietigend vals alternatief van kunst of kennis terecht, wanneer kunst niet als kunst bepaald en gekend kan
worden? Is dat juist niet het paradoxale gevolg van de geconstateerde onverenigbaarheid van kunst en filosofie dat, wanneer filosofie zou lukken als kennis van wat kunst
is, kunst vervangbaar zou zijn.
Bekijken we eerst van deze kant de verhouding tussen kunst en kennis bij
Adorno. Wanneer kunst niet begrippelijk bepaald kan worden, dan kunnen we of
iedere poging opgeven of menen dat de muzikale ervaring en aanschouwing zichzelf
genoeg is en dus ook de vraag naar haar wezen vervult. Deze stelling is wel bij
Adorno te vinden en zo zegt hij van muziek het volgende: "Sie blickt auf den der sie
anh6rt, mit leeren Augen, und je tiefer man sie in sie versenkt, um so unbegreiflicher
wird, was sie eigentlich soll, bis man lernt, dass die Antwort, wenn eine solche
m6glich ist, nicht in der Kontemplation liegt, sondern in der Interpretation: das also
derjenige Musik entditselt, welcher Musik richtig spielt, als ein Ganzes."47 We
krijgen hier dus serieus te horen dat muziek begrijpen betekent muziek maken. Op
zichzelf kun je hier nog wet enige zin aan verbinden, maar niet die van een correct
antwoord op de vraag naar wat muziek nu eigenlijk is. Voor Adorno is dit de
consequentie van het Naamkarakter van de muziek. Aan het slot van ons betoog
hieromtrent zullen we nog een andere formulering van deze toedracht presenteren.
1.1 Het begrip: tautologisch, abstract en onhistorisch

Nu gaan we in op de tegenstelling die Adorno maakt tussen dit begrijpen van muziek
als interpretatie, en tussen een juist begrip van kunst enerzijds en vervolgens het
"kenmatige". heerszuchtige begrip van kunst anderzijds.

46. Th.W. Adorno, Ober das gegenwartige Verhdltnis von Philosophie und Musik, a.w. biz. 153.
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Om welke concrete muzikale ervaring gaat het nu, wanneer Adorno meent dat het
begrip daar nooit aan kan komen? Citeren we hem op dit punt nog eens uitgebreid:
"Wenn kurz vorm Schluss des ersten Satzes der Sonate > Les Adieux < von
Beethoven, mit einer fluchtig entglditenden Assoziation als > Sinn <. Ober drei Takte
das Getrappel von Pferden wahrnehmbar wird, so sagt die Ober alle Worte erhabene
Stelle, das dies Verganglichste, der ungreifbare Laut des Verschwindens, mehr von
der Hoffnung der Wiederkunft in sich beschliesst, als je der Refiexion auf das
Urwesen des Gestalt suchenden Klanges offenbar wurde..48 Alleen een filosofie die
hier dichtbij kan komen, zo meent Adorno, die deze vergankelijke en micrologische
figuren vanuit de constructie van het geheel nabij kan komen, heeft voeling met het
raadselkarakter van de muziek zonder zich te kunnen vleien met de gedachte het op
te kunnen lossen.
Nu heeft deze passage wel alles in zich van de Adorniaanse "Weltanschauung".
In het kleinste moment van de sonate, wordt de hele zin ervan duidelijk; dit kleine
moment zegt tevens dat het vluchtigste, het vergankelijkste en het kleinste het
wezenlijke is, dit moment roept die associatie op van iets dat aan ons ontsnapt, maar
tevens zijn (terug)komst belooft. Deze muzikale zin is verder boven alle woorden
verheven. Daarom blijkbaar is deze zin niet toegankelijk voor begripsbepalingen die
trachten «het wezen" of nog liever het «oerwezen" van muziek te bepalen en dit
menen te kunnen vinden in bepalingen als "Gestalt suchender Klang". Deze bepalingen schieten altijd te kort om een ervaring als die van de Beethoven sonate nabij te
komen. Gemeten aan dit enige zinvolle criterium blijven die bepalingen altijd
abstract, tautologische en onhistorisch, zo meent Adorno. Alleen voeling met deze
ervaring kan voor de filosofie iets opleveren zonder dat zij zich vleien mag het
raadsel van de muziek op te kunnen lossen: "Nur eine Philosophie, der es wahrhaft
gel8nge, aus der Konstruktion des Ganzen solcher mikrologischen Figuren bis ins
Innerste sich zu versichern, gewiinne Fuhlung mit dem Riitselcharakter ohne doch
9 49
sich schmeicheln zu durfen, ihn aufzu16sen.
Van de filosofie wordt nogal iets verwacht. Ze zou a.h.w. zelf die sonate als een
geheel moeten kunnen (re)construeren om de zin van dergelijke micrologische figuren
en dus van de muziek en de muzikale ervaring te kunnen achterhalen. Dan zou de
filosofie de ervaring van het luisteren nog een keer over moeten doen, liefst met
behulp van een muzikale analyse. Adorno Ineent ook dat, zeker om de relatie tussen
innerlijke en uitwendige historiciteit van het kunstwerk te bepalen, van de filosofie
verwacht mag worden "solche Konstellationen bis ins Innerste nicht nur der technischen Verfahrensweisen sondern der musikalischen Charaktere selber zu bestimmen. .50

48. A.w. biz. 156.
49. T.a.p.
50. A.w. blz. 159.
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In ieder geval lukt het niet met wezens- en oorsprongsvragen die onmiddellijk op
de muziek afgaan; deze vragen leveren hoogstens een formeel a priori op van
muziek, waaraan je niet veel hebt: «Wer aber statt dessen unvermittelt, mit dem
Zauberschlag van Urworten das Geheimnis von Musik als solcher zu bezwingen
meint, beh t bloss leere H nde, Tautologien und Satze, die bestenfalls formale
Konstituentien liefern, wenn Musik Oberhaupt so etwas wie ein formales a priori hat,
denen aber eben das Wesen sich verflOchtigt, das durch den Habitus der Sprache und
=51
die Sorge um die vermeintlichen Ursprung ursurpiert wird.
nogal
ver,
Adorno gaat
maar tegelijk kun je je afvragen of hij van de filosofie
niet teveel en te weinig tegelijk vraagt. Waarom zou de filosofie niet tevreden mogen
zijn met het bepalen van formele constituerende principes van wat kunst en muziek
is, waarom mag de filosofie het opstellen van een formeel a priori van muziek niet
tot haar eigen taak rekenen, en de nabijheid aan de muzikale ervaring aan die
ervaring zelf overlaten, omdat ze als die ervaring nooit begrippellijk en formeel
totaal achterhaalbaar is? Draait Adorno de zaken niet om? Adorno verwacht van de
filosofie zaken die alleen van de muziek zelf verwacht kunnen worden om vervolgens
te stellen dat filosofie dit niet kan, maar toch gebonden blijft aan haar opdracht het
wezen van de muziek te achterhalen. Bekijken we de argumenten van Adorno eens
nader, ze geven ons niet alleen een toegang tot onze probleemstelling, maar ook een
eerste inzicht in de eigen aard van Adorno's wijze van esthetica bedrijven.

1.2 De Naam als grond van de onmogelijkheid van een begrip van kunst
Wat bedoelt Adorno met het zog. tautologische karakter dat volgens hem wezensbegrippen van kunst hebben? Adorno meent enerzijds dat wezensbepalingen van
muziek in feite alleen maar nominaal zijn en dus alleen zeggen wat feitelijk zich
voordoet zonder dat dit enig inzicht oplevert in wat muziek is. Feitelijk zeggen ze
alleen maar, zo zou je kunnen zeggen: "muziek muziekt". Maar anderzijds laat
Adorno zich leiden door een uitspraak van Sch6nberg dat alleen muziek kan zeggen
wat muziek zegt: "Sagt Musik, nach Sch6nbergs Wort, in der Tat ein nur durch
Musik Sagbares aus, so nimmt sie damit ein Abgrundiges und zugleich im emphatischen Sinn Zufalliges an."52 Alleen muziek kan zeggen wat muziek te zeggen
heeft. De ervaring daarvan is verder niet met logische noodzakelijkheid vast te
pinnen en in een theoretisch kader te dwingen. Wat de muziek feitelijk te zeggen
heeft overkomt ons, is in die zin toevallig zonder daardoor triviaal te zijn. Hierop
berust Adorno's afwijzing van ieder wezensbegrip van muziek. Is dit nu terecht?
Zegt Schdnberg eigenlijk ook niet "muziek muziekt"?

51. A.w. blz. 156.
52. A.w. biz. 152.
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Is het zo dat, wanneer filosofie kan zeggen wat muziek is, zij feitelijk hetzelfde
zegt als wat de muziek zegt? Wanneer dat zo zou zijn, dan zou de filosofie uiteindelijk de muziek opgeslokt hebben. Maar impliciet veronderstelt Adorno daarmee dat
als gevolg van het feit dat alleen muziek kan zeggen wat muziek te zeggen heeft,
muziek uiteindelijk alleen zelf a.h.w. haar begrip zou kunnen formuleren. Deze
impliciete vooronderstelling verklaart Adorno's stelling dat een juist begrip van
muziek uiteindelijk uitmondt in een juiste interpretatie, dus weergave van muziek. Dit
hoeft nu elkaar niet te impliceren. Deze implicatie is onvruchtbaar voor zowel de
muziek als de filosofie omdat ze een concurrentieverhouding impliceert. Adorno
bekijkt die concurrentieverhouding maar van 66n kant. We hebben al Adorno's
opvatting geciteerd dat, zou het begrip kunst werkelijk kunnen begrijpen, dat dan
kunst overbodig zou zijn geworden. Maar bekijken we Adorno's visie op de interpretatie van muziek nu eens van de andere kant. Adorno verwacht dat een begrip
vormen van muziek uiteindelijk moet uitmonden in de muziek zelf. Wat is er dan
voor zinvols met het begrip gebeurt? Waarom zouden we proberen te begrijpen en
dus te filosoferen over kunst? Het begrip moet zijn absoluutheidsaanspraken opgeven
en zich onderdompelen in de muziek, zelf a.h.w. muziek worden. Wat levert dit op
voor de kennis van muziek? De ondergang van de heerschappij van het begrip levert
geen positieve zin op. Dit is de uiterste consequentie van de opvatting dat het begrip
heerszuchtige, het object vervalsende kennis is. Want dit is uiteindelijk geen kennis.
Een dergelijk begrip hoort ook te verdwijnen. Maar wat is de positief te formuleren
winst hiervan voor de "echte" kennis van de muziek?
Adorno's intenties worden iets begrijpelijker wanneer je met Adorno ervan
uitgaat dat de esthetische ervaring, en m.n. de muzikale, de vervulling van een
kenideaal is en daarmee zelf hoger staat dan het begrip en in zekere zin de intentie
van het begrip precies in zijn dood vervult. Maar daar zit dan precies het probleem.
Wanneer we nu "adorniaans" te werk gaan, dan mogen we niet meer vragen naar de
winst voor de "begrippelijke" kennis van de gedachte dat alleen muziek kan zeggen
wat muziek te zeggen heeft.
Laten we dan vragen naar de waarde van deze gedachten voor het ondergaan van
muziek. Gaan we nu door deze gedachten, deze negatieve reflecties echt beter luisteren, zodat daardoor de muziek beter tot ons gaat spreken waardoor dus haar specifieke, bovenbegrippelijke eigen aard beter tot haar recht komt. Bekijken we van hieruit
eens Adorno's afwijzing van het begrip van muziek op grond van de structuur van de
Naam in de muziek. Op grond hiervan zegt Adorno: "Davor erweisst sich die Suche
nach dem Sinn von Musik selbst, wie er im vernunftgem sen Ausweiss ihrer raison
d'8tre sich enthullen soll, als Tiluschung, als Pseudomorphose an das Reich der
Intentionen, zu denen die Musik kraft ihrer Sprach8hnlichkeit verfOhrt. Als Sprache
geht Musik auf den Namen....53 Juist als taal heeft muziek een rationaliteit, die lijkt

53. A.w. biz. 154.
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op de niet esthetische, maar een rationaliteit die blijkt uiteindelijk de dood van de
gewone, begrippelijke rationaliteit te zijn. Deze wordt net op een dwaalspoor gebracht.
Op grond van het raadselkarakter van de muzikale taal, uiteindelijk het raadselkarakter van de Naam, stelt Adorno: "Dies Hervortreten des Riitselcharakters von
Musik verfdhrt zur Frage nach ihrem Sein, wiihrend zugleich der Prozess der es
dahin fuhrte, die Frage verbietet. I54 Maar dit zwijgen van de vraag is een onvruchtbaar zwijgen. Zeker wanneer Adorno vervolgens in stelling brengt dat ook de muziek
uiteindelijk dit absolute, de Naam, dat door de filosofie gezocht wordt, zelf ook niet
echt "heeft", dan blijven we zitten met een driedubbele negatieve toedracht. Er is het
begrip, op zoek naar de Zaak zelf, die het vanwege zijn heerszucht niet te pakken
kan krijgen. Het moet zich oriEnteren aan de muziek, de gestalte van de Zaak zelf,
de Naam, het absolute als geluid, etc., maar het kan de muziek uiteindelijk niet
snappen ook weer vanwege zijn heerszucht. Vervolgens ontsnapt de Zaak zelf, de
Naam, het absolute uiteindelijk ook aan de muziek.
Met geseculariseerde vroomheid laat Adorno dan de zaak van de muziek weer
over aan de filosofie: «da sie (die Musik) doch als Kunst nichts ist als die sakular
festgehaltene Form des Gebets, die um Oberleben zu kannen, ihren Gegenstand sich
verbietet und ihm den Gedanken Oberantwortet. 55 Als met blindheid geslagen
aanschouwing heeft de muziek weer de filosofie nodig om te zeggen wat zij "eigenlijk" te zeggen heeft. Maar hoe kan filosofie deze taak volbrengen? Hoezeer men
Adorno ook zou willen volgen in zijn opvatting dat de schoonheidservaring iets heeft
van het onuitsprekelijke, toch kan men hem, wil deze opvatting ons toch iets te
zeggen hebben, niet volgen in deze abstract-negatieve verhouding van filosofie,
muziek en de Naam.
Deze verhouding keert zich uiteindelijk tegen Adorno zelf. Adorno zou pas
consequent zijn, wanneer hij niet meer over muziek filosofeerde, maar alleen maar
speelde, zoals een musicus plotseling achter de piano kan gaan zitten om een
bepaalde opvatting van hem over muziek te illustreren. Juist tegen Adorno zou je nu
moeten zeggen: "Treibe Musik, Sokrates!" Maar dan geef je geen antwoord op de
vraag wat muziek is.
Adorno haalt twee verschillende verhoudingen grondig door elkaar, wanneer hij
zegt dat alleen muziek kan zeggen wat muziek te zeggen heeft, en dat het juiste antwoord op de vraag naar het wezen van muziek de juiste interpretatie is. Ook deze opvatting keert zich tegen Adorno zelf. Zoals we nog duidelijk zullen maken bevat deze
opvatting de impliciete stelling dat de juiste ervaring van muziek ook haar eigen zelfbegrip meegeeft. Juist dan trek je muziek op een haar wezensvreemd terrein, nl. dat
van de theoretische reflectie, en wei met name wanneer je op basis daarvan argumenteert.

54. A.w. biz. 155.
55. T.a.p.
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Is het nu zo dat muziek tekort komt, wanneer haar wezen filosofisch bepaald zou
kunnen worden? Juist wanneer we inzien dat muziek maken en muziek begrijpen
twee heel verschillende zaken zijn, kun je ook stellen dat beide elkaar niet in de weg
hoeven te zitten. Vanuit deze positie gezien lijkt Adorno's terugverwijzing naar het
maken van muziek eerder op een weigering muziek te willen begrijpen. Op zich is
er niets tegen om muziek niet filosofisch te willen begrijpen. Verder is er ook niets
op tegen, veeleer zijn er alleen maar redenen voor om muziek te beluisteren en
muziek te maken. Maar dit is niet hetzelfde als muziek begrijpen. Dit laatste is
bovendien alleen maar leuk en interessant, wanneer het eerste blijft gebeuren. Vanuit
deze laatste positie kan er geen sprake van zijn dat een poging muziek te begrijpen
zou moeten overgaan naar het muziek maken, omdat dan het begrip zijn eigen werk
niet goed zou doen, nl. het begrijpen.
Voor Adorno echter is muziek datgene waaraan alle begrijpen en de heerszucht
van het begrip mislukt. Vragen naar de zin van muziek zelf, berust op een verwisseling van die aparte, muzikale gebarentaal met de intentionele.
In de vorm van een terugkoppelingsprobleem doet zich dan bij Adorno wel een
refiectiemoelijkheid voor. Juist daarin blijkt de abstract-negatieve verhouding. Want
wie of wat begrijpt en formuleert de mislukking als mislukking? De muziek of het
begrip? De muziek zegt op dit punt niets, omdat zij niet, zoals Adorno heel goed
weet, zelfreflexief kan zeggen wat zij is en niet is. Wanneer het begrip zijn mislukking formuleert dan is het blijkbaar via zelfreflectie tot zelfcorrectie in staat. Het kan
dan zeggen dat het de zaak fout heeft opgevat en dus heeft het zich door de zaak zelf
terecht laten wijzen.
Maar dan is het begrip niet alleen een heerszuchtige greep van buitenaf op de
muziek. Het heeft de eigen zin, de eigen "intelligibiliteit" van muziek in relatie tot
de zijne ontdekt en probeert vervolgens de verhouding correct te begrijpen. Deze
laatste verhouding kan Adorno niet stellen. De intelligibiliteit van muziek willen
ontdekken betekent voor Adorno, die zich hierin eigenlijk als rationalist openbaart,
altijd muziek gelijk maken aan het heerszuchtige begrip. Adorno wil net met de
muziek boven het heerszuchtige begrip uit, maar kan dan eigenlijk de zin en intelligibiliteit van deze poging niet meer positief stellen.
We hebben dit probleem al bij Kant gezien. Wil het begrip kunnen stellen dat er
een verhouding tot de werkelijkheid is, b.v. die van de onmiddellijke eenheid van het
verstandelijke en het zintuiglijke in de schoonheidservaring, dan kan het begrip niet
alleen maar een verhouding van tegenstelling zijn. Dit kan het in de analyse van de
schoonheidservaring zelf ontdekken. Hegel heeft daaruit de consequentie getrokken
die Adorno niet trekt, nl. dat de terugkoppelingsstructuur en reflexiviteit van het
begrip getuigt van zijn absoluutheid t.a.v. alle onmiddellijke eenheid. Adorno blijft
bij het onmiddellijkheidsideaal van de Naam staan als vervulling van alle streven naar
kennis zonder dit als een metafysisch aanschouwingsideaal te formuleren. Hoe
Adorno tussen beide posities in staat, thematiseren we dus nog apart.
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1.3 De consequenties van deze opvatting van het begrip
We kunnen Adorno verwijten dat hij uiteindelijk zelf tautologisch omgaat met het
begrip door begrippelijk te zeggen dat alleen muziek kan zeggen wat muziek te
zeggen heeft. We kunnen nu intern-begrippelijk de consequenties daarvan opsporen
in Adorno's argumenten tegen het begrip. Zich begevend op het vlak van de interne
begrippelijke kritiek blijkt dat Adorno's argumenten tegen het abstracte en onhistorische karakter van het begrip niet kloppen.
Adorno meent dat ieder begrip van muziek eigenlijk zo dicht mogelijk moet
blijven bij de specifieke ervaring hier en nu, maar dat dit voor verstandelijke kennis
nu net het moeilijke is omdat deze altijd van buiten af, afstandelijk werkt. Het
rationele denken is in die zin altijd intentioneel. Zijn bepalingen van het wezen van
muziek zijn altijd vage algemeenheden. Wanneer Adorno een definitie van muziek
bespreekt waarin deze bepaald wordt als een aparte tijd- en ruimtebeleving, onderscheiden van de empirische, dan kritiseert hij deze op het punt dat kunst toch ook
allerlei relaties heeft met de empirische beleving. Maar hij zal dan zelf echter niet
kunst expressis verbis vervolgens als een bepaalde verhouding van beide definieren.
Ook het aparte taalkarakter van muziek mag ons volgens Adorno niet verleiden
tot de definitie van muziek als een taal sui generis. Ook dit is maar een algemeenheid
en abstractie. Want naast het onderscheid met de rationele taal is er toch ook de
verwantschap, zo voert Adorno aan. Adorno denkt op dit punt dan zelf niet de
eenheid van eenheid en onderscheid, dus verschil en verwantschap in een onderlinge
verhouding. Vervolgens voert hij dan nog het probleem aan dat de moderne muziek
zelf in een rationaliseringsproces verwikkeld is waar in haar aparte taalkarakter ten
onder dreigt te gaan. De conclusie is dan volgens Adorno dat muziek op geen enkele
categorie vast te pinnen is.
Zonder namen te noemen richt Adorno dan zijn pijlen tegen allerlei wezens- en
zijnsvragen van heideggeriaanse snit. Er is geen enketvoudig zijn en wezen van
muziek met behulp waarvan muziek in haar eigen aard bepaald zou kunnen worden.
Maar Adorno snijdt deze pogingen zelf de pas af door het algemene en het bijzondere
tegen elkaar uit te spelen. Hooguit een formeel a priori zouden al deze pogingen
opleveren. Is dit nu zo weinig?
Een formeel a priori is alleen maar weinig wanneer je het niet verder ontwikkelt.
Maar toch is het van belang er mee te beginnen om muziek van het niet-esthetische
te onderscheiden b.v. met de categorie van tijd en taal. Dat doet Adorno toch zelf
ook! Maar daarmee is het proces van begripsbepaling nog niet afgelopen. Dit a priori
vraagt om nadere bepaling en voltooiing binnen zichzelf om steeds dichter bij het
bijzondere van kunst en muziek te komen zonder zelf de concrete ervaring te kunnen

achterhalen. Dat wil een begripsbepaling ook niet. Zij wil een ervaring doorlichten.
De gevolgen van Adorno's werkwijze worden duidelijk wanneer we zijn weigering bekijken muziek middels haar tijdskarakter te bepaten. Deze poging levert
volgens hem alleen maar een abstractie op, omdat de muzikale tijd van soort tot soort
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muziek z6 verschilt dat hun eenheid alleen die van de abstract-chronometrische tijd
zou zijn, dus in feite die van de temps d'espace. Dit is natuurlijk niet waar, hun
eenheid blijft die van de muzikale tijd, dus die van de temps durde, maar die is nog
niet nader bepaald in haar verschillende mogelijke concretiseringen. Maar, zich van
deze mogelijke kritiek bewust geworden, zegt Adorno dat het voor de muziek van
Webern en Bach veel belangrijker is dat ze ieder hun eigen vormgeving van de tijd
hebben dan dat ze samengevat kunnen worden onder de noemer van de muzikale
tijd.56 Dit geldt natuurlijk wel voor de beleving van de muziek van Bach en Webern, maar kan niet doorgaan als een antwoord op of als een geldige kritiek op de
mogelijkheid van een antwoord op de vraag naar het wezen van muziek. We vragen
(nog) niet naar het eigene van de muzikale tijdsbeleving van Bach en Webern
tegenover elkaar, maar naar het eigene van de muzikale tegenover de niet-muzikale
tijdsbeleving. Wanneer dat niet kan, dan kun je Bachs en Weberns werken niet samen
muziek noemen. Zij zouden elkaar dreigen uit te sluiten, omdat het werk van de 66n
tegenover dat van de ander niet muziek genoemd mag worden en dat kan toch niet

Adorno's bedoeling zijn.
Wat betekent dit dan voor de bepalingen van muziek als tijdskunst die Adorno
zelf gegeven heeft. Deze bepalingen dienen er veeleer toe de mogelijkheid van een
definitie van kunst in het algemeen en muziek in het bijzonder te ontkennen. Muzikale tijd is niet te pakken, omdat ze historisch steeds verschillend is en in steeds
verschillende contexten staat van historisch verschillende tijdsbelevingen. Het boven
gebruikte argument tegen Adorno's opvatting van de bijzondere componisten Bach en
Webern geldt natuurlijk ook tegen zijn opvatting van de bijzonder historische
perioden.

Verder is muziek juist op grond van haar proceskarakter niet fixeerbaar. Adorno's topbepaling van de muzikale tijd als verschijning van de empirische tijd, die je
als verhouding gedacht juist als een begrip van muziek zou kunnen zien, wordt dus
door Adorno net niet zo gebruikt. Adorno zal het tijdskarakter van de kunst eerder
gebruiken als argument tegen de definitie van muziek, die hij, naar mijn mening,
echter wel eerst zelf als "tijdkunst" gedefinieerd heeft! In het volgende hoofdstuk
gaan we wat verder in op de relatie van de definitieproblematiek met Adorno's
opvattingen over de idee en de inhoud van de kunstgeschiedenis. Nu kunnen we
afrondend zeggen dat Adorno wezensbegrippen en bepalingen van muziek blijkbaar
ziet als abstracte en statische, de concrete rijkdom van de bijzondere ervaring nooit
achterhalende en dus aan de muziek wezensvreemde zaken. Maar Adorno maakt dit
er zelf van door het algemene en het bijzondere, het formele uitgangspunt en de
ontwikkeling ervan tegen elkaar uit te spelen. Hij mist zodoende de kans te zien dat
de beperktheid van het begrip tegenover de ervaring, iedere ervaring, juist blijkt in
zijn steeds nadere bepaalbaarheid en vervolmaakbaarheid.
56. A.w. blz. 159.
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Willen wezensbegrippen lukken dan moeten ze, dat is de stilzwijgende vooronderstelling van Adorno, onmiddellijk, in dEn keer en in 6dn volzin totaal lukken. Dan
zou o.i. het wezensbegrip van kunst de kunst inderdaad vervangend en vernietigend
te pakken hebben. Adorno's moeilijkheden en eigenaardigheden op dit punt hebben
alles te doen met de Naam als een onmiddellijkheidsideaal dat als esthetisch ideaal
tevens de vervulling is van het kenideaal.
Citeren we afsluitend Adorno nog eens op dit punt om de relatie tussen muzikale
taal en menende en kenmatige taal nog wat specifieker voor ogen te krijgen. We
worden dan weer geconfronteerd met Adorno's opvatting dat muziek begrijpen
uiteindelijk betekent muziek maken. Juist omdat muziek iets taligs heeft, betekent
volgens Adorno muziek verstaan muziek interpreteren. Met een in ons kader
interessante, maar doelbewuste begripsverschuiving stelt Adorno: "Sprache interpretieren heisst: Sprache verstehen; Musik interpretieren heisst: Musik machen. "37 De
taal van muziek juist spreken betekent allereerst haar nadoen en niet haar ontcijferen:
"Nur in der mimetischen Praxis, die freilich zur stummen Imagination verinnerlicht
sein mag nach Art des stummen Lesens, erschliesst sich Musik; niemals einer
Betrachtung, die sie unabhiingig von ihrem Vollzug deutet. Wollte man in den
meinenden Sprache einen Akt dem musikalischen vergleichen, es ware eher das
Abschreiben eines Textes als dessen signikative Auffassung." Maar tot deze laatste
daad van overschrijven, een niet-signicatieve act, zou de menende taal wel over
moeten gaan, wil ze iets van muziek begrijpen.
Maar is dan niet net de tautologische dreiging voltooid waar Adorno zo bang
voor is? Adorno heeft alleen onder die voorwaarde gelijk met dit verwijt. Wanneer
filosofie zou moet zeggen wat muziek is, kan ze alleen zeggen dat muziek muziekt.
Dan kun je beter de muziek zelf laten spreken. Maar waartoe haar dan nog filosofisch ter sprake brengen?

1.4 Evaluatie
Adorno's positie komt eigenlijk hier op neer dat zijn opvatting van kunst als vervulling
van het kenideaal in conflict komt met de mogelijkheid deze toedracht als zodanig
begrippelijk-kennend te formuleren. Zou het begrip kunnen zeggen wat kunst is, dan
zou het zelf tot vervulling moeten komen in kunst en dus als en in een kunstzinnige
act moeten eindigen. In deze sterke zin heeft Adorno zijn positie niet vol kunnen
houden, want daardoor zou alle filosoferen, dus ook het zijne, overbodig worden.

57. Th.W. Adorno, Fragment Ober Musik und Sprache, a.w. biz.253.
We gaan in tegen de opvatting van C. Dahlhaus in, Das Verstehen" von Musik und die
Sprache der musikalischen Analyse, in, klassische und romatische Musikasthetik, Laaber Verlag
Laaber 1988, biz.318.
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Toch willen we niet bij de transcendentale kritiek op Adorno blijven staan dat hij
in conflict komt met de mogelijkheidsvoorwaarden van zijn eigen theoretisch bezig
zijn. Gezien alle wezenlijke momenten van de esthetische ervaring die we bij Adorno
zijn tegengekomen, zoals de totaliteitservaring, de ervaring van het ogenblik als een
"nunc stans", de onafleidbaarheid en het onbeschikbaar zijn van de muzikale
ervaring, een ervaring die vervolgens boven die woorden uitgaat omdat ze in relatie
staat tot de Naam, een absolute, geheel en al met zichzelf samenvallende werkelijkheid, lijkt het erop dat Adorno met behulp van de kunst de oude idee herformuleert
dat alle kennen eindigt in het zien.
Deze theorie heeft toch een heel achtbare status in de geschiedenis van de
filosofie. Binnen deze theorie geldt toch met name dat deze ervaring van het zien
boven alle begrippelijke discursiviteit uitgaat en eindigt in zwijgen omdat ze in
contact staat met een onuitsprekelijke, boven alle begrip en woord verheven werkelijkheid. Het begrip kan dus ook niet zeggen wat deze werkelijkheid en dus ook niet
wat deze ervaring in haar eigen aard nu eigenlijk is. In dit licht is Adorno's opvatting
helemaal niet zo gek. Adorno's uitspraken kunnen wellicht iets vertiezen van de
dreiging van absurditeit of van de paradox omwille van de paradox. Waarom zou de
idee dat alle kennen eindigt en zijn voltooiing vindt in het zien niet toegepast kunnen
worden op de ervaring van het kunstwerk? Bij de analyse van de Naam zijn we
verder al gestoten op de idee van de "intellektuelle Anschauung" !
We kunnen een wat beter begrip krijgen van Adorno's theorie wanneer we haar
plaatsen tussen de voormoderne opvatting over de verhouding van kennen en zien en
de moderne, m.n. hegeliaanse opvatting over de verhouding tussen het filosofisch
begrip en het kunstwerk. Niet alleen kan ons dan iets meer duidelijk worden van de
inhoud van zijn filosofie, maar ook van zijn verwantschap met filosofische motieven
uit de Duitse Romantiek, en juist daardoor ook van de literaire vorm van zijn

filosofie.

2.1 Van kennen en zien naar kunst en begrip: de visie van de metafysica
De metafysische opvatting van de verhouding tussen het begrippelijke kennen en het
zien als schoonheidservaring heeft haar historische wortels in Plato's opvatting van
het menselijk begrippelijke kennen als staande tussen rijkdom en armoede. Zijn
rijkdom heeft het begrip in een primair, aan alle discursief zoeken voorafgaand
contact met de werkelijkheid in de anamnese. Het begrippelijk kennen is voltooid in
het zien, wanneer het erin slaagt dit contact met de werkelijkheid zelf niet alleen
voor zichzelf als vooronderstelling te kennen, maar als de daadwerkelijke vervulling
van die vooronderstelling te ervaren.
We hebben bij P61tner gezien hoe in de filosofie van Thomas van Aquino dit
motief met dat van de schepping verbonden wordt. De begrippelijke discursiviteit
veronderstelt dat de mens, in zijn ontvankelijkheid voor de werkelijkheid, altijd al in
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eenheid verbonden is met de totaliteit van alle zijn. De actuele beleving van die
eenheid. met name als de eenheid met zichzelf in de eenheid van lichaam en geest,
is de schoonheidservaring. Daarin ervaart de mens in het lukken van de ken- en
wilsacten het gelukkig samenvallen met zichzelf. Deze ervaring heeft een moment
van onbeschikbaarheid, omdat ons streven deze overeenstemming zelf
niet als
resultaat produceert, maar veeleer met het lukken van zichzelf overvallen wordt. Dit
had te doen met de accidentaliteit van de kenact die er tenslotte de uitdrukking van
is dat wij als geschapen wezens aan onszelf gegeven zijn en niet, zoals de schepper
zelf, volledig met onszelf samenvallen. Deze onbeschikbaarheid is reden voor de
verwondering. Alleen God zelf, in zijn absolute zelfdoorzichtig schouwen, is volledig
Edn met zichzelf en verwondert zich niet.
Ook bij de neoscholastieke auteur de Petter kunnen we een uitwerking van deze
verhouding zien op een manier die soms, omdat ze tegen Husserl gericht is, verwantschap vertoont met gedachten van Adorno en Benjamin. Hij noemt die verbondenheid
met alle werkelijkheid een impliciete zijnsintuitie die voor alle begrippelijk kennen
noodzakelijk is. Dit begrippelijk kennen is uiteindelijk een eindige vorm van kennen
en dus niet het eigentijke kennen als zodanig. Ook bij hem is het uiteindelijke
kenideaal, het absolute kennen, de aanschouwing. Maar dit kennen is alleen aan God
zelf voorbehouden als absolute zelfaanschouwing. Het menselijke begrippelijke
kennen is slechts een eindige vorm daarvan. Dit kennen is uitdrukking van een
onvolmaakte zelfidentiteit. Het is kennen door deelhebbing. Die deelhebbing is de
basis van de impliciete intuitie.
Dat ons kennen eindig is blijkt uit de intentionaliteit en de begrippelijkheid. Het
uiteindelijke kenideaal is dat van een niet-intentionele waarheid! De intentionele aard
van ons kennen duidt op een onvolmaakte identiteit, op een afstand, en daarmee op
een subject-object verhouding.58 Zo zou je kunnen zeggen dat ook hier het begrip
streeft naar de opheffing van zichzelf in zijn vervulling. Maar het begrip is onophefbaar, omdat de zijnsintuitie onophefbaar impliciet is. Dat komt in de begrippelijke
activiteit tot uitdrukking en z6 manifesteert zich de menselijke eindigheid. Over de
vervulling in de vorm van een vervuld ogenblik van zien kan het begrip niet beschikken. Dit moment is onbeschikbaar. Wel weet het begrip in zijn zelfreflectie dat het
niet geheel buiten een dergelijke werkelijkheidservaring staat. De onbeschikbaarheid
van een dergelijk moment van werkelijkheidservaring toont ons aan onszelf gegeven
Zljn.

Het verschil met Adorno blijkt juist daarin dat in de verhouding tot het schouwen
het begrip niet alleen maar negatief bepaald wordt. Het weet zelf dat het niet niets is
vanuit de zelfreflectie, waarin het weet dat het op een moment van schouwen, de

58. D.M. De Petter, Begrip
II en Ill.
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werkelijkheid, Paul Brand, Hilversum-Antwerpen 1964, m.n. hfst.
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intuitie, berust. Zou dit niet zo zijn, dan zou alle streven naar kennis en daarin naar
zelfidentiteit zinloos zijn. Precies dit moment missen we bij Adorno.
Een heel belangrijk onderscheid met Adorno is verder dat volgens deze metafysica de schoonheidservaring niet speciaal beleefd wordt aan het menselijke kunstwerk. De schoonheidservaring, zo zagen we bij P61tner, geeft uiteindelijk de totaliteit
van alle zijn, iets van zijn zonder meer, te kennen in de ervaring van de gelukte
eenheid van het zijnde met zichzelf. Deze ervaring hoeft niet gereserveerd te worden
voor die van het menselijk kunstwerk. Deze ervaring kunnen we hebben met ieder
zijnde.

Wel is het zo dat deze zijnden hitrarchisch geordend zijn, zodat de schoonheid
beter wordt ervaren aan een hoger staand zijnde. Een zijnde is vervolgens des te
beter en staat ook des te hoger naar de mate waarin het meer Edn is met zich dan een
ander zijnde en zodoende ook meer 6dn is met het zijn zelf zonder meer. In deze
hierarchie heeft het menselijk kunstwerk vervolgens niet de hoogste plaats. Het heeft
lang niet die zelfstandigheid die de zijnden als kunstwerk van God hebben. Deze
blijven voor het kunstwerk altijd voorbeeldig. Het kunstwerk is niet alleen in zijn
concrete voorstelling, maar ook in zijn ontologische status altijd afbeelding en vindt
de norm voor zijn volmaaktheid in het voorbeeld.
Misschien kunnen we die ervaring van totaliteit en eenheid wel veel beter opdoen
in de vorm van de intersubjectiviteit, m.n. in de vorm van intimiteit. Op grond van
het analogieprincipe zouden we die goed gedane menselijkheid ook met meer recht
als schoon kunnen karakteriseren dan het goed gemaakte kunstwerk.
P61tner merkt al op dat in Thomas' taal over het zijnde als schepsel altijd een terminologie gebruikt wordt die uit de sfeer van de persoonlijke verhoudingen stamt.
Het zijn als gave is geen gedachte die we onmiddellijk associaren met de sfeer van
het menselijk maken. Wanneer het zijn, aan mensen gegeven, de schepping van de
mens dus, gezien wordt als in liefde aan de mens zelfstandigheid gegeven en wanneer
van de schoonheidservaring geldt dat hierin dit aan zichzelf gegeven zijn beleefd
wordt als zinvolle eenheid met zichzelf, dan komt deze toedracht veel beter naar
voren in de ervaring van gelukte menselijke verhoudingen. Want in de menselijke
relaties beleven we de wederkerigheid van onszelf zijn en een ander zijn zelfzijn
geven en andersom.
Adorno heeft in zekere zin gelijk, wanneer hij de gelukte menselijke samenleving, de utopie, ziet als overtreffing en einde van de kunst. Maar deze gelukte
menselijke samenleving is, vanuit een scholastiek perspectief, niet allereerst een in de
toekomst te realiseren sociaal-politieke organisatie noch vergt zij een principieel
andere verhouding tot de natuur. In de neoscholastieke visie zijn mensen in deze
verhouding gesteld als gave en opgave van de schepping. Vervolgens vindt deze
verhouding zijn hoogtepunt in de intimiteit. Daarin is juist iemand zichzelf laten zijn
de hoogste ervaring van tegelijk eigen vrijheid en de onbeschikbaarheid van de ander.
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Dat mensen elkaar de vrijheid gunnen is dan de eigenlijke navoltrekking en realise59
ring van de schepping.
Dat we in de intersubjectiviteit meer werkelijkheid en dus meer schoonheid
ervaren dan in het kunstwerk kan ook vanuit de verhouding van lichaam en geest
plausibel gemaakt worden. In het heel letterlijke ogenblik van de liefdevolle aanschouwing is de zintuiglijkheid maximale uitdrukking van wederzijdse zelfmededeling
en tegelijkertijd grens. Daar wordt maximaal beleefd dat de
zintuiglijkheid iets op
zich en tegelijkertijd verwijzing is. In deze verhouding is de lichamelijkheid niet
alleen uitdrukking van de wil tot communicatie, maar ook een rem, iets dat «tussen"
de mensen blijft staan en volmaakte ddnwording in de weg staat.
De neoscholastieke metafysicus Peters betoogt dit b.v. in zijn filosofie van het
woord. Het woord is op maximale wijze lichamelijkheid als mogelijkheid van
communicatie en de grens ervan. Daarom eindigt volgens hem uiteindelijk alle
spreken in het zwijgen: "Het eigenlijke blijkt onuitsprekelijk te zijn. Het zwijgen is
daarom de toevlucht voor de eindigheid van het woord.(
) Het is de woordeloosheid die niet onder, maar boven de woorden ligt."60 Zoals alle kennen eindigt in
een zien dat de ogen kan verblinden, zo eindigt dan alle spreken in het zwijgen. Dit
einde is echter niet niets, het is mislukken en lukken tegelijk en het is positief omdat
het iets uitdrukt van ieders eigenheid als schepsel. Daarmee ligt de grond voor het
zwijgen net als voor het zien weer in de deelhebbing van het schepsel aan de
goddelijke bron. Positiviteit en negativiteit tesamen zeggen dat het schepsel uit niets,
dus uit God, maar niet God zelf is.
Tesamen zeggen positiviteit en negativiteit tevens dat de totaliteit van alle zijn
aanwezig is in ieder eindig zijnde, maar altijd op de wijze van het eindig zijnde, niet
als totaal ervaren wordt: totum sed non totaliter. Deze negativiteit zegt uiteindelijk
dat het schepsel niet God is en dus niet volledig met zichzelf samenvalt. Maar, zoals
reeds gezegd, hoe meer het schepsel identiek is met zich des te beter, hoewel nooit
volmaakt, drukt het de totaliteit van alle zijn uit. Daarom zou je kunnen zeggen dat
de persoonservaring veel beter de totaliteit van alle zijn uitdrukt dan de ervaring van
het kunstwerk.
Samenvattend kunnen we zeggen dat voor Adorno het vanzelfsprekend is dat het
kunstwerk de totaliteit van alle zijn, de juiste, zij het nog toekomstige verhouding van
mens tot mens en van de mens tot de natuur uitdrukt. Vervolgens krijgt de ervaring
van het kunstwerk kenmerken die duidelijk verwantschap vertonen met het «zien" dat
alle begrippelijke kennen vervult. Maar tegelijk wordt aan het begrip geen positiviteit
. . . . .

toegekend.

Ook al lijkt er van een overeenkomst sprake te zijn tussen Adorno's opvatting van
het begrip dat zijn einde vindt in het zien en de Inetafysische opvatting ervan, toch

59. Poltner, a.w. biz.79 voetnoot, biz. 129.
60. J. Peters, De vraag naar het zijn, Kok, Kampen 1984, blz. 131.
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blijkt dat de metafysische opvatting in de eindigheid van het begrippelijke kennen een
positief moment toekent. Daarom kan het begrip zichzelf als negativiteit kennen,
positief boven zichzelf uit naar het schouwen als het eigenlijke kennen verwijzen
zonder de eigen aard daarvan positief inzichtelijk te kunnen maken, want dan zou het
begrip zelf schouwen zijn. Adorno kent eigenlijk in de relatie van begrip en zien het
begrip alleen als negativiteit, waardoor niet duidelijk kan worden hoe het begrip in
het zien niet alleen ondergaat, maar tevens vervuld wordt. Daarom kan de verhouding van kennen en zien, bij Adorno de ervaring van het kunstwerk, niet geformuleerd worden. Eigenlijk kan Adorno zijn eigen standpunt niet formuleren. Dit is dus
niet het geval in de metafysische opvatting van het begrip.
Bovendien moet Adorno nog waarmaken dat het kunstwerk nu net die totaliteitsin het
ervaring geeft. In de metafysische traditie eindigt het begrip dus inderdaad
het
een
van
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kunstwerk;
zien, maar dit zien houdt veel meer m dan
een
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niet
staat
zien
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een kritiek op de positieve almacht van het begrip. Dat uiteindelijk ook zijn
op Hegel. Een dergelijke opvatting van het begrip zou bij Hegel te vinden zijn.
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2.2 Van kennen en zien naar kunst en begrip: een hegeliaanse redenering

Ook in de hegeliaanse opvatting is de ervaring van schoonheid een ervaring van
totaliteit. Maar deze totaliteit wordt beleefd in de vorm van het kunstwerk. Het
kunstwerk zelf is de vorm waarin de werkelijkheid als totaliteit gestalte krijgt. De
verhouding van de totaliteit van alle werkelijkheid tot de gestalte van het individuele
kunstwerk is uiteindelijk positief. Het kunstwerk is «i(lee in individuo." Dit heeft
daarmee te maken dat op het niveau van de feitelijkheid de totaliteit nog geen echte
totaliteit en daarmee nog geen eenheid is. Pas op het niveau van het kunstwerk is de
werkelijkheid een verschijning van de totaliteit in een individuele gestalte. We zitten
hier at een stukje dichter bij Adorno, maar toch is er een fundamenteel verschil. Ook
bij Adorno is het kunstwerk een totaliteit die de feitelijkheid overstijgt, maar het
kunstwerk is niet de vorm waarin die feitelijke werkelijkheid zelf al reeds totaliteit
is, maar als voorschijn van de utopie veeleer de hoop dat ooit de feitelijkheid een
concrete, niet heerszuchtige totaliteit mag worden.
Wel staan Adorno en Hegel op het fundament dat Kant gelegd heeft, nl. dat wij
in de vorm van het kunstwerk boven de feitelijkheid en de feitelijk gegeven ervarin-
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gen uit kunnen gaan door aan ideeen aanschouwing te geven. Uiteindelijk geven wij
op deze wijze vorm aan onszelf. We imiteren niet een gegeven zinvolle orde, maar

nu we geen oerbeeld meer voor ogen hebben, pogen we deze orde in zekere zin zelf
te stichten. Deze te maken orde, de utopie, blijft voor Adorno toch altijd aan het
model van het kunstwerk gebonden als een onmiddellijke eenheid van geestelijkheid

en lichamelijkheid, van mens en natuur, als een, in de gestalte van de Naam,
volkomen met zichzelf samenvallende werkelijkheid. Houdt nu binnen deze context
de poging kunst te definitren tevens in dat je onrecht doet aan het fenomeen kunst als
een het begrip overstijgende werkelijkheid? We nemen nog even onze toevlucht tot
een uitspraak van Adorno om die te confronteren met een argument in hegeliaanse
Stij 1.

Adorno's moeilijkheid is deze dat kunst als correctie op het begrippelijke en
rationele denken niet vanuit dit denken begrepen kan worden. Wil je kunst kunnen
begrijpen, dan moet je dit z6 van binnen uit doen, dat dit begrijpen zelf iets kunstzinnigs krijgt. Het filosofische begrijpen zou zo iets altijd van buitenaf benaderen. Zou
het begrippelijk op eigen wijze kunst kunnen begrijpen, dan dreigt het gevaar dat het
rationele denken kan wat kunst kan. Adorno weet echter tevens dat kunst niet
zelfrefiexief is en zo niet haar eigen wezen kan formuleren. Hij meent verder dat
filosofie toch gebonden blijft aan haar opdracht k,inst te begrijpen.
Adorno heeft dit, o. i. valse dilemma eens als volgt geformuleerd: "Erst der
verstOnde Musik, welcher so fremd sie harte wie ein Unmusikalischer und so vertraut
n61
Deze onmogelijke combinatie van een
wie Siegfried die Sprache der VOgel.
benadering van binnen en buiten geeft het misverstand precies aan. Wanneer we
muziek willen begrupen, dan stellen we ons buitenmuzikaal op en dus zou je muziek
onmuzikaal moeten horen, maar omdat we muziek willen begrijpen zouden we zelf
in ons begrip muzikaal gebekt moeten zijn. Dit is een groot misverstand.
Wanneer ik muziek wil begrijpen, dan stel ik mij niet buitenmuzikaal op noch
pleeg ik een of andere muzikale act. Dus ook wanneer ik kunst wit begrijpen stel ik
mij niet buiten de esthetische onmiddellijkheidservaring op ten gunste van het begrip.
Ik stel mij alleen op tegen mijn eigen mening onmiddellijk te weten wat kunst is. Ik
ga buiten de onmiddellijkheid van mijn overtuiging staan om deze nader op haar
waarheidsgehalte te bekijken. Dus wanneer ik kunst wil begrijpen, dan stel ik mij op
tegenover mijzelfals kunst ervarend wezen om mij kunst en mezelfals kunstliefhebber
als zodanig toe te eigenen. Er treedt dus geen verandering op in mijn houding tegenover kunst die ik daardoor niet meer als kunst zou waarnemen, want dan is de reden
om Oberhaupt naar wezen en begrip van kunst te vragen, verdwenen. Ik zou die vraag
gewoon niet meer kunnen stellen, want ik zou steeds naar iets anders vragen.
Maar wei is er in mijzelf iets gebeurd: ik ben mezelf als kunstliefhebber vreemd
geworden. Dan zijn er redenen genoeg om vragen te stellen. Deze vragen getuigen

61. Th.W. Adorno, Asthetische Theorie, a.w. biz. 185.
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ervan dat ik mezelf een raadsel geworden ben en me weer terug wil vinden. Ik stel
me in de vraagverhouding, d.w.z. de verhouding van subject en object tegenover
mezelf op. Voorzover ik mezelf actief wil toeaigenen, is er geen echte verandering
in mij opgetreden, zodat ik iemand anders geworden zou zijn, want ook dan is er
geen reden en mogelijkheid meer tot vragen stellen. Mijn vanzelfsprekendheid is weg
en dit weg zijn getuigt van mijn identiteit als vragenstellend, d.w.z. mij tegen mijzelf
opstellend wezen.
De andersheid ofwel de tweeheid van de subject-object verhouding is uitdrukking
van een vreemdheid t.o.v. mijzelf die in functie en aan het begin staat van mijn
poging mij toe te eigenen. Deze vreemdheid is het begin van het stellen en herstellen
van mijzelf als eenheid met mijzelf. In de mate dat ik mijzelf nu begrijp als kunstliefhebber wordt ik niet kunstzinniger of filosofischer, maar meer mezelf. Ik wordt meer
subject door mij als subject in de subject-object verhouding te verwerkelijken. Op
deze wijze is de dialectische verhouding in hegeliaanse zin van begrip en werkelijkheid, van subject en object, uiteindelijk een verhouding binnen het subject als subject
van, en subject in de subject-object verhouding. Tevens is deze verhouding van het
subject tot zichzelf dus een verhouding van identiteit van identiteit en niet-identiteit.
Vervolgens hebben we te doen met een verhouding van zelfverwerkelijking, want in
de subject-object-verhouding wil het subject identiek worden met zichzelf.
Van het begrip als proces van zelfverwerkelijking moeten we in relatie tot
Adorno twee aspecten even naar voren halen, een methodologisch ofwel kentheoretisch dn een ontologisch aspect. In kentheoretisch opzicht functioneert het begrip in
zijn zelfbepaling en zelfonderscheiding als een terugkoppelingsproces. Het begrip
neemt voor alles, wat van een object gesteld wordt, de verantwoordelijkheid op zich,
omdat het zelf de bepalingen zegt van het nader te bepalen object. Adorno schuift in
dit opzicht alles wat hij zegt van kunst naar de kunst toe en niet naar zichzelf als
begrippelijk sprekend over kunst. Zoals reeds gezegd: Adorno maakt toch geen
muziek wanneer hij over muziek schrijft. Het hegeliaanse begrip wit dit misverstand
net voorkomen omdat het weet dat al zijn uitspraken over kunst, ook die dat kunst
een heel andere werkelijkheidservaring is dan de zijne, toch zijn uitspraak is. Dus
ieder begrippelijk spreken hoort te weten dat het in zijn «onmiddellijkste" uitspraken
over de "onmiddellijkheid" van kunst altijd al afstand van de esthetische ervaring
genomen heeft door deze ter sprake te brengen, maar dat het nu nog afstand moet
nemen van zijn onmiddellijke mening te weten wat dit is.
In de hegeliaanse visie verwisselt Adorno zijn onmiddellijke, nog niet kritisch
ondervraagde weten van de esthetische ervaring met het specifiek esthetisch onmiddellijkheidskarakter van die ervaring zelf. Adorno is zo gefascineerd door de
esthetische onmiddellijkheidservaring dat hij blijft steken in een begrippelijk misverstand ervan. Alleen daarom kan hij het willen voorafgaand aan alle kentheoretisch
onderzoek, de verhouding van kunst en begrip te bepalen. Maar volgens Hegel, en
niet alleen volgens hem, maak je dan je onmiddellijke (voor)oordelen over de
esthetische ervaring tot uitdrukking van de onmiddellijke en daarom niet door begrip
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en oordeel te vatten, esthetische ervaring zelf. Daarom kun je Adorno verwijten,
zoals Hegel aan Schelling verweten heeft, dat hij de kunst verwisselt met de idee van
de kunst.
De zoveel gesmade identiteit van subject en object, van begrip en werkelijkheid
betekent in dit opzicht niet dat het begrip de werkelijkheid vervalsend tot zich zelf
reduceert noch dat het subject het object, tegen zijn eigen aard in wil beheersen.
Deze identiteit zegt alleen maar dat de esthetische ervaring, het begin van alle liefde
voor de kunst, tevens het begin is van het begrip ervan. De esthetische ervaring zelf
roept de vraag naar haar eigen aard op. Het begrip probeert de aard van deze
specifiek esthetische raadselachtigheid te bepalen juist door aan kunst en aan de
esthetische ervaring een heel eigen intelligibiliteit toe te kennen.
De eigen aard van kunst valt dus wel te kennen. Daardoor trekt het begrip de
kunst niet naar zich toe, veeleer zou je kunnen zeggen dat het begrippelijke denken
in die bepaling van kunst het alleenrecht op intelligibiliteit opgeeft! Het ondekt een
andere vorm van intelligibiliteit dan de zijne, de gemaakte onmiddellijke eenheid van
het kunstwerk, en leert daarin zichzelf kennen als de explicitatie van die verhouding.
In die explicitatie ligt een bepaald moment van suprematie van het begrip. Het begrip
formuleert wat het kunstwerk is en formuleert daarin tevens zijn eigen positie. Het
is zelfreflexief en daarom kan het zeggen wat het zelf en wat zijn positie is. Het
kunstwerk kan niet zeggen wat het als kunstwerk zelf is en dit spreekt niet ten nadele
van het kunstwerk want dit behoort niet tot zijn eigen aard. Maar deze zelfreflexiviteit van het begrip staat puur in dienst van de poging zuiver te zeggen wat het
kunstwerk is en wil alle verantwoordelijkheid hiervoor op zich nemen. De zelfreflexiviteit is voorwaarde en resultaat van het verlaten van het standpunt van het onmiddellijke weten ten behoeve van het zelfbewuste weten, zij is de consequente terugkoppeling op zichzelf.
Tevens ontdekt het begrip zijn eigen aard pas in en door de analyse van het
fenomeen waar het zich mee bezighoudt. Daarin ontdekt het zich als zelfexplicitering,
hegeliaans, als expliciete verhouding van zintuiglijkheid en idealiteit, waarin alle
andere vormen van de verhouding van zintuiglijkheid en idealiteit gesteld kunnen
worden. Zo kan het kunstwerk gesteld en gekend worden als de onmiddelijk gemaakte eenheid van zintuiglijkheid en idealiteit. Dit is een vorm van herkenning van het
begrip in het fenomeen, waardoor het begrip bevestigd wordt en zichzelf leert
kennen. Bij Hegel betekent dit niet dat het begrip hierdoor de kunst naar zich
toetrekt. want deze zelfherkenning in het kennen van de eigen aard van kunst berust
niet op het subject noch op het object op zich, maar op de subject en object overkoepelende werkelijkheid die zich uiteindelijk in hun verhouding aanmeldt en stelt.
Wanneer het begrip de eigen aard van kunst ontdekt, dan ontdekt het tevens dat
de grond van dit fenomeen identiek is met de grond waaruit de vraag naar zijn wezen
opkomt. De totaliteit van alle werkelijkheid, uiteindelijk Edn en dezelfde intelligibiliteit, manifesteert zich in beide vormen. Dit is dus het ontologische aspect van de
verhouding van begrip en werkelijkheid, van subject en object. De verhouding van
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subject en object, van vrager en gevraagde blijkt een werkelijkheids- ofwel verwerkelijkingsverhouding te zijn. Ook op dit niveau is sprake van een suprematie van het
begrip, maar op een manier waarop Adorno in deze context helemaal niet aan
toekomt.
Het begrip is de manier waarop de totaliteit tot volledige ontplooiing van en
volledig doorzichtigheid voor zichzelf komt. Al haar aspecten komen hierin tot hun
recht. Het kunstwerk is de totaliteit op gebrekkige wijze. Het is als gemaakte
onmiddellijke eenheid van het zintuiglijke en het ideele een manifestatie van het
absolute, maar niet op maximale wijze. Omdat het kunstwerk zijn gemaakt zijn
verbergt laat het als onmiddellijke eenheid alleen maar de verzoening zien en niet de
strijd en de tweeheid van de realisering in de feitelijkheid waarvan het de idealisering
en waarmee het de verzoening is.
Alleen in de religie en uiteindelijk in het begrip komt dit aspect van verwerkelijking in de eindige feitelijkheid tot zijn recht. Op dit niveau hebben we dus te doen
met een ontologische defici8ntie van het kunstwerk ten opzichte van het zelfbegrip,
omdat het de samenhang van alle aspecten in de totaliteit niet adequaat tot uitdrukking brengt. M.n. het aspect van de negativiteit en het wordende karakter van de
zelfrealisering wordt door het kunstwerk achter zich gelaten.
Ten opzichte van het begrip is het kunstwerk eindig, maar zeker niet nietig. Bij
de bespreking van de these van het einde van de kunst hebben we gezien dat het
kunstwerk niet verdwijnt. Ook op het niveau van het zelfbegrip als zelfrealisering van
het absolute blijft dit begrip in relatie tot kunst. Dat is het niveau van kunst als kunst
of kunst als het einde van de kunst. De esthetische verhouding tot zichzelf blijft in
het zelfbegrip van het absolute altijd meedoen.
Concluderend kunnen we zeggen dat bij Hegel het menselijk eindige begrip berust
op en tevens de eindige werkelijkheid is van het absolute kennen dat ook als begrip
en reflexiviteit wordt opgevat. Deze structuur kun je een verabsolutering noemen van
het menselijke kennen, maar deze kritiek rechlvaardigt niet Adorno's escapades met
het begrip in verhouding tot kunst.

Zelfreflexiviteit als verantwoording afteggend terugkoppelingsprincipe verdwijnt
geheel onder tafel. Alle rationele en begrippelijke kennen dreigt alleen maar negatief
te worden. Dit kennen krijgt niet de kans door de analyse van kunst tot een beter
begrip van zichzelf te komen, hegeliaans. zich te verheffen van verstand naar
redelijkheid. Adorno onderneemt ook niet de poging het menselijke begrip zijn juiste
plaats te geven. het wordt pure negativiteit tegenover een niet meer positief bepaalbare positiviteit van de esthetische werkelijkheid.
Nu is het kunstwerk bij Adorno niet zonder meer een positieve verschijning van
het absolute, veeleer een negatieve, maar ze is weI de verschijning van het absolute
zonder meer in verhouding tot het begrippelijke kennen. Als blinde en tevens
verblindende werkelijkheid van de Naam kan het kunstwerk daarom allerlei aspecten
meekrijgen van het bovenbegrippelijke zien. Dit bovenbegrippelijke zien is inderdaad
absoluut, omdat het pure positiviteit is, terwijl het begrip door negativiteit geken-
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merkt wordt. Maar in zijn volledige absoluutheid is dit zien alleen voorbehouden aan
het absolute, aan God zelf in zijn goddelijke zelfaanschouwing. Ons menselijk bovenbegrippelijk zien wordt nog gekenmerkt door de negativiteit van het "ex nihilo".
Daarom kan Adorno op metafysisch vlak de eindigheid van kunst en de esthetische
ervaring uit de weg gaan, omdat hij het ideaal van de kunstschoonheid niet confronteert en expliciet vergelijkt met de idee van de metafysische schoonheid in het
menselijk kennen en de goddelijke zelfaanschouwing.
Bij Hegel hoort de kunst nu inderdaad tot de absolute geest, maar ze is toch
eindig in verhouding tot de andere gestalten van de absolute geest, de religie en het
begrip. Ook hier werkt Adorno de eindigheid van de kunst weg door, anders dan
Hegel. de waarde van een onmiddellijke, gemaakte, eenheid niet te confronteren en
te vergelijken met het zich expliciet stellende begrip. Juist omdat het kunstwerk zijn
gemaakt zijn en daarmee zijn negativiteit niet laat zien, is het als onmiddellijke
positiviteit volgens Hegel een eindige gestalte van de absolute geest. Het begrip toont
in het zichzelf stellen uitdrukkelijk zijn negativiteit, het uit zichzelf treden, maar
daarin is het juist oneindig en creatief.
Wat Adorno laat zien is de verhevenheid van de kunst en de daarmee corresponderende esthetische ervaring boven het verstandsbegrippelijke denken. Maar die
verhevenheid kan niet positief geformuleerd worden, omdat Adorno dan in het
dilemma terechtkomt ofwel het speculatieve begrip te verheffen boven de kunstschoonheid of anders de metafysische schoonheidservaring boven zowel de kunst als
het begrip te plaatsen. Daarom blijven bij Adorno de relaties tussen De Naam, het
kunstwerk en het begrip abstract-negatief.
Eindigheid van zowel kunst als kennis in wisselende interne verhouding van
positiviteit en negativiteit is uiteindelijk het ontologische probleem onder Adorno's
begripsproblematiek. Dit eindigheidsprobleem treedt op, omdat nergens expliciet de
relatie tot het absolute, hetzij als deelhebbing aan de goddelijke zelfaanschouwing
hetzij als realisering van het absolute begrip van het begrippelijke kennen positief
gethematiseerd wordt. Dit ontologische aspect laten we even liggen om ons nu te
concentreren op de taak die Adorno uiteindelijk aan de filosofie van de kunst toekent.
Deze taak kunnen we wat verhelderen door haar te plaatsen tegen de historische
achtergrond van de Romantiek om vervolgens de consequenties van deze taakstelling
te bekijken voor de concrete werkwijze en vormgeving van Adorno's filosofie.

3.1 Kunst en filosofie: verstaan en onverstaan
Adorno's opvatting van de verhouding tussen filosofie en kunst wordt niet in een
definitieve synthese opgelost, dat kan ook niet. We volgen gewoon Adorno in zijn
opvatting dat enerzijds filosofie kunst niet begrijpen kan, maar toch tot de poging
daartoe verplicht is, en dat anderzijds kunst tegenover filosofie iets heel eigens is,
een filosofisch onbepaalbare vorm van waarheid, maar die zichzelf niet echt uit kan
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leggen en daarvoor dus toch weer filosofie nodig heeft. We volgen hem dus in de
onmogelijkheden die hij vraagt en in de paradoxen die daaruit voortkomen. De
paradoxen ontstaan daaruit dat de interpretatie van binnen uit en die van buitenaf
gecombineerd moeten worden.
De pogingen om de samenhang te duiden bestaan eigenlijk in een op de spits drijven
van de moeilijkheden en vervolgens in het zoeken naar een soort verwantschap, een
gelijkheid tussen filosofie en kunst: «Kunstwerke sind nicht von der Asthetik als
hermeneutische Objekte zu begreifen; zu begreifen wiire, auf dem gegenwiirtigen
Stand, ihre Unbegreiflichkeit."62 Wanneer Adorno in dit kader vervolgens gaat
twijfelen aan zijn idee van de muzikale interpretatie als wijze van kunst begrijpen,
kan hij alleen tot de conclusie komen: "Nicht ist der Riitselcharakter der Kunst
dasselbe, wie ihre Gebilde zu verstehen, namlich sie objektiv, in der Erfahrung von
innen her, nochmals gleichsam hervorzubringen, so wie die musikalische Terminologie es anzeigt, der ein Stuck interpretieren soviet heisst, wie es sinngemiiss spielen.
Verstehen selbst ist angesichts des R selcharakters eine problematische Kategorie.
Wer Kunst durch Immanenz des Bewusstseins in ihnen versteht,versteht sie auch
gerade nicht....n63 Dit klinkt heel dramatisch, maar het is eigenlijk de heel formalistische, abstract-negatieve uitkomst van Adorno's eigen probleemstelling. Als het met
het kunstwerk en de esthetische ervaring zo gesteld is als hij zegt, dan is inderdaad
ieder verstaan problematisch. We hebben deze toedracht zoEven geanalyseerd door
middel van een terugkoppeling naar de filosofie van Hegel.
Het is vervolgens typisch voor Adorno om dit formalisme te ontwijken met een
beroep op de ervaring van de moderne, hermetisch gesloten kunstwerk dat in zijn
onverstaanbaarheid Adorno's theorie zou bevestigen. Maar dan speelt hij wel een
transcentale problematiek uit tegen een historisch-positieve. De abstracte tegenstelling
van verstaan en niet verstaan wordt daardoor niet opgeheven.

3.2 Kunst en filosofie: interpretatie en kunstkritiek als zelfuitleg van het
kunstwerk
Adorno kan hier natuurlijk niet blijven staan en komt via een omweg toch weer uit
bij de idee van de interpretatie als de juiste wijze van kunstverstaan. Aan dit resultaat
liggen twee opvattingen van Adorno ten grondslag waarin hij gewoon gelijk heeft,
maar die hij in feite verabsoluteert. Adorno concludeert tot een gespannen verhouding van kunst en verstaan, omdat hij, terecht, meent dat het raadselkarakter van het
kunstwerk door het verstaan ervan nooit opgeheven wordt. Het blijkt dat we steeds
weer nieuwe aspecten aan een kunstwerk kunnen ontdekken en dat we er ons steeds

62. A.w. biz. 179.
63. A.w. biz. 184.
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meer in kunnen verdiepen zonder het definitief op te lossen. In een reflexieve visie
spreekt dit de mogelijkheid van het verstaan of van een begrip van kunst niet tegen,
omdat het begrip niet in de plaats komt van de esthetische ervaring.
Vervolgens meent Adorno natuurlijk terecht dat kunstwerken niet van buiten af
begrepen moeten worden. Zij moeten allereerst op hun eigen niveau navoltrokken,
a.h.w. nagedaan worden. De filosofische begripsvorming mag daar niet aan voorbij
gaan: «Das Riitsel 16sen ist soviel wie den Grund seiner Un16sbarkeit angeben: der
Blick mit dem die Kunstwerke den Betrachter anschauen. Die Forderung der
Kunstwerke, verstanden zu werden dadurch, dass ihr Gehalt ergriffen wird, ist
gebunden an ihre spezifische Erfahrung, aber zu erfOllen erst durch die Theorie
hindurch, welche die Erfahrung reflektiert."64
Wat Adorno hier stelt, klinkt heel vanzelfsprekend. Terecht stelt hij dat het
verstaan van kunstwerken gebonden is aan een specifieke ervaring en vervolgens dat
de theorie deze ervaring moet refiecteren. In de theoretische reflectie kan vervolgens
nog meer van die ervaring gezegd worden dan het kunstwerk en de ervaring zelf
kunnen. Maar dat is niet hetzelfde als het raadsel oplossen. Veeleer wordt het raadsel
als raadsel gesteld. Dat is het begrip van kunst. Adorno geeft zelf niet aan hoe
filosofie kunst zou moeten verstaan en gaat vervolgens weer het tegenovergestelde
beweren. Omdat ntt kunst het raadsel stellen is en filosofie de poging is kunst te
begrijpen, is filosofie tevens de poging het raadsel op te lossen: "Der Wahrheitsgehalt der Kunstwerke ist die objektive AufJOsung des Ratsels eines jeden einzelnen.
Indem es die Lusung verlangt, verweist es auf den Wahrheitsgehalt. Der ist allein
durch philosophische Reflexion zu gewinnen. Das, nichts anderes rechtfertigt

Asthetik. „61
Toch stelt Adorno dat het discursieve denken het antwoord niet vinden kan op de
vraag naar de eigen aard van kunst. Onder alle ingewikkelde formuleringen is het
probleem eigenlijk simpel. Het begrip is heerszuchtig en moet in zijn heerszuchtigheid door kunst gecorrigeerd worden. Daartoe moet het rationele en begrippelijke
denken zich met kunst bezighouden. Maar daardoor dreigt het echter tevens kunst
aan zijn heerszucht te onderwerpen.
De idee van de interpretatie biedt aan Adorno nu nog een andere mogelijkheid.
Niet alleen moeten kunstwerken in de ervaring navoltrokken worden, maar de
kunstwerken zelf wachten erop door navoltrekking in de vorm van interpretatie
aangevuld te worden. Het kunstwerk zet zichzelf in zekere zin voort in zijn interpretatie. Dat gebeurt in de kunstkritiek: «Den Wahrheitsgehalt begreifen postuliert
Kritik. Nichts ist begriffen, dessen Wahrheit oder Unwahrheit nicht begriffen whre,
und das ist das kritische Gesch8ft. Die geschichtliche Entfaltung der Werke durch
Kritik und die philosophische ihres Wahrheitsgehalts stehen in Wechselwirkung.

64. A.w. biz. 185.
65. A.w. biz. 193.
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Theorie der Kunst darf ihr nicht jenseitig sein, sondern muss ihrer Bewegungsgezetzen sich Oberlassen, gegen deren Bewusstsein die Kunstwerke hermetisch sich
abdichten. I66 Juist in de vorm van kunstkritiek kan de theorie van de kunst van
binnen uit werken en zichzelf aan de bewegingswetten van de kunst overleveren,
maar waarvan de kunstwerken zichzelf niet bewust kunnen en mogen zijn. In de
vorm van kritiek convergeren kunst en filosofie: "Darum ist Kritik den Werken
notwendig. Sie erkennt am Geist der Werke ihren Wahrheitsgehalt oder scheidet ihn
davon. In diesem Ala allein, durch keine Philosophie der Kunst, welche dieser
diktierte, was ihr Geist zu sein habe, konvergieren Kunst und Philosophie. „67
Vanuit deze opvatting van kunstkritiek gaat Adorno nog een stap verder. Zijn
kunstwerken als interpretatie behoeftige tevensdingen wordende, nog niet voltooide
voorwerpen, dan hebben ze vormen nodig waarin dit wordingsproces in zekere zin
kan stollen: "Werden aber die fertige Werken erst, was sie sind, weil ihr Sein ein
Werden ist, so sind sie ihrerseits auf Formen verwiesen, in den jener Prozes sich
kristallisiert: Interpretation, Kommentar, Kritik. (...) Sie dienen dem Wahrheitsgehalt
der Werke als einem diese Oberschreitenden und scheiden ihn - die Aufgabe der
Kritik - von den Momenten seiner Unwahrheit. Dass in ihnen die Entfaltung der
Werke glOcke, dazu mOssen jene Formen bis zur Philosophie sich schiirfen.I68 Men
lette hier op het metaforisch taalgebruik waarmee gezegd wordt dat interpretatie,
commentaar en kritiek zich moeten "aanscherpen" tot filosofie.
Bij Adorno gaat de verhouding er zo uitzien dat de kunst uiteindelijk filosofisch
wordt en de filosofie esthetisch. Zonder zijn inspiratiebronnen te vermelden sluit
Adorno hier heel duidelijk aan bij ideeen van Schlegel en Novalis over de verhouding
van kunst en filosofie. Walter Benjamin is gepromoveerd op het thema van de
kunstkritiek in de Duitse Romantiek. Voor Schlegel gold, zo vinden we bij Benjamin
dat de lezer van het kunstwerk de verlengde auteur is, vervolgens dat poezie alleen
door poezie gelaitiseerd kan worden en dat de kunstkritiek van een kunstwerk
uiteindelijk de zelfkennis van het kunstwerk is: "Sofern Kritik Erkenntnis des
Kunstwerks ist, ist sie dessen Selbsterkenntnis; sofern sie es beurteilt, geschieht es in
dessen Selbstbeurteilung.„ 69In de context van deze problematiek wordt dan ook de
term "Transscendentalpotsie" gevonden. Zo zegt Novalis: "Die transscendentale
PoEsie ist aus Philosophie und Poesie gemischt. Im Grunde befasst sie alle transscendentale Funktionen, und enthiilt in der That das Transscendentale Oberhaupt. Der
transscendentale Dichter ist der transscendentaler Mensch Oberhaupt."70 We hebben
al eens gezegd dat Adorno's opvatting van kunst en begrip er op neerkomt dat kunst
66. A.w. biz. 194.
67. A.w. biz. 137, vgl. biz. 197.
68. A.w. biz.289.
69. W. Benjamin, Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, Suhrkamp, Frankfurt
1973, biz.60.
70. Novalis, Dichtungen und Prosa, Reclam, Leipzig 1975, biz.482.
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eigenlijk zelf het begrip van zichzelf zou moeten formuleren. Zo direct heeft Adorno
het nooit positief gesteld. Maar wel beschrijft hij de geheel eigen rationaliteit van het
kunstwerk, deze afgrenzend tegenover irrationaliteit enerzijds en reflexie van
buitenaf, niet alleen van de filosoof maar ook van de kunstenaar anderzijds, als een
zelf denken van het kunstwerk. Het kunstwerk toont zelf zijn eigen betekenis en
daarmee zijn eigen rationaliteit. Dit «zelf denken" van het kunstwerk, noemt Adorno
wel "noesis noeseoos" Dit is de kiassieke term voor het absolute denken dat in de
voormoderne metafysica duidt op de absolute zelfaanschouwing als het eigenlijke
kennen dat alle eindige begrippelijke kennen overstijgt. In het hegeliaanse denken
duidt deze term op de ware kennis als absolute zelfrefiexie van het begrip die het
eindige begrip te boven gaat.7' De op zich juiste idee dat het kunstwerk zijn betekenis niet van buiten af krijgt, maar dat het zijn betekenis toont, in zekere zin het
streven het te begrijpen tegemoet komt, wordt grandioos verabsoluteerd. Zodoende
laat de manier waarop hij denkt over interpretatie en kritiek de tendentie naar
"transcendentale kunst" wel degelijk zien.
Nu komt weI weer een ander probleem naar voren. Omdat kunst zelf filosofisch
is geworden, is tevens het ideaal van de onmiddellijke aanschouwing losgelaten,
omdat er een reflexief moment in is geslopen. Het zelfrefiexieve moment staat op
gespannen voet met het onmiddellijke karakter van de aanschouwing. Is dit zelfrefiexieve moment niet een negatie van het opnmiddellijkheidsideaal?
In dit opzicht wordt Hegels positie interessant. Hij concludeerde tot het einde als
de eindigheid van kunst juist op grond van de opkomst van kunstkritiek en kunstwetenschap. Deze vormen van kunstkennis drukten de eindigheid uit van het esthetisch aanschouwingsideaal. In de Romantiek wordt gepoogd deze reflexieve verhouding positief te waarderen.72 Adorno meent dat hij dit probleem kan ontwijken door
te zeggen dat het kunstwerk niet alleen aanschouwelijk is, maar ook te denken geeft.
Maar dat is heel iets anders dan reflexief zijn. Het kunstwerk geeft in de vorm van
de aanschouwing te denken. Maar dat is de eenheid die Adorno eigenlijk reflexief
niet denken kan, omdat het begrip bij hem dit net niet kan zeggen.
Vervolgens komt bij hem de reflexiviteit in de kunst weer terug in zijn interpretatie van de moderne kunst. Deze wordt gekenmerkt door zelfrefiectie doordat ze haar
kunstkarakter heel duidelijk laat zien. Maar Adorno's waardering daarvan is heel
dubbelzinnig omdat de moderne kunst juist vanwege haar reflexiviteit het einde van
de kunst is. Dit komt nog ter sprake bij de analyse van Adorno's opvatting van de
kunstgeschiedenis. In die geschiedenis geeft kunst in zekere zin zelf antwoord op de
vraag naar wat kunst is.

71. Adorno, Asthetische Theorie, a.w. biz. 175, vgl. 152.

72. W. Benjamin, a.w. biz.61 e.v.
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3.3 Kunst

en

filosofie: convergentie en rolverwisseling

De angst dat filosofische reflectie in concurrentie staat met de ervaring die ze
bereflecteert samen met de eis dat filosofie die reflectie toch moet voltrekken leidt
Adorno tot de idee van een convergentie van de waarheid van kunst en filosofie. De
idee van de convergentie zegt dat beide waarheden uiteindelijk samenkomen, maar
omdat dit samenkomen niet als identiteit gesteld kan worden, wordt de convergentie
gezien in een derde element dat aan beide ten grondslag ligt. Maar deze grondslag
blijft eigenlijk in een abstracte en uitwendige verhouding tot zowel kunst als filosofie
staan.

Eerst stelt Adorno de convergentie van filosofie en kunst op basis van het
taalkarakter van beiden: «Die Bedingung der Milglichkeit der Konvergenz von
Philosophie und Kunst ist aufzusuchen in dem Moment von Allgemeinheit, das sie in
ihrer Spezifikation - als Sprache sui generis - besitzt. Diese Allgemeinheit is
kollektiv, so wie die philosophische Allgemeinheit, fur welche einmal das transzendentale Subject das Signum war, auf kollektive zuruckdeutet. Aber an den iisthetischen Bildern ist gerade, was dem Ich sich entzieht, ihr Kollektives: damit wohnt
Gesellschaft dem Wahrheitsgehalt inne. "73 In deze uitlating van Adorno valt echter
op dat de precisering van de verhouding tussen de taal als kunst en de taal in de
vorm van de filosofie ontbreekt. De verhouding van algemeenheid en bijzonderheid,
zoals die op bijzondere en specifiek verschillende wijze in taal, kunst en filosofie
werkelijk is, wordt niet filosofisch-reflexief uitgewerkt. Dan zou Adorno nt. stoten
op het probleem van de transcendentale mogelijkheidsvoorwaarden van zijn eigen
filosofisch spreken.
De transcendentale problematiek wordt vervolgens, en dat is typisch voor de
Frankfurter Schule, maatschappelijk ingevuld. De maatschappij is het transcendentale
subject van kunst, filosofie en maatschappelijk handelen. Maar ook in dit geval wordt
uiteindelijk, omdat de last van de mogelijkheidsvoorwaarden van het eigen spreken
niet weg te werken is, een uitwendig derde element ingevoerd. Ook van de maatschappij zou gezegd moeten worden hoe zij als het algemene specifiek in de vorm
van kunst en in de vorm van de filosofische reflectie aanwezig is. Maar in en als
reflectie over deze verhouding toont de filosofie zich dan weer als een transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde van het spreken over de maatschappelijke verhoudingen
van kunst en filosofie. Ook dan blijkt de zelfreflexiviteit van de filosofie.
Deze moeilijke verhouding tussen de transcendentale mogelijkheidsvoorwaarden
van ieder waarheidsspreken zoals die in de filosofie geexpliciteerd moeten worden en
de maatschappij als mogelijkheidsvoorwaarde van het filosofisch spreken, m.a.w. de
verhouding tussen formele en materiele mogelijkheidsvoorwaarden, is typisch voor
het denken van de Frankfurter Schule in het algemeen. In Adorno's opvattingen over

73. Th.W. Adorno, Asthetische Theorie, a.w. biz. 197-198.
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kunst komt deze transcendentale problematiek op een heel aparte wijze naar voren in
de moeilijkheid de verhouding tussen de waarheid van de begrippelijke reflexiviteit
en die van de esthetische ervaring te bepalen.
Van alle moeilijkheden die deze verhouding oplevert kunnen we grotendeels
samen met Bubner zeggen: "Im Grunde w8ren all diese Komplikationen vermeidbar,
wenn Philosophie von dem Traum ablassen wurde, sie selbst zu sein und doch ein

anderes. Die Asthetisierung der Theorie belastet eine Theorie des Asthetischen.
Obwohl der Autonomie der Kunst das Wort geredet wird, sind letzlich wieder die
Eigeninteressen der Theorie am Werke, die die Asthetik einer tiefgehenden Heteronomie unterwerfen. 74 Van de genoemde droom kan een filosofie afzien die het begrip
en het kennen in het algemeen ziet als het stellen van het andere als het andere. Dan
hoeft de theorie de kunst niet na te doen en moet de kunst zich niet tot filosofie
aanscherpen. Ook in Adorno's theorie van de kunst, die de kunst zoveel mogelijk
kunst wil laten zijn door er a.h.w. zo dicht mogelijk boven op te zitten, zijn theoreti-

sche interessen aan het werk. Alles wat over kunst gezegd wordt in Adorno's werk
wordt niet door de kunst, maar door Adorno's theorie over kunst gezegd.
De problemen rond status en vervolgens de vorm van de theorie van Adorno
komen echter, en dat wordt door Bubner niet gezien, voort uit de vermenging van het
metafysische ideaal van het kennen dat eindigt in het zien en de moderne, bij Hegel
uitgewerkte verhouding, van begrippelijkheid en het kunstwerk. Deze moeilijkheden
rond het begrip onderwerpen het kunstwerk aan heteronome eisen van de theorie.
Die vermenging heeft weer daarmee te doen dat het kunstwerk, m.n. het muzikale, een manifestatie van het absolute is. Dit absolute is het uiteindelijke waarheids-

gehalte van alle kunstwerken. De vraag naar inhoud en aard van het kunstwerk is de
vraag naar het absolute en dat is de vraag waarmee het kunstwerk iedere beschouwer
achter laat: KDie Frage. mit der ein jegliches den aus sich entliisst. der es durchschritt-die: Was soll das alles? rastlos wiederkehrend, geht Ober in die: Ist es denn
wahr?, die nach dem Absoluten, auf die jedes Kunstwerk dadurch reagiert, dass es
der Form der diskursiven Antwort sich entschlagt. Die letzte Auskunft diskursiven
Denkens bleibt das Tabu Ober der Antwort.•75
We moeten dus nu nog weer ingaan op de plaats van de muziek, want de muziek
als niet begrippelijke taal staat model voor de hoogste waarheid en deze opvatting
van muziek poogt het metalysisch kenideaal met de ervaring en het begrip van het
kunstwerk te verenigen. Deze opvatting van muziek bleek medeverantwoordelijk te
zijn voor de problemen rond de transcendentale mogelijkheidsvoorwaarden en de
reflexiviteit van het filosofische spreken.

74. R. Bubner, Kann Theorie asthetisch werden? Zum Hauptmotiv der Philosophie Adornos, in
Materialien zur asthetischen Theorie Th.W. Adornos Konstruktion der Moderne, hrsg. B.
Lindner en W. Martin Ludke, Suhrkamp, Frankfurt 1980, biz. 108-137, biz. 133.
75. Th.W. Adorno, Asthetische Theorie, a.w. biz. 192.
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Adorno's opvattingen krijgen wat meer relief tegen de historische achtergrond
van het denken over muziek in de vorige eeuw. Enkele aspecten daarvan willen we
naar voren halen die ook een beter inzicht kunnen geven in Adorno's opvatting van
de ervaring van kunst als kenideaal en van zijn idee van waarheid, als intentieloos,
Oberhaupt. De verheffing van de muziek tot een «intellektuelle Anschauung" verheft,
zo blijkt in die geschiedenis, het benedentalige en daarmee infrarationele tot het
suprarationele en boventalige.
Deze opvatting van muziek werpt weer een nieuw licht op wat Adorno onder
metafysica verstaat. Adorno's filosofie, zo kunnen we dan concluderen, berust op de
verwisseling van het onmiddelijkheidsideaal en het volkomenheidsideaal. Vanuit
Adorno's visie op de metafysische ervaring kunnen we dan weer terugkijken naar
zijn; duiding van de ervaring van het kunstwerk en van het begrip.

3.4 De muzikale taal: taal boven het woord
Carl Dahlhaus heeft in zijn «Die Idee der absoluten Musik" beschreven hoe de idee
van de absolute muziek ontstaan is bij literatoren als Jean Paul, Tieck en Wackenroder vanuit een vrije interpretatie van Kants opvattingen over het onmiddellijke in
verhouding tot het begrippelijke kennen. Zij zien de muziek en de "logica" van
muzikale samenhang als een woordeloze taal die niet "onder" het woord staat, maar
er boven, omdat deze muziek zegt wat het woord niet kan zeggen. Muziek drukt dan
inderdaad het onzegbare uit. Het onbepaalde karakter van het onmiddellijke krijgt de
waardigheid van dat wat boven alle begrippelijke bepalingen uitgaat. Daardoor krijgt
de puur instrumentale muziek tevens een metafysische waarde. "Was als ein Mangel
empfunden worden war, die Unbestimmtheit der Instrumentalmusik, wurde zu einem
Vorzug umgedeutet. #76 Dahlhaus plaatst ook Adorno in deze traditie. We volgen nu
Dahlhaus in zijn uiteenzetting van die opvatting van de muziek en kunnen vervolgens
zijn interpretatie van Adorno ondersteunen.
Dahlhaus beoordeelt de metafysische waardering van de instrumentale muziek als
een paradigmawisseling in de geschiedenis van de filosofie van de muziek. Tot aan
de zeventiende eeuw gold de oorspronkelijk van Plato afkomstige theorie dat het
wezen van de muziek bepaald werd door "harmonia", een verhouding van tonen die
berust op een rationele orde (niet de akkoorden-harmonie van de moderne tijd),
Krythmos", een goed gevormde verhouding van tonen in de tijd en "logos", d.i. het
woord. Muziek werd wezenlijk bepaald door die relatie tot het woord. Puur instrumentale muziek werd als «Spielerei" beschouwd.
Onder invloed van het gegeven dat bij Kant het onmiddellijkheidsideaal op de
voorgrond treedt gaan de genoemde dichters deze verhouding anders bekijken. De
76. C. Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik, a.w. biz.64.
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instrumentale muziek wordt vervolgens niet alleen meer gezien als muziek die
affekten uitdn,kt. maar tevens als uitdrukking van gedachten. Deze muziek denkt,
heeft daaroni een soort logica die zich manifesteert in de muzikale
zinsamenhang
zowel op het horizontale niveau van thema en doorwerking als op het vertikale
niveau van de harmonie, nu begrepen als regels voor de voortschrijd
ing van de

akkoorden.

Op basis van de overtuiging dat zuivere muziek gedachten uitdrukt zegt Schlegel
alle zuivere muziek "muss philosophisch und instrumental sein. v77 De Sonatevorm
wordt door hem als een filosofische meditatie gezien. De taal van de muziek wordt
gezien als een taal die boven de gewone taal uitgaat. Zo kan Tieck zeggen: "Es
geschieht hier das man Gedanken ohne jene mOhsamen Umweg der Worte denkt, hier
ist Gefuhl, Phantasie und Kraft des Denkens eins. I78 Vervolgens wordt deze muziek
als een religie gezien en kan ze als manifestatie van het "Erhabene" beleefd worden.
Van de vocale muziek zegt Tieck: «Diese Kunst scheint mir bei allem diesem nur
eine bedingte Kunst zu sein; sie ist und bleibt erh6hte Deldamation und Rede,
jede
menschliche Sprache, jeder Ausdruck der Empfindung sollte Musik in einem
minderen Grade sein. In der Instrumentalmusik aber ist die Kunst unabhangig und
frei, sie schreibt sichselbst nur ihre Gesetze vor, sie phantasiert spielend und ohne
Zweck, und doch ermlit und erreicht sie den hdchsten, sie folgt ganz ihren dunkeln
Trieben. und drOckt das Tiefste, das Wunderbarste mit ihren Tiindeleien aus."79
Van de symphonie geldt: "denn sie enthollen in riitselhafter Sprache das Rtitselhafteste. -80

Kierkegaard heeft, volgens Dahlhaus vooral uit theologische motieven, die idee
van een muzikale taal die boven de gewone taal uitgaat, bestreden. De muzikale taal
is minder dan de woordtaal juist omdat zij het onmiddellijke in zijn onmiddellijkheid
uitdrukt. Daarom concludeert hij: «Daher kommt es, dass ich, und darin werden
auch Sachkundige mir recht geben, niemals Sympathie gehabt habe fOr die erhabenere Musik, die da meint des Wortes nicht zu bedorfen. Sie meint n8mlich in der
Regel hOher als das Wort zu sein, obwohl sie doch niedriger ist. .81
Kierkegaards motief is uiteindelijk zijn christelijk gemotiveerd wantrouwen tegen
de zintuiglijkheid, uiteindelijk de erotische zintiliglijke genialiteit die
hij belichaamd
zag in Mozarts Don Giovanni. Dahlhaus plaatst vervolgens Kierkegaard en Adorno
tegenover elkaar: «Die von Kierkegaard philosophisch - aus insgeheim theologischen Motiven - destruierte These, dass Musik eine Sprache uber die
Sprache sei,
und zwar auch und gerade als absolute Instrumentalmusik, ist ein Jahrhundert spater
von Theodor W.Adorno philosophisch - und mit manifester, wenn auch eher
77. A.w. 108.

78. Dahlhaus, M. Zimmermann, Musik zur Spraehe gebracht, DTV, Munchen 1984, biz. 188.

79. A.w. biz. 191.
80. A.w. 191.

81. C. Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musie, a.w. blz. 115.
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beschworener als > geglaubter < Theologie - restituiert worden. 82 Dahlhaus gaat
dan vervolgens in op Adorno's opvatting van de instrumentale muziek als uitdrukking
van de Naam en als taal die boven de woorden uitgaat. Deze visie van Adorno
hebben we uitgebreid gepresenteerd.
Of de theologie, zoals Dahlhaus dat meent, eerder een te hulp geroepen dan een
geloofde theologie is, laten we hier even buiten beschouwing. Wel is het aannemelijk
dat achter Adorno's opvatting iets schuil gaat van een joods-christelijke polemiek.
Adorno's visie op muziek als een soort taal en als Naam is duidelijk joods geinspireerd. In een vroeg werk over Kierkegaard heeft Adorno al eens zijn ongenoegen met
Kierkegaards christelijke theologie geBtaleerd. De voornaamste elementen van deze
ondergrondse joods-christelijke polemiek kunnen we beter straks naar boven halen in
Adorno's interpretatie van Kant en Hegel en zijn positie tegenover de kunstreligie.
Daar ligt de wortel van de problematische verhouding.
De verwantschap van Adorno's opvattingen met de romantische muziekopvatting
is duidelijk. Zeker in Adorno's visie op de muzikale taal als een soort gebarentaal,
blijkt de romantische tendens om het benedentalige tot het boventalige te verheffen.
Tevens is bij Adorno in deze context de muziek altijd het voorbeeld voor alle
kunsten. Zij is, in Adorno's terminologie de zuiverste, want minst begrippelijke
kunst.83 De hele argumentatie tegen de mogelijkheid van een begrip van kunst wordt
aan de hand van de muziek gepresenteerd. Voor genoemde romantische denkers
stond inderdaad de muziek model voor kunst uberhaupt, Volgens Dahlhaus waren het
juist de literatoren als Hoffmann, Tieck en Wackenroder die de theorie van de
absolute muziek als een boventalige taal die het onzegbare uitdrukt, ontwierpen.
Vervolgens stelden de literatoren zichzelf de muziek als voorbeeld.
Maar Adorno noemt deze mensen nooit in zijn beschouwingen over muziek als
taal van het onuitdrukbaar absolute. Hij kent ze echter wel. In een opstel over "Klassik, Romantik, Neue Musik" stelt hij: «Nicht umsonst ist das Programm der FrOhromantik, seit Tieck, der auf Wackenroder zurOck ging, Jean Paul ohne Musikideal
undenkbar. Die romantische Konzeption des unmittelbaren, durch nichts Dinghaftes,
GegenstUndliches gehemmten Laut Werdens von Subjektivitiit war an der musikalischen
Erfahrung der Generation um 1800 gewonnen; ihr verschwistert ist die der Transzendierenden, an keiner Einzelbestimmung starr Haftenden, Schwebenden; schliesslich
das Irrationalitiitsideal selbst, das die Romantik dem achtzehten Jahrhundert entgegenhielt. Wohl lasst sie nicht auf dergleichen Formeln sich abziehen, wie sie denn
Oberhaupt, gleich allem geistig Substantiellen, der einfachen Definition sich versagt
. 84
und nur als bestimmte Konfiguration einer Vielfalt von Momenten zu begreifen ist.

82. A.w. blz. 116.
83. Zie TH.W. Adorno, Ober dat gegenwartige Verh tnis von Philosophie und Musik, a.w.
biz. 153, Asthetische Theorie, a.w. biz. 183.
84. Th.W. Adorno, Klassik, Romantik, Neue Musik, in: Klangfiguren, a.w., blz. 134-135.
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In deze passage vinden we een aantal karaktertrekken van Adorno's denken over
filosofie en muziek terug. De angst voor de definitie, muziek als manifestatie van een
niet verdinglijkte en star oppositionele verhouding van subject en object, het transcenderende. alle bepalingen en beperkingen overstijgende karakter van muziek, het
onmiddellijke, en inderdaad de vermelding van de romantische auteurs.
Adorno kende ook Schlegel. Het volgende fragment van Schlegel had oorspronke-

als motto moeten dienen voor de «Asthetische Theorie": "In dem was man
Philosophie der Kunst nennt, fehlt gewunlich eins von beiden; entweder die Philosophie oder die Kunst"85. Gezien de invloed van de idee van de "Transzendentalzich afvragen of Adorno's genoemde werk zelf niet onder dit
poBsie" mag men
..
gevaar is gaan luden.
Voordat we daar nog iets van gaan zeggen, moet eerst nog iets gezegd worden
over het irrationaliteitsideaal waar Adorno het in de geciteerde passage over heeft.
Aansluitend daarop kunnen we deze uiteenzetting afronden over de ervaring van het
kunstwerk als een vermenging van het metafysische en het speculatief-begrippelijke
kenideaal. Deze vermenging bracht ons tot een kennismaking met een opvatting van
muziek waarin bleek dat het benedentalige tot het boventalige verheven werd. Het
zintuiglijke horen kwam op de plaats te staan van het bovenrationele zien. Deze
verhouding bepaalt natuurlijk niet alleen wat kunst is en wat de esthetische ervaring
is. Zij heeft natuurlijk ook haar terugslag op de interpretatie van de metafysische
ervaring wanneer deze ter sprake gebracht wordt. Een nadere thematisering van
Adorno's opvatting van de kenvermogens kan in deze verhouding wat meer licht
brengen. Via deze verhouding gaan we de weg terug die we van de kunst naar het
begrip hebben afgelegd in de hoop dat de heenweg duidelijker wordt op de weg
terug.

lijk

85. Th.W. Adorno, Asthetische Theorie, a.w. biz.544.
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Onmiddellijkheid, irrationaliteit en een andere
ervaring

Wanneer de begrippelijke rationaliteit op een voor het begrip zelf onherkenbare en
onformuleerbare esthetische waarheid wordt opgeheven dan kan deze waarheid
tegenover deze begrippelijke rationaliteit alleen maar het irrationele zijn. Adorno
beschrijft de muziek wet eens in termen van irrationaliteit, maar toch wil hij beslist
geen advocaat van het irrationalisme worden. Adorno weet natuurlijk ook wel dat
irrationalisme, als pure ontkenning van het irrationele op zich niets is. Maar hij blijft
hier zijn moeilijkheden houden, omdat dat wat de ratio overstijgt niet rationeel te
formuleren is dus alleen maar als ontkenning ervan, dus als irrationeel gezegd kan
worden. Muziek wordt dan vaak in moeilijke termen van rationele irrationaliteit
beschreven. Adorno moet oppassen voor de irrationaliteit van zijn eigen kenideaal.
In hoeverre kan kunst nog een kenideaal zijn wanneer ze puur irrationeel zou zijn?
Het begrip mimesis bij Adorno kan op dit punt enige uitkomst bieden. Het
mimetische moment in het rationele kennen is precies dat moment dat de ratio overstijgt. Het vertegenwoordigt Adorno's begrip van de "Anschauung". In de "Asthetische Theorie" doet Adorno duidelijk pogingen de verhouding tussen "Anschauung"
en "Begriff", zoals die bij Kant voorkomt, te stellen in termen van mimesis en ratio.
Mimesis is bij Adorno het receptieve moment in het menselijk kennen. Met een
uitdrukking van Schopenhauer beschrijft hij de inhoud ervan als "das GlOck der Welt
noch einmal." Adorno doelt hiermee op een accepterende en bevestigende receptie van
de wereld waarin de wereld meer is dan materiaal voor de arbeid van het verstand.
Met name in de kunst komt dit mimetische moment een stuk beter tot zijn recht dan
in de begrippelijke kennis die altijd zal proberen dit moment te beheersen. In de kunst
zelf is het weer het expressieve moment tegenover het vormtechnische.

1.1 Mimesis: infrarationeel en suprarationeel

Bekijken we de wijze waarop Adorno zijn theorie van de inimesis plaatst in de
geschiedenis van de filosofie, dan valt precies de wisseling tussen een suprarationele
en een infrarationele positie van de mimesis op. De wijsgerige grondproblematiek
waarop de gedachte van de mimesis voortbouwt, is volgens Adorno het oude probleem uit de antieke wijsbegeerte of het gelijke door het gelijke of door het ongelijke
gekend wordt. De mimesis vertegenwoordigt het moment van de verwantschap.
Adorno noemt het ook wel affiniteit.
Op deze affiniteit kan nooit positief een beroep gedaan worden tegenover het
begrippelijke. Adorno wil daarmee iedere intuitionisme buiten de deur houden,
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hoewel hij weet dat zijn opvattingen daarmee wel verwantschap hebben: «Aber auch

Affinitiit ist keine positive ontologische Einzelbestimmung. Wird sie zur Intuition, zur

unmittelbar einfOhlend erkannten Wahrheit, so wird sie als Rockstand zermahlen von
der Dialektik der Aufk18rung.......Affinit ist kein Rest, den Erkenntnis nach
Ausschaltung der Identifikationsschemata der kategorialen apparatur in H8nden hielte,
vielmehr deren bestimmten Negation. -86 Iedere «Wesensschau" wit Adorno daarmee ook buitengesloten weten. Adorno weigert dus deze mimesis als een positieve
bron te gebruiken. Bergson wordt dan ook verweten van intuitie en begrip twee
aparte positieve kenbronnen te maken. Het is veeleer dat wat door de begrippen heen
straalt en, niet alleen in de kunst, maar ook in de filosofie, de expressieve kracht
achter de woorden. Verder verwijst Adorno graag naar Plato's leer van de mania, het
enthousiasme en de eros en vervolgens naar Schelers idee dat kennis berust op de

liefde.87
Tevens echter probeert Adorno deze gedachte van de mimesis te verduidelijken
met behulp van, nu gedateerde, theorieEn uit de culturele anthropologie en uit de
psychoanalyse. In de "Dialektik der Aufkliirung" is de mimesis tevens een nog in
magie en ten dele in mythen tot uitdrukking komende verhouding van de eenheid van
de mens met de natuur, voorafgaand aan de subject-objectsplitsing en daarmee aan
het middels het begrip heersende autonome ik. Adorno en Horkheimer zoeken voor
de mimesis als een "intellektuelle Anschauung" aansluiting bij de theorie van de

"mentalitd primitive".
De auteurs laten hier mee mooi hun filosofische "Sitz im Leben" zien. Juist
vanuit de teleurstelling in het neokantianisme, de leerschool van Adorno en Horkheimer, dat alle kennen uiteindelijk reduceerde tot wetenschappelijk kennen en dat
het filosofische kennen tot methodologie formaliseerde, ontstond de behoefte aan een
nieuvve, concrete inhoud. Zodoende kwam een interesse op voor een primitieve vorm
van denken. voorafgaand aan de subject-objectsplitsing, die misschien ook op een
mogelijkheid voor ons denken kon duiden. De werken van Cassirer en Bergson
vertonen de sporen hiervan. Bij Adorno blijkt dit in interesse voor de theorieEn over
teken en beeld. Vaak lopen dan, zoals bij Adorno en Horkheimer, in dit zoeken
transcendentale motieven, het zoeken naar die ervaring van werkelijkheid die aan alle
begrippelijke gestelde verhoudingen als mogelijkheidsvoorwaarde ervan voorafgaat,
en empirische motieven, het zoeken naar en aantreffen van andere feitelijke ervaringsvormen, door elkaar.
Op soortgeluke wijze functioneren in Adorno's opvatting van mimesis aspecten
van de psychoanalyse. In de door de ratio beheerste huishouding van het autonome
ik is de mimesis de lust die dreigt het ik onderuit te halen. Deze lust verbindt het ik
met de natitur en is een desintegrerende kracht waartegenover het ik zich probeert te

86. Negative Dialektik, a.w. biz.267.
87. Th.W. Adorno, Philosophische Terminologie I, Suhrkamp, Frankfurt 1975, blz.80-81.
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handhaven. Hier ligt de wortel van de dialectiek van heteronomie en autonomie. In
de esthetische ervaring bevrijdt de mimetische eenheid van subject en object als lust
op een niet-regressieve manier het ik uit de gevangcnis van zijn heerszuchtige
autonomie.
Deze gedachte van de mimesis is nu een typische verbinding van het platoonse
motief van de suprarationele, intellectuele aanschouwing met het lichamelijke, het
driftmatige, etc., kortom, dat wat we het infrarationele genoemd hebben. Maar dit
infrarationele functioneert als, en is a.h.w. een belofte van het suprarationele. Voor
Adorno heeft het lichamelijke op zich iets van het intentieloze van de Naam en is het
een uitdrukking van de utopie. Juist in verband met Freud en hem nog kritiserend,
omdat hij niet radicaal genoeg, is stelt Adorno: «Nur wer es verm6chte, in der
blinden somatischen Lust, die keine Intention hat und die letzte stillt, die Utopie zu
bestimmen, wiire einer Idee von Wahrheit Qhig, die standhielte. 88 In dit opzicht
is Adorno's opvatting van de mimesis verwant met de slotboodschap van Wagners
Tristan en Isolde: "H6chste Lust, Unbewusst." Men zou de mimesis tevens met
woorden bij Paul Claudel uit de context gerukt kunnen betitelen als een "esprit
liquide et lascir.89
Deze verhouding maakt het gevaar van irrationalisme weer wat duidelijker. Want
hoe is met behulp van een somatische waarheid de verhouding te denken tussen
begrip en zintuiglijkheid? Men denkt dan de eenheid van de verhouding tussen twee
momenten vanuit 66n moment, Un lid van de verhouding. Het somatische is tegelijkertijd lid en overkoepelende eenheid van de verhouding. De verhouding van het
begrippelijke en het somatische wordt daardoor niet gefundeerd in een beide overstijgende eenheid. Deze overkoepelende eenheid kan bij Adorno geen echte "intellektuelle Anschauung" zijn want deze staat bij Adorno onder de verdenking een
sublimering van het begrip te zijn. Daarvoor komt bij Adorno precies het kunstwerk
in de plaats.
We worden nog met een ander fundamenteel probleem geconfronteerd: Moet niet
wanneer de infrarationele en de suprarationele ervaring op dEn lijn gesteld worden,
iedere feitelijke ervaring de grote ervaring zijn, moet niet iedere deelwaarheid telkens
weer de volledige presentie van de volle waarheid in zijn geheel zijn? In de traditionele filosofie, zowel in die van Hegel als in de voormoderne metafysica, is de
zintuiglijke, infrarationele ervaring de ervaring die nog in haar betekenis ontwikkeld
moet worden, die nog opgehelderd en dus nog rationeel moet worden. Alleen de
bovenbegrippelijke intellectuele ervaring of ook het absolute begrip heeft iets
afgeronds, iets absoluuts dat uiteindelijk ook ten grondslag ligt aan de zintuiglijke
ervaring en de motor is van de "eros" naar verdere opheldering. In die zin blijft er

88. Th.W. Adorno, Minima Moralia, Suhrkamp, Frankfurt 1973, nr.37, biz.66.
89. Paul Claudel, L'Esprit et l'eau, in: Gedichten, verzorgd door Michel van der Plas, Ambo 1984,

biz.24.
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in de verwantschap toch een verschil bestaan tussen de gewone ervaring en "de"
ervaring, het gewone begrip of «het" begrip.
Bij Adorno zou iedere ervaring "de" ervaring moeten zijn of eigenlijk geen
ervaring en iedere zaak «de zaak zelf". Waar zou het verschil nog vandaan moeten
komen wanneer het infrarationele tegelijkertijd het suprarationele is? Het zou zijn
eigen opheldering en zijn eigen vervulling moeten zijn. Wordt dan echter niet ieder
streven naar begrippelijke opheldering overbodig? Wanneer we in het licht van deze
problematiek de idee van de intentieloze waarheid van de Naam bekijken, komen we
uit bij Adorno's begrip van metafysische ervaring. Deze metafysische ervaring blijkt,
zo zullen we nog zien, dezelfde moeilijke status te hebben als de muzikale ervaring.
In een korte, maar cruciale passage in Adorno's boek over Husserl, «Zur
Metakritik der Erkenntnistheorie" vinden we tesamen de theorie over de mimesis, de
gelijkheid van subject en object in de antieke filosofie en Kants leer van het schematisme, de waarheid van teken en beeld als die van wetenschap en kunst en tevens,
natuurlijk, een verwijzing naar Husserl die interessant is. Benjamins idee van de
Naam wordt verbonden met Husserls oproep tot een terugkeer naar de zaken zelf.
T.o.v. Kant zegt Adorno: "Erkenntnis vermag ihr mimetisches Moment niemals ohne
Rest auszutreiben, die Aniihnelung des Subjekts an die Natur, die es beherrschen will
und aus der Erkenntnis selber entsprang. Die Ahnlichkeit, > Gleichheit < von
Subjekt und Objekt. auf die Kant stiess, ist das Wahrheitsmoment dessen was die
Bilder und Zeichentheorie in verkehrter Form, der von Verdoppelung, ausspricht."90

Er is geen dubbele waarheid van wetenschap en kunst, als het er op aan komt,
maar de oorspronkelijke eenheid van subject en object in de ene waarheid is er niet
of niet meer. De schijn van de eenheid kan dan ook niet meer opgehouden worden.
Vervolgens stelt Adorno: "Nur im Verzicht auf jeden solchen Schein, in der Idee
bilderlose Wahrheit, ist die verlorenen Mimesis aufgehoben, nicht in der Bewahrung
ihrer Rudimente. Jene Idee lebt in Husserls Sehnsucht nach den > Sachen selbst < .
Es wiire die > von der Kraft des Namens,...bildlos, Zuflucht aller Bilder <."91 De
laatste woorden kennen we als een citaat uit Walter Benjamin. De onmiddellijk met
zichzelf samenvallende Naam die in ieder beeld en begrip geintendeerd wordt. Deze
uitdrukkelijk niet-intentionele waarheid wordt zo tegen Husserl zelf ingebracht als de
uiteindelijke vervulling van zijn verlangen naar de «zaken" zelf.
Welke deze zaken nu voor Adorno zijn weten we nog niet. We moeten eerst nog
nader toelichten dat die eenheid van de Naam een ideaal is van een tweede onmiddellijkheid boven de bemiddelingen uit. Daarom heeft dit ideaal een toekomstaspect. De
tweede onmiddelijkheid is een nieuwe onmiddellijkheid.

90. Th.W. Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnisthe,irie, G.S. bd. V, Suhrkamp, Frankfurt 1971,
hlz. 148.

91. T.a.p.
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1.2 "Intellektuelle Anschauung"

In zijn opstel «Der Essay als Form" komen we dezelfde combinatie van elementen
weer tegen nu uitdrukkelijk in het licht van de problematiek van de intellektuele
aanschouwing in het Duits idealisme: «ein Bewusstsein, dem Anschauung und
Begriff, Bild und Zeichen eins waren, wenn anders es je existierte, mit keinem
Zauberschlag wiederherstellbar, und seine Restitution fiele zuruck ins Chaotische.
Nur als Vollendung des vermittelnden Prozesses wdre solches Bewusstsein zu
denken, als Utopie, wie sie den idealistischen Philosophen seit Kant mit dem Namen
der intellektuellen Anschauung bedachten, die versagte, wann immer aktuelle
Erkenntnis auf sie sich berief."92. De relatie tussen kennis en utopie ziet Adorno als
volgt: De utopie van de kennis wil de kennis van de utopie. De utopie is niet alleen
een historisch begrip dat thuis hoort in een theorie van het handelen, maar het begrip
van de utopie is een noatisch begrip, het representeert een kenideaal, nl. het ideaal
van "de Naam".
We kunnen nu gaan begrijpen dat deze onmiddellijkheid altijd wel toekomstig
moet zijn, omdat het onmiddellijkheidsideaal als zodanig volgens Adorno niet te
stellen is. Net als voor het kunstwerk geldt voor de waarheid hiervan dat ze, wanneer
ze gesteld wordt, er niet meer is, omdat men er dan buiten is. Bubner heeft in deze
gewezen op de verwantschap met Schelling voor wie de eenheid, door hem gezien als
de indifferentie van subject en object er niet meer was zo gauw ze reflexief doordacht
werd, want dit doordenken gebeurt altijd in het stellen van subject en object als
zodanig.93 We zijn dit probleem ook al bij de bron ervan, Kant, tegengekomen,
voor wie het niet mogelijk was de eenheid van het ideele en het zintuiglijke begrippe-

lijk als zodanig te stellen.
1.3 Eerste en tweede onmiddellijkheid
Adorno past dit principe van niet navraagbaarheid toe op een aantal grondwaarheden.
Van het geluk, de waarheid en de zin van het leven geldt dat je deze niet voor je
hebt, maar dat je erin bent. Adorno vergelijkt deze toedracht met de aanwezigheid
van een kind in de moederschoot. Daarom kan iemand die gelukkig is niet zeggen dat
hij het is. Wanneer hij dat zou zeggen is hij in feite geboren. Dan zou hij het getuk
zien en er dus buiten staan en dan kun je niet meer zeggen "ik ben gelukkig", maar
alleen, in een gevoel van dankbaarheid "ik was gelukkig".w

92. Th.W. Adorno, Noten zur Literatur I, G.S. bd. 11, Suhrkamp, Frankfurt 1974, blz. 13.
93. R. Bubner, a.w. biz. 119.
94. Th.W. Adorno, Minima Moralia, a.w., nr.72, blz. 124.

Onmiddellijkheid, irrationaliteit en een andere ervaring

169

Van de vraag naar de zin van het leven zegt Adorno: «Leben das Sinn hatte,
fragte nicht danach; vor der Frage flOchtet er."" De zin vlucht voor deze vraag
omdat ze boven subjectief is. Adorno past dit principe ook toe op de vraag naar het
wezen van kunst: «Allerdings ordnet jene Manifestation des RStselcharakters als der
Rattosigkeit angesichts mancher falsch prinzipieller Fragen einem umfassenderen
Sachverhalt sich ein: ebenso blufft die Frage nach dem sogenannten Sinn des
Lebens."96
De consequentie hiervan is dat deze grondwaarheden alleen maar gesteld kunnen
worden in de vorm van de verleden tijd of de toekomstige, maar nooit in de tegenwoordige tijd. Is de zin of het geluk er, dan is de vraag er niet, is de vraag er, dan
zijn de waarheid, de zin en het geluk er niet, zodat het geen zin heeft vragen te
stellen. Dat is de consequentie. Dit principe hebben we werkzaam gezien bij de vraag
naar het wezen van de muziek en de esthetische ervaring. Is deze ervaring er, dan
stellen we ons er niet tegenover om er vragen bij te stellen. Doen we dit wet, dan is
de esthetische ervaring er niet en is de muziek ons volkomen vreemd geworden.
Maar dan is alle onmiddellijkheid zover er over gesproken wordt altijd ipso facto
tweede, nog na te streven onmiddellijkheid.
Zin, geluk en waarheid zijn vervolgens blijkbaar altijd absoluut en dan ben je er

volledig in of ze zijn niet. Er is bij Adorno nooit sprake van een ervaring van een
eindige en daarom navraagbare zin en waarheid die positief verwijst naar een volle
waarheid die niet positief in zich voor ons toegankelijk is, maar waarvan we wel een
intuitie hebben die zich meldt in de mogelijkheid van ons vragen en denken zonder
daarin ooit volkomen doorzichtig te worden.
Dit houdt ook in dat het voor Adorno moeilijk is in de tweede onmiddellijkheid
van de waarheid nog een zinvolle plaats te vinden voor de menselijke bemiddeling.
De overstijging wordt een achterlaten van alle bemiddeling. Zoals we nog zullen zien
is het voor hem ook moeilijk in de praxis de idee van een zin boven alle menselijk
maken uit te verbinden met een menselijk gemaakte zin. Vanuit de eindigheidsproblematiek kun je vragen stellen aan het onmiddellijkheidsideaal van de Naam. Wanneer
de Naam iets uitdrukt van een volledig samenvallen van een zaak met zich waarin
onze kennis tot voltooiing komt, kunnen we dan van iedere zaak zeggen dat deze De
Zaak, De Naam, De Waarheid is? Misschien zijn er zaken tot wier identiteit het
behoort niet volledig identiek met zichzelf te zijn? Hoe staat het verder met de
menselijke bemiddeling, het begrippelijk denken?

95. Th.W. Adorno, Negative Dialektik, a.w. biz.369.
96. Th.W. Adorno, Asthetische Theorie, a.w. biz. 183-184.
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2.1 Een tweede onmiddellijkheid: Metafysica en Kunst
In Adorno's begrip van metafysische ervaring blijkt dat het verschil tussen eindige en
oneindige waarheid niet gemaakt wordt en eigenlijk niet gemaakt kan worden.
Adorno schets de eigen aard van de metafysische ervaring als volgt: "Was metafysische Erfahrung sei, wird, wer es verschmdht, diese auf angebliche religiOse Urerlebnisse abzuziehen, am ehesten wie Proust sich vergegenw8rtigen, an dem GlOck etwa,
das Namen von Ddrfern verheissen wie Otterbach, Watterbach, Reuenthal, Monbrunn. Man glaubt, wenn man hingeht, man ware in dem Erfullten, als ob es ware.
Ist man wirklich dort, so weicht das Versprochene zurOck wie der Regenbogen.
Dennoch ist man nicht enttauscht; eher fOhlt man, nun wiire man zu nah, und darum
siihe man sie nicht. v 97
Voor Adorno heeft metafysische ervaring duidelijk te doen met herinneringen uit
de kindertijd. De naam van Proust geeft aan dat Adorno overschakelt van de platoonse anamnese naar de theorie van de onwillekeurige herinnering van Bergson, een
theorie die hij nog vaker ter sprake zal brengen. We herkennen bovendien weer
duidelijk de formulering over de te grote nabijheid van Walter Benjamin, die Proust
in het Duits vertaald heeft. Deze herinneringen drukken voor Adorno een gelukservaring met de zaak zelf uit en niet met een armzalig aftreksel van de zaak. Ze
genieten het uniek-individuele of, met de woorden van Adorno, het absoluut
geindividueerde.
Dit "uniek geindividueerde" staat niet in tegenstelling tot veelheid en herhaalbaarheid. De gewone feiten, het empirische is onverschillig veel en herhaalbaar. Ieder
empirisch feit is een geval van dezelfde wet. In de metafysische ervaring hebben we
met iets individueels, echte uniciteit en daarmee onderscheidenheid die toch steeds
weer opnieuw beleefd kan worden. Daarmee is de tegenstelling tot het algemene ook
opgeheven. Maar: "Aber damit dies Allgemeine, das Authentische an Prousts
Darstellung, sich bildet, muss man hingerissen sein an dem einen Ort, ohne aufs
Allgemeine zu schielen. Dem Kind ist es selbstverstandlich, dass, was es an seinem
Lieblingss dchen entzuckt, nur dort, ganz allein und nirgend sonst zu finden sei; es
im, aber sein Irrtum stiftet das Modell der Erfahrung, eines Begriffs, welche endlich
der der Sache selbst wiire, nicht das Armselige von den Sachen Abgezogene.

.98

Juist de ervaring van het uniek geindividueerde kan ons de hoop geven dat dit er eens
geweest is en dat het er nog eens zal zijn. Dat zou de vervulling zijn van het begrip:
"Einzig angesichts des absolut, unauflOslich Individuierten ist darauf zu hoffen, dass
es genau dies schon gegeben haben und geben werde; dem nachzukommen erst
erfOllte den Begriff des Begriffs."99

97. Th.W. Adorno, Negative Dialektik, a.w. biz.366.

98. T.a.p.
99. T.a.p.
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Deze door Proust gereconstrueerde ervaring bergt in zich een belofte van een
geluk dat geweigerd wordt door de wereld van het heerszuchtige algemene. Dit geluk
heeft, zo meent Adorno, de eigenschap dat wat zich in de dingen manifesteert
zichzelf te kunnen laten zijn: «Gluck, das einzige an metafysischer Erfahrung, was
mehr ist denn ohnmiichtiges Verlangen, gewiihrt das Innere der Gegenstiinde als
diesen zi,gleich Entrucktes. . 100
Adorno is geinteresseerd in de waarheid van de dingen die niet zonder meer met
het dinglijke noch met het subject samenvalt: «Der Oberschuss Obers Subjekt aber,
den subjektive metafysische Erfahrung nicht sich milchte ausreden lassen, und das
Wahrheitsmoment am Dinghaften sind Extreme die sich berOhren in der Idee der
Wahrheit."'01 Je moet je echter afvragen of alle zaken op alle niveaus zo hun
innerlijk laten zien. Om welke zaken gaat het? Wat zegt het verschil? Welke waarheid van welke dingen? Mogen alle zaken behandeld worden alsof ze onmiddellijk De
Zaak zelf zijn? Adorno reflecteert niet uitdrukkelijk op de verhouding van absoluut
en relatie of van eindig en oneindig, zodat gezegd zou kunnen worden, dat het
absoluutheidsaspect, metafysisch gezien de participatie, van het eindige ervaren

wordt.
Het gewone stoffelijke ding is veranderlijk en heeft dus geen echte stabiele eigen
identiteit en "is" dus vervolgens niet echt. Alleen de idee zelf is stabiel, heeft een
echte identiteit, is dus een echte individualiteit en "is" dus echt. Alle gewone dingen
"zijn" in de mate waarin ze deelhebben aan de idee. Deze gedachte vinden we ook
weer terug in de christelijke metafysica van de schepping. Wanneer we in deze
traditie de schoonheid van iets ervaren, dan is deze ervaring tegelijkertijd een
metafysische ervaring van de deelhebbing van een zijnde aan de "goddelijke" idee,
en uiteindelijk aan God zelf die de schoonheid zelve is.
Bij Kant hebben we gezien hoe deze idee uit de theorie over de schoonheid
verdwijnt. Wanneer we de schoonheid van iets ervaren, dan is daarin die metafysische dimensie verdwenen. We ervaren dan geen volmaaktheid meer, niet meer "de
idee in individuo". In de natuurschoonheid ervaren we vervolgens het individuele als
het uniek afwijkende dat juist geen doorgang biedt naar een ervaring van een
individueel zelf zijn dat op zich staat. Dat zou volgens Kant kennis van het «ding an
sich" zijn. De metafysische dimensie van het "ding an sich" is niet aanwezig in de
schoonheidservaring, maar komt wel terug in een theorie er over, nl. die van het
intelligibele substraat.
Maar Adorno kan deze verhoudingen niet stellen, omdat hij vanuit deze ervaringen geen band legt met de gewone ervaring die altijd in de verhouding staat van
ervaring en begrip. Ze is geen fundament van de gewone ervaring die in het licht van
de metafysische alleen maar als slechte empirie kan verschijnen.

100.
101.

A.w. biz.367.
A.w. biz.368.
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De metafysische ervaring is dan ook, zo meent Adorno, nog anders dan Kants
transcendentale dialectiek het leerde, antinomisch.102 Deze antinomie belichaamt
voor Adorno het toppunt van de problemen van de negatieve dialectiek. We stoten
hierin nu op het probleem van de menselijke bemiddeling, het begrippelijke denken
in de articulatie van de metafysische ervaring: «Wer indessen an derlei Erfahrung
naiv sich erlabt, als hielte er in H8nden, was sie suggeriert, erliegt Bedingungen der

empirischen Welt, Ober die er hinaus will, und die ihm doch die M6glichkeit dazu
allein beistellen. Der Begriff metafysischer Erfahrung ist anders noch antinomisch,
als die tranzendentaler Dialektik Kants es lehrt. Was an metaphysischem ohne Rekurs
auf die Erfahrung des Subjekts, ohne sein unmittelbares Dabeisein verkOndet wird,
ist hilflos vor dem begehren des autonomen Subjekts, nichts sich aufzwingen zu
lassen, was nicht ihm selber einsichtig w8re. Das ihm unmittelbar Evidente krankt an
Fehlbarkeit und Relativitat."'03 Dit is voor Adorno het kernprobleem: Op welke
wijze kunnen we een beroep doen op de metafysische ervaring. We hebben deze
ervaring blijkbaar niet zomaar in ons bezit. Wie dat denkt, merkt onderworpen te
zijn aan de condities van de empirische wereld waar hij boven uit wil, maar die hem
ook de mogelijkheden daartoe moet geven. Hoe dan ook, je blijft volgens Adorno
dan aan de empirische wereld gebonden.
Wordt je niet grondig «bedrogen" door de empirische wereld, wanneer deze je
zelf de mogelijkheid moet bieden er boven uit te stijgen? Wordt deze mogelijkheid,
inclusief de transcendentie waarnaar we overstijgen, dan niet een onderdeel van de
empirische werkelijkheid, zodat we nog niets verder zijn? Op dit probleem gaan we
nog uitgebreid in. Nu gaat het ons om het feit hoe Adorno met dit probleem geconfronteerd wordt in de verhouding van de metafysische ervaring tot de feitelijke
empirische ervaring en het begrip. Daar ontstaat dan de antinomie waar het ons met
Adorno om gaat. Letten we nog eens op de eigenaardige formulering van Adorno.
Zouden we die metafysische werkelijkheid, het innerlijke van de voorwerpen, zonder
een beroep op de ervaring van het subject verkondigen, dat wil zeggen zonder een
beroep te doen op zijn "onmiddellijk erbij zijn", dan wordt deze werkelijkheid
slachtoffer van de begeerte van het autonome subject zich niets te laten opdringen.
Het subject kan dit namelijk niet accepteren. De begeerte van het autonome subject
is nl. volgens Adorno terecht en vindt zijn weg in de begrippelijke activiteit. Dat is
de enige rechtvaardiging, maar wel een heel fundamentele die Adorno aan de
begrippelijke activiteit kan geven. Het subject moet begrippelijk funderen, maar
maakt dat waar het om gaat kapot.
We hebben hier te doen met Adorno's interpretatie van Kants leer van de
spontaneiteit van het menselijk kennen. De mens mag zich niets laten opdringen. Hij
moet er onmiddellijk bij zijn om het zich vervolgens toe te eigenen. Vanaf de

102.

A.w. blz.367.

103. T.a.p.

Onmiddellijkheid, irrationaliteit en een andere ervaring

173

"Dialektik der Aufkliirung" heeft Adorno op die manier de begrippelijke kenactiviteit
verdedigt. Door deze activiteit maakt het subject zichzelf autonoom. Zich iets laten
opdringen is heteronoom.
Maar tevens mag die ervaring als een ervaring van dat wat boven het begrip
uitgaat niet door het begrip gedacht worden, want dan wordt het begrip de garant van
het bovenbegrippelijke. De transcendentie van het «innerlijke" van de dingen komt
zo in het gedrang. Hier ontmoeten we in Adorno's opvatting van de metafysische
ervaring hetzelfde probleem dat ons al bezighield bij de verhouding tussen kunst en
het begrip van kunst. Hier bij de metafysische ervaring komt een heel principiele
kant van deze problematiek naar voren, waarmee we de paradoxale verhouding
tussen kunst en begrip iets kunnen ophelderen.
Iedere keer wanneer het bovenbegrippelijke, het transcendente, het andere, het
niet-identieke gedacht moet worden, moet het door het begrip - iets anders om mee
te denken hebben we niet
gedacht worden. Dan verkrijgt het bovenbegrippelijke
het
zijn legitimiteit van
begrippelijke, waardoor het zijn eigenkarakter verliest. De
consequentie van dit begrippelijk denken van transcendentie, hetzij van het "innerlijk" der dingen, hetzij God of de utopie, is uiteindelijk Hegels identiteitssysteem:
"Indem Hegel, folgerecht,das Nichtidentische in die reine Identitat aufitist, wird der
Begriff garant des Nichtbegrifflichen, Transzendenz von der Immanenz des Geistes
eingefangen und zu seiner Totalitiit sowohl wie abgeschafft. „to4 In het laatste
hoofdstuk gaan we expliciet in op de metafysische problematiek en de verschillende
variaties op het thema van de transcendentie. Juist naar aanleiding van de verschillende kandidaten voor de plaats van het transcendente, de utopie, God, het innerlijke der
dingen, etc. moeten we ons afvragen wat nu "De Zaak" is.
Nu gaat het ons speciaal om de metafysische ervaring en het «innerlijk" der
dingen. Hier ligt nl. de grootste verwantschap met de problematiek van de esthetische
ervaring. Wanneer de metafysische ervaring en haar object, het transcendente nou
begrond wordt, dan zou dit gebeuren in een deductieve samenhang van oordelen over
het feitelijk zijnde en dat is eigenlijk voor Adorno het einde van het transcendente en
van de metafysica.
Wanneer we echter deze ervaring en zijn object niet begrippelijk in een deductieve samenhang van oordelen begronden, dan kunnen we onze toevlucht nemen tot een
evidentie, maar die openbaart zich als geheel en al toevallig. Herhalen we de laatste
zin van het citaat nog eens: «Das ihm unmittelbar Evidente jedoch krankt an Fehlbarkeit und Relativitit." M.a.w. wanneer we die metafysische ervaring presenteren als
een onmiddellijke evidentie aan het subject, dan openbaart het juist zijn relativiteit en
feilbaarheid. Oerintuities en evidenties zijn ongecontroleerde inzichten.
Wanneer Adorno Husserl en Bergson bespreekt, plaatst hij hun opvattingen over
de intuitie en "Wesenschau" dan ook in het volgende alternatief. Of die oerintuitie is
-

104. A.w. 394.
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een aparte kenbron naast de rationeel-begrippelijke, maar dan is ze irrationeel. Of die
intuitie of "wesensschau" lijkt, juist voorzover ze de kwalificaties van algemeenheid
en noodzakelijkheid krijgt veel te veel op het abstract generaliserende begrip. Dan is
ze alleen maar de verheerlijking van het begrip en wordt iets begrippelijks gezien als
een onmiddellijke oerervaring.
Maar anderzijds: Is het nu zo dat de eigenheid van die ervaring en die transcendentie, het «entruckte" in gevaar komt door een begrippelijke bevestiging van hun
eigenheid? Cre8ert Adorno niet een onoplosbare antinomie? Gaat Adorno's kritiek op
de reflectie en het begrip niet veel te ver, zodat juist daardoor de eigen aard van de
metafysische ervaring en de metafysische evidentie verloren gaat? Komt Adorno niet
zelf in het door hem geschetste alternatief terecht?
Adorno plaats o.i. de metafysische ervaring op eenzelfde niveau als de feitelijke
ervaring en daardoor ontstaat het probleem. Is het niet mogelijk en wenselijk de
metafysische ervaring transcendentaal te denken als mogelijkheidsvoorwaarde voor
iedere reflectie en dus als basis van de verhouding van begrip en empirische ervaring? Wanneer dit niet kan, dan komen de feitelijke en de metafysische ervaring op
een lijn te staan. Vervolgens wordt dan de metafysische ervaring een ervaring,
waarop je geen enkel argumentatief beroep kunt doen, omdat de reflectie haar weer
inpakt. Maar zonder relatie tot deze reflectie gaat het ook niet, want ook in dat geval
kan ze ingepakt worden, omdat ze zonder bescherming achterblijft. Adorno loopt met
zijn opvatting van de metafysische ervaring heel erg het gevaar van een theorie van
tweewerelden. Er is een aparte werkelijkheid naast de gewone die ervaren wordt in
een aparte ervaring naast andere ervaringen.
De positie van de metafysische ervaring lijkt bij Adorno heel erg op de muzikale
ervaring. Daarvan zei Adorno dat ze afgrondig en toevallig tegelijk was. Deze kon

in haar eigen aard ook niet begrippelijke begrond en haar noodzakelijkheid kon niet
deductief afgeleid worden. Ze bleef hier tegenover iets toevalligs houden zonder
daarmee een triviale feitelijkheid te worden!
De metafysische ervaring lijdt verder onder dezelfde moeilijkheid als het begrip
mimesis wanneer deze gezien wordt als een apart positief kenvermogen naast het
begrip. Adorno heeft dit dan ook altijd willen voorkomen. In deze zin heeft Adorno
altijd iedere intuitietheorie afgewezen zonder een moment van intuitie in de kennis te
willen loochenen. Maar toch geven enkele formuleringen van Adorno rond het begrip
mimesis aan, waar het eigenlijke probleem en een mogelijke oplossing ligt.
Adorno spreekt vaak over de mimesis als dat wat op de achtergrond van het
begrip ligt, dat wat zelf niet uitdrukkelijk begrippelijk gezegd wordt, maar er wel
uitdrukking aan verleent. Kan de metafysische ervaring niet gezien worden als een
ervaring die altijd op de achtergrond van iedere reflectie ligt? Verdergaand dan
Adorno zou je je kunnen afvragen of deze ervaring niet alleen de niet-begrippelijke
expressiviteit aan de reflectie geeft, maar ook de bovenbegrippelijke intelligibiliteit.
Wanneer je zover gaat kom je weer uit bij de anamnese, de "intellektuelle Anschauung" en de zijnsintuitie. Wordt op die manier tevens niet het gevaar van een twee-
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wereldentheorie bezworen? We kunnen nu een beter inzicht krijgen in de aporie,
waarmee Adorno zichzelf en ons opzettelijk laat zitten, door zijn begrip van de
metafysische ervaring te vergelijken met een voormoderne opvatting van metafysische ervaring. Dan zal blijken dat er momenten in zitten die eigenlijk te doen
hebben met de moderne opvatting van de esthetische ervaring.
Eerst hebben we Adorno's opvatting van de esthetische ervaring en de kunst
geplaatst tussen de voormoderne metafysische opvatting van kunst en de hegeliaanse.
Nu zal blijken dat we, wanneer we Adorno's opvatting van de metafysische ervaring
met de voormoderne opvatting vergelijken, eigenlijk het hegeliaanse begrip van kunst
en de esthetische ervaring erbij moeten betrekken. Adorno's begrip van metafysische
ervaring kan tussen deze twee posities in zijn aporetische eigenheid oplichten.

2.2 Een tweede onmiddellijkheid: de visie van de metafysica

Adomo liet ons achter met een metafysische ervaring die net als de muzikate
toevallig was. Er kon geen beroep op gedaan worden ter begronding, en met behulp
ervan kon niet begrippelijk geargumenteerd worden. Maar vanuit wat we nu gezien
hebben van de (neo)thomistische metafysica, zowel in het eerste als in dit hoofdstuk,
kunnen we de eigenaardigheid van deze toevalligheid iets beter begrijpen.
De metafysische ervaring is in deze metafysica een ervaring van een bovencategoriale en bovenmodale eenheid van noodzakelijkheid en toevalligheid. Adorno's
opvatting van de metafysische ervaring mist de eenheid van beide momenten. Want
deze ervaring kan niet reflexief gezien worden als een noodzakelijke vooronderstelling van ieder begrippelijk kennen, want daardoor zou deze ervaring zelf in de sfeer
van reflexief denken terechtkomen, noch als een aan het begrippelijk kennen toevallende ervaring van vervulling die een bovencategoriale en bovenmodale toevalligheid
van ons menselijk zijn en kennen laat voelen. Vanuit de metafysica zou hier de
accidentaliteit van de kenact ter sprake gebracht moeten worden. Het lukken van het
kennen heeft iets toevalligs. Dat uit zich in de schoonheidservaring. Toch is dit
kennen natuurlijk niet zonder intelligibiliteit en daarmee noodzakelijkheid, want
anders zou het geen kennen zijn. Maar in die ervaring ervaart de kenner juist een
"toevallen" aan zichzelf als identiteit en intelligibiliteit. Hij ervaart zichzelf als
geschapen intelligibiliteit. Een ander verschil met Adorno toont zich hier. De
metafysische ervaring vooronderstelt dat het kennen lukt, dus dat begrip en zintuiglijkheid goed bij elkaar uitkomen. De kenner ervaart vervolgens, in het lukken van
die overeenstemming een overeenstemming en eenheid van het zijnde met zichzelf,
volgens Adorno kan ons kennen, gezien zijn heerszuchtig-begrippelijk aard, eigenlijk
nooit lukken. Vervolgens moet dan de metafysische ervaring in de plaats van dit
kennen komen. De prijs van het metafysisch ken- en schoonheidsideaal is volgens de
voormoderne metafysica echter de bekentenis dat ons menselijk kennen, inclusief
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intuitie en metafysische ervaring, als menselijk kennen geen echte kennis is in
absolute zin. Ook dat blijkt uit de accidentaliteit van de kenact.
Met de leer van de accidentaliteit wil deze metafysica ook zeggen dat ons
menselijk kennen geen echt kennen is. Alleen Gods kennen als absolute zelfaanschouwing is echte kennis. God en kennen vallen absoluut samen in de idee van de
absolute eenheid van zijn en denken. Alleen in dit kennen heerst absolute noodzakelijkheid. Onze menselijke kennis is alleen maar kennis voorzover ze daaraan deelheeft. Voorzover ons kennen echt "menselijk" kennis is, is het geen echt kennen.
Daarvan is het begrip de uitdrukking! In verhouding tot het ideaal van de absolute
zelfaanschouwing zegt het begrippelijke kennen dat het juist als begrippelijk geen
echt kennen is. Voorzover ons kennen kennis is, heeft het een moment van aanschouwing van een zijnsintuitie. Maar dit moment heeft ons kennen niet van zichzelf.
Menselijke kennis heeft dit moment in deelhebbing.
Daarmee is gezegd dat de menselijke identiteit en intelligibiliteit aan zichzelf
toebedeelde identiteit en intelligibiliteit is. Deze toebedeling, het er-zijn van de mens,
het geschapen zijn, is gratuit en dat is het moment van toevalligheid in de menselijke
identiteit en intelligibiliteit.
Deze toevalligheid in de intelligibiliteit is het "wonderlijke" van de geschapen
intelligibiliteit, kortom van alle schepselen, en daarom is de hoogste vorm van
menselijke kennis de verwondering. De (neo)scholastieke metafysica verbindt het
antieke motief van de "verwondering" met de idee van de schepping.
In deze context kan de idee en het probleem van een absolute begrippelijke
reflexiviteit niet ontstaan, en daarmee dus ook niet een absolute spanning tussen
onmiddelijkheid en reflexiviteit. De spanning tussen een onmiddellijk weten, dat
uiteindelijk geen weten is, omdat het zichzelf niet kent, en de zichzelf stellende
reflexiviteit, die door zichzelf te stellen en te kennen absoluut dreigt te worden,
wordt door deze metafysica opgeheven in de idee van de verwondering over een
zijnde dat is en daarin zichzelf is, maar zichzelf niet genoeg is.
De reeds eerder besproken opvatting van Adorno dat we niet kunnen vragen naar
de zin van het leven, het geluk, etc, omdat je, wanneer je erin bent er niet naar
vraagt, zodat er vervolgens niets is om naar te vragen wanneer je erbuiten bent, kan
zich niet handhaven wanneer ze geconfronteerd wordt met het ideaal van het weten
als verwondering. In de verwondering over zin en geluk zijn we evenveel binnen en
buiten de geschapen zin en het geluk als de zin van de schepping zelf in en buiten
zichzelf is.
Adorno heeft de angst dat iedere poging de metafysische ervaring in een refiexieve funderingspoging te betrekken de ervaring tot een empirische maakt. Maar ook dat
hoeft in het scholastieke metafysisch perspectief van de (neo)scholastiek niet waar te

zijn. Want niet

deze

ervaring, zij het

de

zijnsintuitie, zij het de "intellektuelle

Anschauung" wordt begrond, maar het begrippelijke kennen zoekt voor zichzelf een
fundament in deze intuitie. Vervolgens wordt deze intuitie, deze "Anschauung"
genoten in de ervaring van het lukken van het kennen, dus in de overeenstemming
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van de kenvermogens. Dat is de schoonheidservaring. Juist in het toevallige ogenblik
van de schoonheidservaring manifesteert zich de zijnsintuitie als een onbeschikbaar
ogenblik van vervulling.
Niet de ervaring wordt begrond, maar het begrip als verhouding van begrip en
empirische ervaring! Maar vervolgens kun je dan ook geen positief beroep doen op
die ervaring. Deze ervaring uit zich en ontplooit zich alleen maar in de begrippelijke
activiteit zonder haar impliciete karakter te verliezen.
Deze voorinoderne metafysica zou dus tegen Adorno inbrengen dat deze intuitie
in zekere zin wel toegankelijk is voor het begrip, maar alleen negatief-reflexief. Het
feit dat er geen positief beroep op gedaan kan worden sluit haar toegankelijkheid niet
uit. Het argument is daarvoor de onomkeerbare relatie van grond en gegrond. Niet
die ervaring wordt positief begrond door het begrip, maar het begrip weet zichzelf
gegrond in een dergelijke ervaring. Doordat het begrip, d.w.z. het begrip in relatie
tot de zintuiglijke ervaring, ingebed is in een zijnsintuitie wordt een tweewerelden
theorie voorkomen. De overeenstemming zelf van begrip en zintuiglijke ervaring is
tevens de ervaring van de mens als overeenstemming met zichzelf. Dit komt naar voren in de ervaring van schoonheid als het gelukt-zijn van de mens als verhouding van
redelijkheid en zintuiglijkheid.

Wat hebben de door Adorno genoemde ervaringen er nog mee te doen? Deze
ervaringen kunnen wel als metafysische schoonheidservaringen geduid worden. Wel
moet je dan vanuit metafysisch perspectief zeggen dat Adorno deze ervaringen zelf
teveel boven de «gewone" wereld van begrip en empirische ervaring plaats, waardoor deze laatste ervaring te weinig kenwaarde krijgt, zodat de schoonheidservaring
niet als top en voltooiing ervan gedacht kan worden. De metafysische schoonheidservaring is daarom geen aparte ervaring in de rij van gewone ervaringen, zodat
Adorno's probleem eigenlijk niet kan ontstaan. Door over aparte metafysische
ervaringen te spreken, creeert Adorno zelf het probleem waar hij mee zit. Op dit
punt is Adorno zelf teveel kind van de kantiaanse omwenteling die het kenoordeel en
het schoonheidsoordeel uit elkaar haalt.
Vervolgens zou men vanuit de voormoderne metafysica de door Adorno genoem-

de ervaringen zien als een vehikel voor een ervaring van de totaliteit van alle
werkelijkheid als schoon, d.w.z. in overeenstemming met zichzelf en dus als waar en
goed. Naast alle verwantschap toont zich hier een grens. Het karakter van een
totaliteitservaring is nog in overeenstemming met de leer van Bergsons onwillekeurige herinnering, zoals die door Adorno naar voren gehaald wordt. In de herinneringen
van de kindertijd komt een totaliteit van herinneringen vrij die een wereld van
ervaringen in zijn geheel kleuren. Maar de goedheid van die totaliteit is een heel
ander punt. Adorno is bekend geworden door de slagzin: «Das Ganze ist das
Unwahre" 1

De vergelijking met motieven uit de scholastieke metafysica afrondend kunnen we
zeggen dat Adorno wet wil dat de metafysische ervaring het begrip vervult, maar niet
kan aangeven hoe. In ieder geval is die metafysische ervaring geen bovenzintuiglijk
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zien dat tegelijkertijd een bovenbegrippelijk kennen is. De status van die ervaring
kunnen we iets duidelijker krijgen door haar ideaal, dat van de kennis van de dingen
zelf, van de Naam nog nader te vergelijken met Hegels opvattingen van het kunstwerk. Dan stoten we weer op Adorno's neiging het infrarationele, de «gewone"
zintuiglijkheid de waarde te geven van een bovenzintuiglijkheid en bovenbegrippelijk
zien. Adorno beweert juist in zijn «Meditationen zur Metaphysik" dat alles wat
eindige wezens zeggen over een transcendente op zich staande werkelijkheid zeggen
maar schijn is. Maar deze schijn is voor Adono niet niets. Wanneer we ons van die
schijn bewust zijn, breekt daarin toch iets door van die werkelijkheid. De '*redding"
van die schijn is het voorwerp van de esthetica die daardoor metafysische relevantie
heeft.

2.3 Een tweede onmiddellijkheid: de hegeliaanse visie
Bekijken we deze metafysische ervaring nu nog eens, vanuit hegeliaans perspectief.
Adorno's metafysische ervaring kan ook gezien worden in termen van het Duits
idealisme als een «intellektuelle Anschauung" maar dan als een tweede onmiddellijkheid die alle reflexieve bemiddelingen en daarmee de binding aan de empirie, de
eerste onmiddellijkheid, overstijgt.
Deze benadering dringt zich op, wanneer we de formulering van het kenideaal
van de Naam nog eens nader bekijken. Dit kenideaal wil a.h.w. direct boven op de
zaak zitten, zonder deze te pakken, het werkt niet met het begrip, maar wil het
begrip overstijgen. Adorno kan dit ideaal van Walter Benjamin heel plastisch
beschrijven: "Weil nicht sowohl, so wie bei Hegel, Subjekt und Objekt als schliesslich identisch entwickelt werden, sondern vielmehr die subjektive Intention als im
Gegenstand erldschende vorgestellt ist, gibt dies Denken mit Intentionen nicht sich
zufrieden. Der Gedanke ruckt der Sache auf den Leib, als wollte er in Tasten,
Riechen, Schmecken sich verwandeln. Kraft solchen zweiten Sinnlichkeit hofft er, in
die Goldadern einzudringen, die kein klassifikatorisches Verfahren, ohne doch
darOber dem Zufall der blinden Anschauung sich zu uberantworten ( . . . . . ) Der
Gedanke soll die Dichte der Erfahrung gewinnen und doch auf nichts von seiner
I 105
Strenge verzichten.
We ontmoeten hier Adorno's muzikale kenideaal: het intentieloze kennen dat zich
in de zaak zelf wil verliezen en de zaak zelf is bij Adorno in de muziek heel zintuiglijk: "das Absolute als Laut."
Vervolgens is er sprake van een tweede zintuiglijkheid. Niet wordt het zintuiglijke zien overstegen door een geestelijk zien dat tevens een bovenbegrippelijk kennen
is. Maar het begrippelijke kennen wordt overstegen door een tweede zintuiglijkheid.

105.
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Deze tweede zintuiglijkheid is echter bij Hegel de esthetische ervaring van het
kunstwerk. Hegel zou zeggen dat ons denken zich allang in een tweede zintuiglijkheid veranderd heeft. Die tweede zintuiglijkheid is het kunstwerk. In de vorm van het
kunstwerk heeft het denken zichzelf geincarneerd in de zintuiglijkheid zodanig dat het
zich als denken onzichtbaar heeft gemaakt. Deze tweede zintuiglijkheid is een

doorschijnend, a.h.w. intelligibel gemaakte zintuiglijkheid.
De ervaring daarvan is de ervaring van de eenheid van algemeenheid en bijzonderheid, en van een zaak met zichzelf. Juist het kunstwerk en de esthetische ervaring
worden gekenmerkt door een onnadrukkelijke aanwezigheid van noodzakelijkheid.
Noodzakelijkheid en algemeenheid kunnen van het kunstwerk gezegd worden, maar
tonen zich in de toevallige zintuiglijkheid in een niet-begrippelijke en dus vrije vorm.
Adorno's metafysische ervaring van het innerlijk van een zaak zonder dat deze
begrippelijk gepakt wordt, is bij Hegel de ervaring van het kunstwerk. Het kunstwerk
is het uniek geindividueerde, idee in individuo, dat alle bemiddelingen als zijn
gemaakt zijn uit de empirie verbergt. Doordat het kunstwerk zijn gemaakt zijn
verbergt, toont het zijn idealiteit niet als idealiteit en de daarbij behorende noodzakelijkheid niet als noodzakelijkheid. In het kunstwerk hebben we te doen met een
toevallige, maar wel zinvol georganiseerde zintuiglijke werkelijkheid die de mens niet
alleen als zintuiglijk, maar juist ook als redelijk wezen vervult. In de esthetische
ervaring hebben we daarom te doen enerzijds met een ervaring die toch overtuigende
kracht heeft en die daarom niet in tegenstelling staat tot noodzakelijkheid en strengheid. De noodzakelijkheid verschijnt met de schijn van de vrijheid in de toevalligheid: dat is het object als kunstwerk.
Het subject, zo hebben we gezien, heft daarom zijn eigen doelstellingen, Adorniaans gesproken zijn intenties, met dit kunstobject op om het op zich te genieten. In
dit niet bezitten willen, het "gew8hren lassen der Gegenstiinde", komt het subject
toch, of liever juist, tot vervulling. De parallel van het ideaal van «De Naam" met
het kimstwerk dringt zich nog verder op, wanneer we weten dat Benjamin zijn
kenideaal juist beleefde en toepaste op de analyse van artefacten, menselijke dingen
als getuigenis van een cultuur en geschiedenis.
Nog sterker wordt de overeenkomst wanneer Adorno ingaat op Benjamins stelling
dat "de Naam" van een ding kennen de ervaring is van zijn «aura", zijn gedistancieerde nabijheid. Deze ervaring houdt allereerst in: "Die Aura einer Erscheinung
erfahren, heisst sie mit dem Verm6gen belehnen, den Blick aufzuschlagen. 106 Nu
bestaat volgens Hegel het eigene van het kunstwerk precies daarin dat het de beschouwer aankijkt. Het kunstwerk is zelf ddn en al oog. Adorno vult nu die aura zelf
als volgt in: "Ist nicht die Aura allemal die Spur des vergessenen Menschlichen am
Ding..."'07 Het vergeten en de herinnering van het menselijke aan het ding,

106.
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waardoor het ding meer wordt dan allen maar een ding, inaakt volgens Adorno het
menselijke ervaringsproces van de dingen uit. Ook dit is heel goed vanuit Hegels idee
van het kunstwerk te begrijpen als een werk dat zijn gemaakt zijn verbergt.
Maar hier openbaart zich tevens de explosieve strekking van de these dat het
kunstwerk zijn gemaakt zijn verbergt. Want deze these stelt dat de tweede zintuiglijkheid van het kunstwerk ideeel gesteld is, maar dit juist als zodanig niet laat zien.
Daardoor geeft het kunstwerk de suggestie dat het alle begrippelijke bemiddeling
achter zich laat, maar dat is niet het geval. De reflexiviteit keert terug om deze
toedracht op te helderen.
Vervolgens transcendeert het kunstwerk ook niet in radicale zin de feitelijkheid.
Het kunstwerk overstijgt de feitelijkheid, maar neemt deze door haar ideBel te vatten
ook mee. Het kunstwerk laat dus zijn bemiddeling niet achter zich, maar toont deze,
dit gemaakt zijn uit de feitelijkheid, niet. Deze verhouding moet weer naar voren
komen, omdat ze de werkelijkheid van de eindigheid geen recht doet. Ook op dit
niveau is de eindige facticiteit meer dan alleen maar brute en blinde facticiteit, want
anders was het kunstwerk als de idee in de facticiteit niet mogelijk. Komt deze
verhouding van begrip en facticiteit als zodanig naar voren dan blijkt het begrip
«werkelijker" te zijn dan het kunstwerk.
Ook vanuit deze visie verschijnt dan Adorno's visie op het kunstwerk en de
metafysische ervaring als een tweewerelden theorie, omdat de verhouding van
eindigheid en oneindigheid niet gesteld wordt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
we in de "Asthetische Theorie" het complex van voormoderne metafysica, Platonisme en Bergsonianisme nu weer in verband met het kunstwerk terugkrijgen. In de
«Asthetische Theorie" vinden we exemplarisch de verwantschap van het esthetisch en
utopische motief geformuleerd. Adorno combineert in die formulering de elementen
uit de platoonse metafysica en die van Bergson waarmee we geconfronteerd werden
in zijn theorie van de metafysische ervaring: "Seit der platonischen Anamnesis ist
vom noch nicht Seienden im Eingedenken getriiumt worden, das allein Utopie
konkretisiert, ohne sie an Dasein zu verraten. Dem bleibt der Schein gesellt: auch
damals ist es nie gewesen. Der Bildcharakter der Kunst aber, ihr imago, ist eben das,
was unwillkurliche Erinnerung nach der These von Bergson und Proust an der
Empirie zu erwecken trachtet, und darin freilich erweisen sie sich als genuine
Idealisten. Sie schreiben der Realitiit das zu, was sie erretten wollen, und was nur in
der Kunst um der Preis seiner Realitht ist. Sie suchen, dem Fluch des sthetischen
M 108
Scheins zu entgehen, indem sie dessen Qualitat in die Wirklichkeit versetzen.
Aan de hand van deze passage kan nog eens duidelijk worden hoe de esthetische
en de metafysische ervaring op dezelfde manier problematisch zijn. De utopische
interpretatie van Plato laat zien hoe we in de problematiek van twee werelden terecht
kunnen komen. In deze passage van de "Asthetische Theorie" wordt, schijnbaar

108. Th.W. Adorno, Asthetische Theorie, a.w. biz.200.

Onmiddellijkheid, irrationaliteit en een andere ervaring

181

anders dan in de "Negative Dialektik", allereerst gesteld dat de ervaring van de
onwillekeurige herinnering alleen in de schijn van de kunst bewaard blijft. Wordt ze
als ervaring hier en nu gezien, dan wordt ze verraden aan de empirie. Dan is nl.
datgene waar die ervaring op gericht is aanwezig in de feitelijkheid. Dit is volgens
Adorno idealisme. Net als Hegel zeg je dan volgens Adorno, dat hier en nu het
ideele in de feitelijkheid present is en daardoor bevestig je de slechte werkelijkheid
als goed. Sinds Plato echter, zo meent Adorno, hebben we in de herinnering te doen
met iets transcendents dat "nog niet" is. Alleen de gedachte van de utopie kan de
idee concretiseren zonder haar aan de feitelijkheid, het «Dasein" te verraden. Het is
echter de vraag of Adorno hiermee niet alle problemen rond de metafysische ervaring
creEert waar hij uit wil.
Door de anamnese van de idee op te vatten als een vooruitwijzing naar een
nog
niet zijnde werkelijkheid cretert Adorno een verhouding van twee werelden; een
zijnde en een nog niet zijnde wereld. De utopie is de gedachte van een nieuwe
wereld van mens en natuur die voistrekt transcendent is aan de huidige feitelijke. Dit
verwijt krijgen Bergson en Proust te horen. Het kunstwerk en de esthetische ervaring
moeten nu plaatsvervangend optreden. Het kunstwerk is de (voor)schijn van de
utopie. Juist als «schijn" van de utopie, als aanduiding van zijn nog niet werkelijkzijn zou het kunstwerk en de ervaring ervan eerlijker zijn dan de metafysische
ervaring. Nu hebben we aan het begin al gezien dat het kunstwerk zich even moeitijk
verhoudt tot de feitelijkheid als de metafysische ervaring. Temidden van de slechte
feitelijkheid belooft het geslaagde kunstwerk door zijn aanwezigheid eigenlijk al
teveel. Vervolgens hebben we gezien dat de moeilijkheden rond de mogelijkheid van
een begrip van het kunstwerk en de esthetische ervaring dezelfde zijn als die rond de
metafysische ervaring. Vanuit die ervaringen komen we nooit tot het begrip en vanuit
het begrip kunnen we die ervaringen alleen maar vermoorden. Dit laatste
probleem
kan alleen ontstaan vanuit een denken in twee werelden met daarbij corresponderende
ervaringen. Dan is alle "Wesenschau" en alle intuitie een vorm van onverantwoord
denken.

Vanuit dit perspectief heeft Heintel het probleem van de "Wesensschau" goed
geformuleerd: "Es ist jedoch das ungel6ste Problem aller «Wesensschau", dass sie
nicht angeben kann, wie diese uno intuito sprachlose Aneignung in bestimmten
Predikaten expliziert, also Definition, werden kann. Schliesslich fuhrt alle besondere
Weise eines Zugangs zu dem, was von dem erscheinenden Sein unterschieden wird,
in einen zuletzt undiskutierbaren Dualismus in der Art einer schlecht verstandenen
platonische Zwei-Welten-Lehre" 109 Heintel heeft slechts gelijk voorzover hij de
intuitie ziet als een positieve bron naast de gewone ervaring.
Hoe dit probleem bij de definitie van kunst een rol speelde hebben we aan het
begin van dit hoofdstuk gezien. Daar bleek dat de onmiddellijke esthetische intuitie
109. Erich Heintel, Die beiden Labyrinthe der Philosophie, a.w. biz.880.
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nooit definitie kon worden. Bij de metafysische ervaring bleek dat deze zich nooit in
het begrip kon terugvinden en andersom. Adorno doet eigenlijk het omgekeerde van
hetgeen hij Bergson verwijt. I.p.v. intuitie en begrip als twee positieve kenbronnen
te behandelen, behandelt hij ze negatief als twee manieren van kennen die eigenlijk
zonder elkaar geen echte kennis zijn. Wederzijds bevestigen en ontkennen ze elkaar.
Maar Adorno zal nooit positief de verhouding tussen beide aangeven waardoor echte
menselijke kennis mogelijk is. Zou hij dat wel doen, dan zou hij, zowel bij Hegel en
in de voormoderne metafysica, geconfronteerd worden met de verhouding tussen
eindige, menselijke kennis en schoonheidservaring en de oneindige goddelijke
zelfaanschouwing en zelfkennis. Omdat Adorno die verhouding niet als verhouding
doordenkt, ontstaat de antinomie van een eerste en een tweede onmiddellijkheid.

2.4 De antinomie van eerste en tweede onmiddellijkheid
Het sympatieke van Adorno's metafysica is dat hij het absolute metafysische belang
van toevallige, onherleidbare ervaringen wil verdedigen. Maar wel is de vraag of hij
niet teveel van de nood een deugd maakt. Vergelijken we eens Adorno's opvatting
over de esthetische ervaring van het kunstwerk, de metafysische ervaring en de idee
van het ogenblik. Op basis van zijn opvatting van de ervaring verzet Adorno zich
tegen de idee dat het onveranderlijke waarheid zou zijn, en het vergankelijke schijn.
Adorno wil opkomen voor toevallige ervaringen in de tijd. Hij laat zich hierin weer

door Walter Benjamin inspireren die eens zei dat: «das Ewige jedenfalls eher eine
Rusche am Kieid ist als eine Idee." Net als Walter Benjamin wil Adorno het belang
van het kleinste voor de idee van metafysische transcendentie opsporen en het
absolute in het wereldse opzoeken. Volgens Adorno, die zich hiervoor op de
gemeenschappelijke vriend en Kabbalakenner Gershom Scholem beroept, is dit een
impuls uit de joodse mystiek:10 Adorno meent dat bij Benjamin mystiek en Verlichting dan samenkomen. Beiden zijn geinteresseerd in een mystiek van de immanente en contingente werkelijkheid.
Bij Adorno zijn we dit moment ook tegengekomen in de interpretatie van
Beethoven die de ervaring van het «nunc stans" van de hemel naar de profane
seculariteit verplaatste. Goethe en Mozart zijn belichamingen van de eenheid van
seculariteit en sacraliteit.
Het is echter de vraag of deze sympathieke poging niet een fout uitgangspunt
heeft, nl. precies de tegenstelling van transcendentie en immanentie en vervolgens
van absoluutheid en oneindigheid enerzijds, eindigheid, relativiteit en toevalligheid
anderzijds. De status van de metafysische en de esthetische ervaring t.o.v. de
reflexiviteit laat zien dat we eigenlijk niet te doen hebben met een verdediging van
110. Charakteristic Walter Bejamins biz. 241, vgl. Negative Dialektik, a.w. biz.352.
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het absolute aan een toevallige ervaring, met het oneindige van en in een eindig
zijnde, maar veeleer met het stellen van iets absoluut toevalligs of het absoluut
toevallige. Wil Adorno het absolute aan het toevallige ontdekken, dan moet hij
reflexief die verhouding kunnen stellen en komt dan zowel op kentheoretisch als op
ontologisch niveau in conflict met het ideaal van de Naam.
De kentheoretische en ontologische status van het absoluut toevallige maakt nu
eigenlijk twee werelden van verschil tussen de twee ervaringen, de gewone feitelijke
enerzijds en de metafysische en esthetische anderzijds. De gewone empirischebegrippelijke ervaring wordt tot brute empirie gereduceerd. Deze krijgt eigenlijk te
weinig waarde, zodat vervolgens de vraag ontstaat hoe ze overstegen kan worden. De
metafysische en esthetische ervaring krijgen de status van een soort «sublieme
feitelijkheid" die eigenlijk te goed is voor de gewone feitelijkheid. In dat kader
passen de ervaringen van Proust en Bergson. In de gedachte van de utopie krijgt deze
verhouding een tijdsdimensie: van een nieuwe «sublieme" werkelijkheid na de brute
feitelijkheid van het heden. Eigenlijk is de «echte" metafysische ervaring alleen maar
mogelijk in die «nieuwe" werkelijkheid. Deze tijdsdimensie zijn we ook weer bij het
kunstwerk tegengekomen. Die dimensie verschijnt in het ogenblik waarin het
muziekstuk. b.v. in de sonatevorm, tot een geheel wordt dat tevens het (ge)heel
worden van de maatschappij zou moeten zijn en dus de realisering van de utopie.
Juist door de verhouding van het feitelijke tot het transcendente te denken als een
verhouding van twee werelden gaat Adorno de eindigheidsproblematiek uit de weg.
Dat deze feitelijke wereld altijd meer is of altijd minder bruut is dan ze schijnt,
omdat ze, reflexief en praktisch, overstegen kan worden, maar altijd minder is dan
de ideale werkelijkheid en dus altijd te verbeteren, maakt de eindigheid van deze
feitelijke wereld uit. Door de eindigheid niet zo te denken, kan Adorno ook het
absolute niet denken als van een geheel andere categorie dan de wereldse. Daarom
wordt het gedacht als utopie.
Noemen we enkele consequenties. Juist omdat Adorno in twee werelden denkt,
in de vervanging van een eerste zintuiglijkheid door een tweede, wordt het begrip niet,
zoals in de voormoderne metafysica, opgeheven in een nieuw "zien" dat de verhouding
van begrip en zintuiglijkheid overstijgt, maar moet het eigenlijk weggewerkt worden.
Adorno heeft de problemen hiervan aangevoeld. Dat Adorno ook recht wil doen aan
begrippelijke reflectie onderscheidt hem van Walter Benjamin. Adorno wil eigenlijk
met het begrip over het begrip heen. Maar hoe het begrip in dat wat er overheen gaat
tot zijn eigen, beperkte recht komt, kan niet meer bepaald worden. Verder is Adorno
geinteresseerd in de reflectie als zelfafbraak en zelfkritiek van het begrip. Maar de
mogelijkheid hiervan wordt ook niet gefundeerd. In deze paradoxale verhouding
openbaart zich tevens Adorno's rationalisme. Enerzijds moetbegrippelijke rationaliteit
radicaal overstegen worden, maar omdat anderzijds dat wat het begrip overstijgt niet
als een eigen vorm van «rationaliteit" of intelligibiliteit bepaald kan worden, blijft het
begrip het enige echte criterium voor rationaliteit. Omdat het begrip niet positief in
zijn eigen aard gedacht kan worden, verdwijnt de hele bemiddeling.
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Adorno's opvattingen van het begrip zijn het vruchtbaarst in zijn polemiek tegen
het positivisme. In dat wat het posivisme presenteert als onmiddelijke ervaringsfeiten
zal Adorno de bemiddeling laten zien en daarmee het "geprepareerd zijn" van deze
feiten. Ook een beroep op oerervaringen in fenomenologische zin wordt door Adorno
in zijn begrippelijke bemiddeling ontmaskerd. Maar op het punt van hoe deze
bemiddeling dan wel gezien moet worden in relatie tot wat het begrip overstijgt, laat
Adorno ons eigenlijk in de steek. Adorno zegt steeds dat we door het begrip over het
begrip heen moeten gaan, maar denkt uiteindelijk deze denkgang niet echt.
Vergelijken we deze toedracht vervolgens nog even met wat Adorno gezegd heeft
over de sonate, het muzikale ideaal van de Naam en het begrip ervan. Deze vergelijking heeft als paradoxaal resultaat dat hetgeen Adorno in de sonate zo waardeert, de
reflecterende bemiddelde en in zich gereflecteerde terugkomst van het uitgangspunt,
met behulp van het muzikale onmiddellijkheidsideaal van de Naam begrippelijk niet
te denken is. De moderne subjectiviteit toont zich in de verwerkelijking, de bemiddeling, etc. Eigenlijk wil Adorno die ook recht doen, maar hij maakt het zichzelf
onmogelijk.
Omdat dat wat het begrip overstijgt en vervult niet het suprarationele, maar het
infrarationele is, de nieuwe zintuiglijkheid ofwel de esthetische ervaring van het
kunstwerk, wordt de spanningsverhouding in het begrip tussen begrip en zintuiglijke
ervaring niet opgeheven in een overkoepelende eenheid, maar eigenlijk als een soort
opdracht «opgegeven" in een tweede, andere ervaring van een tweede andere
werkelijkheid. Deze positie lijkt op Kant. Maar voor Adorno's esthetica is het van
belang dat dit niet meer de tegenstelling is van een zinlijke en een intelligibele
wereld. Veeleer hebben we te doen met een tegenstelling tussen de ene en de andere
empirische wereld of met die tussen de huidige verhouding van zintuiglijkheid en
intelligibiliteit en een nieuwe, utopische. Dat is de utopie van de «resurrectio
naturae" die de "Dialektik der Aufkliirung" en de «Asthetische Theorie" beheerst.
In direct-existentieel niveau zegt de verhouding van feitelijkheid en utopie, van
eerste en tweede zintuiglijkheid dat de mens eigenlijk steeds weer op zoek moet naar
steeds weer andere, steeds weer uniek-individuele ervaringen. Eigenlijk is alleen de
sublieme ervaring de enige echte ervaring. Alle ervaringen horen eigenlijk zo te zijn,
de gewone ervaring had er eigenlijk niet moeten zijn want zij staat in een verhouding
van heerszucht tot de wereld. Evenals iedere ervaring «de" ervaring, moet ieder ding
"het" ding, iedere zaak «de" Zaak en "de Naam" zelf zijn. Het begrip zoekt een
tweede ervaring die «de" ervaring en een tweede object dat "de Zaak Zelf" is,
waarin het, door een tweede zien, tot rust kan komen. Dat is de utopie van het
andere.
Omdat Adorno eigenlijk geen raad weet met de verhouding van onmiddellijkheid
en begrippelijke bemiddeling lijkt het theoretische en praktische ideaal van de tweede
onmiddellijkheid heel veel op de eerste. Het is dan ook interessant, wonderlijk maar
niet verwonderlijk, dat Adorno zijn utopie wel eens verwoord heeft in termen van
wat Hegel zegt over de eerste onmiddellijkheid. In de Minima Moralia stelt Adorno:
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"Rien faire comme une 1)8te, auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel
schauen, > sein, sonst nichts, ohne alle weitere Bestimmung und ErfOllung < k6nnte
an Stelle von Prozess, Tun, ErfOllen treten und so wahrhaft das Versprechen der
dialektischen Logik einl6sen, in ihren Ursprung zu munden:'111 Adorno citeert hier
het begin van Hegels logica over het eerste onmiddellijke zijn dat nog ontwikkeld
moet worden. Hij gebruikt het als beeld voor de tweede onmiddellijkheid. In feite
echter heeft Adorno de bemiddeling, het proces niet vervuld en niet overstegen, maar
wel overgeslagen.
Daarom kan Adorno zijn onmiddellijkheidsideaal, zijn wijze van vervulling van
het kennen in het zien, wel eens vergelijken met een boutade van de socioloog
Veblen over het leren van vreemde talen. Deze zei dat hij vreemde talen leerde door
de woorden net zo lang aan te kijken tot hij wist wat ze betekenden. lets minder
banaal: Zowel hij als Benjamin waren onder de indruk van een uitspraak van
Matebranche: "Aandacht is het natuurlijke gebed van de ziel." Deze aandacht als
natuurlijk gebed is voor Adorno allereerst de muziek als geseculariseerde vorm van
gebed. Als metafysica is deze aandacht een "zarte Empirie", een absolute aandacht
voor het kleinste dat als het absolute behandeld wordt.

3 De consequenties voor vorm en inhoud van Adorno's theorie
Deze onmiddellijkheidsproblematiek werkt natuurlijk helemaal door in de vormgeving
van de theorie over de verhouding van filosofie en kunst. Kunst is, zoals we gezien
hebben, reflexief even onbenaderbaar als het onmiddellijkheidsideaal waarvan het de
uitdrukking is. Daardoor dreigen twee waarheden te ontstaan, die elkaar dreigen uit
te sluiten en dan toch weer ergens samen moeten komen. Alleen dan kun je stellen
wat Adorno stelt van de filosofie: "Von Philosophie, Oberhaupt von theoretischen
Gedanken kann gesagt werden, sie leide insofern an einer idealistischen Vorentscheidung, als sie nur Begriffe zur VerfOgung hat; einzig durch sie handelt sie von dem,
worauf sie gehen, hat es nie selbst. Ihre Sisiphus arbeit ist es, die Unwahrheit und
Schuld, die sie damit auf sich l dt, zu reflektieren und dadurch wom6glich zu
.1/2

berichtigen.
Hoe kan men hier spreken over een beslissing vooraf? Het denken kan toch niet
kiezen tussen het gebruik van een begrippelijke, een kunstzinnige of een metafysische waarheid? Hoe zou dit denken zichzelf moeten corrigeren zonder zijn fout te
herhalen? Op dit probleem zijn we eigenlijk meteen gestoten bij de behandeling van
de mogelijkheid van een definitie van kunst in het algemeen en muziek in het
bijzonder.

111. Th.W. Adorno, Minima Moralia, a.w. nr. 100, biz. 177.
112. Th.W. Adorno, Asthetische Theorie, a.w. biz.382.
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Achteraf gezien is Adorno behoorlijk consequent in zijn eigenaardige opvatting
van de onmogelijkheid van een begrip van kunst. Hij weigert te werken met begrippen en speelt in zijn argumentatie het algemene en het bijzondere, het a posteriori en
het a priori tegen elkaar uit. Zou hij echter beide in verhouding denken, dan zou hij
op de toedracht stoten van in zich gedifferentieerde begripsverhoudingen en daarmee
van begripsontwikkeling enerzijds en van in zich gedifferentieerde werkelijkheden en
de verhouding van wezen en verschijning anderzijds. Op dat moment is het afgelopen
met het onmiddellijkheidsideaal en dan meldt zich tevens met alle kracht de eindigheidsproblematiek. Welke consequenties heeft deze opvatting nu voor het concrete
werk van Adorno?

3.1 Van filosofie naar maatschappijkritische werkanalyse
Gezien zijn opvatting zal Adorno nooit principiele verhoudingen denken, d.w.z. de
idee van muziek denken in het licht waarvan de concrete verschijnselen beoordeeld
worden. Dat heeft tot gevolg dat bij hem principiBle, transcendentale en feitelijke,
empirische analyses door elkaar lopen. Het verschijnsel wordt onmiddellijk met zijn
idee geidentificeerd. Adorno zal dan ook zeggen dat hij geen raad weet met de vraag
naar het wezen van de muziek, tenzij men die vraag begrijpt als een oproep tot een
onderzoek, concreet, naar de plaats van muziek in de huidige maatschappelijke
verhoudingen. Vervolgens krijgen de vragenstellers de raad zich vooral te wijden aan
een concrete analyse van b.v. de symfonieen van Beethoven.113 Eigenlijk worden
drie typen van analyse door elkaar gebruikt, de sociologische, de vormtechnische van
de musicologie en de filosofische. Vanuit de filosofie kun je zeggen dat twee
metho(len verwisseld worden, de transcendentaal-refiexieve en de empirische.

3.2 Identificatie van de hedendaagse kunst met de idee van de kunst
Met name voor de historiciteit van kunst is het van belang te zien dat door de
identificatie van principiele verhoudingen en de feitelijkheid, onder het opzicht van
de actuele esthetische ervaring, de hedendaagse moderne kunst de enige kunst is die
iets kan laten zien van wat kunst in het algemeen is. Vervolgens is er alleen vanuit
het heden een toegang tot het verleden van de kunst, zodat het algemene van verleden
en heden vanuit het heden naar het verleden toe gedacht moet worden: «Die ErwSgung des gegenwRrtigen Verhiiltnis von Philosophie und Musik fOhrt zu der
Einsicht, das Zeitlose Wesen sei eine Schimare. Einzig Geschichte selbst, die reale

113.

Th.W. Adorno, Was ist Musik?, in Musikalische Schriften, G.S. bd. 19, Suhrkamp, Frankfurt
1984, blz.615.
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Geschichte mit al ihrer Not und all ihrem Widerspruch, konstituiert die Wahrheit der
Musik. Das heisst aber nichts anderes, als dass die philosophische Erkenntnis von
Musik nicht durch die Konstruktion ihres ontologischen Ursprungs gelingen kann,
sondern bloss von der Gegenwart aus. Diese erst erlaubt die Erkenntnis all jener
konkreten und widersprOchlichen Momente, die in den frOheren Phasen nur potentiell
sich fanden."'14 Hedendaagse kunst als zelfreflexieve kunst en tevens het einde van
de kunst is het onderwerp van het volgende deel.

3.3 Filosofie als empirische cultuurkritiek
Dat Adorno geen principiele verhoudingen stelt laat zijn invloed ook gelden in zijn
analyses van de voor hem zo belangrijke verwantschap tussen de muziek van het weens
classicisme, Beethoven in het bijzonder en vervolgens de filosofie van Kant en Hegel.
Op allerlei manieren probeert Adorno de lezer te overtuigen van de relatie tussen het
sonateprincipe of het principe van de thematische ontwikkelingsstijl en de filosofie van
Kant en Hegel. Om raad gevraagd bij de opzet van een cursus muziekgeschiedenis adviseert Adorno metvanzelfsprekend gemak: «Was sie > thematischerEntwicklungsstil <
nennen, mOsste meines Erachtens im Zentrum des ganzen Kurses stehen, Rlinlich wie
ich etwa eine Einleitung in die Philosophie um Kant und Hegel zentrieren wurde. n115
Het belang van deze samenhang voor Adorno kunnen we nu vanuit de idee van
de verwantschap tussen de esthetische en de metafysische ervaring wat beter begrijpen. De sonatevorm is voor Adorno bij uitstek de vorm waar geprobeerd wordt
subjectieve bemiddeling en een daarboven uitgaande zin te verbinden. De verhouding
tussen subjectieve bemiddeling en een onmiddellijke, objectieve zin is ook het
probleem van de moderne transcendentaalfilosofie van Kant en Hegel. Via Kant
stoten we dan ook op het probleem van de verhouding tussen metatysica, voor
Adorno duidelijk een voormoderne vorm van filosofie, en transcendentaalfilosofie.
We zullen nog zien dat Adorno deze laatste verhouding in de muziek weer terug
meent te kunnen vinden in de verhouding tussen fuga- en sonatevorm. Maar Adorno
onderwerpt deze toedracht nooit aan een principitle analyse.
Wij vinden bij hem geen systematische analyse bv. van de verhouding tussen
redelijkheid en zintuiglijkheid in de kentheorie van Kant en de gevolgen daarvan voor
zijn opvatting van natuur en kunstschoonheid. We vinden dus ook geen goed
gefundeerde filosofie over de idee van het kennen in de moderne filosofie en daarmee
samenhangend de idee van de schoonheid in het licht waarvan de feitelijke veranderingen in het schoonheidsbesef en de kunstgeschiedenis, b.v. het ontstaan van de idee
van de absolute muziek, beoordeeld worden.

114. Th.W. Adorno, Ober das gegenwdrtige Verhaltnis von Philosophie und Musik, a.w. biz. 163.
115. Th.W. Adorno, Was ist Musik?, a.w. biz.619.
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Adorno's filosofie is zelf niet te begrijpen zonder de paradigmawisseling in de
opvatting van schoonheid door de transcendentale wending van Kant en zijn kritiek
op de metafysica. Op deze verandering in de opvatting van schoonheid reageren de
Romantici en Hegel. Maar Adorno zelf staat deze toedracht niet goed voor ogen,
hetgeen blijkt uit de verwisseling van de metafysische ervaring en de ervaring van het
kunstwerk. Adorno's visie op de begrippelijke reflectie verhindert hem uiteindelijk
zijn eigen achtergrond goed te zien. Hij zit a.h.w. met zijn neus boven op de
problemen waar het omgaat, maar hij is er zelf teveel onderdeel van om ze goed te
kunnen zien.
Nu de weg van de principiele ontwikkeling van de idee van de kentheoretische en
esthetische verhoudingen niet meer open is, gaan weer principiele en feiltelijke
analysen door elkaar lopen. Op grond van zijn onmiddellijkheidsideaal zoekt Adorno
een directe toegang tot de fenomenen en probeert hij als het ware alchemistisch uit
een sonate van Beethoven direct zijn muzikale, maatschappelijke en filosofische
kwintessens te puren. Direct wordt dan, zoals we gezien hebben, de structuur van
een sonate in verband gebracht met de subject-objectrelatie in het kennen zoals Kant
en Hegel die zien. Wat beiden gemeenschappelijk hebben wordt dan vaak gefundeerd
in een derde laag die onder beiden ligt: de burgerlijke maatschappij. De dynamiek
van streven en rust, proces en vervulling is dan zowel de inhoud van de kenproblematiek als van de muziek. Beiden vertegenwoordigen op die manier de problematiek
van produktie en consumptie in het kapitalisme. In het kapitalisme heeft de verlichte
mens afscheid genomen van een voorgegeven objectieve en dus heteronome zinorde.
Een juiste verhouding tussen objectieve zin enerzijds en subjectieve zelfverwerkelijking anderzijds is nog niet gevonden. Dat zoeken maakt de dialectiek van de Verlichting uit.
Gezien Adorno's moeite met het reflectieprincipe is het niet verwonderlijk dat het
methodisch uitgangspunt van zijn analyses vaak wisselend is. Enerzijds wekken zijn
analyses de indruk gebaseerd te zijn op de transcendentaal-reflexieve methode van de
filosofie van Kant en Hegel waarmee de moderne cultuur, inclusief de filosofie van
Kant en Hegel beoordeeld wordt. Anderzijds blijken we te doen te hebben met een
empirische maatschappijkritische analyse van muziek tn van die transcendentaalreflexieve filosofie zelf op basis van een transcendentaalfilosofisch niet meer begronde - want deze methode is nu object van analyse - marxistisch geinspireerde
maatschappijvisie.
Adorno noemt zijn methode een denken in constellaties. Omdat niets wat het
feitelijke transcendeert definitorisch en classificatorisch, en daaronder rekent Adorno
ook de begrippelijk-reflexieve analyse, behandeld kan worden, kunnen geestesprodukten alleen begrepen worden door ze in een onderlinge samenhang te plaatsen
waardoor het ene fenomeen oplicht en betekenis krijgt in het licht van het andere. Op
die manier wordt dan een constellatie duidelijk.
Bekijken we dit bij Adorno's uitspraken over Beethoven, dan levert deze methode
meestal niet veel meer op dan de verzekering dat er een grote verwantschap bestaat

Onmiddellijkheid, irrationaliteit en een andere ervaring

189

tussen de vorm van de sonate, waarin een gegeven thema ontwikkeld wordt en, als
zodanig gesteld, weer terugkomt en het begin van Hegels logica over de eerste
onmiddelijkheid, het niets, het worden en het daaruit ontwikkelde iets. De verhouding van gegeven thema en doorwerking wordt ook graag in verband met Kant
gebracht in vergelijkingen waarin het gegeven thema of vergeleken wordt met het
gegeven materiaal van de aanschouwing, of met het «Ding an sich". Ook valt dan
wel eens de Lukacs' term «verdinglijking".
Dat de methode sterk associatief van aard is blijkt uit Adorno's analyse van de
idee van de tact bij Goethe. Naar aanleiding van de combinatie van absolutisme en
liberaliteit in Goethe's idee van takt stelt hij: "Solcher gleichsam paradoxe Einstand
von Absolutismus und Liberalitiit 18sst wie im Wilhelm Meister noch an Beethovens
Stellung zu den Oberlieferten Schemata der Komposition, ja bis in die Logik hinein,
an Kants subjektiver Rekonstruktion der objektiv verpflichtenden Ideen sich wahrnehmen. Beethovens regelmassigen Reprisen nach den dynamischen DurchfOhrungen,
Kants Deduktion der scholastischen Kategorien aus der Einheit des Bewusstseins sind
in einem eminenten Sinne > taktvoll <. ""6 Dit is wel een heel losse variatie op het
thema van de subject-object verhouding geassocieerd met de verhouding tussen een
absolutistische-feodale levenshouding en die tussen een heteronome, gegeven
objectiviteit en de autonoom-liberale levenshouding van subjectieve verwerkelijking.

3.4 Essayistiek en antitheorie
Gezien de stelling dat de filosofische waarheid over kunst eigenlijk, zoals het kennen
in het zien, in de esthetische waarheid hoort te verdwijnen, kan men terecht zeggen,
zoals Jimenez doet, dat we bij Adorno te doen hebben met een antitheorie van het
kunstwerk.'17
Dit antitheoretische karakter uit zich bij Adorno reeds in de vorm van het essay.
Adorno verdedigt heel principieel de vorm van het essay als de vorm van iedere niet
heerszuchtige en totalitaire filosofie. Een filosofie die altijd met oorsprongsvragen
bezig is, is altijd met zichzelf, haar oorsprong en haar eerste of laatste fundament
bezig om daarna een plaats te kunnen inruimen voor de werkelijkheid, zodat ze
vervolgens kan proberen contact ermee te maken. Een dergelijke filosofie heeft als
vorm de systematische verhandeling, maar gezien de onwenselijkheid van deze
filosofie is ook de vorm onwenselijk. De essayist begint niet met Adam en Eva, maar
met de zaak zelf waarover hij het hebben wil en breekt af wanneer hij zelf aan zijn
einde toe is en niet daar waar niets meer is overgebleven.

Th.W. Adorno, Minima Moralia, a.w. nr.16, biz. 39.
117. M. Jimenez, Adorno, art, ideologie et theorie d'art, Union generale, Editions, Paris 1973,
116.

biz. 106.
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Adorno doet vervolgens veel moeite het verwijt aan het essay een mengvorm te
zijn tussen kunst en wetenschap te ondermijnen, maar op het beslissende moment
stelt hij: "Nicht Oberlegen aber ist dem die positivistische Maxime, was uber Kunst
geschrieben wOrde, dOrfe selbst in nichts kunstlerische Darstellung, also Autonomie
der Form beanspruchen (
) wie denn Oberhaupt von Asthetischen uniisthetisch,
bar alle Ahnlichkeit mit der Sache kaum sich reden liesse, ohne das man der
Banausie verfiele und a priori von jener Sache abglitte. •118 Hier blijkt duidelijk
Adorno's verwantschap met de romantische idee van de «transcendentalpoEsie" die
zegt dat je over kunst alleen kunstzinnig kunt schrijven. De vorm van het essay is bij
Adorno de uitdrukking van de convergentie van de esthetische en de filosofische
waarheid.
Deze idee van convergentie verklaart ook waarom bij Adorno boeken over
muziek of hoofdstukken emit zelf weer muzikale titels hebben. Daarom heeft ook
Habermas gelijk die meent dat Adorno's bundel met essays en aforismen "Minima
Moralia" eigenlijk zijn summa is. Ook zijn karakteristiek van Adorno als een
filosoferende intellectueel vindt hierin zijn rechtsgrond.119
Deze opvatting van Adorno van de noodzakelijkheid van een essayistische vorm
staat echter m.i. op gespannen voet met de filosofische inhoud. Het is moeilijk, zelfs
onmogelijk de idee8n uit het Duitse idealisme over de subject-objectrelatie, over
bemiddeling en onmiddellijkheid, begrip en "Anschauung" in essayvorm te behandelen. Omdat deze ideeEn in een systematische theorie ontwikkeld zijn, doet Adorno ze
tekort door ze essayistisch te hanteren. Het literaire gemak waarmee Adorno in
essayvorm spreekt over de subject-objectrelatie wekt de indruk alsof zijn visie op
Kant en Hegel vanzelfsprekend is, maar verbergt het feit dat hij zijn interpretatie van
beide filosofen nooit systematisch verantwoort.
Adorno heeft eigenlijk nooit een echt boek geschreven. Het enige boek dat op een
"echt" boek lijkt, is zijn boek over Husserl "Zur Metakritik der Erkenntnistheorie"
een bewerking en herziening van vroege studies over Husserl. De «Negative Dialektik" is ook geen echt boek, maar een verzameling essays. Uiteindelijk leidde Adorno's opvatting over filosofie en de antisystematische vorm van het essay en kunst tot
de eigenaardige vormgeving van zijn laatste, door hem niet meer volledig afgewerkte
boek, de "Asthetische Theorie". Met een beroep op Hegels stelling dat in een
redenering de these en het argument niet in een uitwendige verhouding tot elkaar
staan, meende Adorno de volgorde van these en argument eigenlijk af te moeten
schaffen en zijn werk zo te schrijven dat alle zinnen even dicht bij het middelpunt
staan. Adorno vergelijkt deze werkwijze met het componeren.
Jimenez stelt dat Adorno's werk daardoor een beslissend moment representeert
in de recente geschiedenis van de theorieEn over de kunst: dat van de oplossing van
. . . . . . . . . .

118. Th.W. Adorno, Der Essay als Form, In Noten zur Literatur I, a.w. biz. 11.
119. Jurgen Habermas, Philosophisch-politische Profile, Suhrkamp, Frankfurt 1971, biz. 176.
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de esthetische systemen en van de traditionele vertogen:20 Deze opmerking moet
enigszins gerelativeerd worden. Deze tendentie tot een vervagen van de grenzen
tussen kunst en reflectie over kunst begint al in de negentiende eeuw bij de filosoof
kunstwetenschapper en kritikus Schlegel, bij de dichter Novalis en zet zich voort in
de esthetische beschouwingen van Baudelaire, Mallarmt en Valdry. Adorno is de stap
van de kunstenaar naar de reflectie over zijn werk tegemoetgekomen met een stap
van de filosofie naar de kunstzinnige vormgeving.

3.5 Tussen filosofie en kunstenaarsesthetica
De moeilijke positie waarin Adorno de filosofie gebracht heeft als een wetenschap die
van buiten af opererend niet kan zeggen wat kunst is, maar toch aan de opdracht
gehouden is te zoeken naar het wezen van de kunst, leidt tot een oppositie tussen een
filosofische esthetische theorie die van buitenaf probeert kunst te begrijpen en een
kennerspositie die probeert het kunstwerk van binnenuit mee te maken en te begrijpen. Weer dreigen twee waarheden terug te komen: «Grosse Einsichten in die Kunst
geraten Oberhaupt entweder in absoluter Distanz, aus der Konsequenz des Begriffs,
ungest6rt vom sogenannten Kunstverstiindnis, wie bei Kant oder auch Hegel, oder in
solcher absoluten N8he, der Haltung dessen, der hinter der Kulissen steht, der nicht
Publikum ist, sondern das Kunstwerk mitvolzieht unter dem Aspekt des Machens, der
Technik. "121
De dubbele waarheid van binnen uit en van buitenaf komt op deze manier terug.
Nog groffer heeft Adorno wel eens gezegd dat Kant en Hegel de laatsten waren die
over kunst konden schrijven zonder er verstand van te hebben. Nu kan dit niet
meer. Adorno's waarheid dat een kunstwerk alleen begrepen kan worden door het
na te voltrekken, komt weer terug als het misverstand dat dit het zelf maken van
het ktmstwerk is: «Die Fiihigkeit, Kunstwerke von innen, in der Logik ihres
Produziertseins zu sehen - eine Einheit von Vollzug und Reflexion, die sich weder
hinter Naivetdt verschanzt, noch ihre konkrete Bestimmungen eilfertig -in den
allgemeinen Begriff verfluchtigt, ist wohl die allein mdgliche Gestalt von Asthetik
22
heute. "'
Het is helemaal de vraag of het kunstgenot en de reflectie over kunst zich moeten
concentreren op de logica van het gemaakt zijn, de techniek. Alleen de kunstenaar
maakt het kunstwerk om de beschouwer iets mee te laten maken dat meer is dan het

120. M. Jimenez, Adorno et la Modernitd, Ilditions Klinksieck, Paris 1986, vgl. biz.73 e.v.
121. Th.W. Adorno, Der Artist als Statthalter, in Noten zur Literatur I, a.w. biz. 117.
122. Th.W. Adorno, Vallrys Abweichungen, in Noten zur Literatur II, G.S. bd. 11, a.w. biz. 159.
Vgl. de opmerking van BOrger over Adorno's vermenging van een kunstenaarsesthetica met
een filosofische in: Kolloquium Kunst und Philosophie I, hrsg. W. Oelmuler, Ferdinand
SchOnig, Paderborn 1981, biz.329.
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gemaakt zijn. Daartoe moet hij het gemaakt zijn zo goed mogelijk verbergen, zodat
de boodschap direct meegemaakt kan worden. We mogen ons afvragen of Adorno
zich niet teveel bezighoudt met de technische kant van het kunstwerk en de estheti-

sche ervaring.

DEEL III
GESCHIEDENIS EN EINDE VAN DE KUNST

1 Begrip en einde van de kunst

1.1 Adorno, Hegel en het einde van de kunst

Adorno's opvatting van de geschiedenis van de kunst staat in het teken van de idee
van het einde van de kunst. Veelvuldig is er at op gewezen dat Adorno's idee van het
einde van de kunst zozeer verschilt van die van Hegel - aan wie hij toch deze idee
ontleent - dat een vergelijking niet veel zou opleveren. Dezelfde titel zou bij Adorno
een heel andere lading dekken. Anderzijds treffen we bij Adorno zoveel toespelingen
aan dat we een vergelijking daarmee niet uit de weg kunnen gaan. Een nadere blik
op de afwijking geeft meer me te zien dan alleen maar een "foute" interpretatie van
Hegel door Adorno.
We zullen nu in een kader vooraf enkele punten aangeven die een wereld van
significant verschil markeren tussen Hegel en Adorno, een verschil waarop Adorno
nooit uitdrukkelijk gereflecteerd heeft. Soms wekt Adorno de indruk Hegel niet goed
gekend te hebben; soms, m.n. bij de interpretatie van de moderne muziek, krijgt men
daarentegen het vermoeden van een verborgen polemiek. Het is des te meer van
belang omdat dan heel duidelijk wordt precies te situeren is.
Voor Hegel betekent het einde van de kunst o.a. het besef van de eindigheid van
de kunst. In deze zin: kunst laat zichzelf zien als «maar" kunst. Bij Adorno tekent
zich in het einde van de kunst ook iets af van eindigheid van de kunst. Maar deze
eindigheid betekent hier veeleer de historisch mogelijke vergankelijkheid van kunst
en haar ideaal, een vergankelijkheid die niet in tegenstelling tot het absoluutheidskarakter van kunst staat, want deze mogelijke historische vergankelijkheid is volgens
Adorno een absolute ramp. Dat kunst hier en nu onder zou kunnen gaan, getuigt
volgens Adorno van de ondergang van het humaniteitsideaal. En dan heeft de mens
niet langer een beeld voor ogen van wat hij eigenlijk zou kunnen en moeten zijn. Hij
verliest ieder transcenderend perspectief.
Vervolgens betitelt Hegel de kunst van zijn tijd, d.w.z. de kunst van de Verlichting en de Romantiek, de zog. autonome kunst, als het einde van de kunst. De idee
van de kunst, het eigenlijke ideaal, is voor Hegel de Griekse kunst. Bij Adorno is de
historisch situatie natuurlijk drastisch veranderd. Voor hem is het eigenlijke ideaal de
zojuist genoemde moderne, autonome kunst, terwijl de hedendaagse twintigste
eeuwse kunst, de kunst van de twintigste eeuw, het einde van de kunst representeert.
Ook in de kunstvormen blijkt dit verschil. Adorno's denken wordt helemaal
bepaald door het ideaal van de absolute, instnimentale mi,ziek, terwijl deze muziek
voor Hegel juist hoort tot de kunst die het einde van de kunst is. Verder representeert
voor Adorno Shakespeare het ideaal van de kunst, terwijl wederom voor Hegel
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Shakespeare behoort tot de posthellenistische, christelijke kunstperiode die tevens de
periode is van het einde van de kunst.

Ook inhoudelijk komt hier een groot verschil aan de dag. Hegel meent dat in de
autonome kunst niet meer de idee gestalte krijgt in een onmiddellijke eenheid met het
zintuiglijke zoals in de griekse kunst het geval was, maar dat juist het toevallige, het
veranderlijke aspect van de zintuiglijkheid en Oberhaupt het eindige als eindige op
zich gesteld en genoten wordt, zodat de onmiddellijke eenheid weer opengebroken
wordt. Het is jammer, maar wel begrijpelijk dat Adorno op deze kant van de zaak
nooit ingaat. Begrijpelijk is dit, omdat Hegels visie op de autonome la, nst tevens een
positieve visie op het begrip vooronderstelt. De theorie van het einde van de kunst
zegt nl. dat de uiteindelijke verhouding van idee en zintuiglijkheid juist als verhouding van twee momenten door het begrip geformuleerd wordt. Tevens hangt hiermee
samen dat de idee zelf zich verwerkelijkt op de wijze van het begrip. Vervolgens
hoort hierbij, zoals we gezien hebben, een hoge waardering van de subjectiviteit.
Begrip en subjectiviteit staan bij Adorno niet hoog in het vaandel geschreven.
Shakespeare geldt voor hem als uitdrukking niet van een nieuwe idee van individualiteit van subjectiviteit en mogelijkheid van zelfverwerkelijking, maar als beschrijver
van de rijkdom van het individu dat op zichzelf staat nu de oude metafysische zinorde
weggevallen is. Dit individu voelt in metafysisch opzicht zijn vrijheid eerder, met een
term van Lukdcs, als de «transcendentale dakloosheid" van de mens, dan, hegeliaans
gezien als de in God geborgen mogelijkheid tot zelfverwerkelijking in de eindigheid,
het "Stirb und werde!", zelfwinst door zeliverlies in het andere.
Adorno's filosofie van het einde van de kunst staat in het teken van een kritiek op
de subjectiviteitsfilosofie. Dat is vreemd omdat Adorno wel het autonome kunstwerk
als criterium voor zijn ideaal van kunst neemt. Hegel meende dat niet alleen het
begrip, maar ook het autonome kunstwerk een positief produkt was van het moderne
subjectiviteitsdenken. Adorno staat kritisch tegenover het begrip en meent dat het
begrip gecorrigeerd kan worden door de esthetische ervaring van het kunstwerk.
Maar anderzijds twijfelt hij aan de mogelijkheden van het autonome kunstwerk.
Adorno plaatst het autonome kunstwerk tegen de achtergrond van de idee van het
metafysisch zinverties en vergelijkt het met de kunst in tijden dat er nog wel een

metafysische «zinordo" was. Voor Adorno is het de vraag of uiteindelijk een metafysische zinorde wei vervangen kan worden door een subjectiviteitsfilosofie. Zo stelt
hij in verband met de hollandse landschapsschilderkunst en de opkomst van de roman
dat in deze nieuwe, moderne kunstvormen niet meer een boventijdelijke idee in het
contingente materiaal van de zintuiglijke ervaring van de natuurschoonheid wordt
vorm gegeven of een overkoepelende zinorde tot uitdrukking wordt gebracht in de
toevallige lotgevallen van een individueel leven, maar dat deze contingente momenten
binnen de kunst uit vrijheid zelf, niet van boven af zin krijgen. Deze opvatting,
verwoord in het eerste deel van het volgende citaat, is volledig met Hegel in overeenstemming: «Hat seit dem Beginn des neueren Zeitalters, drastisch in der niederlandischen Malerei des siebzehnten Jahrhunderts und im fruhen englischen Roman, Kunst
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kontingente Momente von Landschaft und Schickal als solche des aus der Idee nicht
zu konstruierende, von keinem ordo Oberwalbten Lebens in sich hineingenommen,
um jenen Momenten innerhalb des sthetischen Kontinuums aus Freiheit Sinn
einzuflossen. „1
We onderbreken het citaat even: ook Hegel meent dat juist in de moderne
landschapsschilderkunst het contingente moment op zich gesteld wordt en dat dit juist
gebeurt door de subjectiviteit, m.a.w. de vrijheid van de mens die zin sticht. Daarom
behoort volgens Hegel de hollandse landschapsschilderkunst tot het einde van de
kunst. Adorno voegt er nu aan toe: «so hat die zunachst und in der langen Periode
des burgertichen Aufstiegs verborgene Unm6glichkeit der Objektivi t von Sinn kraft
des Subjekts schliesslich auch den Sinnzusammenhang selbst der Kontingenz OberfOhrt. die zu benennen Gestaltung einmal sich vermass.„2 Adorno meent dat in de
loop van de geschiedenis van de burgerlijke maatschappij gebleken is dat de idee van
een objectieve zin zich niet verdraagt met subjectiviteit. De poging van het subject uit
vrijheid een objectieve, verplichtende zin zelf te stichten en niet alleen maar heteronoom te aanvaarden, ondermijnt uiteindelijk de idee zelf van een objectieve zin en
ontmaskert iedere objectieve zinsamenhang als een toevallige. Deze ontmaskering
slaat natuurlijk terug op de kunst. Deze terugslag is wezenlijk voor Adorno's
opvatting van het einde van de kunst. Misschien is de onderneming van de autonome
kunst. door hem begrepen als een poging tot een objectieve, metafysische zinstichting
uit vrijheid, tot mislukking gedoemd. Onze vraag is of Adorno niet zelf de idee van
de autonome kunst niet zo formuleert dat ze onder metafysische aanspraken, die ze
zelf niet heeft, moet bezwijken. Met name in de bespreking van de muziekgeschiedenis zullen we het probleem van de verhouding van de metafysica tot de subjectiviteitsfilosofie tegenkomen.
Zij blijkt daar Adorno's visie op de kunstgeschiedenis wezenlijk te bepalen.
Daarom is het jammer dat Adorno op dit punt geen syste,natische discussie met
Hegel aangaat. Die is des te meer van belang, omdat vaak blijkt dat Adorno van het
moderne autonome kunstwerk de verwachting heeft dat het een metafysische zinorde
kan vervangen. Maar van Hegel kun je juist leren dat je van het moderne kunstwerk
deze verwachting niet mag hebben en dat je het daarom ook niet aan metafysische
criteria mag meten. Adorno's aporie van de metafysica en de moderne esthetische
subjectiviteit komt voort uit het feit dat hij beide wil.
Het is niet verwonderlijk dat ook de uiteenzetting met de speculatieve kant van
Hegels theorie van het einde van de kunst ontbreekt. Deze speculatieve kant betreft
precies de verhouding van idee en zintuiglijkheid, van noodzakelijkheid en toevalligheid die in het kunstwerk een onmiddellijke eenheid vormen, zd onmiddellijk dat de
momenten op zich nog niet aan hun eigen recht toekomen terwijl ze in het begrip tot

1.

Aesthetische Theorie, a.w. biz.234-235.

2. T.a.p.
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een bemiddelde, expliciet gestelde eenheid overgaan. Hegel meent dat alleen in het
moderne kunstwerk de zintuiglijkheid in haar eigen recht naar voren komt. Maar
tevens blijkt in die kunst het zintuiglijke, etc. de verschijning als verschijning en
daarmee de werkelijkheid van het begrip als subjectiviteit te zijn. Dat komt nu juist

in de hollandse landschapsschilderkunst naar voren. Deze subjectiviteit kan het
vergankelijke als verganketijke en daarmee zichzelf in de vergankelijkheid stellen.
Adorno gaat dus geen confrontatie aan met de hegeliaanse idee dat het vergankelijke als vergankelijke alleen in relatie tot het begrip gesteld kan worden en dat dit
zich manifesteert in de hollandse landschapsschilderkunst als einde van de kunst.
Daarom kan Adorno dan ook komen tot die tot Hegels intentie volkomen tegengestelde uitspraak: «Obrigens mag der Impuls der Kunst, das Enteitende, nicht das
Bleibende zu objektivieren, ihre Geschichte durchziehen. Hegel hat das verkannt und
darum inmitten von Dialektik den Zeitkern ihres Wahrheitsgehalt."3 Juist bij Hegels
interpretatie van de hollandse schilderkunst hebben we als zijn mening gezien dat
deze schilderkunst de bedoeling heeft het ogenblikkelijke, het luchtige, het schijnen
van het verschijnen te objectiveren. Juist kunst in de vorm van het einde van de
kunst, dus kunst in het tijdperk van het subject en het begrip doet dit! De ideale,
klassieke kunst kon dit niet, omdat zij juist idee en zintuiglijke verschijning als een
ongedifferentieerde eenheid zag. In de autonome kunst komt het eigene van het
zintuiglijke als verschijning naar voren, maar daarmee ook het overwicht van de als

zintuiglijkheid verschijnende idee.
Veeleer brengt Adorno wederom, zonder discussie, zijn eigen, grotendeels door

Lukdcs geinspireerde these in stelling dat het moderne subjectiviteitsdenken nooit een
objectieve zinsamenhang kan vormen, ja dat zelfs in het licht van het subjectiviteitsdenken de idee van een objectieve zinsamenhang geheel en al contingent wordt.
Achter deze onoverbrugbare tegenstelling van subjectiviteits denken en vrijheid
enerzijds en objectieve zinsamenhang en metafysisch denken anderzijds gaat weer de
oude dichotomie schuil van subject en object, van begrip en zintuiglijkheid, van
menselijke rede en natuur. In een andere variatie stoten we hier op het thema dat we
in het vorige hoofdstuk in een meer kentheoretisch opzicht behandeld hebben, nl. van
het begrip dat altijd de werkelijkheid naar zijn hand zet en vervalst, en een werkelijkheid die eigenlijk alleen in zijn gegevenheid, zonder begrippelijke bemiddeling
objectief kan zijn. Bekijken we de tegenstelling tussen subjectiviteitsdenken en
metafysisch denken nog eens tegen deze achtergrond, dan blijkt dat Adorno de
overbruggingspogingen die beide vormen van denken presenteren feitelijk niet
accepteert.
De Schepper God van de metafysica die mens en natuur in een zinvolle orde op
elkaar heeft afgestemd, komt natuurlijk niet ter sprake. De laatste erfgenaam van
deze opvatting is Kants dialectische idee van een intelligibel substraat dat ten

3. A.w. biz.326.
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grondslag zou liggen aan mens en natuur en hun onderlinge verhouding. De hegeliaanse overbrugging bestaat in de dynamisering van de idee van een intelligibel
substraat tot een absolute subjectiviteit die ten grondslag ligt d;in, want zich verwerkelijkt in de verhouding van menselijke subjectiviteit en de "objectiviteit" van de
natuur.
Deze overbrugging, natuurlijk die van de absolute subjectiviteit, maar ook de
kantiaanse en de metafysische, is verdwenen. Dat is de verzwegen vooronderstelling
van Adorno's "Aesthetische Theorie" alsook van zijn «Dialektik der Aufkldrung" en
de "Negative Dialektik". In het laatste deel zullen we uitgebreider op deze verzwegen vooronderstelling terugkomen.
Voor dit deel en het volgende is van belang dat we, juist omdat Adorno deze
zaken niet systematisch doordenkt, met restvoorstellingen uit beide zienswijzen
blijven zitten. De metafysische opvatting van schoonheid en kunstschoonheid wordt
niet volledig doordacht noch de hegeliaanse opvatting van het autonome kunstwerk
op basis van de subjectiviteitsfilosofie.
In het laatste citaat van Adorno proeft men iets van een contingentie-ideaal van
kunst. Kunst als zingeving van het vergankelijke zonder dit aan een idee, hetzij in
metafysische hetzij in subjectiviteitsfilosofische zin vast te maken.
De aporie van deze afgekorte metafysica en subjectiviteitsfilosofie manifesteert
zich vervolgens in Adorno's these van het einde van de kunst. In het einde van de
kunst toont zich juist het onvermogen van het subject tot zinstichting die een gegeven
metafysische zin kan vervangen. Welnu: zowel in de metafysica, maar ook in de
subjectiviteitsfilosofie van Hegel geldt het eindige, menselijke subject niet als bron
van alle zin. Achter de pretenties waarmee de kunstschoonheid opgezadeld wordt,
staan de pretenties waarmee het eindige subject door Adorno zowel verabsoluteerd
als ondergewaardeerd wordt.
De eigenheid van Adorno's theorie over het einde van de kunst toont zich het
meest in zijn idee van het nominalistische kunstwerk en zijn interpretatie van de
muziekgeschiedenis. Daar wordt het, vanuit het perspectief van de problemen van de
hedendaagse kunst, interessant te zien wat Adorno, terecht of ten onrechte, doet met
Hegels idee van het einde van de kunst. Juist in zijn "Philosophie der Neuen Musik"
gaat Adorno een polemiek met Hegel aan. Een polemiek die er toe dient om precies
het romantische gedachtengoed van Schelling en Schlegel, dat Hegel afwijst, in een
hegeliaanse terminologie tegen Hegel uit te spelen. Hier is de grens tussen verkeerde
interpretatie en slimme, literair verborgen polemiek soms moeilijk te trekken, wat
haar des te aantrekkelijker maakt. Daarom gaan we nu Adorno zelf volgen en wel
met een speciaal oog voor de punten waarop bij alle schijnbare verwantschap Adorno
beslissend en significant van Hegel afwijkt.
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1.2 Adorno: het einde van de kunst als ontkunsting van de kunst
De suggestie van overeenkomst tussen Adorno en Hegel bestaat hierin dat in de kunst
die beschouwd wordt als het einde van de kunst, volgens Hegel de kunst als kunst en
dus de idee van de kunst naar voren komt, terwijl volgens Adorno in de moderne
kunst kunst tegen haar "begrip" (sic!) ingaat en zodoende haar begrip toont. Maar
daarmee geeft kunst, zo vreest Adorno, tevens haar geheim prijs. Kunst dreigt
daardoor te ontkunsten.
Adorno ziet het begrip van de kunst aanwezig daar waar kunst met zichzelf als
fenomeen kunst bezig is en dus in zelfreflexieverschijnselen in de kunst zelf. Zij zijn
crisisverschijnselen van de kunst. In Adorno's constatering van het fenomeen van de
ontkunsting van de kunst proeven we iets van wat in de postmoderne terminologie
heet: "art in its process of dedefinition". Kunst ontkunst, "ontdefinieert" zichzelf en
legt daarmee haar definitie bloot.4 In dez negatieve context wordt ook duidelijk
waarom Adorno toch over een begrip van kunst kan spreken.
Voor Adorno is de ontkunsting een kunsthistorisch fenomeen van de allereerste
orde, want dit zou kunnen betekenen dat kunst uit de geschiedenis zou kunnen

verdwijnen.
We zullen dat probleem dan ook tegenkomen juist in de context van Adorno's
opvattingen over het historische geworden karakter van de kunst dat tevens een
positief begrip van kunst in de weg staat. In dit kader zullen we de problematiek van
het einde van de kunst dan ook benaderen. We gaan daarbij niet in op dat andere
einde van de kunst dat Adorno ook nog op het oog heeft naast de ontkunsting van de
kunst, nl. het verdwijnen van de kunst in de volledige realisering van het ideaal dat
kunst ook nastreeft, de utopie. Volgens Adorno zou Hegel ook beide vormen van
einde van de kunst voorzien hebben! Dit einde komt in het volgende hoofdstuk ter
sprake samen met de aspecten van religieuze transcendentie.
In het einde van de kunst als ontkunsting van de kunst staat veeleer kunst als
immanentie-ideaal centraal. Zoals we nog zullen zien hangen beide opvattingen van
het einde van de kunst meer samen dan men denkt. Dat blijkt al daaruit dat Adorno
in beide opvattingen alles met het thema van het einde van de kunst doet wat God
verboden heeft, in ieder geval de God van Hegel. We zullen dit weer kunnen
opmaken uit Adorno's positie t.o.v. het begrip.
Zoals reeds is aangestipt komen we steeds stellingen van Adorno tegen waarin
sprake is van het begrip, terwijl we toch net gehoord hebben dat een begrip van
kunst eigenlijk onmogelijk is. Nu zullen we zien dat juist in verband met de dreigende ontkunsting van de kunst Adorno wel "het begrip kunst" hanteert, maar dan steeds
als een eis en een ideaal. Steeds zal Adorno uitdrukkingen gebruiken als «het hoort

4. Zie A. Wellmer, Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne, Vernunftkritik
Suhrkamp, Frankfurt 1985, biz.50.
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tot het begrip van kunst dat...", ukunst moet beantwoorden aan het begrip van
kunst...", zelfs «het hoort tot het emphatische begrip van kunst dat...". Adorno zal
echter de inhoud van deze uitspraken nooit formeel en positief als het begrip van
kunst stellen. Hij formuleert veeleer eigenlijk imperatieven aan de hedendaagse
kunst. Want de hedendaagse kunst dreigt "tegen haar begrip" in te gaan.
Nooit zal Adorno bewust positief het begrip van kunst formuleren. De mogelijkheid hiervan zal hij blijven ontkennen. Hij meent dat het eigen karakter van kunst
iedere definitie van kunst in de weg staat, omdat ieder begrip altijd probeert kunst te
classificeren als dingen. Begrip in positieve zin wordt door Adorno, zo zal hier
blijken, als een abstract-classificerende definitie gezien. Hooguit zal Adorno zeggen
dat het tot het begrip van kunst behoort niet begrepen en gedefinieerd te kunnen
worden. Adorno kan spreken van een "begripsvijandig" begrip van kunst. M.a.w.
het begrip van kunst als een het feitelijke transcenderende beweging staat een
classificerend begrip van kunst in de weg. Adorno zal proberen dit ook te begronden
met een beroep op het historische karakter van kunst.
Deze constellatie willen we nu ontrafelen. Ze openbaart nl. een esthetisch actualisme dat het Adorno eigenlijk onmogelijk maakt wording en daarmee ook geschiedenis
goed te denken. Dit actualisme geeft ons een heel concrete toegang tot Adorno's visie
op de kunstgeschiedenis en hoe daarbinnen het einde van de kunst geplaatst moet
worden. In Adorno's visie op de kunstgeschiedenis treffen we dan een nieuwe variatie
aan van het probleem dat we reeds bij Kant en Hegel gezien hebben, nl. het probleem
van de mogelijkheid van de geschiedenis van een onmiddellijkheidsideaal. We zullen
dan opnieuw het verschijnsel tegenkomen dat we reeds in het eerste hoofdstuk ontmoet
hebben. We zullen weer zien dat Adorno veel ontleent aan opvattingen uit de Romantiek. Bovendien zullen we stuiten op de conceptie van het "Gesamtkunstwerk".

2.1 De historiciteit van kunst en het begrip kunst
Wanneer Adorno, m.n. aan het begin van zijn «Asthetische Theorie", het historische
karakter van kunst gebruikt als argument tegen het begrip van kunst, dan worden we
met een aantal begripsverschuivingen in het begrip "worden" of «geworden zijn "
geconfronteerd. We krijgen te maken met historiciteit en historisch geworden zijn als
1) historische veranderlijkheid, 2) historische verganketijkheid en 3) het al of niet
"worden" van het kunstwerk tot kunstwerk in de esthetische ervaring. In dit laatste
geval stuiten we op de actualisering van het kunstwerk als beweging die het feitelijke
transcendeert. Het kunstwerk wordt pas tot kunstwerk door die transcenderende
beweging en dit "worden" wordt voltooid in de actualisering ervan in de esthetische
ervaring. Deze laatste verhouding geeft eigenlijk retrospectief de grond aan van deze
eigenaardige verschuivingen.
Concentreren we ons op het eerste aspect. Het klinkt eerst heel simpel: "Kunst
hat ihren Begriff in der geschichtlich sich verSndernden Konstellation von Momenten;
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er sperrt sich der Definition.„s Omdat het tot het begrip van kunst behoort historisch
veranderlijk te zijn, kan kunst niet gedefinieerd worden. Adorno wil hiermee zeker
niet zeggen dat kunst, i.p.v. abstract gedefinieerd, nu speculatief in een begrip gevat
zou moeten worden. Vanuit de historische verandertijkheid van kunst argumenteert
Adorno als volgt.
Kunst mag b.v. niet vereenzelvigd worden met haar genetisch eerste fase. Dit
klinkt zeer plausibel. Maar vervolgens mag van kunst ook geen altijd in de geschiedenis aanwezige bewustzijnsvorm gemaakt worden. Het argument hiertegen is minder
plausibel. Kunst zou daarmee een historisch onveranderlijk iets zijn. Minder plausibel
is dit, omdat deze categorie toch het dne identieke in vele veranderingen zou kunnen
zijn. Maar dit dne identieke wordt door Adorno precies gewantrouwd.
Adorno houdt de zaak blijkbaar aardig open wanneer hij stelt: «Die Definition
dessen was Kunst sei, ist allemal von dem vorgezeichnet, was sie einmal war,
legitimiert sich aber nur an dem, wozu sie geworden sei, offen zu dem was sie
werden will und vielleicht werden kann.„6 Het lijkt erop alsof Adorno iedere
normatieve fixering van wat kunst is wil voorkomen om op die manier zoveel
mogelijk fenomenen van historisch en cultureel verschillende aard onder de noemer
van kunst te kunnen vatten. De schijn bedriegt hier echter. Adorno's procedure loopt
uit op een uiterst normatief begrip van kunst. Het gaat hem nl. om het ideaal van de
autonome kunst dat nu op het spel staat. Dit blijkt juist dan wanneer men uitgaat van
de vooronderstelling dat Adorno heel de bonte rijkdom van kunst door de eeuwen
heen wil redden. In iedere periode zou dan kunst als kunst altijd weer zo nieuw en
zo anders zijn dat men al deze verschijnselen, hoewel allen onderscheidsloos kunst,
toch niet in een inhoudelijk gevuld begrip van kunst zou kunnen vatten. Hiertegenover echter houdt Adorno het ideaal van de autonome kunst hoog tegenover het
relativisme van het historisme.
In de «Asthetische theorie" wordt dit historisme herhaaldelijk en op verschillende
wijzen gekritiseerd. Historisme wordt bekritiseerd als historische verzamelwoede van
alles wat kunst heet. Vervolgens als het onderscheidsloos mooi vinden van alle kunst.
Adorno echter komt op voor het ideaal van de autonome kunst.
Juist vanwege dit ideaal, mag men vervolgens van Adorno kunst ook niet
wezenlijk historisch, in de zin van wezenlijk veranderlijk noemen. Volgens Adorno
fixeert men dan de verandering tot onveranderlijke categorie en daardoor wordt
vervolgens alles relatief. Kijken we nu niet naar de problematische verwisseling van
verandering en begrip van verandering bij Adorno, maar naar het fenomeen dat hij
met deze redenering op de korrel wil nemen: het hermeneutisch historisme. In de
"Asthetische Theorie" worden de vertegenwoordigers niet met name genoemd.

5. Th.W. Adorno, Asthetische Theorie, biz. 11.
6. T.a.p.
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Vol afschuw echter citeerde Adorno elders eens Dilthey: «Das historische
Bewusstsein von der Endlichkeit jeder geschichtlichen Erscheinung, jedes menschlichen oder gesellschaftlichen Zustandes, von der Relativitiit jeder Art von Glauben
ist der letzte Schritt zur Befreiung des Menschen. Mit ihm erreicht der Mensch die
Souveriinitat, jedem Erlebnis seinem Inhalt abzugewinnen, sich ihm ganz hinzugeben,
unbefangen, als w re kein System von Philosophie oder Glauben das Menschen
binden konnte. Das Leben wird frei vom Erkennen durch Begriffe. Der Geist wird
souver8n allen Spinnweben dogmatischen Denkens gegenOber. Jede Schanheit, jede
Heiligkeit, jedes Opfer, nacherlebt und ausgelegt, er6ffnet Perspektiven, die eine
Realitiit aufschliessen. Und ebenso nehmen wir dann das Schlechte, das Furchtbare,
das Hiissliche in uns auf, als eine Stelle einnehmend in der Welt, als eine Realiuit in

sich schliessend, die im Weltzusammenhang gerechtfertigt sein muss.
In navolging van Walter Benjamin heeft Adorno dit historisme scherp gekritiseerd
als een rechtvaardiging van het bestaande. Alles is, bij alle verandering, toch
blijkbaar onderscheidsloos waar en mooi. Deze visie getuigt volgens Adorno, net als
die van een vulgair marxistische vooruitgangstheorie van een mentaliteit waaraan hij
en Walter Benjamin een verschrikkelijke hekel hadden en die tot uitdrukking komt in
9'8
de uitspraak van Gottfried Keller: «Die Wahrheit k6nne uns nicht davon laufen.
Bij alle verandering is dan toch alles hetzelfde gebleven.
Voor Adorno komt dit historisme toch weer dicht in de buurt van een tijdloze idee
die altijd waar is, wat voor Adorno betekent dat dan niet alleen de idee, maar ook alle
kunst blijkbaar altijd weer hetzelfde is. Naast Dilthey moet ook Heidegger hier genoemd worden. Adorno verwijt hem in zijn "Negative Dialektik" dat hij met de idee
van de historiciteit de veranderlijkheid van de mens tot onveranderlijke categorie gefixeerd heeft. In navolging wederom van Benjamin is Adorno geinteresseerd in een einde van alle verandering en dus van de geschiedenis in een vervulling door de utopie.
n7

2.2 De vergankelijkheid van de autonome kunst en het begrip kunst
Juist het ideaal van de autonome kunst laat zien dat de historiciteit van kunst voor
Adorno betekent dat kunst eens in de geschiedenis ontstaan is en vervolgens ook kan
vergaan. Kunst is dan niet zozeer steeds weer anders in de verschillende perioden,
maar bestaat slechts, men moet er aan toevoegen als echte kunst, in 66n bepaalde
periode van de mensheid. In die periode kan de waarheid van de kunst ontstaan en
weer vergaan, zodat het einde van de kunst intreedt. Adorno wil daarmee zeggen dat,
niet alleen de waarheid van de kunst, maar de waarheid in het algemeen ons wel
degelijk kan ontgaan.

7. Th. Adorno, Kriterien der neuen Musik, in: Klangfiguren, a.w. biz. 179.
8. Th.W. Adorno, Negative Dialektik, biz.45.
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De vergankelijkheid van de waarheid staat niet in tegenstelling tot de absoluutheid
ervan. Adorno doet in dit opzicht graag een beroep op Nietzsche: «Axiomatisch ist
fOr eine umorientierter Asthetik die vom spiiten Nietzsche gegen die traditionelle
Philosophie entwickelte Erkenntnis, dass auch das Gewordene wahr sein kann. Die
traditionelle, von ihm demolierte Ansicht wiire auf dem Kopf zu stellen: Wahrheit ist
einzig als Gewordenes."9 De waarheid van de kunst en de waarheid in het algemeen
zijn voor Adorno, zo zullen we nog zien, ogenblikken van verwerkelijking van de
waarheid die we mis kunnen lopen. De waarheid is fragiel, een kans die verloren kan
gaan.

Vanuit de gedachte van het ontstaan en vergaan van de waarheid kijkt Adorno
naar Hegels theorie van het einde van de kunst: "Die Hegelsche Perspektive eines
m6glichen Absterbens der Kunst ist ihrem Gewordensein gemUss." We onderbreken
het citaat even. Adorno trekt nu uit Hegels opvatting een consequentie die Hegel
inderdaad nooit getrokken heeft, omdat Hegel het einde van de kunst nooit heeft
opgevat als vergankelijkheid van de kunst. We vervolgen het citaat: «Das er sie als
vergiinglich dachte und gleichwohl dem absoluten Geist zurechnete, harmoniert mit
dem Doppelcharakter seines Systems, veranlasst aber zu einer Konsequenz, die er nie
wOrde gezogen haben: der Gehalt der Kunst, nach seiner Konzeption ihr Absolutes,
geht nicht auf in der Dimension ihres Lebens und Todes. Sie kdnnte ihren Gehalt in
ihrer eigenen Verg8nglichkeit haben. Vorstellbar und keine bloss abstrakte MOglichkeit, dass grosse Musik - ein Spiites - nur in einer beschriinkten Periode der
Menschheit moglich war."
Onderbreken en bekijken we het citaat nog even. Anders dan Hegel bedoelt
Adorno hier dat kunst misschien slechts in 66n bepaalde periode van de mensheid
mogelijk was en met deze periode ook vergaat. Wanneer kunst haar ondergang
tegemoet gaat, dan is dat omdat haar positie in de wereld, die een positie is tdgen de
wereld, juist door die wereld zo onmogelijk geworden is dat deze positie zich tegen
de kunst zelf moet keren. We vervolgen het citaat: "Die Revolte der Kunst, teleologisch gesetzt in ihrer > Stellung zur Objektivitiit <, der geschichtlichen Welt, ist zu
ihrer Revolte gegen die Kunst geworden; mussig zu prophezeien ob sie das Oberdauert.„10
We laten nu het punt van de kunst die tegen zichzelf en daarmee tegen het
bestaande ingaat nog even rusten. We moeten ons eerst nog afvragen of dat wat
Adorno hier met zoveel drama aankondigt niet gewoon een teken is van de historische relativiteit van kunst. Je kunt op zijn stelling als volgt reageren. Kunst blijkt een
fenomeen te zijn dat slechts in 66n bepaalde periode van de geschiedenis van de
mensheid voorkomt en daarmee is aangetoond dat kunst voor die mensheidsgeschiedenis een onwezenlijk fenomeen is. Dit is nu uitdrukkelijk niet Adorno's bedoeling.

9. Th.W. Adorno, Asthetische Theorie, a.w. biz. 12.
10. A.w. biz. 12-13.
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Die beperkte periode in de geschiedenis van de mensheid is niet zomaar een periode
naast andere perioden.

We hebben te doen met die periode in de geschiedenis van de mensheid waarin
het ideaal van de humaniteit op het spel staat dat in het verlichte en burgerlijke
tijdperk geformuleerd werd. In de kunst heet het ideaal van de zelfstandige mensheid
die zich uit vorstelijke en religieuze horigheid bevrijd heeft het ideaal van de autonome kunst. In de kunst die nu tegen de kunst ingaat, hebben we te doen met de

"Dialektik der Aufkl rung" in de kunstgeschiedenis.
Adorno is nog altijd marxist en meent dat het ideaal van

de mensheid Oberhaupt

uiteindelijk alleen in de fase van het burgerlijke tijdperk gerealiseerd kan worden.
Daarmee wil hij niet zeggen dat de burgers de enige mensen zijn. Wel wil hij zeggen
dat in het burgerlijke tijdperk de overgang naar de realisering van de utopie van de
mens(elijk)heid voltrokken moet worden. Daarin zou dan tevens heel het verleden
van de mensheid meebetrokken zijn en meevoltooid worden. Hoe dan ook staat met
de dialectiek van het verlichte, burgerlijke tijdperk heel de geschiedenis op het spel.
Adorno heeft er werkelijk in geloofd, zoals ook Horkheimer, dat de realisering
van de utopie hier en nu in het burgerlijke tijdperk mogelijk is. Hij spreekt over een
tijdperk «darin die reale M6glichkeit von Utopie - dass die Erde, nach der Stand
der Produktivkr8fte, jetzt, hier, unmittelbar das Paradies sein konnte - auf einer
iiussersten Spitze mit der MOglichkeit der totalen Katastrophe sich vereint. Ill
De mogelijkheid van de catastrofe heeft Adorno al gezien in Auschwitz en daarin
tevens de ondergang van kunst en cultuur in het algemeen. De huidige cultuur zo
constateert Adorno heeft eigenlijk wei recht op barbaarsheid. Op dit punt denkt
Adorno door in de lijn van zijn uitspraak; "Alle Kultur nach Auschwitz samt der
dringlichen Kritik daran, ist Mull."12 Daarbij past ook de beroemde uitspraak van
Adorno «nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch"13 Dit is de visie
op de wereld die Adorno's theorie van het kunnen ontstaan en vergaan van de kunst
bepaalt.

2.3 Het 4'onmogelijke" ideaal van kunst
Binnen deze visie stelt Adorno zijn ideaal van kunst op dat dus nooit als een begrip
van kunst geformuleerd wordt. Maar dit ideaal van kunst is dat van de autonome
kunst. Van die autonomie zegt hij: «Die Autonomie, die sie erlangte, nachdem sie
ihre kultische Funktion abschOttelte, zehrte von der Idee der Humanimt. -14 Auto-

11. A.w. biz.55-56.
Th.W. Adorno, Negative Dialektik, a.w. biz.359.
13. Kulturkritik und Gesellschaft, Prismen, a.w. biz.30.
14. Asthetische Theorie, a.w. biz.9.
12.
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nome kunst is bij Adorno een veelzinnig begrip, minstens zo veelzinnig als de
verschillende zinnen van "worden" in veranderlijkheid, vergankelijkheid en actualisering van het kunstwerk. Autonoom is bij Adorno niet alleen een sociologische of
historische kenschets van het moderne kunstwerk. Adorno meent natuurlijk ook dat
het kunstwerk autonoom geworden is omdat de kunstenaar zich losgemaakt heeft uit
de dienst aan kerk en vorst. Het kunstwerk is autonoom geworden omdat het zich uit
allerlei functionele verbanden losgemaakt heeft en daardoor onderscheidt men het
moderne kunstwerk van b.v. het middeleeuwse.
De term autonomie kwalificeert ook de «werkelijkheidswaarde" van het kunstwerk
tegenover de «gewone" werkelijkheid van het "Daseiende" en de theologische "transcendente" werkelijkheid. Autonomie zegt iets van de «ontologische" status van het
kunstwerk, hoewel je van Adorno deze term helemaal niet mag gebruiken. Het autonome kunstwerk is dan een eigen werkelijkheid die de gewone overstijgt zonder basis
van een transcendente werkelijkheid. Veeleer is het kunstwerk zelf een concurrerende
transcendente werkelijkheid tegenover de empirie. Als de feitelijkheid transcenderend
zet dit kunstwerk zich tevens tegen de gewone feitelijkheid af. Deze blijkt daarin niet
goed genoeg te zijn. Daarom is de esthetische transcendentie kritisch.
Het ideaal van de esthetische transcendentie is een immanentie-ideaal. Juist door
zich los te maken van allerlei theologische bindingen en daarmee van een andere
transcendente instantie die hoop op verlossing uit het slechte bestaande biedt, neemt
het kunstwerk een aantal van die pretenties over om die in de immanentie te plaatsen.
Daarmee verschaft het aan de wereld zelf de mogelijkheid zichzelf te overstijgen.
Maar daardoor legt het kunstwerk een glans van verzoening over de feitelijkheid die
haar niet toekomt en haar overmacht uiteindelijk versterkt: «Durch ihre unvermeidliche Lossage von der Theologie, vom ungeschmiihlerten Anspruch auf die Wahrheit
der Erl6sung, eine Sakularisierung, ohne welche Kunst nie sich entfaltet hatte,
verdammt sie sich dazu, dem Seienden und Bestehenden einen Zuspruch zu spenden,
der, bar der Hoffnung auf ein Anderes, den Bann dessen verstiirkt, wovon die
Autonomie der Kunst sich befreien m6chte. n 15
Dit ligt in de aard van het principe van het autonome kunstwerk zelf. Het kent
aan de feitelijkheid de mogelijkheid toe van zich uit overstegen te worden: «Solchen
Zuspruchs ist das Autonomieprinzip selbst verd8chtig: indem es sich vermisst
Totalitiit aus sich zu setzen, ein Rundes, in sich Geschlossenes, ubertragt dies Bild
sich auf die Welt, in der Kunst sich befindet und die diese zeitigt. Verm6ge ihrer
Absage an der Empirie - und die ist in ihrem Begriff, kein blosses Escape, ist ein
ihr immanentes Gesetz - sanktioniert sie dessen Vormacht. .16
Daarom kan Adorno kunstwerken als volgt definieren, zonder deze definitie ooit
als definitie te presenteren: «Kunstwerke begeben sich hinaus aus der empirischen

15. A.w. biz. 10.
16. T.a.p.
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Welt und bringen eine dieser entgegengesetzte eigenen Wesens hervor, so alsob auch
diese ein Seiendes ware. Damit tendieren sie a priori, m6gen sie noch so tragisch

M 17
sich auffuhren, zur Affirmation.
Hoe overstijgt nu het kunstwerk het "Daseiende"? Het kan er natuurlijk niet
helemaal buiten staan. Op dit punt treffen we bij Adorno een welhaast hegeliaans
standpunt aan. Het kunstwerk overstijgt het feitelijke door idealisering of, zoals
Adorno vaak zegt door sublimering. In de gestalte van de empirie, van het «Daseiendes", komen de dingen eigenlijk niet aan hun eigen identiteit toe. Zij krijgen hun
identiteit door het heerszuchtige subject opgelegd. Hegel zou zeggen dat de werkelijkheid in de vorm van de empirie zijn werkelijkheid nog buiten zich heeft en dat het
subject zich in de einpirie nog niet teruggevonden heeft. In de kunstwerken koint de
empirische werkelijkheid pas toe aan haar ware identiteit: «Kunstwerke sind Nachbilder des empirisch Lel)endigen, soweit sie diesem zukommen lassen, was ihnen
draussen verweigert wird, und dadurch von dem befreien, wozu ihre dinghaft
auswendige Erfahrung sie zurichtet. 18 In het kunstwerk komt de werkelijkheid pas
toe aan zijn eigen identiteit: «Von sich aus will jedes Kunstwerk die IdentitAt mit sich
selbst, die in der empirischen Wirklichkeit gewalttiitig allen Gegenstiinden als die mit
dem Subjekt aufgezwungen und dadurch versiiumt wird. M 19
Dit standpunt is vanuit Hegel goed te volgen. Het kunstwerk negeert niet zozeer
de empirie, maar maakt de vorming van de werkelijkheid tot empirie ten dele
ongedaan. Het negeert de van buitenaf opgelegde categorieen, en probeert het
empirisch zijnde van binnen uit betekenis te geven. Daardoor staat het kunstwerk
altijd in communicatie met de empirische werkelijkheid. Al deze aspecten hebben we
bij Hegel gezien toen hij de esthetische houding tegenover de wereld vergeleek met
de theoretisch-abstraherende en praktisch-veranderende houding.
Niet alleen heeft Adorno dus als antitotalitair denker, zo blijkt uit zijn esthetica,
een totaliteitsideaal, ook heeft hij, als advocaat van het andere en het niet-identieke,
een identiteitsideaal. Het kunstwerk belichaamt het ideaal van de "ware", niet
heerszuchtige totaliteit en identiteit. Daarom representeert het kunstwerk tegenover
theologische ideetn van verzoening en verlossing altijd een immanentie-ideaal.
Hoewel het kunstwerk boven de gewone werkelijkheid uitstijgt, staat het er ook
in. In deze context spreekt Adorno graag over het kunstwerk als een ding dat
"meer" is dan alleen een ding, een artefact dat "meer" is dan alleen maar een
artefact. Het kunstwerk is een ding waarin iets tot verschijning komt. Door dit
"meer", wat Adorno ook wel het geestelijke en het sprekende noemt, wordt het ding
verschijning. Het kunstwerk transcendeert de gewone wereld van de dingen niet als
iets zuiver ideBels, maar juist als ding waarin dat ideele spreekt. In dat verband

•

17. T.a.p.

18. A.w. biz. 14.
19. T.a.p.
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noemt Adorno het kunstwerk een ding van de tweede orde, een ding dat de dingwereld overstijgt.
Door verschijning, uitdrukking te zijn komt het empirische, het stoffelijke, het
"Daseiende" pas tot zijn recht. Op het niveau van het "Daseiende" is het dinglijke,
het empirische nietszeggend en krijgt het zijn betekenis door het subject van buitenaf
op gedrukt. Maar op het niveau van het kunstwerk is het empirische, het dinglijke
uitdrukking en verschijning geworden. Daar is het empirische eigenlijk zichzelf, het
brengt iets tot uitdrukking en kan iets van zich uit vertellen.
Het kunstwerk is dan enerzijds een gewoon ding, waarin anderzijds iets van het
wonderlijke, het ongewone van de dingen tot uitdrukking komt. Dit wonderlijke
openbaart zich juist wanneer we proberen het kunstwerk als gewoon ding te behandelen. Dan blijkt dat het zich onttrekt aan onze greep en veeleer zelf op ons toekomt,
zich toont. Dit effect van de spanning tussen het gewone en het ongewone die met
het kunstwerk als verschijning samenhangt, deze wonderlijke "onaanraakbaarheid"
van het kunstwerk noemt Adorno in navolging van Walter Benjamin "aura". Juist als
een ding waarin het dinglijke of het empirische tot zijn recht komt vertegenwoordigt
het kunstwerk in zijn transcendentie van het "Daseiende", zijn transcendentie van de
verstrooide feitelijkheid, toch een immanentie-ideaal.
Maar dit immanentie-ideaal boezemt Adorno tegelijkertijd angst in. Want dit
immanentie-ideaal heeft bij alle tragiek en kritiek toch een affirmerend karakter.
Bekijken we Adorno's definitie van kunst nog eens: "Kunstwerke begeben sich
hinaus aus der empirischen Welt und bringen einer dieser entgegengesetzte eigenen
Wesens hervor, so alsob auch diese ein Seiendes wiire. Damit tendieren sie a priori,
m6gen sie noch so tragisch sich auf'fOhren, zur Affirmation."20 Adorno is bang dat
in de transcenderende wereld van de kunst, voorzover ze tot de immanente mogelijkheden van de werkelijkheid behoort, de feitelijke werkelijkheid goedgepraat wordt.
De overstijging van het bestaande door de kunst geeft een troost en versterkt, zo
hebben we gezien, de "Bann" van dat waarvan de autonomie van het kunstwerk zich
wil bevrijden. Wat is het probleem van deze bevestiging?
Het probleem is de verhouding tussen de binnenwereld van het kunstwerk en de
buitenwereld. In de wereld van de kunst treden we een betere wereld binnen, maar
daar buiten gaat a.h.w. de oorlog gewoon door. Het immanentie-ideaal van de kunst
loopt het gevaar deze wereld tot de beste van alle mogelijke werelden te maken
zolang ze maar een muziekwereld is. Daardoor staat de esthetische transcendentie
uiteindelijk de reele, die van de verandering, in de weg. Het kunstwerk geeft aan de
feitelijke werkelijkheid een glans van verzoening. Dat kan niet, want die werkelijkheid is slecht.
Adorno heeft dus moeilijkheden met het grondprincipe van zowel de Kantiaanse,
Hegeliaanse als metafysische schoonheidsleer: de bevestiging van onze werkelijkheid

20. A.w. blz. 10.
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als goed. We hebben gezien dat zowel in de voormoderne als in de moderne tijd
schoonheid altijd gezien wordt als de bevestiging van het principieel juist zijn van de
condities waarin de mens als geestelijk-lichamelijk wezen staat. Deze affirmatie staat
echter voor Adorno in tegenstelling tot het feitelijk niet in orde zijn van de wereld.
M.a.w. de oorlog gaat nog steeds door en de werkelijkheid is pas goed wanneer die
er niet meer is.
Daarom meent Adorno dat het kunstwerk uiteindelijk niet zozeer de reele
verschijning is van de ware identiteit van het "Daseiende", want dan zou alles in
orde moeten zijn, maar de «schijn" ervan. De «ware", niet onderdrukkende totaliteit,
de "ware" identiteit moet nog komen en transcendeert ook het kunstwerk. Omdat
deze ware werkelijkheid nog moet komen, kan het kunstwerk eigenlijk niet de
verschijning er van zijn, maar geeft het er de (voor)schijn van.
Deze houding heeft ook invloed op de uiteindelijke positiebepaling van het
kunstwerk door Adorno tegenover de .gewone" werkelijkheid. Zeker vanuit een
hegeliaans perspectief moet je niet zozeer zeggen dat het kunstwerk iets "Daseiendes" is met een transcenderende beweging of een ding dat «meer" is dan een ding.
Het kunstwerk is vanuit die optiek enerzijds een ding, een gewoon ding of artefact,
waarin anderzijds de principiele en volmaakte eenheid van het artefact en zijn idee,
van een ding en zijn zin en betekenis Oberhaupt duidelijk wordt. Het kunstwerk dat
de zin van de zintuiglijkheid als verschijning toont, geeft tevens aan dat het zinvol is
te proberen het zintuiglijke en feitelijke van betekenis te voorzien.
Als onmiddellijke eenheid van het algemene en het bijzondere laat het kunstwerk
zien dat de verstrooide" wereld tot eenheid gebracht en dus te brengen is. Je zou
dus moeten zeggen dat het kunstwerk een «Daseiendes" is waarin de eenheid van
"Daseiendes" en zijn transcenderende betekenis gesteld wordt. Of: het kunstwerk is
niet een ding dat blijkt "meer" te zijn dan een ding, maar het is een ding, waarin de
eenheid van het dinglijke en dat wat erin tot uitdrukking komt, het "meer" getoond
wordt. Dat «meer" is dus re&1 in het kunstwerk en de werkelijkheid van het
kunstwerk zegt, wanneer we hegeliaans doordenken, dat dit «meer" aanwezig is in
de werkelijkheid Oberhaupt. Bevestiging zonder goedpraten! Hegel wil daarmee noch
de oorlog goedpraten noch zeggen dat het kunstwerk de oorlog goed praat.
Deze synthetische formulering, zo blijkt, zal Adorno nooit gebruiken, hoewel hij
de gedachte eigenlijk wet kent wanneer hij spreekt over een kunstwerk als ding van
de tweede orde. Het is een empirisch ding waarin de empirie aan haar identiteit
toekomt! Toch zal Adorno dit nooit z6 formuleren, want dan zou hij van het kunstwerk
moeten zeggen dat het inderdaad het bestaande principieel bevestigt. En dat houdt voor
Adorno wei degelijk in dat a.h.w. de oorlog goed gepraat wordt. Adorno kent niet
de bevestiging als goed van een ten goede veranderbare slechte werkelijkheid!
Bij Adorno ontstaat nu het probleem of de mogelijkheid zelf van het kunstwerk,
begrepen als de mogelijkheid de feitelijkheid te overstijgen, niet tegelijkertijd als
zodanig reeds een onterechte bevestiging is van de bestaande werkelijkheid als
transcendeerbaar.
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Aansluitend hierbij ontstaat het probleem of het kunstwerk zelf niet een "onmogeze verder gaat
dan in kunsthistorisch perspectief behandeld kan en moet worden. In het volgende
deel gaan we hier nog uitgebreid op in.
WeI zullen we in dit hoofdstuk reflecteren op het kunstwerk als ding of "Daseiendes" waarin de zin van "Daseiendes" in zijn algemeenheid verschijnt in verband met
de kunstgeschiedenis. De kwestie van deze «synthese" blijkt van belang te zijn voor
Adorno's esthetisch-actualistische interpretatie van de relatie tussen de esthetische

lijke" werkelijkheid is. Deze problematiek laten we nu rusten omdat

ervaring en de kunstgeschiedenis.
We gaan dus nu wat meer in op het de empirie overstijgende karakter van het
kunstwerk en de actualisering ervan in de esthetische ervaring. Hier vinden we het
probleem van het actualisme van de esthetische ervaring, waaraan enkele interessante
aspecten van die esthetische ervaring duidelijk kunnen worden. Bovendien geeft dit
actualisme ons een positieve toegang tot Adorno's visie op de kunstgeschiedenis.

3.1 Wording en actualisering van het kunstwerk als kunstwerk

c

In deze historische context worden we nu weer opnieuw geconfronteerd met Adorno's opvatting dat het kunstwerk niet in een begrip gevat kan worden, omdat het
kunstwerk het feitelijke overstijgt. Dit overstijgen van de empirie gebeurt in ieder
kunstwerk altijd weer opnieuw en moet altijd weer opnieuw geactualiseerd worden.
Daarom kan kunst nooit een omgrensde, te classificeren en aanwijsbare werkelijkheid
zijn. Het zuivere begrip van kunst kan dat in ieder geval niet zijn: "Danach w re der
reine Begriff von Kunst nicht der Umfang eines ein fOr allemal gesicherten Bereichs,
sondern stellte jeweils erst sich her, in augenblicklicher und zerbrechlicher Balance
der psychologischen von Ich und Es mehr als nur zu vergleichen. Der Prozess des
sich Abstossens muss immerwb:hrend sich erneuern. Jedes Kunstwerk ist ein Augenblick; jedes gelungene ein Einstand, momentanes Inhalten des Prozesses als der es
dem beharrlichen Auge sich offenbart.„21
Dit gebeuren, dit «heilige" moment van het zich afstoten is volgens Adorno niet
af en in te perken als een intensief en extensief gebied. Kunst als een vast omlijnde
verzameling van bepaalde gegevens te duiden, getuigt volgens Adorno van een
tendentie kunst "buitenesthetisch" of «vooresthetisch" waar te nemen. Adorno richt
zich tegen de neiging om bij de poging het wezen van kunst te bepalen classificerend te werk te gaan. We classificeren dan kunstwerken als bepaalde «dingen", b.v
schilderijen of symfonieEn. Deze dingen zijn dan dragers van eeuwigdurende,
tijdloze waarden en ideeen die voor ons altijd toegankelijk zijn als gevestigd cultuurbezit.

21. A.w. blz. 17.
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Maar het kunstwerk als gebeuren mag niet ontaarden tot het door de cultuur
gegarandeerde en gepropageerde eeuwig-menselijke. Daarom weert het kunstwerk
zich tegen het begrip: «Den Begriff, der als konstanter Umfang wechselnder Erf01lungen, seiner Form nach eben jene zeitlose Statik ambitioniert, gegen die der
Spannungscharakter sich wehrt.„22
Bekijken we dit proceskarakter van het kunstwerk nu eens vanuit het proceskarakter van de esthetische ervaring. Met een beroep op het gedicht "Der Teppich" van
Stefan George stelt Adorno; «Lebendig ist 8sthetische Erfahrung vom Objekt her, in
dem Augenblick, in dem die Kunstwerke unter ihrem Blick selbst lebendig werden.

"23

Wanneer een kunstwerk niet gaat leven onder de actualiserende blik is het geen
kunstwerk. Een Rembrandt, zo wil Adorno zeggen, een symfonie van Mahler
verschillen van geen ander "niet-esthetisch" ding wanneer ze niet geactualiseerd
worden. Vanuit dit perspectief worden enkele aspecten van Adorno's kritiek op een
denken dat probeert kunst te bepalen door extensief een bepaalde klasse van objecten
als kunst af te bakenen begrijpelijk. Het begrippelijk denken als een abstract-classificerende activiteit vat volgens Adorno het kunstwerk in slechte zin museaal op. Het
museum herbergt algemeen geaccepteerd cultuurbezit dat door de cultuurliefhebber
onderscheidsloos mooi behoort gevonden te worden. In een dergelijk pantheon
verliest ieder kunstwerk zijn transcenderende kracht omdat het zo «verdinglijkt"
wordt tot cultureel bezit.
Maar Adorno trekt nu een zwaarwegende consequentie uit het feit dat kunstwerken geactualiseerd moeten worden. Kunstwerken zijn volgens hem alleen maar
kunstwerken "in actu". Alleen, a.h.w. hier en nu, actueel, geactualiseerd zijn
kunstwerken kunstwerken. Kunstwerken kunnen natuurlijk niet met behulp van het
bestaande alleen gedefinieerd worden noch met behulp van de transcenderende
beweging over het bestaande. Omdat deze verhouding dynamisch-wordend is kan ze
ook niet als "zijn" bepaald worden: «Daher spottet Kunst der Verbaldefinition.
Wodurch sie als Sein sich konstituiert, ist seinerseits dynamisch als Verhalten, eines
zur Objektivitiit, das sowohl von ihr zurucktritt, wie Stellung zu ihr bezieht und in
dieser abgewandelt sie festhalt (...) Kunstwerke sind es nur in actu, weil ihre
Spannung nicht in der Resultante reiner Identit8t mit diesem oder jenem Pol terminiert. "24 Juist het gegeven dat kunstwerken alleen kunstwerken zijn «in actu"
verklaart volgens Adorno het feit dat kunstwerken sterfelijk zijn. Kunstwerken
verliezen hun typische kunstkarakter, het transcenderen over het feitelijke, wanneer
dit transcenderen niet meer navoltrokken kan worden. Dan zijn het volgens Adorno
geen kunstwerken meer.

22. A.w. biz.264.
23. A.w. biz.262.
24. A.w. biz.263.
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Veel kunstwerken uit het verle(len overkomt dit verlies terwijl ze als "dingen"
weI voort blijven bestaan: "Leben, verm6ge ihres eigenen Prozesscharakters,
Kunstwerke in der Geschichte, so k6nnen sie in dieser vergehen. Die Unverausserlichkeit dessen, was auf dem Papier aufgezeichnet ist, was auf der Leinwand an
Farbe, im Stein als Gestalt dauert, garantiert nicht die UnverSusserlichkeit des
Kunstwerks in seinem Wesentlichen, dem Geist einem selber Bewegten."25 De
dinglijke gestalte, waarin iets onvervreemdbaar bewaard blijft, garandeert niet dat
een kunstwerk kunst blijft. Dat dit ding a.h.w. in zich beweegt en leeft wordt
daardoor niet gegarandeerd. Kunstwerken kunnen in de geschiedenis uitgewerkt
raken, terwijl voorwerpen uit het verleden die niet als kunst bedoeld waren, b.v.
cultusvoorwerpen, nu, zo meent Adorno, als kunst geactualiseerd kunnen.
Deze zienswijze, die vanwege haar kritiek op een historistisch relativisme
interessant is, heeft toch onaanvaardbare consequenties voor de historiciteit van
kunst. Deze opvatting heeft nl. niet alleen tot gevolg dat een niet te actualiseren
kunstwerk uit een blijkbaar niet meer te actualiseren verleden geen kunstwerk meer
is, maar tevens dat een kunstwerk uit het verleden, hier en nu geactualiseerd, geen
verleden meer heeft.
Binnen de ervaring hier en nu is het in zekere zin zd dat het verleden van het

kunstwerk geen rot meer speelt, omdat in de geslaagde actualisering de afstand tussen
heden en verleden overbrugd is. Maar wordt deze ervaring door Adorno nu niet
achteraf, refiexief-begrippelijk, verabsoluteerd? Had Adorno met zijn these van het
kunstwerk als kunstwerk "in actu" echt gelijk, dan was het niet eens zinvol om de
historiciteit van kunst ter sprake te brengen. In de esthetische ervaring zouden we
a.h.w. in een eeuwig heden verblijven, van waaruit de vraag naar kunstwerken uit
het verleden niet eens op zou kunnen komen. We zullen nog zien hoe dit doorwerkt
in Adorno's opvatting van de kunstgeschiedenis. Eerst moeten we nog kritisch ingaan
op een aantal aspecten van het esthetisch actualisme.

3.2 Esthetisch actualisme en geweigerde reflectie
Aan Adorno's idee dat kunstwerken alleen kunstwerken "in actu" zijn opponeren we
de stelling dat kunstwerken dingen zijn die als kunstwerken geactualiseerd kunnen
worden. Puur als "dingen" kunnen ze ook anders geactualiseerd worden. Ze kunnen
b.v. moedwillig als brandhout gebruikt worden. Dat gaat geheel en al in tegen het
kunstkarakter van de kunstwerken, maar niet tegen hun "ding-zijn" in het algemeen
dat ook bij het kunstkarakter van de kunstobjecten hoort. Ding zijn en "mooi ding
zijn" zijn in het kunstwerk inderdaad identiek, maar vallen niet als zodanig samen en
zijn niet altijd actueel in eenheid present. Er blijft een differentie. Daardoor komt het
25. A.w. biz.266.
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dat de onmiddellijke eenheid die het kunstwerk is niet als zodanig onmiddellijk
present is. Die presentie komt pas tot stand in de actualisering.
In de esthetische ervaring vallen in een ogenblik al die aspecten van het kunstwerk, d.i. gewoon ding zijn, vervolgens iets dinglijks zijn waarin zich zijn idetle
betekenis onmiddellijk meldt, samen. Binnen de kunstwerken begrijpen we precies
dat samenvallen als behorend bij het kunstwerk dat zijn gemaakt zijn verbergt. Van
de esthetische ervaring als gelukte actualisering kunnen we, parallel daaraan, zeggen
dat het een ervaring is die zijn geworden zijn vergeet. Ook voor het begrip van het
verleden van het kunstwerk is dit van belang. Het kan zijn dat we kunstwerken uit
het verleden pas dan echt kunnen genieten wanneer we in ons de daarbij behorende
ervaringswijze kunnen realiseren en actualiseren. Deze hoeft niet altijd actueel
present te zijn. Wanneer deze realisering lukt valt het proceskarakter van het
realiseren, de moeite van de toeBigening weg en toont zich een eenheid van het
verleden en het heden.
Het zoeken naar de betekenis is vervuld door het zich presenteren van die
betekenis waardoor een ogenblik van vervulling tot stand komt. Adorno zelf drukt dit
zo uit: "denn Kunstwerke folgen ihrem Formgesetz, indem sie ihre Genesis verzehren. Spezifisch iisthetische Erfahrung, das sich verlieren an die Kunstwerke, ist um
deren Genesis unbekummert. M26 Adorno heeft hierin ten dele gelijk. Maar hij
ontleent hieraan het recht kunsthistorici en kunstwetenschappers kunstvreemdheid te
verwijten. En dat is niet terecht. Bovendien is,zoals we nog zullen zien, de geciteerde uitspraak eigenlijk te radicaal. Kunstwerken en de esthetische ervaring verbranden
niet hun wording achter zich, maar verbergen deze in de vervulling van het kunstwerk en de esthetische ervaring.
Wanneer kunstwerken objecten of dingen zijn die als kunstwerk geactualiseerd
kunnen worden, dan kun je tegen Adorno inbrengen dat ze juist daarom ook kunsthistorisch geobjectiveerd kunnen worden zonder hun karakter als kunstwerk te niet
te doen. Een kunsthistoricus kan zijn werk niet doen wanneer hij tijdens zijn studie
van de kunstwerken telkens weer in de esthetische ervaring verkeert en daarin a.h.w.
blijft. WeI mag men hopen dat hij deze kunstwerken eens als kunstwerken geactualiseerd, d.w.z. er van genoten heeft.
Hiermee is tevens gezegd dat kunstwerken niet ophouden kunstwerken te zijn
zodra de actualisering ervan ophoudt. Zowel het kunstwerk als de beschouwer
kunnen a.h.w. weer terugkeren in de ruststand. Wel kan het kunstwerk telkens weer
opnieuw geactualiseerd worden. M.a.w. de kunsthistoricus gaat om met kunstvoorwerpen voorzover ze als kunstvoorwerpen geactualiseerd kunnen worden en eens en
misschien nog steeds zo geactualiseerd zijn. Dat is zijn goed recht, het ligt in de aard
van het kunstwerk zelf als "gewoon ding" opgesloten. Het begrip «ziet" die verhouding van het kunstwerk als een ding dat als kunstwerk geactualiseerd moet worden

26. A.w. biz.267.
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en kan daarom de verschillende momenten in een eenheid plaatsen. De esthetische
ervaring kan dit niet omdat zij de eenheid gewoon geniet.
Deze redenering gaat rechtstreeks tegen Adorno in. Adorno kent ook wel het
motief dat het kunstwerk een "gewoon ding" is, dat het hele proces van het kunstwerk als het «Daseiende" transcenderende beweging zich toch in een gewoon
"Daseiendes" voordoet. Adorno noemt dat het kunstwerk als «fertig geronnenes
Objekt." Hij speelt dit echter uit als een "enerzijds" tegenover "anderzijds" het
kunstwerk als transcenderende beweging. Vervolgens kan Adorno weer dinglijkheid
en het bestaande uitspelen tegenover de transcenderende beweging. Maar Adorno kan
en wil de verhouding niet als een verhouding en daarmee als een vorm van eenheid

stellen.

Hier wordt het punt van belang dat we eerder bij de bepaling van het autonome
kunstwerk de synthetische visie hebben genoemd van belang. Toen werd de kwestie
gesteld of het kunstwerk niet gedefinieerd moest worden als een «Daseiendes" waarin
een idetle en "ideate" verhouding tussen "Daseiendes" en een transcenderend
moment tot uitdrukking komt. Dan is het kunstwerk, in hegeliaanse terminologie, een
onmiddellijke eenheid van het zintuiglijke, dinglijke en het geestelijke, maar wel
weer in de vorm van een gewoon zintuiglijk ding. Dit ding kan vervolgens geactualiseerd worden als de eenheid van het dinglijke en het geestelijke. Zo zou je tegen
Adomo, maar wet in zijn terminologie, kunnen zeggen dat het kunstwerk niet alleen

een verhouding is van een "Daseiendes" en een transcenderende beweging, maar dat
het een "Daseiendes" is dat geactualiseerd moet worden hts de verhouding van
«Daseiendes" en een transcenderend moment. Wederom: het begrip kan deze
momenten in een verhouding stellen en daarmee als een vorm van eenheid stellen.
Adorno redeneert precies andersom. Het feit dat hij dat doet laat zien dat er een
verwantschap bestaat tussen het esthetisch actualisme en een verstandelijk-abstracte
opvatting van het begrip. Het argument voor het esthetisch actualisme luidt als volgt,
zo hebben we gezien: "Kunstwerke sind es nur in actu, weil ihre Spannung nicht in
der Resultante reiner Identitiit mit diesem oder jenem Pol terminiert. I27 Dit niet
samenvallen van het kunstwerk met Mn van zijn polen, de transcenderende beweging
en het "Daseiende", brengt Adorno niet tot de begrippelijke conclusie dat het
kunstwerk een verhouding is van die polen en daarin zijn identiteit heeft. Identiteit
begrippelijk vaststellen betekent voor Adorno blijkbaar altijd dat het kunstwerk met
een van beide polen geidentificeerd wordt waardoor het «worden" van het kunstwerk

gefixeerd wordt tot een "zijn".
Dit niet-samenvallen met een van beide momenten kan niet als identiteit gesteld,
maar kan alleen beleefd worden. Wordt deze identiteit gezegd, dan kan ze niet
positief, maar alleen negatief als niet-samenvallen met 6dn van de twee momenten
gesteld worden. Maar, zo moet je eraan toevoegen, het wordt toch gezegd en niet

27. A.w. blz.263.
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"esthetisch ervaren" dat die eenheid, dit niet samenvallen van het kunstwerk met 66n
van zijn momenten, beleefd wordt.
Adorno weigert met het volgende argument het formuleren van de eenheid als
eenheid uitdrukkelijk: «Kunstwerke synthetisieren unvereinbare, unidentische,
aneinander sich reibende Momente; sie wahrhaft suchen die Identitiit des Identischen
und des Nichtidentischen prozessual, weil noch ihre Einheit Moment ist, und nicht
die Zauberformel furs Ganze. 28 Met de ene hand geeft Adorno iets in deze formulering, wat hij met de andere terugneemt. Enerzijds is er een identiteit van identiteit
en niet-identiteit, een identiteit die dus deze differentie overstijgt en er geen moment
van is, maar anderzijds wordt deze identiteit weer tot een apart moment gemaakt.
Die eenheid, die identiteit, mag van Adorno niet begrippelijk geformuleerd, maar
alleen beleefd worden in het moment van de esthetische ervaring, waarin die

identiteit .wordt".
Adorno zelf speelt daardoor de verschillende momenten van het kunstwerk tegen
elkaar uit. Juist omdat hij de eenheid van de momenten in de esthetische ervaring
begrippelijk niet als eenheid ervan wil stellen, is hij zelf geneigd die eenheid afwisselend met tdn van die momenten te identificeren. Dan moet hij vervolgens de verhouding van die twee momenten als een antithetische bestempelen: "Diese Reziprozitiit
macht ihre Dynamik aus; das Unschlichtbare der Antithetik, das jene in keinem Sein
sich stillt. "29
De eenheid kan alleen in de esthetische ervaring beleefd worden. Het begrip moet
haar paradoxaal en antithetisch uitdrukken. Maar deze uitdrukkingswijze is niet het
gevolg van de eigen aard van de esthetische ervaring, maar van een begrippelijk
misverstand ervan dat weigert zijn eigen positie ten einde toe door te reflecteren. Het
esthetisch actualisme berust op een begrippelijk misverstand van de esthetische
ervaring. De ervaring ervaart de eenheid, maar het begrip kan formuleren dat het om
een eenheid van twee momenten gaat.
Door de verhoudingen in het kunstwerk, b.v. die van een «Daseiendes" en een
transcenderende beweging, maar ook die van het zintuiglijke en het redelijke, het
wordende en het ogenblik van vervulling, etc. is "jedes Kunstwerk ein System von
Unvereinbarkeit.„30
Achter deze paradoxen schuilt een programma dat beinvloed is door Stefan
George. Adorno wil niet objectiverend praten over het wezen van kunst en dit
identificeren buiten de esthetisch actualiserende ervaring om. Alleen in die ervaring
is het kunstwerk kunstwerk. Adorno keert zich, met zijn afkeer van het historisch
inventariserend bewustzijn, niet tegen mensen die niet van kunst houden en daarom
nooit een museum bezoeken of een boek over kunstgeschiedenis openslaan, maar

28. T.a.p.
29. T.a.p.
30. A.w. hlz.274.
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tegen hen die menen door een museum te bezoeken en over kunst te lezen van kunst
te houden. Alleen de levende esthetische ervaring van het "levend" geworden
kunstwerk geeft toegang tot de kunstgeschiedenis.
Adorno voert tamelijk consequent het programma uit van het door hem geciteerde
gedicht van Stefan George: "Der Teppich". In dit gedicht, door Adorno als een «art
pottique" beschouwd, is sprake van het «levend" worden van het tapijt op een
bijzonder tijdstip. Daarmee doelt George op het moment dat het kunstwerk zichzelf,
geheim blijvend, te kennen geeft. Over deze prijsgave zegt George:
"Sie ist nach willen nicht: ist nicht fur jede
gewohne stunde: ist kein schatz der gilde.
Sie wird den vielen nie und nie durch rede
Sie wird den seltnen selten im gebilde. n31

Net als George, die bewust een esoterische code hanteerde, wil Adorno het geheim
van de kunst niet met woorden aan de velen verklappen. Daarom definieert hij kunst
nooit en zal hij het begrip van kunst nooit positief gebruiken. Hij zal het negatief
omspelen. Vandaar ook dat Adorno graag in paradoxen en antithesen over het
kunstwerk spreekt. Achter zijn paradoxale stijl gaat vaak een esthetisch elitairisme
schuil. Voor de lezende meute kan men over de esthetische ervaring alleen maar in
paradoxen en antithesen schrijven. Wie de esthetische ervaring kent zal deze stijl
begrijpen. Wie haar niet kent zal haar nooit begrijpen. Maar dat is dan ook het
beste.
Door het esthetisch actualisme ontsnapt Adorno tevens aan het probleem van de
eindigheid van het kunstwerk en van de esthetische ervaring. Het is alles of niets.
Het kunstwerk is alleen kunstwerk in actu". Dan vragen we niet naar het historisch
karakter van het kunstwerk. Vragen we daarnaar, dan actualiseren we het kunstwerk
niet als kunstwerk en dreigen we het «onesthetisch" op te vatten. Het kunstwerk zelf,
niet geactualiseerd, is prompt geen kunstwerk meer, maar een stoffelijk ding. Maar
juist in de niet als zodanig samenvallende eenheid van "ding-zijn" en «-mooi-ding
zijn",in die differentie schuilt ook de eindigheid van het kunstwerk. Bekijken we nu
de kwestie van de historiciteit eens vanuit dit perspectief.

4.1 Historisme en kunstgeschiedenis
Gezien zijn actualisme mag je verwachten dat Adorno eigenlijk niet alleen moeilijkheden heeft met bepaalde geschiedenisopvattingen, maar eigenlijk met de objectivering van de esthetische ervaring tot een theorie van de historiciteit van kunst Ober-

haupt. Maar hoe kun je dan nog kunstgeschiedenis bekijken?
31. Stefan Ge(,rge, Werke, Ausgabe in vier Bilnden, DTV, bd. I, biz. 191.
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Adorno's motief is duidelijk. Hij wil niet dat kunstwerken onderscheidsloos bij
elkaar gebracht worden als kunstobjecten die vervolgens ergens in de geschiedenis
gelocaliseerd worden. Mooi maakt hij zijn motief duidelijk door kunstwerken in hun
verhouding tot elkaar te vergelijken met een bergketen. Hij stelt: «Das Gegenteil
einer genuinen Beziehung zum Geschichtlichen der Werke als ihrem eigenen Gehalt
ist ihre eilfertige Subsumtion unter die Geschichte, ihre Zuweisung an historische
Orte. In Zermatt presentiert sich das Matterhorn, Kinderbild des absoluten Bergs,
wie wenn es der einzige Berg auf der ganzen Welt wiire; auf dem Gortner Grat als
Glied der ungeheuren Kette. Aber nur von Zermatt aus lasst auf den Gorner Grat
sich gelangen. Nicht anders steht es um die Perspektive auf die Werke. 32
Adorno keert zich tegen een inventariserend bewustzijn dat nooit toegekomen is
aan de uniciteit en absoluutheid van het afzonderlijke kunstwerk. Tegen het historisme brengt Adorno in dat het het afzonderlijke kunstwerk in zijn eigen
"wording" niet
actualiseert voordat het het kunstwerk plaatst in het wordingsproces van de geschiedenis: "Das Kunstwerk ist in sich, nicht erst, wie es dem Historismus beliebt, seiner
Stellung in der reaten Geschichte nach, kein dem Werden enthobenes Sein, sondern
als Seiendes ein Werdendes".33 In hun eigen wordingskarakter schuilt dan volgens
Adorno de innerlijke historiciteit van het kunstwerk en zijn "tijdkern" waarmee het
reageert op, en positie kiest tegenover de buitenesthetische, historische werkelijkheid,
het "Daseiendes". Op deze manier koppelt Adorno, alles tegelijk willen zeggend, de
verschillende zinnen van «worden" aan elkaar.
Maar aan Adorno moeten we de vraag stellen of hij vanuit de absolute berg wel
ooit bij de objectivering van de bergketen uitkomt. Is niet ieder kunstwerk de
absolute berg, "het absolute kunstwerk"? Heeft Adorno behalve problemen met de
veelheid van historische perioden in de kunst niet ook moeilijkheden met de veelheid
van kunstwerken? Wanneer ieder kunstwerk "het kunstwerk" is, dan verdragen ze
elkaars nabijheid niet!
Die moeilijkheden heeft Adorno ook. Met voorliefde beroept hij zich op een
uitspraak van Valdry dat ieder kunstwerk de doodsvijand van het andere is. Ieder
kunstwerk bestrijdt de pretenties en daarmee het bestaansrecht van het andere. Op die
manier staan kunstwerken volgens Adorno met elkaar in relatie.34 Ze vechten met
elkaar, zo moet men zeggen, om de pretentie "het kunstwerk" te zijn. Daarom is
ook. wanneer je anderzijds de feitelijke veelheid van kunstwerken accepteert, geen
enkel kunstwerk "het kunstwerk", maar een poging ertoe. Wanneer ieder feitelijk
kunstwerk een poging is tot "het" kunstwerk, dan kun je de vele kunstwerken zien
als onderdelen van het grote kunstwerk als «Gesamtkunstwerk". In een en dezelfde
alinea waarin Adorno zegt dat ieder kunstwerk de doodsvijand is van het andere zegt

32. A.w. biz.290.
33. A.w. biz. 132.
34. A.w. biz.59.
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hij tevens dat kunstenaars, binnen een bepaalde kunstsoort, zichzelf ervaren als
ondergronds samenwerkend. Zo ziet Adorno de dialectiek van eenheid en veelheid
van de kunstwerken en hun plaats in de geschiedenis. We zullen nog laten zien hoe
Adorno met behulp van dit principe een kunstgeschiedenis construeert. Nu moeten
we dit principe even kritisch onder de loupe nemen en ons afvragen of we niet
wederom te doen hebben met een begrippelijke verabsolutering van de esthetische
ervaring.
Is het ons inderdaad z6 in de esthetische ervaring gegeven dat kunstwerken elkaar
naar het leven staan? Voor dit probleem in de "Asthetische Theorie" is Adorno's
artikel "Valdry Proust Museum" interessant. Voor Valdry is het museum een
begraafplaats van de kunstwerken. Zeker nu zij hun natuurlijke context, de architektuur, waarbinnen ieder beeld zijn eigen plaats kon hebben, verloren hebben. Zij zijn
in het museum niet meer als kunstwerken aanwezig, want dan zouden ze elkaars
aanwezigheid niet verdragen, maar alleen maar als documentatiemateriaal. Door
kunstwerken in een museum te plaatsen, maken we ze tot verleden tijd.
Proust daarentegen kon zich in het museum vergapen aan het steeds weer nieuwe
en andere en genoot van het spanningsproces en de concurrentieverhouding tussen de
kunstwerken, zo meent Adorno. Adorno probeert een tussenpositie in te nemen en
geeft de beschouwer de raad: "Des von Valdry diagnostizierten Obels erwehrt sich
bloss, wer mit St6cken und Schirmen die Reste seiner Naivetiit draussen abgegeben
hat, genau weiss was er will, zwei oder drei Bilder sich aussucht und vor ihnen so
konzentriert verharrt als w ren es wirklich Idole. „ 35
Adorno's praktisch aan te bevelen tussenpositie mag ons niet over het hoofd doen
zien dat het alternatief van Valdry en Proust theoretisch onjuist is. Het alternatief
klopt alleen wanneer men uitgaat van een actualisme en absolutisme van de esthetische ervaring. Wanneer men precies vergeet wat Adorno wil, nl. dat het kunstwerk
nog geactualiseerd moet worden tot kunstwerk. dan gaat de redenering op. Het is
slechts ten dele waar dat in het museum voor beeldende kunsten de kunstwerken
elkaar verdringen. Ook hier geldt toch, zo menen we tegen Adorno en zijn Valtry,
dat we, eenmaal van Vermeers "Gezicht op Delft" genietend, zd in beslag genomen
worden dat we geen andere werken meer voor ogen hebben. We weten verder toch
al, minstens vanaf Kant, dat het smaakoordeel niet vergelijkt. We weten toch van
Adorno zelf dat het kunstwerk, ieder kunstwerk een unieke werkelijkheid is. Ieder
kunstwerk spreekt voor zich. Daarom kunnen we ze in de echte esthetische ervaring
niet tegelijk voor ogen hebben.
WeI is het zo dat in een museum de hoeveelheid werken ons kan verhinderen tot
een daadwerkelijke selectie en concentratie te komen. De schilderijen hangen dan nog
aan de wand als de dingen die er inderdaad om vragen gezien te worden, maar die
als kunstwerk pas geactualiseerd en dus gezien worden door op de uitnodiging in te

35. Th.W. Adorno, Valary Proust Museum, in: Prismen, a.w., biz. 194.
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gaan. Wordt de uitnodiging van het kunstwerk niet beantwoord, dan is het voor ons
als kunstwerk nog niet niet aanwezig. Daarom hoeft het 6ne kunstwerk nog niet de
concurrent van de andere te zijn. Juist als nog te actualiseren dingen staan ze elkaar
niet naar het teven.
We kunnen Adorno uiteindelijk alleen vanuit een aan het actualisme tegengestelde
positie enigszins tegemoet komen. Je kunt zeggen dat de esthetische ervaring, juist
omdat ze niet altijd actueel en niet absoluut is, aanleiding kan en moet geven tot
reflectie en vergelijking. Deze activiteiten kunnen uiteindelijk ook het vermogen tot
esthetisch ervaren verdiepen. In die zin horen refiectie en esthetische ervaring dan
wezenlijk bij elkaar. Juist omdat kunstwerken zintuiglijke dingen zijn en vervolgens
juist omdat hun idee onmiddellijk 6dn is met de zintuiglijke gestalte zijn kunstwerken
niet tegengesteld aan elkaar.
Hoe "waar" kunstwerken ook zijn, juist omdat ze, zoals Adorno heel goed weet,
geen expliciet-begrippelijke oordelen zijn, zijn ze niet aan elkaar tegengesteld.
Daarom moet men, wederom in tegenstelling tot Adorno zeggen: alleen oordelen en
daarmee ook oordelen over kunstwerken kunnen aan elkaar tegengesteld zijn.
Kunstwerken kunnen juist als nog te actualiseren dingen, vreedzaam en onverschillig naast elkaar staan. In het museum bijvoorbeeld. Maar een kunstwerk, een
keer geactualiseerd en genoten, heft die onverschilligheid op zonder daardoor een
tegenstelling te cretren. In de esthetische ervaring zelf is nl. die veelheid als veelheid
niet meer aanwezig en, voor een ogenblik, maar dat is dan wel «het" ogenblik, uit
het blikveld verdwenen. Ieder kunstwerk spreekt voor zich en daarom kunnen
kunstwerken niet, als gewone dingen, vergelijkend benaderd worden om de identiteit
ervan door abstractie en veralgemening vast te stellen. Tevens geldt ook, omdat
kunstwerken en de esthetische ervaring geen expliciete oordelen zijn, dat kunstwerken niet over zichzelf en hun verhouding tot andere kunstwerken spreken.
Adorno denkt echter de verhouding van de kunstwerken tot elkaar vanuit het
actualisme. Hij kijkt m.i. als het ware reflexief scheel vanuit de actuele ervaring van
het ene kunstwerk naar de veelheid van kunstwerken. Dan kun je komen tot de
spanningsverhouding van allemaal absolute kunstwerken die elkaar naar het leven
staan. Allen zijn dan tegelijk "het kunstwerk" en eigenlijk geen kunstwerk.
Hetzelfde probleem komt bij Adorno terug betreffende de maatstaven voor een
kunstwerk. Enerzijds bestaan er geen graden van geslaagd zijn van een kunstwerk.
Ieder kunstwerk is geslaagd of het is geen kunstwerk. Ieder echt kunstwerk, zo moet
men zeggen, valt dan volledig samen met de idee of met het begrip van kunst.
36
Anderzijds is volgens Adorno geen enkel kunstwerk geslaagd.
Deze actualistische verabsolutering van het esthetisch onmiddellijkheidsideaal
bepaalt uiteindelijk Adorno's beeld van de kunstgeschiedenis als een geschiedenis van
elkaar vernietigend beoordelende kunstwerken. Dat is, zo zullen we zien, de grond-

36. Vgl. Asthetische Theorie, a.w. blz.280-283.
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gedachte achter de conceptie van de vooruitgang en de geschiedenis van het esthetische materiaal en de canon der verboden.
Nu kunnen we alvast dit zeggen. Adorno is in zijn esthetisch actualisme heel
consequent "onbegrippelijk-begrippelijk" bezig. Het begrip "kunst" kan de rol van
ieder begrip, nl. eenheid in veelheid en identiteit in verandering te zijn, niet vervullen. Adorno verwijt nt. aan het begrip dat het van kunst een statische identiteit maakt
die aan de spanningsvolle veelheid en andersheid van de kunstwerken geen recht
doet. M.i. gaat dit verwijt niet op. Het begrip kunst wil alleen maar zeggen dat de
vele kunstwerken een veelheid vormen van inderdaad kunstwerken en niet van iets
anders. Vervolgens wil het alle veranderingen in de kunst bepalen als veranderingen
van kunst en niet van iets anders. Deze identiteitsbepalingen neemt het begrip voor
zijn eigen rekening juist b.v. om te kunnen zien en zeggen dat in de kunst iets
nieuws gebeurt. Dit probleem zullen we bij Adorno tegenkomen bij de waardering
van de seriBle muziek. Het nieuwe van bepaalde kunstfenomenen hoeft juist dan niet
te betekenen dat iets geen kunst meer is.
Bij Adorno zie je nu, juist op grond van zijn weigering van het traditionele
begrip, dat de problematiek van veelheid en veranderlijkheid van kunst nu onmiddellijk in de kunstwerken en hun verhouding tot elkaar geprojecteerd wordt. Eigenlijk
zou met ieder kunstwerk weer het begrip kunst op springen staan en met iedere
verandering in de kunst zou ons begrip van kunst mee moeten veranderen. Maar zo
kan eigenlijk een kunstgeschiedenis met wezenlijk veranderingen niet meer gedacht
worden. Juist omdat kunst niet begrippelijk geobjectiveerd kan worden, maar alleen
actueel genoten kan worden, komt de kunstgeschiedenis juist in zijn historiciteit
tekort. Dit maakt al enigszins begrijpelijk waarom Adorno uitkomt bij de verabsolutering van het ideaal van de autonome kunst.
Vanuit deze visie kunnen we vervolgens iets beter begrijpen waarom Adorno het
thema van de historische veranderlijkheid van kunst verschuift naar dat van de
vergankelijkheid ervan. Dit thema moeten we nu nog analyseren om te zien hoe hij
via de vergankelijkheid van de kunst, op zijn manier, uitkomt bij Hegels idee van het
einde van de kunst.

4.2 Het einde van de kunstgeschiedenis

De idee dat hier en nu kunst door ontkunsting bedreigd wordt kunnen we het best
aanzetten vanuit Adorno's kritiek op het historisme. Die kwam hierop neer dat het
historisme kunst, onderscheidsloos en daarmee kritiekloos, zag als 66n en hetzelfde
in steeds wisselende gestalten. Alles kon "verstaan" worden, m.a.w. alles kon
onderscheidsloos als kunst geactualiseerd worden. Nooit kon het oordeel "dit is
afschuwelijk" over een kunstwerk en de daarin tot uitdrukking komende werkelijkheidsvisie uitgesproken worden. Vanuit die kritiek op het historisme ligt een toenadering tot Hegel eigenlijk voor de hand. Zeker wanneer men beseft dat voor Hegel de
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idee van de kunst niet een abstract eenzinnig gegeven is, maar zich ontwikkelt in de
verschillende stadia van kunst en uiteindelijk a posteriori duidelijk wordt.
Hegel komt inderdaad dan een eind tegemoet aan Adorno's behoefte de idee van
de kunst direct in relatie tot de esthetische ervaring te duiden. Voor Hegel is het in
zekere zin zo dat we de idee van de kunst a.h.w. af kunnen lezen van de moderne
kunst want die toont de idee van de kunst.
Hegels idee van de kunst heeft dus twee aspecten die Adorno eigenlijk zeer
moeten bevallen. Het ene aspect is dat de idee van de kunst niet onderscheidsloos en
zonder normatieve kracht in alle gestalten van kunst aanwezig is. Deze idee, de idee
van een gemaakte onmiddellijke eenheid, ontwikkelt zich nl. duidelijk en is slechts
in dEn periode van de kunstgeschiedenis, de klassieke, adequaat belichaamd aanwezig. Zij is dus niet statisch aanwezig in de kunstgeschiedenis. De veranderingen
in de kunstgeschiedenis zijn fasen van ontwikkeling van de esthetische idee. In deze
ontwikkeling wordt wat kunst is steeds duidelijker.
WeI hebben we gezien dat deze ontwikkeling een eigenaardige is. In deze fasen
is eigenlijk geen sprake van graden van ontwikkeling van de idee van de kunst, maar
er is eerder een fase die tot de kunst leidt, vervolgens een fase van de eigenlijke
kunst en tenslotte van een fase over de kunst heen. Deze eigenaardigheid komt bij
Hegel voort uit de status van het kunstwerk als gemaakte onmiddellijkheid die in de
eerste fase nog niet en in de laatste fase niet meer gerealiseerd wordt. Van schone
kunst is alleen sprake wanneer die eenheid volmaakt gerealiseerd wordt, dus in de
klassieke kunst. lets dergelijks zien we eigenlijk ook bij Adorno. Zoals bij Hegel de
idee van de kunst in positieve zin samenvalt met de klassieke kunst, die daarom die
idee niet laat zien, zo valt bij Adorno de idee van de kunst samen met de autonome
kunst.
Toch gaat Adorno hier anders te werk. De overeenkomsten die Adorno op dit
punt met Hegel vertoont zijn slechts schijn en maken uiteindelijk de tegenstelling
duidelijk. Adorno stelt van het begrip van de autonome kunst: «Ihre Autonomie ist
ein Gewordenes, das ihren Begriff konstituiert; aber nicht a priorin37 We kennen
reeds uit het vorige hoofdstuk Adorno's afkeer van formele a priori's omdat hij
eigenlijk het begrip ervan verdenkt a priori en van buitenaf, zonder enige echte
ervaring van kunst, duidelijk te weten wat kunst is. Adorno wil dus niet, zoals Hegel,
zeggen dat in de laatste fase van de kunst de idee ervan, het a priori van kunst, a
posteriori manifest is geworden, hoewel Adorno's formulering dit suggereert. Veeleer
identificeert Adorno wederom estheticistisch het a priori en a posteriori.
Ieder kunstwerk moet a posteriori de qualificatie autonoom weer waarmaken. Het
begrip kunst komt dus pas tot stand in de fase van de autonome kunst en moet
vervolgens uiteindelijk in ieder kunstwerk weer opnieuw waargemaakt worden.
Adorno wil met zijn kritiek op het a priorikarakter van het begrip van de autonome

37. A.w. biz.34.
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kunst zeggen dat het historisch geklassificeerde z.g. autonome kunstwerk nooit a
priori verzekerd is van zijn autonomie.
Het kunstwerk moet bewijzen dat het autonoom is en dat wil in deze context
zeggen dat het succesvol de empirische werkelijkheid transcendeert. Je kunt ook
zeggen dat het dus succesvol moet "worden". Ook hier verhindert Adorno systematisch objectiverende en classificerende operaties. Verder zal hij, wanneer hij historisch classificerende termen gebruikt als b.v. "het autonome kunstwerk", altijd het
normatieve karakter ervan naar boven halen.
In het begrip autonoom doen zich gelijksoortige verschuivingen voor als in de
begrippen '6worden" en "historiciteit". Adorno zal altijd de ervaring hier en nu van
het autonome kunstwerk zo interpreteren dat dit kunstwerk pas "autonoom", d.w.z.
de empirie overstijgend, «wordt", d.w.z. in de actualiserende ervaring hier en nu
a.h.w. ontstaat, en vervolgens deze actualistisch geTnterpreteerde ervaring gebruiken
om te verhinderen dat kunstwerken ooit, in een andere, begrippelijke ervaringsmodus, geobjectiveerd worden tot de historische periode van de autonoom geworden
kunst. Dat is de uiterste consequentie van de gedachte dat kunst op logisch-classificerende wijze niet te bepalen is en dat de omvang van "autonome kunst" nooit met

zekerheid is af te grenzen.
Nu ontkent Adorno natuurlijk niet het bestaan van een periode in de kunstgeschiedenis die we kunnen betitelen als de periode van de autonome kunst. Maar zoals de
vergelijking met de bergketen liet zien wil Adorno iedere buitenesthetische toegang
tot deze periode en haar kunst de pas afsnijden. Dat is de "zin" achter het ongedifferentieerde gebruik van de verschillende begrippen van autonomie. Op zich genomen
zou je kunnen zeggen dat Adorno simpel verschillende begrippen van autonomie door
elkaar gebruikt. Middeleeuwse of klassieke kunstwerken gelden b.v. niet als produkten van autonome kunst. Want in sociologisch opzicht functioneren ze dienend binnen
een hen omvattende maatschappelijke en kerkelijke context. Maar deze kunstwerken
zouden b.v. rustig in Adorniaanse zin autonoom genoemd kunnen worden voorzover
ook deze kunstwerken sublimerend de empirie overstijgen om zo een ding te zijn dat
"meer" is dan een ding. Met de constatering dat Adorno het woord autonome kunst
meerzinnig gebruikt, zouden we er zijn. Maar Adorno's begripsverschuivingen

hebben een gezamelijke wortel in een estheticistisch-actualistische visie op het
kunstwerk. Deze visie leidt in de vorm van begripsverschuivingen tot de vereenzelviging van de moderne autonome kunst met kunst als zodanig ofwel de idee van de
kunst. Deze vereenzelviging is de bron van Adorno's oordeel over de moderne kunst
als einde van de kunst.
Het einde van de kunst manifesteert zich daarin dat veel hedendaagse kunsten niet
meer succesvol de empirie overstijgen. Zij zijn verdinglijkt. Daarom is volgens
Adorno veel hedendaagse kunst allang geen «echte" autonome kunst meer. Daarom
kunnen we vervolgens vanuit die ervaring, achteraf, een begrip krijgen van wat kunst
in optima forma als autonolile kunst eens is geweest.
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Heel veel moderne kunstwerken zijn volgens Adorno gewone dingen, die je
inderdaad niet anders kunt classificeren dan als kunstprodukten uit het tijdperk van
de autonome kunst, maar die van het ideaal van de autonome kunst niets meer
waarmaken. Bovendien heeft volgens Adorno de huidige maatschappij zelf de
kritische kracht van de autonome kunst geneutraliseerd door binnen zichzelf een
aparte plaats te crearen die heet: "autonome kunst". Dan is autonome kunst een eigen
bereik geworden waarin kunst inderdaad haar eigen gang kan gaan. Maar deze
tolerantie is haar dood. Compleet geBmancipeerde, autonome kunst kan geen schade
meer aanrichten. Zowel qua vorm als naar hun plaats in de maatschappij zijn volgens
Adorno veel abstracte schilderijen zulke "onschadelijke" dingen: "die absolute
Farbkomposition grenzt ans Tapetenmuster. n38
Vervolgens zeggen zij de beschouwer niets meer waardoor de beschouwer
zichzelf een moment kan vergeten, zodat het wezenlijke proces van zelfwinst in
zeliPerlies kan optreden. Het huidige kunstwerk is een tabula rasa voor de projecties
van de beschouwer. Dit kunstwerk is volgens Adorno inderdaad gewoon een ding
onder dingen en tegelijkertijd een vehikel voor het psychologische krachtenspel van
de beschouwer. De beschouwer wordt alleen maar vals bevestigt en verliest daardoor
meer van zichzelf dan goed is.
Daarmee heeft kunst alle transcenderende kracht verloren, tevens haar kritische
en op verandering wijzende functie en dan heeft kunst ook alle bestaansrecht verloren: "Nur Kunstwerke die als Verhaltensweise zu spOren sind, haben ihre raison
d'Btre". In een dergelijke situatie komt de herinnering op aan wat eens kunst was.
Dan pas kun je weten wat kunst is en kan zoiets als het begrip van kunst geformuleerd worden. Nu kunst niet meer actueel is en je dus niet meer actueel in de
esthetische ervaring kunt verblijven kun je het «wezen"van kunst formuleren als iets
dat geweest is.
Adorno meent dit heel serieus. De vraag naar kunst komt op aan de hand van wat
kunst eens was. Tegenover de verdinglijkte kunst roept de herinnering aan wat eens
kunst was de vraag naar haar wezen op. Niet alleen qua begrip, maar qua realiteit is
kunst een onvanzelfsprekend verschijnsel geworden. Met toespelingen op Aristoteles
en Hegel kan Adorno dan zeggen: «In den zwangsliiufig allgemeinen Bestimmungen
fassen die Resultate des geschichtlichen Prozesses sich zusammen, eine Aristotelische
Sprachfigur variierend: was Kunst war. Die allgemeinen Bestimmungen von Kunst
sind die dessen wo zu sie wurde. Die historische Situation, irr geworden an der
raison d'Btre von Kunst Oberhaupt, tastet rOckwiirts schauend nach dem Begriff von
Kunst, die retrospektiv zu etwas wie Einheit zusammenschliesst. Diese ist nicht
abstrakt, sondern die Entfaltung zu ihrem eigenen Begriff."39 Nu kunst aan haar
eind is, kan retrospectief zoiets als een begrip van kunst ontstaan. Nu pas weten we

38. A.w. blz.51.
39. A.w. biz.392.
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wat autonome kunst eigenlijk is, of met Adorno beter gezegd, wat kunst eigenlijk
was.
Daarom spreekt Adorno graag in termen van herinnering en in de verleden tijd
over het wezen van de kunst. Letterlijk is het wezen van de kunst het wezen van iets

wat geweest is.
Niet alleen door kunst die "gewoon" geen kunst meer is worden we herinnerd
aan wat kunst eens geweest is. Dat kunst "er geweest is" is toch ook nog op een of
andere manier in een authentieke esthetische ervaring gegeven. Er is dus nog
authentieke kunst. Maar aangezien de huidige maatschappij het ideaal van de kunst
onmogelijk dreigt te maken, kan dat alleen kunst zijn die zelf met de mogelijkheid of
onmogelijkheid van dit ideaal bezig is. Dat is dan kunst die bewust haar eigen begrip
van autonome kunst ter discussie stelt. Op dit punt aangekomen gebruikt Adorno dan
herhaaldelijk het woord begrip. Dit begrip van kunst wordt dus niet expliciet als
zodanig door Adorno geformuleerd, maar wordt daar ter sprake gebracht waar de
hedendaagse kunst er bewust van afwijkt.
Adorno verbindt dan op dit punt het probleem van de mogelijkheid van een
begrip van kunst met datgene wat men kan noemen het verschijnsel van reflectie in
de moderne kunst en brengt beide samen in de dialectiek van kunst en antikunst. Als
dialectiek van kunst en antikunst is kunst tegenwoordig met haar eigen begrip bezig.
Vervolgens is er behoefte aan een bezinning op het begrip van kunst omdat kunst zelf
in het tijdperk van haar reflectie is binnen getreden. Dat is de rechtvaardiging voor
het begrippelijk bezig zijn met kunst. Op deze wijze moet de tegenspraak, zoals
Adorno die ziet, tussen het medium van het begrip, het algemene, en dat van de
kunst. het bijzondere en dus tussen algemene normen en de bijzondere hedendaagse
situatie naar voren komen. Die tegenspraak moet in de esthetica niet uit de weg
geruimd, maar wel uitgemeten worden: "Den Widerspruch wegzuschaffen steht nicht
bei der Asthetik. Sie muss ihn auf sich nehmen und refiektieren, dem theoretischen
Bedurfnis folgend, das Kunst im Zeitalter ihrer Reflexion kategorisch anmeldet. Die
NBtigung zu solcher Allgemeinheit legitimiert aber keine positive Invariantenlehre.

.40

Dit is het kader waarbinnen Adorno zijn visie plaatst op de geschiedenis van
kunst als het verleden van kunst waarin duidelijk wordt wat kunst eens was. Tevens
betekent dit voor Adorno dus dat dit begrip van kunst nooit kan en mag leiden, zoals
we reeds gezien hebben, tot een leer van onveranderlijke kenmerken van kunst in alle
historische perioden. Vervolgens betekent dit dat de begrippelijke arbeid van de
esthetica altijd in nauwe samenhang met werkanalysen van de moderne kunst moet
gebeuren.
Kunst vertoont daar reflectieverschijnselen waar ze tegen haar begrip ingaat.
Zoals gezegd gaat kunst tegen haar begrip in omdat de maatschappij geen transcende40. T.a.p.
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rende beweging over haar feitelijkheid meer toelaat. Dan staat het ideaal van een
zinvolle, de brute totaliteit van de feitelijkheid overstijgende zinvolle immanentiesamenhang op het spel. In deze crisissituatie toont kunst haar begrip door haar
worsteling ermee: "Sie muss sich gegen das wenden, was ihren eigenen Begriff
ausmacht, und wird dadurch ungewiss bis in die Innerste Fiber hinein.„4' De vraag
of iets nog wel kunst is, is voor Adorno niet alleen zijn vraag of die van een ontzettend burgerlijke museumbezoeker, maar het is een vraag die het kunstwerk aan
zichzelf stelt!
De hedendaagse kunst is dus voor Adorno niet zomaar een nieuwe fase in de
kunstgeschiedenis die te kennen geeft dat ons begrip van kunst als autonome kunst
maar een beperkt begrip van kunst was. Integendeel! De veranderingen in de kunst
zijn zodanig dat men zich tegenover het moderne kunstwerk esthetisch legitiem moet
afvragen of dit nog wel kunst is: "Auf den Verlust ihrer Selbstverstandlichkeit
reagiert Kunst nicht bloss durch Anderungen ihrer Verhaltens- und Verfahrensweisen, sondern indem sie an ihrem eigenen Begriff zerrt wie an einer Kette: der,
dass sie Kunst ist."
Dat de kunst in de huidige tijd op

zichzelf moet refiecteren, betekent dat zij zich
van haar idiosyncrasietn bewust moet worden. Als gevolg daarvan ontstaat volgens
Adorno een allergie van kunst tegen zichzelf. Alle grote hedendaagse kunst is op
deze manier gereflecteerde kunst. Kunst is hedentendage volgens Adorno alleen nog
maar levend wanneer ze zich tegen haar begrip verzet.
Kunst bereflecteert daarmee het probleem van de "Dialektik der Aufkliirung", in
ziclizelf. Die "dialectiek" bestaat in het onvermogen van het vrije subject de door
hem in vrijheid zelf gemaakte wereld te overstijgen, omdat zijn vrije subjectiviteit
deze wereld met wil tot onderdrukking gemaakt heeft. Die onderdrukking krijgt hij
terug in de vorm van een wereld, waarin geen vrijheid meer mogelijk is en die dus
die niet meer getranscendeerd kan worden. De wereld die in vrijheid gemaakt is,
maakt deze onmogelijk.
Wanneer de wereld niet meer overstegen kan worden, is kunst niet meer mogelijk
en kan zij beter verdwijnen: "Kunst hat dieser Dialektik mit der Konzeption der
Antikunst sich gestellt; keine wohl ist mehr denkbar ohne dies Moment. Das sagt
aber nicht weniger, als dass Kunst Ober ihren eigenen Begriff hinausgehen muss, um
ihm die Treue zu halten. Der Gedanke an ihrer Abschaffung tut ihr Ehre an, indem
er ihren Wahrheitsanspruch honoriert. „42
In zichzelf, met de dialectiek van la,nst en antikunst, gaat kunst over haar begrip
heen en reflecteert zij haar (on)mogelijke positie in de wereld en daarmee de
dialectiek van die wereld zelf. Dat is de laatste manier waarop de kunst nog het
«bloss seiende" kan transcenderen. Adorno ziet dit gebeuren in de toneelstukken van

41. A.w. biz. 10.
42. A.w. biz.50.
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Beckett. Deze stelt tegenover de «vreemd" geworden en versteende wereld zijn
"irrealistische" andere versteende wereld: «Dieser Obergang ist das Kunsthafte an
der Anti-kunst. Er wird von Beckett zur offenbaren Annihilierung der Realitat
getrieben. Je totaler die Gesellschaft, je vollstandiger sie zum einstimmigen System
sich zusammenzieht, desto mehr werden die Werke, welche die Erfahrung jenes
Prozesses aufspeichern, zu ihrem Andern."43 Daarom is moderne kunst abstracte
kunst. Ze is even abstract als de mensen en hun wereld, hun verhoudingen tot elkaar

geworden zijn.
Afrondend kunnen we het volgende stellen over Adorno's escapades rond het
begrip. Nu het begrip geweigerd wordt in zijn functies als eenheid in de veelheid,
identiteit in verandering, maatstaf voor het gemetene, ontstaat een geweldig absolutisme. Want het is wel duidelijk dat uiteindelijk alleen autonome kunst kunst is, de
kunst daarna is alleen maar kunst als een vertwijfeld gevecht met haar eigen begrip.
Vervolgens wordt de terugkoppelingsfunctie van het begrip niet erkend. De op
zich genomen interessante idee dat de hedendaagse kunst in reflectieverschijnselen
met zichzelf bezig is, verleidt Adorno er ook toe om alle verantwoordelijkheid voor
het begrip autonome kunst bij die kunst zelf neer te leggen en niet bij zichzelf als
degene die het begrip van de autonome kunst heeft gevormd.
Adorno blijkt zich iets van dit probleem bewust geworden te zijn tegenover
fenomenen van kunst die hij als radicaal ontkunste kunst, dus als echt geen kunst
meer, beschouwt: «Ganzlich versachlicht wird das Kunstwerk, kraft seiner puren
Gesetzmiisigkeit, zum blossen Faktum und damit als Kunst abgeschaft. Die Alternative, die in der Krisis sich 6ffnet, ist die, entweder aus der Kunst herauszufallen oder
deren eigene Begriff zu andern. 44 Adorno zal inderdaad het begrip van kunst als
autonome kunst niet veranderen. Hij zal veeleer op zoek gaan naar die fenomenen
waarin moderne kunst met haar eigen categorieen bezig is waarin ze zichzelf en haar
mogelijkheid als autonome kunst, dus haar begrip, ter discussie stelt door tegen haar
begrip in te gaan. Dat alleen autonome kunst kunst is, kan zodoende niet meer
betwijfeld worden.
Maar at met al heeft deze procedure, die uiteindelijk de idee van kunst met het
fenomeen kunst identificeert, tevens tot gevolg dat wording, ontwikkeling en verandering niet meer goed gedacht kunnen worden. Bovendien is de verhouding van de
vele kunstwerken samen een eigenaardige doodsstrijd geworden. We zullen nog zien
hoe deze eigenaardigheden samen toch een interessante opvatting van de kunstgeschiedenis opleveren.
Komen we nog even terug op een overeenkomst met Hegel waaraan tevens het
verschil duidelijk wordt. Voor beiden toont zich de idee van de kunst achteraf in de
kunst zelf. In het a posteriori is dan volgens Hegel het a priori van de kunst, de idee,

43. A.w. biz.53.

44. A.w. biz.97.
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tot volledige ontwikkeling gekomen. In die laatste definitieve gestalte van kunst laat
kunst haar idee, die van het gemaakt zijn zien, waardoor de onmiddellijkheid blijkt
een gemaakte onmiddellijkheid te zijn en waardoor ze opgeheven wordt. Daardoor
wordt het ideaal van de esthetische aanschouwing gerelativeerd.
Nu geldt ook voor Adorno dat het hedendaagse kunstwerk zijn gemaaktzijn laat
zien, dat is nl. een van de reflectieverschijnselen in de moderne kunst. Maar dit is

voor hem juist een uitdrukking van een vertwijfeling aan de mogelijkheid van de
esthetische aanschouwing die tevens de absoluutheid als ideaal ervan overeind wil
houden.

Tot slot zij gezegd dat Adorno's begripsvijandige en toch begrippelijke benadering van kunst een grote consequentie openbaart. In het vorige hoofdstuk hebben we
al kennis gemaakt met zijn mening dat je de vraag naar wat kunst is, net zoals de
vraag naar de zin van het leven niet stelt. Ben je in de esthetische ervaring en in de
zin van het leven, dan beleef je de zin van het leven en stel je de vraag niet. Stel je
de vraag, dan is die zin er blijkbaar niet meer en heb je eigenlijk niets om vragen
over te stellen. Zowel in Adorno's actualisme als in zijn opvatting van het einde van
de kunst komt dit thema terug.
Het actualisme is een poging ook in de theorie de esthetische ervaring boven het
begrip hoog te houden. Vervolgens is in het thema van het einde van de kunst deze
esthetische ervaring te samen gekomen met een vorm van kunst die ons, omdat ze
tegen zichzelf ingaat, bevreemdt, zodat we ook, esthetisch legitiem, de "begrippelijke" vraag naar wat kunst is kunnen stellen. Het moderne kunstwerk plaatst onszelf
zowel binnen als buiten de kunst. Omdat kunst vervreemdingseffecten toepast kunnen
we nu vragen stellen.
De vraag naar het wezen van de kunst kan nu gaan samenvallen met de vraag
naar de "raison d'etre" van kunst nu. Dan is de vraag naar het wezen van de kunst
identiek met de vraag: "Wat is er hier en nu met kunst aan de hand?"
Bekijken we dan nu de fenomenen waarin Adorno ziet dat kunst op zichzelf
reflecteert en bekijken we vervolgens hoe bij Adorno de kunstgeschiedenis, m.n. dan
de muziekgeschiedenis eruit ziet.

2 De historisch gegroeide situatie van de kunst

1.1 Reflectieverschijnselen in de kunst
Wanneer we de verschijnselen bekijken waarin volgens Adorno kunst heden ten dage
op zichzelf reflecteert, dan komen we dus een tamelijk traditioneel begrip van kunst
tegen dat in de moderne kunst a.h.w. op zijn kop gezet wordt. Inventariseren we de
fenomenen.
Volgens Adorno is het opvallendste verschijnsel dat kunst hedentendage zijn
gemaaktzijn en zijn genese niet meer verbergt, maar toont. Het kunstwerk is geen op
zich staande werkelijkheid meer waarin we onszelf en de wereld "even" reeel
overstijgen, maar het moderne kunstwerk laat de wording uit deze wereld zien: «In
schroffen Gegensatz zur herk6mmlichen kehrt die neue Kunst das einst versteckte
Moment des Gemachten, Hergestellten selbst hervor ( . . . . . ) Daraus ist das VergnOgen
geworden, Kunstwerke durch den Prozess der eigenen Hervorbringung zu substituieren. Virtuell ist jedes heute, als was Joyce Finnegans Wake deklarierte, ehe er das
Ganze veraffenlichte, work in progress."45 Nu kunst haar geworden zijn laat zien
heft ze haar schone schijn van een eigen wereld te zijn op. Hetzelfde ziet Adorno
aanwezig in de vervreemdingseffecten die Brecht in zijn theater gebruikt waardoor de
toeschouwer vanuit de "werkelijkheid" van het stuk weer teruggeplaatst wordt in de
gewone wereld. Het kunstwerk laat zichzelf daarmee achter de schermen kijken.
Parodieverschijnselen, bij Beckett positief, maar bij Strawinsky negatief beoordeeld, met een uitzondering voor zijn "Histoire du soldat" getuigen verder van het
einde van de kunst. Interessant is dat ook Hegel het einde van het esthetische ideaal,
uiteindelijk dus van de Griekse kunst, ziet gebeuren in zelfrefiectie die gebeurt in de
vorm van de satire. Ook daarin zijn, hoewel Hegel dit woord niet gebruikt, natuurlijk
parodistische verschijnselen te vinden. Bij Adorno is de hedendaagse kunst in veel
gevallen een parodie op het ideaal van de autonome kunst. Beckett b.v. parodieert het
ogenblikskarakter van de esthetische ervaring: «Der Gestus des Auf der Stelle
Tretens am Ende des GodotstOcks, Grundfigur seines gesammten Oeuvres, reagiert
prazise auf die Situation. Er antwortet mit kategorischer Gewalt. Sein Werk ist
Extrapolation des negativen Kairos. Die Fulle des Augenblicks verkehrt sich in
v46
endlose Wiederholung, konvergierend mit dem Nichts.
In de muziek blijkt vervolgens het tijdskarakter op het spel te staan. Muziek is in
de weer met haar eigen a priori als tijdkunst: "Heute rebelliert Musik gegen die
45. A.w. blz.46.
46. A.w. biz.53.
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konventionelle Zeitordnung ; jedenfalls lasst die Behandlung der musikalischen Zeit
weit divergierenden Ldsungen Raum. So fragwOrdig bleibt, ob Musik der Invariante
Zeit sich zu entwinden vermag, so gewiss wird diese, einmal refiektiert, zum
Moment anstelle eines A priori. I47 Bij de bespreking van de muziek van Schtinberg
zullen we nog zien dat daar volgens Adorno de traditionele eenheid van «Anschauung" en begrip uit elkaar valt.
Een ander kenmerk van kunst die met zichzelf als kunst bezig is, is het verdampen van de esthetische transcendentie of wel het verlies aan aura. Het traditionele
kunstwerk heeft iets van een unieke, net even andere, want anders gemaakte wereld,
waarin iets kan (veOschijnen van een betere wereld. In zijn anderszijn dan het
gewone ding is het kunstwerk een uniek eenheid van nabijheid en distantie. Dat is de
aura van het kunstwerk. Moderne kunstwerken geven deze aura van uniciteit en
transcendentie op. Adorno heeft zich verzet tegen de gedachte van W.Benjamin dat
dit auraverlies positief kan zijn. Deze meende dat het kunstwerk in de vorm van
moderne reproductietechnieken, m.n. van film en fotografie, hun aura verloren
waardoor deze kunst ook voor de massa dienstbaar gemaakt zou kunnen worden.
Adorno wilde op dit punt nooit meegaan.
Nog een kenmerk van het einde van de kunst manifesteert zich ook in het
verschijnsel van het integrate of wel technische kunstwerk. Het integrale kunstwerk
is het kunstwerk dat niets "voorgegevens" meer erkent en alles integraal wil denken
vanuit de vormgeving. In de muziek is dit voor Adorno de atonale, twaalftoonsmuziek m.n. in haar seriele gestalte. Deze muziek heeft nl. de tonaliteit als een
onafhankelijk van de afzonderlijke kunstwerken geldend "systeem" opgegeven ten
behoeve van de twaalftoonsreeks die voor ieder kunstwerk weer nieuw opgesteld
moet worden. Dit kunstwerk ontwerpt eigenlijk in zijn compositie zijn eigen mogelijkheidsvoorwaarden. Tegenover dit integrale, technische kunstwerk staan de
experimenten met de toevalligheid van b.v. Cage waarin het vorm- en artefactideaal
wordt opgegeven of gerelativeerd. Met beide vormen van muziek, die elkaar volgens
Adorno dialectisch oproepen, heeft hij moeite.
Vervolgens zijn er tekenen die erop duiden dat de kunstwerken de traditionele
grenzen tussen de kunsten niet meer erkennen. Er ontstaan mengvormen van b.v.
beeldhouwkunst en architectuur. Adorno probeert deze verschijnselen, die hij
eigenlijk niet goed kan waarderen, te interpreteren met behulp van het begrip
"Gesamtkunstwerk". Zo zijn b.v. "happenings" voor Adorno "Gesamtkunstwerke"
als antikunstwerken. We zullen nog nader bezien hoe Adorno vanuit deze grensvervaging tussen de kunsten de verhouding tussen het begrip kunst en de vele kunsten
denkt.
Typisch is verder dat Adorno ook moeite heeft met het verdwijnen of veranderen
van de traditionele verschijningsvorm van het kunstwerk, nl. het gewone "gemaakte

47. A.w. biz.42.
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voorwerp". Juist op grond van zijn actualisme en zijn antimuseale instelling zou men
bij Adorno begrip verwachten voor fenomenen als b.v. de happening, ready-mades
en toevalskunst die alle verwachtingen rond het kunstwerk op het verkeerde been
zetten. Soms komt Adorno in de buurt.
Op grond van het feit dat het kunstwerk in een ogenblik geactualiseerd wordt
houdt Adorno een wat onzeker pleidooi voor het verdwijnen van de «vaste" duurzame
verschijningsvorm van het kunstwerk zelf. Het kunstwerk moet a.h.w. ook ogenblikkelijk worden: *Denkbar, heute vielleicht gefordert sind Werke, die durch ihren
Zeitkern sich selbst verbrennen, ihr eigenes Leben dem Augenblick der Erscheinung
von Wahrheit drangeben und spurlos untergehen, ohne dass sie das im geringsten
minderte. Die Noblesse einer solchen Verhaltensweise wiire der Kunst nicht unwOrdig. nachdem ihr Edles zur Attitude und zur Ideologie verkam. I48 Het kunstwerk
kan zo geen eeuwigdurend cultuurbezit meer zijn. Adorno denkt hierbij aan werk van
Stockhausen: "Die Konzeption Stockhausens, elektronische Werke, die nicht im
herk6mmlichen notiert sind, sondern sogleich in ihrem Material > realisiert <
werden, k6nnten mit diesem ausge16scht werden, ist grossartig als die einer Kunst von
emphatischem Anspruch die doch bereit wiire, sich wegzuwerfen. Wie andere
Konstituentien, durch die Kunst einmal wurde, was sie ist, tritt auch ihr Zeitkern nach
aussen und sprengt ihren Begriff.„49 Adorno verbindt deze moderne kunst weer
duidelijk met het thema van het einde van de kunst als kunst die tegen haar begrip
ingaat. Dat is de enige manier waarop Adorno veel moderne kunst kan begrijpen.

1.2 Het nominalistische kunstwerk
Bovengenoemde tendenties vat Adorno ook samen onder de term "het nominalistische" kunstwerk. Deze term getuigt van de typisch Adorniaanse poging om tegelijkertijd iets te zeggen over de relatie van het kunstwerk tot de historische werkelijkheid in het algemeen en iets over vormprincipes binnen het kunstwerk.
Onder het nominalistische kunstwerk verstaat Adorno in het algemeen alle kunst
in het moderne tijdperk die gekenmerkt wordt door het verval van de metafysische
systemen: "Kunst ist einbezogen in den Gesamtprozess des vordringenden Nominalismus, seitdem der mittelalterliche ordo gesprengt ward."50 Dit verval duidt op het
verloren gaan van de middeleeuwse "zinorde" waarin alles zijn vaste plaats had.
Maar nu worden door Adorno zowel inhoud als vorm van de kunst in het nieuwe
tijdperk vaak met de term "nominalisme" geduid. Zo spreekt Adorno over Shakespeares "nominalistische" doorbraak naar de stof van de sterfelijke en in zich oneindig

48. A.w. biz.265.
49. T.a.p.
50. A.w. blz.296-297.
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rijke menselijke individualiteit. Deze nominalistische doorbraak bepaalt ook de
dramatische techniek van het episch aan elkaar rijgen van korte scenes. Tevens is dit
alles een uitdrukking van een "metafysischen Erfahrung, welche die sinngebende
Ordnung der alten Einheiten sprengt. 51
De romanvorm die in het burgerlijke tijdperk ontstaat, is voor Adorno de
nominalistische vorm bij uitstek. De term «nominalisme", niet alleen toegepast op de
wereldbeschouwelijke context waarin het kunstwerk staat maar op het kunstwerk zelf,
slaat bij Adorno op de verhouding van het algemene en het bijzondere in het kunstwerk. In de traditie van de autonome kunst geldt voor het kunstwerk dat het de
eenheid is van het algemene en bijzondere. In de moderne kunst als einde van de
kunst staat dit traditionele criterium onder druk. Het moderne kunstwerk is op weg
naar radicale verbijzondering. Voor Adorno betekent dit nominalisme dus niet alleen
een veranderde plaats van kunst in de sociaal-politieke en levensbeschouwelijke
werkelijkheid van haar tijd, maar tevens een proces binnen het kunstwerk.
Adorno gaat daarin zover dat hij meent dat, nu kunst niet meer staat in een orde
van algemene en objectieve ideeen, alles wat in kunst aanspraak doet op algemeenheid en objectiviteit onzeker wordt. VormcategorieEn hebben geen objectieve kracht
meer. Niet alleen de plaats in de orde, maar de "ordo" in het kunstwerk, het
verplichtend karakter van een vorm of een technische procedure, wordt in de
moderne tijd twijfelachtig. Dat is het proces van radicale verbijzondering.
De verschillende kunsten als onderscheiden kunstsoorten hebben hun algemeen
geldende karakter verloren in het proces van grensvervaging, waardoor een kunstwerk
niet meer onder een bepaald type kunst gevat kan worden. Maar ook binnen een
kunstsoort hebben aanduidingen van algemene typen en vormen vaak hun zin verloren.
Na het verlies van de middeleeuwse ordo raakt het moderne autonome kunstwerk met
zichzelf in moeilijkheden. Het wil in zekere zin zelfdie «ordo" zijn, maar nu een door
het subject gemaakte. Maar omdat het kunstwerk niet meer gebaseerd is op een boven
het subject uitgaande algemene orde, worden ook de verhoudingen van het algemene
en het bijzondere als kenmerken van het kunstwerk zelf aangetast. Typen en vormen
komen als algemeen geldende begrippen onder druk te staan.
Zo maakt Adorno de analogie met het filosofisch nominalisme: "Nennt man,
analog zur philosophischen Terminologie, Realismus den Bewusstseinsstand der
Musik, der das allgemeinbegriffliche Wesen als ein an sich Seiendes konzipiert, und
Nominalismus den, welche es bloss noch als eine vom Subjekt gesetzte Bestimmung
erfiihrt, so ist der neuen Musik, wie allem neuzeitlichen Geist die nominalistische
Situation unausweichlich. Sie als erste hat sie ohne Mentatreservat zur eigenen
gemacht und vermag aus ihr nicht herauszuspringen. Verbindlich sind ihr nicht
r 52
Bindungen, sondern nur was an ihr selber, von unten her gleichsam aufsteigt.
51. A.w. biz.317.
52. Th.W. Adorno, Die Funktion

des Kontrapunkts, in: Klangfiguren, a.w. biz. 169.
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Het kunstwerk kan en mag volgens Adorno alleen maar een autonoom kunstwerk
zijn. Echte kunst die leeft van de idee van de humaniteit, kan geen bindingen aan een
heteronome orde hebben. Zij heeft alleen bindingen aan zichzelf en probeert "van
onderop" iets neer te zetten dat objectieve waarde en kracht heeft. Hedentendage
echter heeft het kunstwerk deze kracht verloren, Tevens wordt daarmee iets van de
zwakte van het autonome kunstwerk zelf duidelijk. Wanneer Adorno in de context
van muziek spreekt over algemene begrippen, dan doelt hij op algemeen geldende
"objectieve" vormen waaraan een compositie moet voldoen. Deze vormen zijn niet
meer houdbaar in een "nominalistisch" tijdperk, waarin niets objectiefs meer
"voorgegeven" is. Nli is alles een uitdrukking van het subject. Maar dit subject wil
wel meer zeggen dan alleen maar iets subjectiefs! Het nominalisme wordt vervolgens
direct in verband gebracht met subjectiviteitsfilosofie. De idee8n hebben hun kracht
verloren omdat ze slechts subjectieve constructies zijn. Evenals in zijn opvattingen
van het "autonome kunstwerk" of de "historiciteit" en "wording" van het kunstwerk
vult Adorno het begrip nominalisme in met verschuivende betekenissen zoals
ontkenning van de objectiviteit van ideeen. de afwezigheid van een normatief
maatschappelijk-levensbeschouwelijk kader voor kunst tot en met het verval van
«objectieve" vormen en "algemene" typen en genres tot en met de wens van ieder
kunstwerk geheel en al uniek te zijn en met zichzelf zijn eigen vorm te produceren.
Zoals reeds gezegd, is Adorno niet geinteresseerd in het herstel van een heteronome metafysica, maar wel in een subjectiviteitsfilosofie. Maar deze subjectiviteitsfilosofie staat voor de moeilijke taak haar subjectiviteit te overstijgen en zo (on)mogelijkerwijs iets van niet-heteronome objectiviteit te bereiken.
Net zomin als de filosofie kan de kunst zich nu geborgen weten in en verplicht
aan metafysische bindingen. De autonome kunst moet a.h. w. van onderaf en van zich
uit objectieve vormen nastreven. Er zijn geen bindingen waarop kunst en de kunste-

naar beroep kunnen doen. Er is geen "ordo". Was die er nl. wel, dan was hier en nu
alles in orde. Maar dat is niet het geval. De idee van een "ordo" heeft voor Adorno
iets van een utopie. Het vrije subject en zijn autonome kunst mogen niet achter
zichzelf terugvallen en verlangen naar heteronome bindingen. Maar de te realiseren
verhouding van het algemene en het bijzondere in het autonome kunstwerk hoort
anderzijds niet tot het kunstwerk zelf beperkt te blijven, maar verwijst naar een te
realiseren toestand in de maatschappij: "Die Utopie solcher iisthetischen Aufgabe ist
Urbild eines kOnftigen reaten Zustands, und grade weil heute der reale Zustand die
Vers6hnung verweigert, ist ihre Idee im Bilde festzuhalten. n53 Niet moeten we
achter de idee van het autonome kunstwerk terugvallen in dromen over metafysisch
zinvolle tijdperken, noch de idee van zin alleen maar immanent beperken tot het
autonome kunstwerk zelf, maar de zin van het autonome kunstwerk zien als een
verwijzing naar een utopie waarin subject en object, autonomie en heteronomie, het

53. T.a.p.
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algemene en het bijzondere in zijn verschillende gedaanten verzoend zijn. Dan kan
het ware einde van de kunst optreden.
Die utopie is er nog niet. Dat is de nominalistische situatie van het moderne
autonome kunstwerk. Het moderne kunstwerk, zo meent Adorno, kan alleen maar
volstrekt allerbijzonderst individueel zijn. Zelfs voorzover de twaalftoonsprocedure
nog een methode is, staat ze in tegenspraak met de tendentie van de moderne kunst
tot volkomen verbijzondering. Hedentendage ontwerpt ieder apart kunstwerk zijn
eigen stijl, zijn eigen principes die strikt tot dit aparte werk beperkt blijven. In de
informele schilderkunst, de action painting en de aleatorische kunst toont zich de
volkomen verbijzondering als onvermogen tot vormkracht en daarmee als resignatie.
Met de term «nominalisme" kan Adorno wet interessante parallellen maken met
de filosofiegeschiedenis. Adorno blijkt in zijn theorie van de moderne kunst geen
naTeveling te zijn die meent dat de huidige problemen van de technische wereldbeschouwing alleen door de kunst overwonnen kunnen worden. In zijn theorieen over
het einde van de kunst en het nominalistische kunstwerk ziet Adorno dat kunst aan
dezelfde problemen lijdt waaraan de andere segmenten van onze cultuur lijden. In de
kunst is hetzelfde probleem aanwezig als op sociaal-politiek vlak. Ook daar gelden
geen voorgegeven normen meer, maar moet uit vrijheid zoiets als objectieve verplichting kunnen groeien. Maar net als in de kunst is daar de vrijheid als puur
individuele ongebondenheid problematisch geworden. De subjectieve vrijheid komt
zo maar niet tot de idee van een objectief verplichtende zin.
In de filosofie ziet Adorno hetzelfde gebeuren in het positivisme. De problemen
van het nominalistische kunstwerk worden bewust in analogie gebracht met de stand
van de positivistische filosofie: "Unausweichlich die Analogie zu dem in der angelsachsischen Welt die Philosophie verdr ngenden logischen Positivismus: vollkommene Absage an jeden Sinn, sogar an die Idee von Wahrheit selbst, verschafft offenbar
ein Gefilhl absoluter, zweifelsfreier Gewissheit, auch wenn diese gar keinen Inhalt
mehr hat. 34 Een dergelijke vergelijking heeft T.S.Eliott eens gemaakt over de
verhouding van surrealisme tot positivisme. We komen daar in het volgende deel op

terug.

Kijken we vanuit Adorno's idee van het nominalistische kunstwerk, als het
autonome kunstwerk in het tijdperk van metafysisch zinverlies, dan stoten we op een
dubbelzinnigheid in Adorno's opvatting van de eigen aard van het autonome kunstwerk. Enerzijds stelt Adorno, juist wanneer hij spreekt over het einde van de kunst,
de idee van het autonome kunstwerk voorop als de idee van de kunst van het
verlichte tijdperk en zegt daarvan dat die kunst nu niet meer mogelijk is. Anderzijds
zegt hij in de these van het nominalistische kunstwerk dat de autonome kunst zelf
eigenlijk een moeilijke, zo niet onmogelijke zaak is. De idee van het einde van de
kunst toont dan eigenlijk de innerlijke onmogelijkheid van zoiets als de autonome

54. Th.W. Adorno, Die Kunst und die Kunste, in: Ohne Zeitbild, G.S., bd. 10-1, biz.449.
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kunst zonder rugdekking van een «metafysische" zinorde. Bekijken we deze dubbelzinnigheid echter vanuit de idee van de utopie als de utopisch-toekomstige zinorde
dan blijkt dat Adorno een eigenaardige combinatie maakt van twee idealen van kunst.
Het kunstwerk is voor Adorno als autonoom kunstwerk juist niet de afbeelding of
actualisering van een voorgegeven zinorde, van een ideEle grondslag van de werkelijkheid of van de werkelijkheid als schepping. Juist het moderne immanentie-ideaal
dat volgens Adorno ten grondslag ligt aan de autonome kunst zegt, zo hebben we
gezien, dat de zinorde, de "goede werkelijkheid" alleen in en als het kunstwerk, de
brute feitelijkheid transcenderend, aanwezig is zonder een beroep te doen op theologische instanties als verlossing die het kunstwerk transcenderen. Maar anderzijds zegt
Adorno dat het kunstwerk, maar nu toch als autonoom kunstwerk verstaan, boven
zichzelf uitwijst naar een "goede werkelijkheid" die groter is dan die van het
kunstwerk en die de verzoening is van mens en mens en van mens en natuur.
Maar deze idee van de utopie, als een niet actuele, maar toekomstige realiteit
geeft Adorno de kans het kunstwerk zowel als autonoom te behandelen dn als boven
zich uit verwijzend. Het kunstwerk is a.h.w. een afbeelding van een nog niet
bestaande, toekomstige werkelijkheid. Omdat die werkelijkheid er (nog) niet is, staat
het kunstwerk autonoom op zich, want het heeft geen wereldbeeld waarop het zich
kan ori8nteren, maar voorzover het boven zich uit verwijst heeft het toch iets van het
verschijnen van een andere werkelijkheid die het kunstwerk en de kunstschoonheid

overstijgt.
We hebben reeds gezegd dat het kunstwerk een "voorschijn" is. Tevens kun je
zeggen dat het een voorontwerp is van een nog te realiseren werkelijkheid. We hebben dan te doen met het autonome kunstwerk dat anderzijds de .goede werkelijkheid"
is, maar dat anderzijds schijn is, omdat die werkelijkheid nog niet gerealiseerd is.
We mogen ons wel afvragen of Adorno het probleem van het "nominalistische"
kunstwerk schept door het autonome kunstwerk te overschatten. Is Adorno's «begrip" van autonome kunst wel in overeenstemming met de realiteit ervan? Omdat
Adorno zo moeilijk doet met het begrip van kunst kan hij ongemerkt allerlei verwachtingen en pretenties die bij hem en zijn begrip thuis horen op de schouders van
het autonome kunstwerk leggen. Misschien kan het autonome kunstwerk niet "van
"
onderop" waarmaken wat een metafysische zinorde "van boven af voorgegeven
heeft, maar het autonome kunstwerk hoeft dit ook niet. Misschien moeten ook heel
veel metafysische pretenties van een objectieve zin in een ontnuchteringsproces ter
zijde geschoven worden.
In het volgende deel, zo hebben we gezegd, zullen we wat nader op deze
moeilijkheid ingaan die voorkomt uit de vermenging van het ideaal van het autonome
kunstwerk en de metafysische opvatting van het kunstwerk, kunstschoonheid en
schoonheid als zodanig. Dan blijkt daarin het eigen van Adorno's werkelijkheidsopvatting Oberhaupt. We hebben bij het kunstwerk te doen met hetzelfde probleem
dat we in het eerste hoofdstuk behandeld hebben, nt. de vermenging van het metafysisch kenideaal met de moderne esthetische ervaring van het kunstwerk.
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Nu gaan we op de concrete kunstgeschiedenis in om te laten zien hoe de metafysische overschatting van het autonome kunstwerk en daar,nee de verwisseling van het
metafysisch schoonheidsideaal met dat van de autonome kunstschoonheid concreet
doorspeelt in de beoordeling van de muziek van Bach en Beethoven. Tevens zullen
we zien hoe uit Adorno's opvatting van de muziekgeschiedenis de hele problematiek
van het nominalistische kunstwerk gegroeid is. We zullen de concrete consequenties
zien van Adorno's actualistische opvatting van het kunstwerk en de esthetische
ervaring en de daaruit voortvloeiende idee van de kunstgeschiedenis.

2.1 Het verleden gezien vanuit het heden: Bach en de instrumentale muziek
De manier waarop Adorno met Bach omgaat, demonstreert zijn houding tegenover
de kunstgeschiedenis heel goed. Bach is voor Adorno zowel een grote synthese en
reprise van het verleden als een vooruitwijzing naar de toekomst. Als een reprise van
het verleden is Bachs muziek de laatste grote synthese van de polyfonie, het kontrapunt en de fuga. Deze muziek berust volgens Adorno bij uitstek op een voormoderne, presubjectieve zinorde.
Wie nu probeert Bach van daaruit historisch vast te pinnen, krijgt aan het begin
van het beroemde artikel "Bach gegen seine Liebhaber verteidigt" meteen de kous op
de kop. Men wordt dan door Adorno meteen gewezen op Bach als de vooruitwijzing
naar de toekomst. Bach stierf vlak voordat Mozart geboren werd, hij was de tijdgenoot van de franse Encyclopedisten, hij maakte als eerste volledig gebruik van de
rationalisering van de stemming in «das wohltemperierte Klavier", een stemming die
de toonverhouding definitief losmaakte uit de kosmische zinorde van de harmonie der
sferen ten behoeve van subjectieve beheersing. Bovendien blijkt uit de Franse suiten
en ouverturen dat Bach galante muziek kan schijven zoals de weense klassieke
componisten dat kunnen. Veel muziek van hem getuigt van een denken in harmonie
en akkoordgangen dat de polyfone fase allang achter zich gelaten heeft.
Vervolgens sluit Adorno zich aan bij de opvatting van Sch6nberg dat in Bachs
fugatische werk zich al de techniek van de ontwikkelende variatie aankondigt die dan
in de sonates van Beethoven en de weense klassieken tot principe van alle componeren werd gemaakt. Nu is de techniek van de ontwikkelende variatie de techniek van
Sch6nberg zelf zoals hij die, naar zijn idee, heeft afgeleid uit de sonatevorm van
Beethoven en de fuga's van Bach.
Maar terugkijkend op zijn uitspraken stelt Adorno zich terecht de wat eigenaardig
klinkende vraag: Maar als Bach nu inderdaad zo modern was, waarom was hij dan
archaistisch? Bach is natuurlijk ook de representant van de oude polyfonie en
daarmee van de voormoderne wereld met zijn theologisch-metafysische zinorde.
Volgens Adorno is de verhouding van Bachs muziek daartoe niet ongebroken. Dat
wereldbeeld was nl. grotendeels al verdwenen in de achttiende eeuw. Bachs muziek
is inderdaad niet zo modern dat hij al de uitdrukking zou zijn van het individuele
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subject, maar ze is ook niet de triomfalistische uiting van het «in orde" zijn van de
wereld. Bachs muziek zegt veeleer hoe mooi het zou zijn wanneer er een dergelijke
orde was waarin het subject, maar dan toch als subject, zich thuis kon voelen. De
zinorde is een beeld van de toekomst. Daarom geldt van Bachs muziek: "Sie spiegelt
nicht das einsame Subjekt als Garanten des Sinnes zurOck, sondern meint dessen
Aufhebung in einem objektiv umfassenden Absoluten. Aber dies Absolute wird
beschworen, behauptet, gesetzt, gerade weil und soweit es der leibhaften Erfahrung
nicht gegenwSrtig ist, und Bachs Gewalt ist die solcher Beschwdrung. "55 Bach is
zelf bezig die orde "van onder op" vast te houden.
Waar is Adorno nu tegen wanneer hij fulmineert tegen de "middeleeuwse"
interpretatie van Bach? Hij richt zich dan tegen de historiserende, objectivistische en
antiromantische uitvoeringspraktijk van Bach. Hij is tegen de zg. "naaimachine-" stijl
die Bach niet meer wit interpreteren door de bril van het romantische ideaal van de
subjectieve uidrukking, maar zog. "objectief". Deze uitvoeringspraktijk wit rigoreus
alle "rubato", alle subjectieve tempowisselingen vermijden en zich "objectief" aan
een strikt gelijkblijvend tempo houden. Verder vermijdt ze alle «subjectieve"
crescendo's en decrescendo's en houdt ze zich aan de zog. "terrassendynamiek" van
de barok die alleen een afwisseling van sterktegraden, van hard en zacht, zou
kennen, maar geen langzaam toenemen en afnemen.
Ook meent men dat Bach op de instrumenten van zijn tijd, het cembalo en het
orgel uitgevoerd moet worden. Hierachter ligt dus de idee dat Bach niet gezien moet
worden als een vrije romantische componist die zijn subjectieve gevoelens uitdrukt,
maar als een handwerksman, die in dienst van vorst en kerk zijn werk deed en het
daaraan ten grondslag liggende "objectieve" wereldbeeld verklankte.
Vervolgens richt Adorno zich tegen componisten als Strawinsky en Hindemith die
het romantische ideaal in hun componeerpraktijk aan de kant zetten en zich lieten
inspireren door en zich beriepen op de praktijk van Bach en zijn voorgangers.
Adorno meent dat dergelijke opvattingen Bach degraderen tot een kerkmusicus.
En Bach had al zo'n moeite met zijn ambt! Nog erger: Ze hebben van Bach een
orgelfestivalcomponist gemaakt voor goed geconserveerde baroksteden, een stuk
ideologie!
Tegenover deze tendenties wijst Adorno dan altijd naar fuga's uit het «Wohltemperierte Klavier" waarin men a.h.w. Chopin reeds hoort aankomen. Andere
fuga's kan men horen als een groot uitgecomponeerd crescendo. Weer een andere
verwijst naar Beethoven. Vervolgens meent Adorno dat de uitvoering van Bachs
werken niet tot hun recht komen op het klavecimbel en het orgel vanwege het
statische karakter van kun klank.
Adorno gaat nog veel verder. Hij meent dat de onderhuidse structuur van Bachs
fuga's alleen tot hun recht komen in een instrumentering voor groot orkest dat met

55. Th.W. Adorno, Bach gegen seine Liebhaber verteidigt, in: Prismen, a.w., blz. 142.
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behulp van zijn verschillende klankkleuren optreden en verloop van de verschillende
stemmen kan accentueren. Deze opvatting heeft Adorno heel letterlijk van Schdnberg
overgenomen die meende dat het recht tot transcriptie onderhand tot plicht was
geworden.36 Volgens Adorno wachten Bachs werken objectief op het instrumentarium dat hun recht kan doen.
In zijn interpretatie van Bach kijkt Adorno onbekommerd, maar tegelijkertijd
doelbewust vanuit het heden terug naar het verleden en ziet het alleen maar tot zijn
recht komen in een hedendaagse actualisering. Maar het verleden wordt niet als
verleden geobjectiveerd en geactualiseerd. Adorno doet dit doelbewust omdat hij de
muziekgeschiedenis bepaald ziet door een ontwikkeling die loopt van Bach naar
Beethoven en vervolgens in een synthese tot afronding komt. Voor Adorno is deze
synthese uiteindelijk Sch6nberg, hoewel hij de aard van deze synthese in de loop van
zijn eigen ontwikkeling heel verschillend gewaardeerd heeft.
Adorno is geinteresseerd in Bach als de laatste polyfonicus waarin de overgang
naar de harmonisch-functionele muziek van de weense klassieken al te bespeuren zou
zijn. Hij ziet daarin de Middeleeuwen op weg naar de moderne tijd. De overgang
naar de moderne tijd heeft zijn aandacht zonder dat daarin het verleden als «verloren" achtergelaten wordt. Adorno wil het "middeleeuwse" verleden niet verloren
laten gaan, omdat hij de idee van een objectieve zinorde niet wil laten ondergaan.
Alleen mag deze objectieve orde niet in zijn heteronome gestalte blijven bestaan,
maar ze moet door het subject autonoom toegetigend en weer in vrijheid gereproduceerd worden.
De muziek van Bach speelt zich af op de overgang van heteronomie naar
autonomie: "Bach als der fortgeschrittenste Generalbassmeister, sagte zugleich als
altertumlicher Polyphoniker, der Tendenz der Zeit, die er selber auspriigte, den
Gehorsam auf, um jener Tendenz zu ihrer eigenen Wahrheit zu verhelfen, der
Emanzipation des Subjekts zur Objektivit in einem bruchlosen Ganzen, das in
Subjektivitiit selber entspringt. Es geht um die ungeschmiilerte Koinzidenz der
harmonisch-funktionellen und der kontrapunktischen Dimension bis in die subtilsten
Bestimmungen der Struktur. Das langst Vergangene wird zum Tdger der Utopie des
musikalischen Subjekts-Objekts, der Anachronismus zum Boten der Zukunft. ,·,57
De idee van de polyfonie verwijst boven de subjectiviteit uit naar een synthese in
een muzikaal subject-object. Dit "subject-object" is een zwaar beladen hegeliaanse
term. Bij Hegel verwijst hij naar de laatste synthese van natuur en geest. Adorno
plaatst deze idee over naar de muziek, zoals we reeds in het eerste deel over Adorno
gezien hebben. Deze overgang wordt op verschillende manieren gemaakt. Muziek is
het subject-object als eenheid van geluid en betekenis, maar ook als eenheid van

56. Vgl. Asthetische l'heorie, a.w. biz.314, verder Willy Reich, Arnold SchOnberg, DTV,
Munchen 1974, biz.149.

57. A.w. biz. 147.
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"objectieve" en "subjectieve" muziek. Deze muziek is dan een laatste synthese in de
muziekgeschiedenis. Maar de utopie van deze synthese is niet alleen een muzikale
utopie. Zij verwijst door naar de ware eenheid van mens en mens en van mens en
natuur. Deze gedachte van een muzikaal subject-object geeft wel aan wat voor
verwachtingen Adorno van muziek heeft en zo zullen we nog zien, in zijn vroege
jaren, van Sch6nbergs muziek gehad heeft als de synthese van de objectieve muziek
van Bach en de subjectieve van Beethoven!58
Afsluitend kunnen we opmerken dat Adorno vanuit het muzikale heden, voor hem
dus Sch6nberg, terugkijkt naar het verleden, naar Bach. De ontwikkelingslijn
waarlangs hij terugkijkt en vooruitkijkt tegelijk, is die van Bach naar Beethoven. Bij
Carl Dahlhaus vinden we de geschiedenis en daarmee de achtergrond van de verhouding Bach en Beethoven. De .topos" Bach-Beethoven in de muziekgeschiedenis is
door Schumann en E.Th.Hoffmann in het leven geroepen is. Zij en hun navolgers
vergelijken dan met elkaar Bach als instrumentale fugacomponist en Beethoven als
componist van sonates, vervolgens ontstaat dan de idee van een synthese.
Maar deze vergelijking kan men alleen maken en daarmee deze ontwikkelingslijn
alleen trekken wanneer men Bach beschouwt als een instrumentale componist en
wanneer men hem als vocale componist met daarbij behorende maatschappelijke en
levensbeschouwelijke achtergrond geheel buiten beschouwing laat.59 Men maakt dan
eigenlijk van Bach al een moderne componist en men maakt hem dan los uit de
muzikale ideeenwereld van zijn tijd waarin nog de theorie gold van muziek als
gebaseerd op harmonia, rythmos en logos, d.i. het woord, en ziet hem als een
vertegenwoordiger van de instrumentale muziek. Vervolgens wordt de techniek van
de fuga betrokken binnen de vormproblematiek van de sonate en de betekenis van de
moderne instrumentale muziek.
In de loop van de geschiedenis zijn er verschillende kandidaten voorgedragen voor
de functie van laatste synthese. Volgens Nietzsche moest Wagner dat zijn, voor von
BOlow was het Brahms en August Halm schoof Bruckner naar voren. Voor Adorno
en voor Schdnberg zelf was dat SchBnbergs twaalftoonsmuziek. Juist omdat Adorno
het verleden bekijkt vanuit het heden ziet hij niet dat de sonate-fugaproblematiek
eigenlijk thuis hoort binnen de verhoudingen van de moderne muziek en als zodanig
geen verhouding meer uitdrukt tussen de voormoderne en de moderne tijd. Adorno
suggereert tevens dat men met de fuga als vormtechniek tevens onmiddellijk te doen
heeft met de wereldvisie die er achter ligt. Maar juist wanneer men de fuga, technisch
en van onderaf bekijkt en beoordeelt als een objectieve wereld op zich, dan denkt men
modern vanuit de verwachtingen die men heeft van het autonome kunstwerk.

58. Vgl. Lucia Sziborsky, Adornos Musikphilosophie, Wilhelm Fink, Muchen 1979, blz.106.
59. Carl Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik, a.w. biz. 118 e.v. Vgl. Dahlhaus, Klassische und
Romantische Musikasthetik, Laaberverlag, Laaber 1988, biz. 121 e.v. Verder Hans Brandt Buys,
Bach, Gottmer, Haarlem 1966, biz. 117.
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Ook Adorno beschouwt Bach eigenlijk als een moderne instrumentaal componist.
"Hoe kon Schumann anders zoveel belangstelling hebben voor Bach?" kan Adorno
met groot gemak vragen. Vervolgens verdenkt Adorno de moderne onromantische
benadering van Bach er gewoon van een onmuzikale benadering te zijn! Dat het
heden geldt als criterium voor het verleden veroorzaakt ook de korte duur van
Adorno's muziekgeschiedenis. We horen weinig van muziek voor de tijd van Bach
bij Adorno. Af en toe vallen nog de namen van Gesualdo, Monteverdi en Palestrina.
Maar Adorno noemt ze vaak om te zeggen dat muziek van v66r die tijd ons niet
meer aanspreekt. Muziek van voor zestienhonderd, nog vroeger dan die muziek van
Monteverdi en Palestrina is voor ons, volgens Adorno, niet meer muzikaal actualiseerbaar. We kunnen er dan ook geen kennis van hebben want onze kennis reikt
zover als onze muzikale "Anschauuung" reita.61 Een andere "Anschauung" kunnen
we ons blijkbaar niet meer eigen maken. Adorno ziet dan ook zelf de overgang van
de modale muziek naar de tonale, waarvan onder andere Bach het resultaat is, geheel
over het hoofd! Op Adorno is zelf van toepassing wat hij eens zei van zijn leermeester Alban Berg, nl. dat voor hem de muziekgeschiedenis pas bij Bach begon.
In het eerste hoofdstuk hebben we reeds gezien dat Adorno meent de muziekgeschiedenis te moeten bekijken vanuit de meest vooruitgeschoven en voortgeschreden
positie in het heden: Sch6nberg. Het actualisme van de esthetische ervaring, zoals we
dat in dit hoofdstuk hebben leren kennen, bevestigt alleen maar deze tendentie. De
vraag komt daar op: Is er wel vooruitgang in de kunst?

2.2 Is er vooruitgang in de kunst? Van Bach naar Beethoven
De vraag naar de vooruitgang in de kunst hebben we het eerst gezien bij Kant. Deze
kende aan de wetenschap groei en daarmee een geschiedenis toe. De kunstwerken,
allen unieke exemplaren, staan niet in een verhouding van groei tot elkaar en daarom
kon er ook geen sprake zijn van kunstgeschiedenis. We hebben toen tevens met
Kaulbach een onderscheid ge,naakt tussen kunstgeschiedenis enerzijds als geschiedenis van de kunstwerken op zich, en anderzijds als een geschiedenis van de esthetische
wereldvisie. In deze esthetische wereldopvatting is wel sprake van geschiedenis en
eventueel vooruitgang, niet als een geschiedenis van kunstwerken, maar wei van
menselijke visies waaruit kunstwerken voortkomen. Binnen dit perspectief kunnen we
de eigenheid van Adorno goed plaatsen.
We hebben kennisgemaakt met de eigenaardige toedracht dat Adorno niet kan
denken over de kunstgeschiedenis als eenheid in veelheid en als identiteit in verandering van historische perioden, omdat hij het algemene begrip van kunst afwijst.

60. Th.W. Adorno, Klassik, Romantik, Neue Musik, in: Klangfiguren, a.w. biz. 135.
61. Th.W. Adorno, Was ist Musik?, a.w. biz.617.
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Tevens zijn we daarbij gestoten op Adorno's interpretatie van de verhouding van de
vele kunstwerken tot elkaar als strijd. Bij dit gedachtengoed kwamen we tevens op
sporen van de idee van een «Gesamtkunstwerk". Samen met het gezichtspunt van het
heden en het gezichspunt van de maker leveren deze opvattingen de grondstructuur
op van Adorno's visie op de kunstgeschiedenis in het algemeen en de muziekgeschiedenis in het bijzonder. Adorno's schatplichtigheid aan de Romantiek wordt andermaal
zeer duidelijk.
Adorno spreekt over een vooruitgang in de kunst, maar is in zijn uitwerking van
die gedachte zeer gedifferentieerd. De gedachte van een ontwikkeling van Bach naar
Beethoven lijkt die van een vooruitgang in te houden, maar Adorno zal nooit zeggen
dat de werken van Beethoven mooier zijn dan die van Bach.
Met gemak zal Adorno spreken over een vooruitgang in de techniek. Zonder
moeite spreekt hij over de winst die de ontdekking van het perspectief in de schilderkunst opleverde. Maar Adorno zal, wederom, niet zeggen dat schilderijen met de
winst van grotere materiaalbeheersing en techniek gemaakt beter of mooier zijn dan
schilderijen van voor die tijd: «Was in der Malerei von Giotto und Cimabue bis zur
Piero de la Franscesca an Mitteln gewonnen ward, kann nur Blindheit abstreiten;
daraus zu folgern, die Bilder Pieros wiiren besser als die Fresken von Assisi, wiire
schulmeistertich. 62

Ook Adorno's actualisme maakt hem toch nog redelijk voorzichtig. In de
muziekgeschiedenis leidt zij tot een eigenaardige afknotting van de muziekgeschiedenis, maar dit geldt niet zonder meer voor zijn visie op de schilderkunst. Bach moet
met nieuwe middelen, die van het grote orkest b.v. geactualiseerd worden, maar het
is onzin om middeleeuwse schilderijen van de mogelijkheid van het sperspectief te
willen voorzien: «Die subkutane Struktur von Bachs bedeutendsten Instrumentalwerken ist fraglos nur durch einer Orchesterpalette zur Erscheinung zu verhalten, die
ihm nicht zur VerfOgung stand; albern jedoch ware es, wollte man mittelalterlichen
Bildern perspektivische Fertigkeiten wunschen, die sie ihres spezifischen Ausdrucks
beraubten. =63
Het standpunt van het heden hoeft niet alleen, zoals in de Bachinterpretatie te
leiden tot een aanpassing van het verleden aan het heden, maar kan ook leiden tot
herontdekking en herwaardering van bepaalde fasen uit het verleden: «Fortschritte
sind durch Fortschritte Oberholbar. Die Minderung, schliesslich Tilgung der Perspektive in der neuen Malerei erzeugt Korrespondenzen zur vorperspektivischen, die das
n64
Vorvergangene Ober das dazwischen Liegende erh6hen.
Adorno benadert de idee van een, volgens hem altijd paradoxale en antinomische
vooruitgang in de kunst het dichts met zijn ideeen van het «materiaal" en "de

62. Th.W. Adorno, Asthetische Theorie, a.w. biz.313.
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tendentie in het materiaal". Adomo ontwikkelt deze idee8n m.n. in zijn interpretatie
van de muziekgeschiedenis vanuit het standpunt van het heden en van de technisch
deskundige die bij de maker over de schouder mee kan kijken. Adorno ziet de
geschiedenis van de kunst in het algemeen en de muziek in het bijzonder dan als een
geschiedenis van problemen. Een hedendaags kunstenaar kan naar Bach of naar Frans
Hats kijken als mensen die met dezelfde problemen bezig zijn als hijzelf. De
hedendaagse kunstenaar kijkt bij de oude meesters dan naar de oplossingen die zij
gevonden hebben of menen te hebben en beoordeelt vervolgens of deze nu nog
geldigheid hebben zodat hij er zelf mee verder kan.
Deze visie is de grondidee achter Adorno's conceptie van het materiaal. Adorno
wil niet zeggen dat er 66n ononderbroken probleemgeschiedenis is geweest. Problemen kunnen wegvallen en daarmee hun oplossingen ook. Een bereikte stand van
perfectie, b.v. de polyfonie en de kunst van Bach, kunnen wegvallen tegenover veel
primitievere kunstvormen die, b.v. zoals na Bach de harmonische homofonie, nog
beginnen moeten. Daarmee is de mogelijkheid van een nieuw begin gegeven.
Vooruitgang vindt plaats op grond van het vermogen te kunnen vergeten! Dit nieuwe
begin is tevens een reactie op maatschappelijke veranderingen.
In de muziekgeschiedenis werkt iedere kunstenaar met het historisch gegeven
materiaal. Het materiaal voor de musicus is dus niet alleen de zintuiglijk waarneembare, acoustische stof, maar ook de werken van zijn voorgangers en hun onderlinge
relatie.
Ieder werk van een kunstenaar is een poging tot een oplossing van een probleem
waar zijn voorgangers al mee bezig waren en wat hij nu probeert op te lossen. Nu
zou de idee kunnen postvatten dat er dus sprake is van van een groei van het ene
kunstwerk naar het andere, een toename van steeds betere oplossingen. Dit misverstand is Adorno v66r met de notie van de 6'canon van verboden".
Er kan geen sprake zijn van «steeds betere" kunstwerken in de geschiedenis. Wel
zet ieder kunstwerk een lijn uit naar de toekomst, omdat het zelf als oplossing in een
volgend kunstwerk niet meer mogelijk is. Kunstwerken zeggen eigenlijk steeds van
elkaar: «Zo kan het niet meer". De kunstwerken van het verleden geven aan het
heden een "canon van verboden". In de muziekgeschiedenis betekent dit dat b.v.
bepaalde akkoordwendingen afgesleten zijn en niet meer gebruikt mogen worden.
Heden ten dage valt nu, zo meent Adorno, de tonaliteit zelf onder de canon van
verboden.

65

De kunstwerken van het verleden geven als verboden toch een richting aan. Het
materiaal heeft een tendentie. De tendentie in het materiaal zegt dat men niet terug
mag vallen achter de gegeven stand van oplossingen. Alle oplossingen zijn maar
vooriopig, alle oplossingen zijn tevens mislukt of fragmentair, maar wel zeggen ze
dat men vooruit moet. Daarom mag men niet "neoclassicistisch" terugvallen op

65. Th.W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, G.S. 12, Suhrkamp, Frankfurt 1975, biz.40.
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voorromantische klassiek of voorklassieke vormen. Een dergelijke terugval is
regressief en getuigt niet alleen van muzikaal, maar ook van sociaal conservatisme.
De tendentie van het materiaal is niet alleen een binnenmuzikale tendentie, maar
tevens de uitdrukking van de historische ontwikkeling van de maatschappij en
daarmee van de visie op mens en wereld waaruit kunstwerken voortkomen. We
hebben reeds gezien dat de polyfonie en de fugavorm uitdrukking zijn van een
voormoderne feodale maatschappij met daarbij behorende «ordo" en dat de sonate de
uitdrukking is van het moderne tijdperk van de autonome burger. Wie zich juist
verhoudt tot en gehoorzaamt aan de tendentie van het materiaal werkt niet alleen mee
aan de geschiedenis van de grote muzikale compositie, maar ook aan de geschiedenis
en utopie van de goede maatschappij. Die componist heeft in zijn werk het juiste
bewustzijn van de actuele, maatschappelijke situatie. De geschiedenis van het materiaal is uiteindelijk de geschiedenis van het grote muzikale subject-object als eenheid
van muzikaal en maatschappelijk synthetisch zelfbewustzijn.
De kunst van het verleden, die nu steeds weer genegeerd wordt door de hedendaagse kunst, komt dan ook pas in de toekomst tot zijn recht. Dan vindt de kunstgeschiedenis als geheel zijn eigenlijke waardering: «Erst einer befreiten,vers6hnten
Menschheit wird einmal vielleicht die Kunst der Vergangenheit ohne Schmach, ohne
die verruchte Rancune gegen die zeitgendssische Kunst sich geben, als WiedergutmaI 66
chung an den Toten.
Wanneer Adorno spreekt over het materiaal als de grote beweging van de
muziekgeschiedenis zelf waarin iedere componist staat, komt ook de idee van Un
groot kunstwerk om de hoek kijken. Deze idee heeft zijn eigen logica. De conceptie
van het materiaal maakt eigenlijk van alle kunstwerken en van alle kunstenaars in
zekere zin tijdgenoten, omdat de kunstwerken van het verleden niet zozeer als
verleden kunstwerken, maar als voorbereiding op en materiaal voor het heden
worden gezien. Tegelijk zijn at deze kunstenaars en kunstwerken in principe met
dezelfde problemen bezig.
Enerzijds: juist omdat alle kunstwerken steeds weer opnieuw oplossingen
proberen te zijn voor gemeenschappelijke problemen verdragen ze elkaar niet. Juist
binnen de idee van de canon der verboden geldt de stelling dat het ene kunstwerk de
doodsvijand is van het andere. Ieder kunstwerk wil het steeds weer zelf proberen en
wil dus het dne geslaagde, a.h.w. «het" kunstwerk zijn. Anderzijds: gegeven de
veelheid van de kunstwerken zijn allen bijdragen aan het dne grote kunstwerk als een
permanente kritiek op elkaar en op de maatschappij: «Der Wahrheitsgehalt der
Kunstwerke ist fusioniert mit ihrem kritischen. Darum Oben sie Kritik auch an
einander. Das, nicht die historische Kontinuitiit ihrer Abh8ngigkeiten, verbindet die
Kunstwerke miteinander; > ein Kunstwerk ist der Todfeind des anderen <; die
Einheit der Geschichte von Kunst ist die dialektische Figur bestimmter Negation.
66. Th.W. Adorno, Asthetisehe Theorie, a.w. biz.290.
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Und anders nicht dient sie ihrer Idee von Vers6hnung. Wie KOnstler einer Gattung
sich als unterirdisch Arbeitende erfahren, unabhiingig fast von ihren einzelnen
Produkten, gibt eine wie immer auch schwache und unreine Idee solcher dialektischen Einheit. 67 Dat dem conceptie niet berust op Hegels idee van dialectiek, als
eenheid in verandering in de geschiedenis, en van bepaalde negatie, andersheid als
binnen dezelfde idee van kunst, hoeft niet meer nader geadstrueerd te worden.
Adorno spreekt het gemakkelijkst over vooruitgang in de kunst wanneer hij zijn
idee ontwikkelt van het materiaal. Op grond daarvan zou je van hem een oordeel
verwachten b.v. over Beethoven waarin tot uitdrukking komt dat Beethoven, omdat
hij veel verder gekomen is dan Bach, ook mooiere werken geschreven zou hebben.
Dat zal Adorno nooit zeggen. Hij zegt niet dat Beethovens muziek mooier, maar wel

dat die «meer waar" is dan die van Bach. Beethoven is "meer waar" dan Bach,
omdat hij de uitdrukking is van het moderne zelfbegrip van de mens als autonoom
subject. Dit zelfbesef, met alle mogelijke kritiek op de subjectiviteit, staat hoger en
is meer waar dan het menselijk, "metafysisch" zelfbesef waarvan Bachs muziek de
uitdrukking is. Er is dus, teruggrijpend naar het onderscheid dat Kaulbach gemaakt
heeft, geen sprake van een vooruitgang van kunstwerk naar kunstwerk, maar wel van
«esthetische" wereldvisie van Bach naar Beethoven.
In de Asthetische Theorie zegt Adorno over de verhouding van Bach tot Beethoven: "Die Frage, wer von beiden hdher rangiere, ist mOssig; nicht die Einsicht, dass
die Stimme der MOndigkeit des Subjekts, Emanzipation vom Mythos und Vers6hnung
mit diesem, also der Wahrheitsgehalt, bei Beethoven weiter gedieh als bei Bach. Dies
Kriterium uberflOgelt jegliches andere. 68 De mondigheid van het subject staat dus
garant voor het hogere waarheidsgehalte van Beethovens muziek.
In de "Negative Dialektik" waarin Adorno probeert een idee van metafysica te
ontwerpen die niet achter de subjectiviteitsfilosofie terugvalt maar, deze integrerend,
overstijgt meent hij dat de autonome Beethoven ook in metafysisch opzicht hoger
staat dan Bach: "Der autonome Beethoven ist metafysischer als Bachs ordo; deshalb
wahrer. Subjektiv befreite und metafysische Erfahrung konvergieren in Humanitat.
Jeglicher Ausdruck von Hoffnung, wie er von den grossen Kunstwerken noch im
Zeitalter ihres Verstummens miichtiger ausgeht als von den Oberlieferten theologischen Texten, ist konfiguriert mit dem des Menschlichen; nirgends unzweideutiger
als in den Augenblicken Beethovens.„69 Aan de hand van Beethoven laat Adorno
hier zien wat hij verwacht van een metafysica die boven de de subjectiviteitsfilosofie
uitgaat. Dit moet een metafysica zijn die de subjectiviteitsfilosofie bevrijd tot de ware
idee van de humaniteit. Deze idee willen we bij de hand nemen om enkele afrondende opmerkingen te plaatsen.

67. A.w. biz.59-60.
68. A.w. biz.316.

69. Th.W. Adorno, Negative Dialektik, a.w. biz.389.
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Voor Adorno staat het buiten kijf dat de instrumentale muziek en dan met name
de muziek die berust op het sonateprincipe hoger staat dan muziek uit de tijd ervoor.
Beethoven is duidelijk de hoogste uitdrukking daarvan. Daarmee is Beethoven de
ware voringever van de "grandeur et misbre" van de moderne burger. Maar Adorno
is wel erg rigoreus in de toepassing van deze idee als beoordelingscriterium.
Bij de beoordeling van Bach hebben we al gezien dat zijn vocale composities buiten
beschouwing gelaten worden en dat hij als een voorloper van de subjectiviteit in de
muziek wordt gezien. Maar zowel bij de beoordeling van "moderne" componisten alsook bij de beoordeling van Beethoven zelf maakt Adorno een eigenaardig gebruik van
dit criterium. Zo is het opvallend dat Adorno in zijn kritiek op Wagner ook de normen
hanteert van de instrumentale muziek waardoor hij Wagner, hoewel zijn muziek zonder
Beethoven niet te denken is, juist als operacomponist geen recht doet. Maar hetzelfde
doet zich voor bij Adorno's interpretatie van Beethovens Missa Solemnis. Men kijkt
vreemd op wanneer men merkt dat deze mis eigenlijk met criteria behorend tot de
sonatevorm beoordeeld wordt. Adorno constateertb.v. de afwezigheid van de doorvoering, zoals de sonate die heeft, in de mis. De mis wordt gewoon vergeleken met de
Eroica, de negende symfonie en de strijkkwartetten. Maar dan merkt men dat het
eigenlijke punt van Adorno is hoe Beethoven nog een mis kan schrijven in het tijdperk
van het moderne geEmancipeerde subject. De sonatevorm is nu de eigenlijke uitdrukking van de geemancipeerde subjectiviteit. Deze geemancipeerde subjectiviteit toont
zich in de subjectief ontwikkelende doorvoering van het thema.
Het sonateprincipe is dus voor Adorno zelf een levensbeschouwelijke principe.
Wie de strekking van dit principe begrijpt, nl. de idee van de humaniteit, kan geen
vormen meer hanteren die van een andere wereldbeschouwing getuigen zoals b.v. de
mis. Deze moeilijkheid toont zich in Beethovens mis zelf. Er is een spanning tussen
Beethovens humanisme en zijn gebruik van de vorm van de mis.X) Alleen in het
tijdperk van de polyfonie en de fuga kon men nog een mis schrijven.
Dezelfde toedracht vinden we in Adorno's interpretatie van Sch6nbergs Moses
und Aron. Adorno meent in zijn bespreking van dit werk Sch6nberg te moeten
rechtvaardigen voor het feit dat hij uberhaupt een tekst gebruikt heeft. Vervolgens
merkt hij op dat deze door Wagner geinspireerde opera toch veel te veel weg heeft
van de oratoria van Bach en Hiindel. Maar, zo meent Adorno, in het laatkapitalistische tijdperk kunnen geen sacrale werken meer geschreven worden. Sacrate kunstwerken getuigen van een objectieve inhoud die alle subjectieve «Sehnsucht" en
uitdrukkingsbehoefte, iedere subjectieve geste overstijgt.
Evenals de polyfonie heeft Sch8nbergs werk echter in zijn grootheid iets van een
kathedraal: «Das betrachtende Geh6r muss so sich zu ihr verhalten wie der Blick

70. Th.W. Adorno, Verfremdetes Hauptwerk, Zur Missa Solemnis, in: Moments Musicaux, in:
G.S. bd. 17, Suhrkamp, Frankfurt 1982, biz. 150 e.v. Vgl. Carl Dahlhaus, Zu AdornosBeethovenkritik, in: Lindner und Ludke, Materialien, a.w. blz.494-505.
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dessen, der in eine Kathedrale eintritt und darin in die H6he gerissen wird. Grossheit
wiire dann eins mit der extremen Polyphonie, reines Ergebnis des innerkompositorin71
schen Verfahrens, unabhiingig von der Geb rcle.
Polyfonie als strenge, objectieve vorm is dus tegelijkertijd de uitdrukking van een
streng objectief verplichtend wereldbeeld. Met het wereldbeeld is ook de vorm heden
ten dage eigenlijk onmogelijk geworden.
Adorno heeft deze idee al heel vroeg in een recensie van neoclassicistische
werken neergeschreven:«Mann kann keine Kathedrale bauen, wenn keine Gemeinde
sie begehrt, auch wenn mann selber an Gott glaubt. Man kann nicht zur Objektivitat
kommen, indem man seine Subjektivitiit in fremde, an andere metaphysische,
iisthetische, soziologische Voraussetzungen geheftete Formen bannt. Sonst zerreisst
sie die Form und feiert Selbsvergottung. Nur vom Ich aus und seiner weiterwirkende
Entscheidung liisst sich Ober das Ich hinauswachsen, kein objektives Geh8use fasst
n 72
uns, wir mussen uns unser Haus selbst bauen.
Deze positie heeft Adorno steeds volgehouden, hoewel hij steeds pessimistischer
werd t.a.v. de mogelijkheden van het ik en de moderne subjectiviteit. De mogelijkheid van metafysica, en die is voor Adorno niet zomaar passE hoewel haar historische
periode voorbij is, moet gerealiseerd worden vanuit de subjectiviteitsfilosofie. Als
belichaming van die spanning kan Adorno dan de sacrale werken van Beethoven en
SchOnberg ook waarderen.
Ook Adorno's heel dubbelzinnige waardering van Mahlers achtste symfonie, met
zijn combinatie van het Veni Creator Spiritus en de Faust van Goethe heeft hierin
zijn wortel. Enerzijds zegt hij van dit werk:"Das Hauptwerk ist die missglOckte,
objektiv unm6gliche Wiederbelebung des Kultischen.....Was Durkheim, etwa als die
Weihfestspiele vom Parsifal bis zur Achten Symphonie entstanden, den Religionen
nachsagte: sie seien Selbstdarstellungens des kollektiven Geistes, das gilt priignant fOr
die ritualen Kunstwerke im Spiitkaptalismus. Ihr Allerheiligstes ist leer. Der Witz
Hans Pfitzners Ober den ersten Satz, Veni Creator Spiritus: > Wenn er nun aber
nicht kommt <, rOhrt mit der Hellsicht der Rancune an ein Richtiges..73 Anderzijds
geeft Adorno de idee van Mahlers achste symfonie niet helemaal op. De utopische
idee achter deze symfonie, de eenheid van objectieve zin en subjectieve uitdrukking
die in deze symfonie tegelijk op instorten staat, kan hij wel waarderen. Met een
omkering van H6lderlins "Wo aber Gefahr ist, wiichst das Rettende auch" stelt hij:
"Alles steht auf des Messers Schneide, die ungeschmiihlerte Utopie und der Ruckfall
i, 74
ins grandios Dekorative. Mahlers Gefahr ist die des Rettenden.

71. Th.W. Adorno, Moses und Aron, a.w. biz.471.
72. Th.W. Adorno, September 1922, in: G.S. bd. 19, a.w. biz.23-24.
73. Th.W. Adorno, Mahler, G.S., bd. 13, biz. 283.

74. A.w. biz.286.
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Zo stelt hij naar aanleiding van Sch6nbergs Moses und Aron de hedendaagse mogelijkheid van een sacraal kunstwerk in een zelfde dubbelzinnigheid: «Versagt die Epoche das sakrale Kunstwerk, so entl st sie doch an ihrem Ende die Mdglichkeit aus
sich, in deren Horizont das burgerliche Zeitalter begann. M75 Aan het einde van het
laatburgerlijke, kapitalistische tijdperk dat geen sacraal kunstwerk toelaat, komt in
SchOnbergs sacrale werk toch iets naar voren van de mogelijkheid in het licht waarvan
het burgerlijke tijd begon: het stichten van een objectieve zin door de subjectiviteit.
Tot slot kunnen we van de idee van het muzikale materiaal, de «stof" van fuga
en "sonate" nog zeggen dat deze idee voor Adorno het zelfbewustzijn uitdrukt van
onze cultuur in de vorm van een muzikale zelfreflectie. De muziekgeschiedenis is de
ontvouwing van de waarheid van onze cultuur. De moderne muziek zegt «an und fOr
sich" wat "an sich" in de (muziek)geschiedenis altijd al aanwezig is.76
Adorno is zich van de eigenaardigheid van deze idee weI bewust geweest. In een
briefwisseling met Klenek verdedigt hij zich tegen het verwijt van materiaalmythologie. Mythologie zou het zijn, zo meent Adorno, wanneer je de idee van het muzikale
materiaal natuurwetenschappelijk zou opnemen, maar juist niet wanneer je deze idee
historisch opvat. Mythologie is het niet, zo zegt Adomo: «weil ich (....) das Material
nicht als blindgesetzmisiges Naturmaterial mit ObertOnen, mathematischen Symetriegesetzen und iihnlichem Spuk nehme, sondern selber als geschichtliches: als den
Schauplatz von Geschichte und, wenn ich es spasseshalber in der Terminologie
Hegels sagen darf, als das Subjekt-Objekt des Komponierens. •77 In de latere werken
is deze terminologie al lang geen grap meer.
Natuurlijk is deze idee niet onbekritiseerd gebleven. Met name de gedachte dat
men in het historische materiaal een tendentie zou kunnen aftezen waarachter je niet
zou mogen terugvallen en die zodoende van een soort noodzakelijke ontwikkeling
getuigt valt moeilijk te handhaven. Die tendentie kan alleen geconstrueerd worden in
het licht van een keuze voor een bepaalde muziekopvatting en muziektraditie, nl. die
van de absolute muziek, met daarbij behorend de sonatevorm, uitlopend in de
atonaliteit, terwijl Adorno die keuze graag wil afleiden uit de tendentie van het
materiaal zelf. 78 Dahlhaus meent dat Adorno's begrip van de tendentie van het
muzikale materiaal zelf de realiteit geschapen heeft waarover het gaat. Menig modern
componist, zo meldt hij, heeft zijn composities, Adorno in gedachten hebbend,
79
gerechtvaardigd met een beroep op de tendentie in het materiaal.
Adorno's visie op de kunstgeschiedenis als een geschiedenis van het materiaal laat
een eigenaardige combinatie van motieven zien. Enerzijds kennen de werken geen
75. Th.W. Adorno, Moses und Aron, a.w. biz.475.
76. Th.W. Adorno, Kriterien der neuen Musik, in: Klangfiguren, a.w. biz.219.
77. Th.W. Adorno und Ernst Klenek, Briefwechsel, Suhrkamp 1974, biz.39.
78. Vgl. voor de kritiek ook Lambert Zuidervaart, Refractions, Truth in Adorno's Aesthetic
Theory, University of Torontopress, Toronto 1981, blz.33 e.v.
79. C. Dahlhaus, Klassische und Romantische Musikasthetik, a.w. biz.285.
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geschiedenis, er is dus geen groei en geen vooruitgang van werk naar werk. Zo
wordt het onmiddellijkheidsideaal van het kunstwerk gered dat geen groei toelaat.
Anderzijds verhouden de werken zich tot elkaar als elkaar vernietigende oordelen.
Dit heeft wei tot gevolg dat Adorno in de interpretatie van de werken altijd geinteresseerd is in de naden en breuklijnen van een compositie. Echt gelukte kunstwerken
bestaan eigenlijk niet, het zijn altijd fragmenten. Adorno's oordelen op dit punt
bewegen zich altijd op het grensgebied tussen esthetische ervaring en de "poatica"
van de kunstenaar.

Het standpunt van de "poetica", dus van het kunstwerk in wording, maakt het
ook mogelijk kunstwerken als elkaar beconcurerende oplossingen en daarmee als
elkaar vernietigende oordelen te zien. Maar Adorno verabsoluteert dit standpunt. Er
bestaan, zo stelt Oppens terecht, vanuit de esthetische ervaring van het werk dat af
is, werken uit 66n stuk.m Vervolgens dient de geschiedenis van de kunst als serie
elkaar vernietigende oordelen tevens als een soort zelfreflectie niet alleen van de
muziekgeschiedenis maar ook van de geschiedenis Oberhaupt. De muziekgeschiedenis
en niet de begrippelijke reflectie is uiteindelijk de uitdrukking van de stand van het
bewustzijn van de vrijheid. En dit allemaal ingekleed in hegeliaanse terminologie!
Bekijken we deze gedachte van de geschiedenis van het materiaal nog eens met
de dissertatie van Walter Benjamin en met de canon der verboden vanuit de geschiedenis dan toont zich in deze idee de romantische idee van een «progressive Universalpoesie". Schlegel meende dat in de progressieve «Univeralpoesie" de idee van de
kunst zelf als een werk aanwezig was: «Die Idee ist Werk und auch das Werk ist
Idee, wenn es die Begrenztheit seiner Darstellungsform Oberwindet ( . . . . . . . . ) Sie (die
Progredibilit80 ist, wie das ganze Leben der Menschheit, ein unendlicher ErfOllungs, kein blosser Werdeprozess."8' De geschiedenis van het materiaal is de geschiedenis van "het kunstwerk" in de kunstwerken.
Het onderscheid met de Romantiek wordt duidelijk wanneer we kijken naar het
eind van dit proces. Dan geeft Adorno deze idee een negatieve wending. Aan het
eind van dit proces blijkt kunst hierin met haar begrip bezig te zijn en zodoende
tegen zichzelf in te gaan. Dat is de synthese van Schdnberg.

3 Synthese en einde van de kunst: Schiinberg en de utopie
Ontzettend veel heeft Adorno in zijn jonge jaren verwacht, zo blijkt uit de briefwisseling met Ernst Kienek, van de twaalftoonsmuziek van Arnold Schi;nberg. Zij representeert zoiets als de positieve synthese van de westerse muziekgeschiedenis en

daardoor van meer dan van de muziekgeschiedenis alleen, maar ook van de maat-

80. Kurt Oppens, Zu den musikalischen Schriften Theodor W. Adornos, in: Ober Theodor W.
Adorno, Suhrkamp, Frankfurt 1973, biz.7-28.
81. Walter Benjamin, Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, a.w. biz.86.
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schappelijke ontwikkelingen waarvan deze een uitdrukking is. Wanneer we deze
verwachtingen even bekijken, dan toont zich ook het geestelijke klimaat waarin in de
twintiger en dertiger jaren de discussies gevoerd werden over de nieuwe muziek van
Schanberg en van Strawinsky. Dat klimaat werd bepaald door de idee van het einde
van het muzikale ideaal van de Romantiek van de subjectieve expressie. Dit einde
kondigde Strawinsky aan, terwijl de Weense School gezien kan worden als de
apotheose van het romantische ideaal.
SchOnberg en Strawinsky komen vervolgens daarin overeen dat zij na hun
experimenten, de vrij atonale van Sch6nberg in «Erwartung", die van Strawinsky in
de "Sacre du Printemps", op zoek waren naar een strenge vorm waarin de nieuwe
vrijheid tegen een verlopen in vrijblijvendheid bewaard kon worden. Strawinsky vond
die vormen in de klassieke vormen van de tijd voorafgaand aan de Romantiek
waarmee hij echter op een nieuwe manier omging. SchOnberg vond die in zijn
twaalftoonsmuziek waarin hij voormoderne variatievormen opnam ten behoeve van
zijn door de sonatevorm geinspireerde idee van motivische ontwikketing.
Nu de grenzen van de tonaliteit heel duidelijk verkend en overschreden waren,
onstond er tevens een dicussie over de wenselijkheid van een terugkeer naar de
tonaliteit. Hindemith probeert die wenselijkheid objectief te begronden in de
"natuur" van het klankmateriaal zelf, nl. in de mathematisch verhoudingen van de
boventonen. Kienek is op zoek naar een "oerzin" van de klank. Binnen deze
context ontwikkelt Adorno zijn gedachten over subjectiviteitsfilosofie en metafysica
in de muziek.
Deze discussie moet geplaatst worden in het bredere verband van de veranderingen in de filosofie in Duitsland na de eerste Wereldoorlog. Bij die veranderingen
hoort het verval van het rationalistische neokantianisme en de daarop volgende
hernieuwde belangstelling voor filosofieen die de wetenschappelijke subjectiviteit
overstijgen voor levensbeschouwingen en religies. Vitalisme en irrationalisme komen
naar boven. Kierkegaard wordt herontdekt en tevens ontstaat een nieuwe belangstelling voor Augustinus en Thomas van Aquino, b.v. bij Jaspers en Scheler.
In de loop van de gedachtenuitwisseling over de waarde van Schdnbergs muziek
spreekt Adorno Ki:enek aan op zijn blijkbaar manifest wordende belangstelling voor
het katholicisme: "Irre ich mich nicht, so haben sie neuerlich stark katholische
Gehalte aufgenommen. Sie sind mir sehr, sehr vertraut; ich selber habe einmal
gemeint, durch den katholischen ordo sei es mOglich, die aus den Fugen geratenen
Welt zu rekonstituieren, und damals, vor zehn Jahren, stand ich unmittelbar vor der
Konversion, die mir als dem Sohn einer sehr katholischen Mutter nahe genug lag. Ich
habe es nicht vermocht - die Integration der philosophia perennis scheint mir
unrettbar romantisch und in Widerspruch zu jeden Zug unserer Existenz; und in
Sch8nberg vermag ich von ihr keine Spur zu entdecken." We onderbreken het citaat
even om vast te stellen dat volgens Adorno Kienek probeert in de "nieuwe orde" van
Sch6nbergs twaalftoonsmuziek toch een soort herstel en hernieuwing van de oude,
voormoderne middeleeuwse Ordo te zien.
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Hoe eigenaardig dit nu in onze oren ook moge klinken, minstens even eigenaardig is het argument waarmee Adorno deze verbinding van Schdnberg met de "ordo"
afwijst. Zetten we het citaat voort: "Oder ist nicht der Charakter seiner heutigen
Musik das genaue Widerspiel alles > Organischen < und in Naturverh tnisse
Eingebundenen? Ist nicht gerade in dieser rationalen Ordnung, dialektisch, die
Freiheit, das Bewusstsein, das > Thesei <, anstatt des > Physei < integriert. Hat
diese Musik (ich will mich vorsichtig ausdrOcken) nicht etwas zu tun mit dem was
bei Marx > Verein freier Menschen < heisst? n82
De metaiysische zinorde wordt gezien als een orde van de natuur en daarmee niet
van de vrije subjectiviteit. Hiertegenover wordt de muziek van SchOnberg geplaatst
als een uitdrukking van de verbondenheid van mensen met elkaar als vrijheid, de
utopie van de overstijging van het rijk van de noodzakelijkheid in het rijk van de
vrijheid. Adorno heeft juist bezwaren tegen de interpretatie van de twaalftoonsmuziek
als een haven van objectieve geborgenheid. Hij heeft ook bezwaren tegen deze techniek
zelf wanneer ze als vervangmiddel voor de tonaliteit gebruikt zou kunnen worden.
De eigenaardigheden, de mogelijkheden en de moeilijkheden van de twaalftoonsmuziek moeten volledig uitgewerkt worden. De vrijheid mag niet verworden tot een
nieuwe noodzakelijkheid: "Nur eines weiss ich: Man ist auf einem furchtbar gefahrvollen, durch und durch mythischen Boden; nie hat die Freiheit tiefer sich als
Schickal sich maskiert, und es ist die usserste Wachheit geboten. Sch6nberg ist kein
Thomas von Aquino (dies im allerernstha#en Sinn! !); das Geheimnis seiner Musik
zielt nicht auf Ordo sonder auf Freiheit: aber er dient ihr als zwingender Zauberer
und so fOhrt er noch in der letzten d.h. theologischen Instanz, wie sie es sagten, den
Kampf wider das Bestehende auf dem Boden des Bestehenden. I83
We kunnen de achtergrond van deze eigenaardige dwarsverbindingen tussen
Schunberg en Thomas van Aquino bij Adorno nog wat nader localiseren.
Schanberg was, zoals reeds gezegd, geinteresseerd in een strenge vorm na zijn
vrije atonale periode. Hij liet zich daarbij inspireren door een woord van Stefan
George dat vrijheid alleen in het verband van uiterste gestrengheid kon gedijen.
George, met de kring rondom hem, had in het interbellum in Duitsland een belangrijke morele invloed. Hij wilde de griekse wereld en de katholieke wereld van de
Middeleeuwen ten voorbeeld stellen aan de doelloze moderne mens. Hij zocht naar
het ideaal van het autonome ik dat vanuit zichzelf ordeningen schept waaraan het
gelooft.84 Adorno is zelf door dit gedachtengoed sterk beinvloed. Voor hem was een
tijdlang de Tweede Weense School van Schunberg zijn alternatieve «Georgekreis".
Vervolgens moet men denken aan de verbindingen tussen Strawinsky en Maritain.
Maritain heeft in zijn "Art et Scolastique" Strawinsky's neoclassicisme verwelkomd

82. Theodor Adorno und Ernst Kknek, Briefwechsel, a.w. blz.46.

83. A.w. biz.55-56.
84. Fritz Martini, Duitse Letterkunde Il, Spectrum, Utrecht 1969, biz.502-504.
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als de belichaming van zijn scholastiek geinspireerde opvatting van het kunstwerk die
zich ook richtte tegen het romantisch subjectivisme.83 Later verwees Strawinsky op
zijn beurt ter ondersteuning van zijn "poatica" naar Maritain.
Er verschijnt een artikel van Lourid in 1928 dat de idee de wereld in helpt van
een fundamentele dichotomie tussen Strawinsky en Schdnberg en waarin Sch6nbergs
expressieve "style flamboyant" als neogotisch gekenschetst wordt tegenover het
neoklassicisme van Strawinsky!86 Denkt men verder nog aan de wisselende betrekkingen van Max Scheler tot het katholicisme in het interbellum en aan Edith Stein,
dan voelt men de wierook van de twintiger jaren omhoog kruipen langs de pilaren
van Strawinsky en Sch8nberg.
Men kan zich voorstellen dat Adorno zich tegen een inkadering van Schdnbergs
muziek in een nieuwe metafysische "ordo" wil verzetten. Hij neemt de idee van een
dichotomie over tussen Strawinsky en Sch6nberg, Maar de muziek van Sch6nberg is,

in zijn strengheid, in zijn theologische aspiraties en in zijn romantische expressiviteit,
niet die van de hemelse sferen, maar de muziek van het moderne autonome ik. Niet
een muziekhistorische strijd over de middeleeuwse muziek ligt ten grondslag aan de
controverse tussen Adorno en Kknek, minstens vanuit Adorno gezien, maar een
levensbeschouwelijke en filosofische discussie over de vrijheid van de moderne mens
en het verlangen naar een nieuwe" metafysische «orde" en de plaats van de kunst
daarin. Kienek legde graag verbanden tussen de twaalftoonsmuziek en de middeleeuwse muziek niet alleen om muzikaal-levensbeschouwelijke redenen, maar ook om
compositorisch en muziekhistorisch zeer zakelijke redenen.
Muziekhistorisch gezien is Kknek, zo blijkt uit zijn in 1937, na de geciteerde
brieven, verschenen «Ober neue Musik" veel zakelijker dan Adorno. Hij is geinteresseerd in de middeleeuwse muziek omdat hij wil weten wat de pretonale, want modale
middeleeuwse muziek de atonale als posttonale muziek te zeggen heeft. Kienek beseft
heel goed dat niet alle muziek die aan de atonale voorafgaat daarom tonaal is. De
tonaliteit is rond 1600 uit de compositorische praktijk ontstaan en wordt, zoals reeds
gezegd gekenmerkt door een functionele harmonie van akkoorden. Kienek ziet
parallellen tussen de modale en de atonale muziek omdat zij beiden deze akkoordenharmonie niet kennen.87 Adorno maakt deze onderscheiden niet. Hij is niet echt
geinteresseerd in middeleeuwse muziek. Hoewel hij weet dat de tonaliteit, tesamen
met de evenredig zwevende temperatuur, historisch ontstaan is, trekt hij daaruit geen
consequenties voor de modale muziek uit het tijdperk voor Bach. Daarom kan hij
tonaliteit, een voorgegeven metafysische zinorde, de Middeleeuwen en Bach vaak
gemakkelijk met elkaar identificeren.

85. J. Maritain, Art et Scolastique, alition augmentde, Louis Rouart, Paris 1927, biz.98, 185.
86. Zie Wolfgang DOmling, Strawinsky, Rowohlt, Reinbeck bei Hamburt 1982, biz.98.
87. Ernst Klenek, Ober neue Musik, Verlag der Ringbuchhandlung, Wien, biz.49.
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Kieneks interesse voor de Middeleeuwen berust, muziekhistorisch gezien, op een
principe dat Adorno zelf later in de "Asthetische Theorie" op de geschiedenis en
ontwikkeling van de schilderkunst heeft toegepast en dat we besproken hebben in het
kader van een eventuele vooruitgang in de kunst: "Fortschritte sind durch Fortschritte
Oberholbar. Die Minderung, schliesslich Tilgung der Perspektive in der neuen
Malerei erzeugt Korrespondenzen zur vorperspektivischen, die das Vorvergangene
uber das dazwischenliegende erh6hen."88 Vervangen we in deze uitspraak «der
Perspektive" en "vorperspektivischen" door "der Tonalitat" en «vortonalen" dan
komen we bij Kknek uit.
Ki:eneks interesse heeft echter ook levensbeschouwelijke kanten van waaruit
Adorno's moeilijkheden begrijpelijk worden. Hij vergelijkt de moderne muziek in
zijn "Ober neue Musik" met de middeleeuwse cultische muziek die niet tot de
mensen spreekt maar tot God namens de mens: "Die kultische Musik spricht zu Gott,
under der GlaObige h6rt zu, wie sie fOr ihn das Wort fOhrt.( es ist sehr bezeichnend,
dass erst die Reformation den Gesang der Gemeinde instituiert zugleich mit der
allgemeinen Verweltlichung der Renaissance); die vom Geistlichen ganz gel6ste, total
weltliche Musik muss aber das argumentum ad hominem anwenden und hat ihren
Zweck weitgehend verfehlt, wenn diese nicht durchschldgt.„89 Hier blijkt iets van
wat Adorno in zijn briefwisseling kan bedoelen met katholiserende tendenties. Ook
elders komt hiervan iets naar voren.
In zijn toelichting op zijn in 1941 geschreven "Lamentatio Jeremiae Prophetae"
maakt Krenek een vergelijking tussen zijn werk en een kathedraal aan de hand
waarvan hij, heel bescheiden, maar heel illustratief, zijn eigen muziek op Cdn lijn
stelt met de middeleeuwse die alleen voor God geschreven zou zijn.
Hij haalt een herinnering op aan een kathedraal in Spanje. Op zijn vraag aan de
rondleidende priester waarom de kunstenaar een beeld gezet had in de kathedraal op
een plaats waar het menselijk oog het nauwelijks nog kon zien, antwoordde de
priester toen dat dit er neergezet was voor God en dat God het overal kon zien.
Ki:enek trekt een lijn door naar zijn muziek: "Ich habe daran oft denken mOssen
wenn ich die mittelalterliche polyphonische Musik studierte. Auch bei dieser Musik
hat man oft den Eindruck, dass sie vielleicht gar nicht fOr Menschen gemacht worden
ist, zum Anh6ren durch Menschen, sondern als eine besondere Leistung besonders
begabter Menschen fOr Gott. Und vielleicht is etwas davon auch in dieser «Lamenta"90
tio" enthalten, die sie nun h6ren werden.
Deze kathedraal is echter precies de kathedraal waar Adorno moeite mee heeft en
waartegenover hij het bescheiden eigen huis van het vrije ik plaatst.

88. Zie noot 62.
89. Krenek, a.w. biz. 105.
90. In: K. V6tterle, Vorwort, bij opnamen van "Lamentatio Jeremiae Prophetae", Musicaphon, BM
30 L 1303/04, LC 0522.

3 De hedendaagse situatie van de kunst

1.1 Het einde van de kunst: Sch6nberg, Adorno en Hegel
In de «Philosophie der Neuen Musik", oorspronkelijk bedoeld als een onderdeel van
de «Dialektik der Aufkldrung", blijken de verwachtingen t.a.v. van het ik en zijn

muziek aardig getemperd te zijn. Auschwitz kwam in de plaats van de vereniging van

vrije mensen.
De ontwikkelingen in de muziek worden nu ook heel uitdrukkelijk, maar ook heel
eigenzinnig geinterpreteerd met behulp van Hegels idee van het einde van de kunst
zoals die zich manifesteert in zijn opvatting van de absolute muziek. Zoals reeds
gezegd betekent het einde van de kunst bij Hegel primair het einde van de religieuze
absoluutheidspretenties van de kunst, dus van de kunst als kunstreligie, en vervolgens
het daarin tot zichzelf komen van de idee van de kunst.
Dit einde van de kunst wordt nu door Adorno, zoals reeds gezegd, geinterpreteerd als de mogelijkheid van een reeel einde van de kunst. Vervolgens wordt nu
Schunbergs synthese van fuga en sonatevorm, en daarmee van de hele westerse
muziekgeschiedenis en vervolgens ook van subjectiviteit en objectiviteit niet positief
gewaardeerd als een geslaagde synthese, maar negatief, als de uitdrukking van een
«patstelling". De synthese is alleen nog positief voorzover ze inderdaad de retle
"patstelling" van onze cultuur tot verschijnen brengt.
Bekijken we eerst hoe Adorno zijn visie op de moderne muziek met behulp van
Hegels idee van het einde van de kunst interpreteert. Juist aan het begin van de
"Philosophie der Neuen Musik" citeert Adorno een aantal teksten die allen te doen
hebben met het verschil tussen het autonome kunstwerk en de verwachtingen die men
daarvan mag hebben en het antieke en middeleeuwse kunstwerk.
Zoals we reeds gezien hebben is voor Hegel het moderne autonome kunstwerk de
uitkomst van de christelijke subjectiviteitsfilosofie. Het autonome kunstwerk representeert ook volgens Hegel geen metafysische ideeenwereld meer, maar is de vrije
uitdrukking van alles wat een mensenhart beweegt. Daarbij hoort ook dat het
kunstwerk en de kunstenaar niet meer in dienst staat van kerk en vorst en tevens dat
de kunstenaar alle subjectieve vrijheid heeft in keuze van stof en vorm om aan zijn
ervaringen vorm te geven.
Vervolgens komt dan de nadruk te liggen op het subjectieve "kunnen" van de
kunstenaar. De idee van kunst als «maar" kunst komt in deze positieverandering naar
voren.

In de muziekgeschiedenis ziet Hegel dit gebeuren in het ontstaan van de instrumentale muziek. In deze muziek komt, juist omdat ze zich van het woord heeft
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losgemaakt, de idee van de muziek als zodanig naar voren. Maar Hegel maakt
daarmee juist niet de wending mee naar de interpretatie van de instrumentale muziek
als absolute, boven het woord uitgaande muziek. Door het volgens hem onbepaalde
karakter van de instrumentale muziek blijft muziek onder het woord staan.
Hegel pleit hiermee niet voor een nieuwe onderschikking van de muziek aan het
woord. WeI plaatst hij de muziek nog onder de kunst van het woord. De woordkunst
staat boven aan. Zij is de kunst op haar hoogtepunt, maar tevens, vanwege haar bijna
begrippelijk-bepaalde karakter kunst die over haar hoogtepunt heen is. Zij verwijst
reeds naar de wetenschap.
Vervolgens wordt volgens Hegel juist door de emancipatie van de instrumentale
muziek het onderscheid tussen liefhebbers en kenners belangrijk. De gewone muziekliefhebber zal zich volgens Hegel eerder richten op de vocale muziek, omdat hem
daarin een bepaalde inhoud in de vorm van de muziek wordt gegeven. Omdat deze
bepaalde inhoud in de instrumentale muziek niet gegeven wordt, gaat voor het genot
van deze muziek het "kunnen volgen" van de bewegingswijze, dus van de vorm zelf,
van belang worden. De instrumentale muziek is veel meer muziek voor de kenner
dan de vocale. Ook krijgt nu de instrumentale virtuoos zijn kans.
Adorno's opvatting van kunst staat hier als volgt tegenover. Voor hem geldt ook
dat muziek vrij is geworden. maar hij bekijkt deze vrijheid met wantrouwen. Juist
doordat kunst alle vrijheid heeft gekregen, lijkt ze tegelijkertijd "kaltgestellt". Deze
stand van de vrijheid in de kunst correspondeert volgens Adorno helemaal niet met
vrijheid in de maatschappij. We hebben te doen met een ontketende kunst in een
geketende maatschappij. Nu de kunst alle bindingen verloren heeft, dreigt ze tegelijkertijd iedere werking te verliezen. Adorno past bewust de these van het einde van
de kunst toe op een ontwikkeling binnen de absolute muziek, waarvan hij weet dat
Hegel die, letterlijk en figuurlijk, niet heeft meegemaakt.
Het verwijt aan de moderne muziek van intellectualisme, dat door Adorno serieus
wordt genomen, wordt door Adorno geinterpreteerd binnen de opvatting van Hegel
dat in de moderne tijd de kunst alle bindingen verloren heeft. Adorno kan dit doen
omdat hij dit proces uitlegt als een gevolg van de «Dialektik der Aufkl rung, d.w.z.
als een gevolg van een denken dat geen object en geen "voorgegeven" stof buiten
zich erkent."
Dit proces van de «Dialektik der Aufkliirung" brengt Adorno zd in verband met
Hegels these van het einde van de kunst dat de vrijheid van de kunstenaar ten aanzien
van stof en vorm heden ten dage tot intellectualisme geleid hebben. De kunstenaar
kan nu a. h.w. vrij vanuit zijn idee construeren. Deze vrijheid echter maakt de kunst
ook tot een autark, op zich staand neutraal iets. Dat is een gevolg van de dialectiek
van de Verlichting. We veroorloven ons een uitgebreid citaat om Adorno's omgang
met Hegel te kunnen illustreren: «Kunst insgesamt und die Musik im besonderen
zeigt heute sich erschuttert durch eben jenen Prozess der Aufld rung. an dem sie
selber teilhat und mit dem ihr eigener Fortschritt zusammenfallt. Wenn Hegel vom
KOnstler die > freie Ausbildung des Geistes < fordert, > in welcher aller Aberglau-
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ben und Glauben, der auf bestimmte Formen der Anschauung und Darstellung
beschrSnkt bleibt, zu blossen Seiten und Momenten herabgesetzt ist, Ober welche der
freie Geist sich zum Meister gemacht hat, indem er in ihnen keine an und fur sich
geheiligten Bedingungen seiner Exposition und Gestaltungsweise sieht < - dann legt

die Entrustung Ober den vorgeblichen Intellektualismus des von der selbstverstAndlichen Voraussetzung seines Objekts wie der absoluten Wahrheit der uberkommenen
Formen befreiten Geistes diesem, als Ungluck oder Schuld, zur Last, was objektiv
mit Notwendigkeit stattfindet. > Dies mOssen wir jedoch als kein blosses UnglOck
ansehen, von welchem die Kunst von aussen her durch die Noth der Zeit, den
prosaischen Sinn, den Mangel an Interesse u.s.f. betroffen wurde, sonder es ist die
Wirkung und der Fortgang der Kunst selber, welche indem sie den ihr selbst
innewohnende Stoff zur gegenstandlichen Anschauuung bringt, auf diesem Wege
selbst durch jeden Fortschritt einen Beitrag liefert, sich selber von dem dargestellten
Inhalt zu befreien."91
Adorno wurint letterlijk zijn eigen opvattingen tussen de Hegelcitaten. Zijn
theorie dat niet alleen in de wetenschap, maar ook in de kunst de geest zelfverheerlijkend bezig is en niets «voorgegevens" meer erkent, wordt geplaatst tussen en rond
citaten uit Hegel waarin staat dat de kunst zich van voorgeschreven stof en vormgevingen bevrijdt en vervolgens dat in het zoeken naar de waarheid de geest zich van
de vorm van de kunst bevrijdt!
Dit blijkt b.v. uit de andere kant van het verwijt van intellectualisme. De moderne
kunst is een kunst die alles en dus ook zichzelf bereflecteert, zodat men niet meer in
de kunst aan de Verlichting kan ontsnappen. Daarom is de woede van de burger op
de avant-garde zo groot: "weil das veriingstigste Bewusstsein in der neuen Kunst die
Pforte verriegelt findet, durch welche es der totalen Aufkliirung zu entfliehen hoffte:
weil Kunst heute, wofern ihr Oberhaupt Substantialitiit zukommt, ohne Konzession all
das reflektiert und zum Bewusstsein bringt, was mann vergessen muchte. Aus solcher
Relevanz wird dann die Irrelevanz der avancierten Kunst konstruiert, die der Gesellschaft nichts mehr gebe. "91 De burger heeft dus angst voor de verheldering die kunst
kan geven van de moderne situatie en daarin dus voor de Verlichting.
Op een heel aparte wijze wordt deze angst door Adorno verbonden met een uitspraak van Hegel die stamt uit zijn theorieen over het einde van de kunst. Voltooien
we het citaat van Adorno: «Die kompakte Majoritiit macht sich zunutze, was Hegels
gewaltige Nuchternheit dem historischen Stundenschlag entnahm: "Was wirals Gegenstand durch die Kunst oder das Denken so vollst ndig vor unserem sinnlichen oder
geistigen Auge haben, dass der Gehalt ersch6pft. dass alles heraus ist, und nichts Dunkles und Innerliches mehr Obrig bleibt, daran verschwindet das absolute Interesse. .93

91. Adorno, Philosophie der neuen Musik, a.w. biz.21-22.

92. A.w. 22-23.
93. T.a.p.
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Adorno roept deze uitspraak van Hegel te hulp als ondersteuning van zijn
opvatting dat de moderne burger de maatschappelijke bestaansverheldering en dus de
Verlichting die de moderne kunst biedt, weigert te aanvaarden. De meerderheid zou
zich Hegels uitspraak toege8igend hebben dat het absolute interesse verdwijnt in
zaken die volledig doorzichtig geworden zijn. Op deze wijze wordt kunst in de
moderne maatschappij irrelevant gemaakt. Hegel echter doelde met zijn uitspraak
allereerst op de algemene toedracht dat het interesse in een menselijke situatie, de
eigen situatie verdwijnt, wanneer die opgehelderd is en past deze vervolgens toe op
de moderne situatie en de moderne kunst van zijn tijd. Hij meent dat de bestaansverheldering gegeven door de kunstreligie inderdaad ten einde is. Onopgehelderd is de
situatie zolang ze nog identiek met ons is. Een keer opgehelderd komt ze tegenover
ons te staan en ontstaat ook de neiging zich tegen de inhoud ervan af te zetten: Hegel
vervolgt zelf zijn uitspraak op volgende wijze: «Der Geist arbeitet sich nur solange
in den Gegenstiinden herum, solange noch ein Geheimes, Nichtoffenbares darin ist.
Dies ist der Fall, so lange der Stoff noch identisch mit uns ist. Hat nun aber die
Kunst die wesentlichen Weltanschauungen, die in ihrem Begriffe liegen (....) so ist
sie jedes Mal (...) eine besondere Zeit bestimmten Gehalt losgeworden, und das
wahrhafte Bedurfnis, ihn wieder aufzunehmen, erwacht nur mit dem BedOrfnis, sich
gegen den bisher allein gOltigen Gehalt zu kehren."94 Uit de behoefte zich tegen de
geobjectiveerde inhoud te keren en dit nog in de vorm van de kunst te doen, verklaart Hegel het ontstaan van kunstvormen als de komedie en de satire van b.v.
Aristophanes en Cervantes.
Kenmerkend voor de moderne situatie echter is volgens Hegel dat er geen stof,
geen "Weltanschauung" meer is die identiek is met de kunstenaar. Want die stof is
gerelativeerd door de moderne behoefte aan reflectie en kritiek. Zou die stof er nog
zijn, dan was er toch geen absolute behoefte naar de verwerking en uitdrukking ervan
door de kunst. "Es gibt heutigentags keinen Stoff mehr, der an und fOr sich Ober
dieser Relativitat stande,und wenn er auch darOber erhaben ist, so ist doch wenigstens kein absolutes BedOrfnis vorhanden, dass er von der Kunst zur Darstellung
.95

gebracht werde.
Hoe gaat nu Adorno verder met "de absolute interesse" van de kunst? "Es war
eben dies absolute Interesse, welches die Kunst im neunzehnten Jahrhundert, als der
totale Anspruch der philosophischen Systeme dem der Religion in den Orkus gefolgt
war. beschlagnahmt hatte: Wagners Bayreuther Konzeption ist das extreme Zeugnis
solcher aus Not geborenen Hybris."96 Hegels gedachte wordt binnen de dialectiek
van de romantische kunstopvatting getrokken, de dialectiek van de absoluutheidspretenties van de kunst en de kunstreligie. Filosofie en religie hebben voor de negen-

94. Hegel, a.w. bd. II, biz.234.
95. A.w. biz.235.
96. Adorno, a.w. biz.23.
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tiende-eeuwer hun absoluutheidskarakter verloren en de kunst moest toen zelf, uit
nood, hun pretenties overnemen. Uit die, uit nood geboren hoogmoed ontstond
Wagners conceptie van Bayreuth. De nieuwe kunst heeft deze pretenties niet meer.
Maar anderzijds is ook de kunst natuurlijk niet geheel en al zonder absoluutheidspretenties. Met name de instrumentale muziek is meer waard dan Hegel dacht. Ze
heet niet voor niets absolute muziek: «Gewiss ist die grosse absolute Musik heute,
die der Schule Sch6nbergs, das Gegenteil jenes > Gedanken und Empfindungslosen <, das Hegel, wohl mit einem Seitenblick auf das zu seiner Zeit erstmals
losgelassene instrumentale Virtuosentum, forchtete."97 Van Hegel moet Adorno dan
ook zeggen dat hij nooit een juiste verhouding tot de instrumentale muziek van zijn
tijd heeft kunnen krijgen. Adorno verwijt Hegel dat hij Beethoven niet eens noemt.
Adorno herinterpreert Hegels theorie van het einde van de absoluutheid van de
kunst t.o.v. van de reflectie en de christelijke religie helemaal ten eigen nutte.
Adorno werkt een dialectiek van absoluutheidspretenties binnen de kunst uit. De
doodsstrijd van de absolute betekenis van de kunst blijkt uit het einde van de kunst.
Adorno zegt niet dat kunst de enige, hier en nu reele belichaming van het absolute
zou zijn, maar wet dat zij de enige, «absolute" voorbode is van de utopie. Alleen de
realisering van de utopie waar kunst naar verwijst, wijst boven de kunst uit. Dit
"absolute" verwijzende en daarmee eminent maatschappijkritische karakter van de
kunst staat op het spel nu de moderne kunst een geneutraliseerd reservaat binnen de
maatschappij is geworden.
Dit was anders in vroegere tijden. Het tijdperk van de kerkelijke en maatschappelijke bindingen wordt voor Adorno vertegenwoordigt door de polyfonie. Juist nu in
de hedendaagse muziek, in verschillende vormen, de polyfonie zo belangrijk is
geworden, springt het verschil met het maatschappelijk kader van de oude polyfonie
in het oog. Volgens Adorno zegt polyfonie altijd «wij", maar van dit "wij", een
ideale collectiviteit is in de huidige muziek en maatschappij niets te bespeuren. Deze
muziek lijdt aan maatschappelijk solipsisme. Vervolgens wordt de splitsing tussen
kenner en liefhebber door Adorno, zelf kenner en liefhebber, heel dubbelzinnig
gevonden. De liefhebber verwacht van de muziek alleen nog maar begeleiding bij de
werkdag, terwijl anderzijds de kenner tot specialist en routinier van het cultuurleven
is verworden.
Ook het burgerlijke verwijt van intellectualisme aan de moderne muziek krijgt
van Adorno tot op zekere hoogte gelijk vanwege de toenemende spanning tussen de
logica van de muzikale constructie en de zintuiglijke klank. Voor Adorno geldt:
"Kunst insgesamt und die Musik im besonderen zeigt heute sich erschOttert durch
eben jenen Prozess der Aufidarung, an dem sie selber teilhat und mit dem ihr eigener
Fortschritt zusammenfllt."98 De hedendaagse vrijheid in de kunst die boven alle
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bepaalde vormen uitstijgt en met de woorden van Hegel «Ober welche der freie Geist
sich zum Meister gemacht hat, indem er in ihnen keine an und fur sich geheiligten
Bedingungen seiner Exposition und Gestaltungsweise sieht" heeft in feite zijn echte
vrijheid verloren nu er niets meer is waarover hij geen meester meer is.
Hegel ziet deze bevrijding als een vooruitgang. Juist in deze vrijheid bevrijdt de
mens zich niet alleen van een bepaalde stof waaraan vorm gegeven wordt, maar
uiteindelijk ook van de vorm van de kunst als de hoogste waarheid met de daarbij
behorende wereldbeschouwing. Deze wereldbeschouwing is a.h.w. «op". Volgens
Adorno is er sprake van verval. Dit verval is de onlosmakelijke schaduw van de
vooruitgang: "WorOber geklagt wird, ist in Wahrheit kein partieller und durch
Veranstaltungen - also selber rational - zu heilender Verfall, sondern der Schatten
des Fortschritts. Dessen negatives Moment herrscht so sichtbar Ober seine gegenwiirtige Phase, dass man die Kunst dagegen anruft, die doch selber unterm gleichen
Zeichen steht."99 Kunst is geen uitzondering van de maatschappelijke situatie, maar
getuigt hier zelf van door dreigende ontkunsting. Hier vinden we de bron van
Adorno's interpretatie van het einde van de kunst als een proces van ontkunsting, als
dialectiek van kunst en antikunst
Juist in de context van dit verhaal van Adorno, die bestaat uit verwijzingen naar
Hegels theorie over het einde van de kunst en verwijzingen naar het tijdperk van de
collectiviteit en de polyfonie mist men eigenlijk 66n citaat. Uit de briefwisseling met
Ktenek zou men kunnen concluderen dat dit citaat Adorno bijzonder moest aanspreken. Hegel zegt nl. in verband met de vrijheid van de kunstenaar dat deze zijn
vrijheid en daarmee "het einde" van de kunst als hoogste waarheid moet accepteren
en dat het geen zin heeft voor de kunstenaar terug te kijken naar, en zich te verplaatsen in het verleden: "Es hilft da weiter nichts, sich vergangene Weltanschauungen
wieder, sozusagen substantiell, aneignen, d.i. sich in dieser Anschauungsweisen fest
hineinmachen zu wollen, als z.B. katholisch zu werden, wie es in neueren Zeiten der
Kunst wegen viele getan, um ihr GemOt zu fixieren und die bestimmte Begrenzung
ihrer Darstellung fur sich selbst zu etwas AnundfOrsichseiendem werden zu lassen.

. 100

Toen Adorno tegen Ki:enek zei dat men met de katholieke ordo de uit de voegen
geraakte wereld niet kon herstellen, zat hij meer dan met de teksten van Hegel die hij
wel citeert, op een hegeliaans spoor. We vinden nu aan het begin van de "Philosophie der Neuen Musik", waar hij de muziek van Sch6nberg cum suis introduceert,
deze uitspraak over het katholicisme niet terug tussen de Hegelcitaten. Wel komen
we deze tekst tegen aan het begin van het tweede deel van de «Philosophie der
Neuen Musik". Dan dient ze, zonder verder commentaar, als motto aan het begin
van het hoofdstuk over.... .Strawinsky!

99. A.w. biz.22.
100. G.W.F. Hegel, Vorlesungen Ober die Asthetik, a.w. bd.
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Later heeft Adorno in het artikel "Klassik, Romantik, Neue Musik" het neoclassicisme uitdrukkelijk in verband gebracht met een romantisch verlangen van b.v.
Novalis naar de Middeleeuwen. Maar hij doet dat nu zo dat Strawinsky iets meer de
ruimte krijgt, omdat zijn neoklassicisme een polemisch element in zich zou hebben
i.p.v. zonder meer een verplichtende stijl te erkennen die voor Adorno altijd te doen
heeft met een heteronome maatschappelijke orde. Vervolgens interpreteert Adorno dit
romantische verlangen als tegelijk een valse interpretatie van de Romantiek om zo
voor zichzelfde ware Romantiek van de ware Novalis te kunnen redden: «Vielleicht
ist es der Vorrang Strawinskys vor anderen musikalischen Neoklassizisten, dass er
dies abstrakt-polemischen Wesens des eigenen Stilideals als Ferment der Wirkung
pointierte, anstatt zu unterstellen, der verbindliche Stil wiire jetzt und hier konkret
zugegen. Darf in der Musik etwas romantisch heissen, dann ist es die Sehnsucht
danach. Wem heute musikalisch ordo und Zunftwesen vorschwebt, der ist, bewusstlos, im Bann jenes Novalis, der in der Abhandlung Ober die Christenheit und Europa
das Mittelatter verherrlichte; h6rig dem, was Neuklassizisten am meisten verabscheuen. Nur freilich bringen sie den Novalis um seien Wahrheit, den Traum eines
Nichtgegenwartigen und Nichtrekonstruierbaren, den sie auf ihre verwaltete Erde
herabziehen, gefrieren lassen im Bereich blosser Vorfindlichkeit. - lot
Nu heeft Adorno in zijn visie op de kunst in zoverre Hegels raad opgevolgd dat
hij de poging opgegeven heeft zich een voorbije wereldbeschouwing toe te eigenen,
maar hij heeft zich niet de poging uit het hoofd laten praten vanuit de bepaalde
subjectieve vormgeving te komen tot een objectieve waarde. Want dat is en blijft, los
van katholicisme voor Adorno, de utopie van het autonome kunstwerk dat boven zich
uitreikt naar de utopie van de ware maatschappij en de ware verhouding van de mens
tot de natuur.

1.2 Dialectiek van de Verlichting en twaalftoonsmuziek
Schetsen we kort hoe in de muziek van de tweede Weense School sprake is van een
dialectiek van de Verlichting. Stellen we daarbij eerst vast dat het Adorno, bij alle
kritische overwegingen, uiteindelijk te doen is om een verdediging van deze muziek
tegenover allerlei andere vormen van moderne muziek, m.n. tegen die van Strawinsky.
In de vorm van de twaalftoonsmuziek is de muziekgeschiedenis volgens Adorno
een
beslissend punt aangekomen. In deze muziek komen de principes van de
op
polyfonie en de sonatevorm bij elkaar. Verder is de vrijheid van de musicus inderdaad zo groot geworden dat er niets meer aan zijn vormgeving kan ontsnappen. Zelfs
de tonaliteit, vroeger een voorgegeven iets waarbinnen gecomponeerd werd, is nu
opgeheven in een componeren met behulp van reeksen.
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Reeksen zijn heel andere toonverhoudingen, zoals reeds gezegd, dan toonladders. Toonladders, de grote en kleine tertstoonladders hebben een eigen en onderscheiden karakteristiek die blijft gelden boven de individuele werken die erin
gecomponeerd worden. Verder berusten deze toonladders op gegeven, hiErarchisch
geordende verhoudingen van tonen die een zwaartepunt hebben. De reeks is een
bepaalde ordening van de twaalf tonen van de chromatische toonladder. Deze
toonladder zegt op zich niets, zij is amorf en komt alleen voort uit de onderscheidsloze ordening van alle halvetoonsafstanden binnen een octaaf. Alle afstanden zijn
hierin even groot en hebben dus geen zwaartepunt en geen natuurlijk verloop van
spanning en oplossing.
De reeks die de componist samenstelt uit de twaalftonen, waarbij geldt dat geen
enkele terug mag komen voordat alle andere weer aan de beurt geweest zijn, mag dus
niet gezien worden als een toonsoort. Deze is voorgegeven, terwijl de reeks door de
componist zelf vooraf gemaakt is. De reeks heeft iets van een compositie voor dat het
eigenlijke componeren met behulp van thematisch materiaal, gevormd op basis van
de reeks, begint. Verder geldt van een toonsoort dus dat ze een eigen karakteristiek
heeft waarmee ze boven de individuele werken die daarin gecomponeerd worden,
uitstijgt. De reeks heeft echter alleen gelding voor het individuele werk waarin ze
toegepast wordt.
Nu is de twaalftoonsmuziek alleen maar mogelijk op basis van de evenredigzwevende temperatuur en deze stemming, zo meent Adorno, laat zien dat de tonaliteit
niet zo natuurlijk is als het op het eerste gehoor lijkt. Deze stemming berust op een
doelbewuste ingreep in de natuur op grond waarvan intervallen in alle oktaven
volledig identiek werden, zodat in alle toonladders van akkoordenopeenvolgingen en
tevens modulaties van de ene toonsoort naar alle andere mogelijk werden. Juist in
deze stemming blijkt dat de tonaliteit niet iets voorgegevens is, maar een historisch
ontsprongen en door mensen gemaakte "tweede natuur" is. Adorno gaat mee met de
stelling van Max Weber dat deze stemming een uitdrukking is van de tendentie tot
rationalisering in onze moderne westerse cultuur waardoor deze zich, ook in de
muziek, specifiek onderscheidt niet alleen van de Middeleeuwen, maar ook van nietwesterse culturen.
Door deze menselijk gemaakte, eigenlijk niet helemaal kloppende stemming is de
stemming en daarmee de «tonale" muziek nl. losgemaakt uit de pythagoreische orde
en weerspiegelt zij niet meer een ideele orde in de kosmos. Voor de Middeleeuwer,
de Chinees en de IndiEr is de tonale muziek evenzeer "van God los" als voor veel
hedendaagse luisteraars de atonale muziek. Hoewel Adorno in zijn interpretaties van
polyfonie en fuga meestal te veel vanuit het heden terugprojecteert naar het verleden,
is op dit punt, dankzij Max Weber, wel iets van het verleden geraakt. De muziek
weerspiegelde voor de Middeleeuwer, een intelligibele en mathematische getalsorde.
Vanwege de relaties tot de pythagoreische orde. maar juist niet als kunstig, subjectief
handwerk, hoorde de muziek in de Middeleeuwen tot de wetenschappen. De middeleeuwse muziekwereld als geheel is reeds voor Bach veranderd.
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De evenredigzwevende temperatuur is als mogelijkheid tot moduleren ook de
voorwaarde voor het kunnen binnendringen van de chromatiek in de tonaliteit en
daaruit is wederom de atonaliteit voortgekomen. Door modulaties naar ver weg gelegen toonsoorten kwamen laddervreemde tonen en andere toonsoorten meer op de
voorgrond waardoor een vast tonaal centrum begon te zweven. Deze tendentie tot
chromatiek werd versterkt door enharmonische verwisselingen. Bij Brahms zien we
de tendentie de ondergeschikte toontreden binnen de ladder en de daarbij behorende
ondergeschikte akkoorden binnen de cadensmatige voortgang meer zelfstandigheid
waardoor een modaal effect ontstaat.
Sch6nberg trekt compositorisch de consequenties uit dit proces van relativering
van de orde van de tonaliteit. Adorno legt er de nadruk op dat Sch6nbergs twaalftoonsmuziek uit zijn componeerpraktijk is voortgekomen. Het is geen nieuw, a.h.w.
puur theoretische en mathematisch bedacht systeem ter vervanging van de tonaliteit.

Schdnberg staat als componist voor de mogelijkheden en moeilijkheden van de
historische stand van zaken, dus voor zijn "materiaal". Hij heeft de consequentie
getrokken uit het binnendringen van de chromatische tonen binnen de hierarchie van
verhoudingen kenmerkend voor de gewone, diatonische toonladder. Hij heeft de
chromatische tonen dezelfde rechten gegeven als de diatonische. Wat Brahms deed
met ondergeschikte toontreden, deed hij met de chromatische halvetoontreden. Hij
heeft van de chromatische tonen gelijkwaardige toontreden gemaakt: "Er hat das
Chroma ausgestuft. M 102
Sch6nberg synthetiseert met zijn principe van de ontwikkelende variatie de
westerse muziekgeschiedenis van de fuga en de sonate. Vervolgens heeft Sch6nberg
recht gedaan aan dimensies van de muziek die vroeger ondergeschikt bleven. Het
concept van de "Klangfarbenmelodie" bezegelt het historische proces van de emancipatie van de klankkleur ten opzichte van de melodie, doordat geprobeerd wordt aan
de wisseling van klankleur zelf melodische waarde toe te kennen.
De twaalftoonsmuziek probeert een algemene noemer te vinden voor alle muzikale
dimensies: "Das ist der Ursprung der Zw8lftontechnik. Sie kulminiert im Willen, den
tragenden Gegensatz der abendlandischen Musik, den von polyphonem Fugen- und
homophonem Sonatenwezen, aufzuheben. So hat Webern es mit Bezug auf sein letztes
Streichquartett formuliert. Man hat Sch6nberg einmal als Synthese von Brahms und
Wagner verstanden. In ihren jOngsten Werken greift Musik noch hoher. Ihre Alchemie
m6chte Bach und Beethoven im innersten Prinzip vermiihlen. Dahin treibt die Restitution des Kontrapunkts. Aber sie geht wiederum unter in der Utopie jener Synthese. " '03 De laatste zin van dit citaat is frappant. De twaaiftoonsmuziek is de synthese
van de westerse muziekgeschiedenis, maar Adorno is er niet gelukkig mee, het contrapunt en uiteindelijk ook de sonate gaan onder in de utopie van de nieuwe synthese.
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Adorno onderscheidt verschillende fasen in Sch6nbergs ontwikkeling en het
gelukkigst is hij eigenlijk met de eerste fase van de vrije atonaliteit. M.n. het werk
"Erwartung" wordt door Adorno als een hoogtepunt beschouwd. Hier werkt het
principe van de ontwikkelende variatie op zijn hoogtepunt. Onophoudelijk wordt iets
nieuws gepresenteerd, de spanning in de verhouding van herhaling en nieuwe
motieven wordt tot in het extreem opgevoerd. Ook in emotioneel-expressief opzicht
spant dit werk de kroon. Het doorbreekt de idealisering van het autonome kunstwerk
op een goede manier; het springt a.h.w. uit de lijst en rukt de toehoorder rauw op
het lijf. Een regetrechte shockwerking is het effect.
Hiermee is het afgelopen in de dodecafonie. Deze wordt door Adomo heel
dubbelzinnig gewaardeerd. Echt positief is hij alleen over enkele latere werken. In de
dodecafonie heerst systeemdwang. De hoogste vrijheid blijkt in onvrijheid om te
slaan. Er is niets voorgegevens meer, de kunstenaar heeft in zijn vrijheid ook de
tonaliteit zelf in regie genomen. Er is niets meer in het werk dat hij niet zelf gemaakt
heeft. Maar de onvrijheid blijkt erger dan ooit te zijn. Nu het subject de uiterste
consequenties heeft getrokken uit de rationalisering, die zich reeds in de evenredigzwevende stemming manifesteerde, wordt hij er het slachtoffer van.
Zo is de twaalftoonsmuziek uitdrukking van de dialectiek van de verlichting als
een dialectiek van beheersing: "Musik welche der historischen Dialektik verfiel, hat
daran teil. Die Zw61ftonmusik ist wahrhaft ihr Schicksal. Sie fesselt die Musik,
indem sie sie befreit. Das Subjekt gebietet Ober die Musik durchs rationale System,
um selber dem rationalen System zu erliegen (...) Keine Regel erweisst sich als
repressiver denn die selbstgestellte. Ihr Ursprung in Subjektivitiit gerade wird zur
Zufalligkeit beliebiger Setzung, sobald sie sich positiv dem Subjekt als regulative
Ordnung entgegenstellt (...) Die totale Rationalitat der Musik ist ihre totale Organisation:'04 De totale beheersing door het subject van het voorgegevene brengt
hem terecht in de slechte dialectiek van ijzeren wetmatigheid en blinde toevalligheid.

Het innerlijk karakter van «zo moet het zijn" dat de muziek van Beethoven nog
had, is voor de twaalftoonsmuziek onbereikbaar. Beethovens muziek had nog dat
karakter omdat iets voorgegevens en objectiefs subjectief toegeeigend werd, een
toeBigening die het subject niet tekort deed maar bevestigde: «Beethoven hat den Sinn
von Tonalit aus subjektiver Freiheit reproduziert. Die neue Ordnung der Zwdlftontechnik 18scht virtuell das Subjekt aus. n 105
Noemen we nu een aantal punten waarop de twaalftoonsmuziek volgens Adorno
eigenlijk mistukt. Het grondprincipe van Adorno's gedachten is eigenlijk heel simpel.
Wanneer de twaalftoonsmuziek zo bezig is met vormen als de sonate enerzijds en de
polyfone vormen anderzijds, dan is zij bezig met vormen die hun waarde binnen het
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tonale systeem bewezen hebben. Nu beide echter in de atonaliteit tot een synthese
komen, bereiken zij deze synthese alleen op kosten van hun specificiteit.
Allerlei harmonieen die Sch6nberg voor ogen zweefden, zijn iets heel anders
geworden. De toepassing van de fugatische vormen kunnen in de atonale muziek niet
meer op hun juistheid gecontroleerd worden door, zoals in het tonale stelsel, bij het
stemmenweefsel middels een akkoord de ontbrekende tonen toe te voegen. Dit middel
tot toetsing was de praktijk van de generale bas maar ontbreekt in Sch6nbergs idee
van een synthese van zelfstandige stemvoering en begeleiding. De integratie van
horizontaliteit en vertikaliteit mislukt. De akkoorden die in de praktijk van de
generale bas aan het stemmenweefsel worden toegevoegd gedragen zich ook principieel anders dan de akkoorden in de akkoordenvoortgang van de homofone muziek.
In de sonate schrijden eigenlijk de akkoorden voort in een cadens en in een modulatiepatroon en niet de horizontale stem, zoals in de fugatische vorm, zo meent

Adorno.
Ook de sonatevorm doet in de twaalftoonsmuziek niet meer haar specifiek eigen
werk: het tegenover elkaar stellen van verschillende toonaarden. Ze mist de contrasten die opgebouwd wordt door de modulaties en ook de spanning tussen modulaties
die naar verwante en die naar ver weg gelegen intervallen gaan. Alles wat met
opbouw van verwachtingen en de vervulling ervan te doen heeft, verdwijnt. De
traditionele sonatevorm bevestigt steeds weer de tonaliteit juist doordat ze de
verschillende toonaarden in thematische arbeid tegenover elkaar stelt. Thema's
kunnen zinvol herhaald worden omdat ze in steeds verschillende toonsoorten herhaald
worden. De oorspronkelijke toonsoort blijkt weer «fris" gesteld te zijn in de reprise
na de zwerftocht over de verschilldende toonsoorten. Maar ook de thematisch arbeid
komt nu in de nieuwe synthese volgens Adorno tekort. De thematische ontwikkeling
verliest de juiste verhouding van gesteld thema en doorwerking. Net als bij de
polyfone vormen ontstaat hier volgens hem het gevaar van een ongedifferentieerd
continuum, een totaliteit van noch thema noch doorwerking. Adorno vreest vaak een
abstract integralisme.
Er ontstaat een discrepantie tussen het systeem en het oor. Op zijn manier komt
Adorno ietwat tegemoet aan het verwijt van intellectualisme van de verontruste
burger. Het oor kan bij de toepassing van de fuga en de sonate niet meer onmiddellijk horen of de compositie klopt. Het al of niet kloppen kan alleen vanuit het
systeem begrepen worden.
Vervolgens stoten we op refiectiefenomenen. Nu de vormen, zoals de sonate en
de fuga, niet meer samensluiten met de tonaliteit waarin ze gebeuren en dus ook niet
meer samenvallen met wat ze daarin te vertellen hebben, trekken ze de aandacht naar
zich toe. De vorm treedt a.h.w. als procedure op de voorgrond. Zo wordt niet meer
fn de sonatevorm, maar m6t haar gecomponeerd. Nu de vorm niet meer specifiek
wordt ingevuld met dat wat ze binnen de tonaliteit kan vertellen, wordt ze « formeel".
In de «Asthetische Theorie" rekent Adorno deze toedracht tot de reflectiefenomenen
in de kunst. Wanneer men niet meer in de sonatevorm componeert, dan moet men

De hedendaagse situatie van de kunst

263

haar "platoonse" idee formeel "auskonstruieren". Het blaaskwintet van Sch6nberg is
een dergelijke sonate. 106

Ook het melodieuze element in de muziek wordt volgens Adorno "onspecifiek".
Doordat altijd, om de ver weg gelegen intervallen de kans te geven, iedere herhaling,
en daardoor iedere hiErarchie van intervallen die zich uit in leidtoonwerking,
vermeden moet worden, mist de melodie zijn eigen verloop van ontwikkeling en
onstaat de onbepaalde "omtrek" van een melodie. Adorno stoort dit als «das gewisse
Unge hr" van de melodie. Voor het thema betekent dit dat het zich vaak in de
twaalftoonsreeks niet melodieus kan profileren, waardoor de nadruk op de ritmische
karakteristiek ervan valt. Het ritme gaat met de winst van de twaalftoonsmelodie
strijken.
De abstracte verzoening manifesteert zich het ergst in wat Adorno noemt de
dissociatie van de muzikale tijd. In dit muzikale fenomeen toont zich volgens Adorno
tegelijk manifest het maatschappelijke fenomeen waarvan de muziek de uitdrukking
is. Van de sonatevorm hebben we al gezegd dat deze voor Adorno juist de dynamiek
van het burgerlijke tijdsbewustzijn uitdrukte. Juist de sonate zegt dat de bestemming
van de menselijke geschiedenis er niet is zonder de act van de menselijke subjectiviteit zelf. De bestemming is niet alleen maar voorgegeven, want dan is ze heteronoom, maar moet toegeeigend worden. Dat is de bron van de dynamiek van het
moderne subject. Het historische zelfbewustzijn van het moderne subject manifesteert
zich in de sonatevorm.
Nu die subjectiviteit echter integraal is geworden, heeft het corresponderende
tijdsbewustzijn zijn tijd gehad. Dit manifesteert zich nu in de nieuwe muziek. Met
toespelingen op Beethoven en Hegel drukt Adorno dit zo uit: "Hatte Beethoven das
musikalisch Seiende aus dem Nichts entwickelt, um es ganz als Werdendes bestimmen zu k6nnen, so vernichtet der spiite SchOnberg es als Gewordenes".'07 Schanberg komt zelfs dicht in de buurt van de muziek van zijn antipoden: «Der spiite
Sch6nberg teilt mit dem Jazz, und Obrigens auch mit Strawinsky, die Dissoziation der
musikalischen Zeit. Musik entwirft das Bild einer Verfassung der Welt, die zum
I los
Guten oder Argen, Geschichte nicht mehr kennt.
2.1 Het uiteenvallen van de onmiddellijke eenheid van het autonome kunstwerk

Met dit alles wil Adorno niet zeggen dat alle twaalftoonscomposities van Sch6nberg
mislukt zijn. Adorno bewondert b.v. het eerste deel van het derde strijkkwartet als
iets magistraals. Van het vioolconcert imponeert Adorno vanwege zijn expressiviteit
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vooral het laatste deel. Steeds weer maakt Sch6nbergs genie volgens Adorno tegen
de verdrukking in het onmogelijke waar.
Adorno wil wet zeggen dat in veel werken van de twaalftoonstechniek het conflict
dat Sch6nberg zijn leven lang beheerste, nl. dat tussen constructie en uitdrukking
(Konstruktion und Ausdruck) ten gunste van de constructie beslist is. In de laatste
werken van Sch6nberg is dit anders, omdat daarin het probleem zelf gezien wordt,
zo meent Adorno. Dit gegeven is kenmerkend voor Sch8nbergs «SpStstil". Door de
dissociatie van de muzikale tijd en de fragmentisering van de muziek wordt het
subject, de componist en de maatschappij tesamen, tot zichzelf gebracht: "Im
Schauer vor der entfremdeten Sprache der Musik, die nicht mehr seine eigene ist,
gewinnt es (het subject, G.S.) seine Selbstbestimmung zuruck, nicht die organische
sondern die der eingelegten Intentionen. Musik wird sichselbst als die Erkenntnis
n 109
bewusst, die grosse Musik von je gewesen ist.
Wat is nu «Spiitstil" en wat is nu muziek als kennis? Weer stuiten we hier op het
fenomeen dat aan kunst als kunst toch het karakter van zelfreflectie wordt toegekend.
Adorno heeft, geinspireerd door Goethe, de idee ontwikkeld dat bij oude mensen
zowel fysisch als psychisch de structuur van de mens zelf zich presenteert. Bij de
jonge mens verbergt deze structuur zich nog onder zowel geestelijke als lichamelijke
soepelheid en molligheid, maar bij de oude mens steekt ze kaal en star, als zodanig,
naar buiten. Maar de discrepantie tussen dit starre gebeente en de subjectiviteit van
de mens kan heel expressief zijn.
Volgens Adorno kun je bij de kunstenaar dit proces waarnemen in zijn laatste
werken. Hij heeft deze idee toegepast op de late werken, m.n. de late strijkkwartetten
van Beethoven. Deze kwartetten nu worden vaker gezien als voorbeelden van
reflectie in de muziek. Beethoven is in deze werken vaak met de conventies van de
vorm zelf bezig. Hetzelfde geldt voor het late werk van Sch6nberg dat zijn hoogtepunt vindt in het strijktrio. Sch6nberg trekt zich terug uit het zelfgemaakte regelsysteem. Maar in dit terugtrekken uit de objectieve regels toont zich, juist vanwege de
discrepantie, de subjectieve uitdrukkingsintentie het sterkst. Sch8nberg kan nu met
het systeem spelen. Dit blijkt ook uit de soevereiniteit waarmee hij naast de twaalftoonscomposities gewoon tonale werken kan schrijven.
Als zich uit de zelfgemaakte en verstarde objectiviteit terugtrekkende subjectiviteit
is de muziek van Schilnberg het toonbeeld van de ware aard van de hedendaagse
maatschappij en zo ontwerpt deze muziek een beeld van een maatschappij die, ten
goede of ten kwade, geen geschiedenis meer kent.
Met deze hoogste expressieve discrepantie van uitdrukking en constructie is ook
een eind gekomen aan het onmiddellijkheidsideaal van het autonome kunstwerk. In
dit kunstwerk was de uitdrukking organisch verbonden met de constructie, maar nu
toont zich de uitdrukking als uitdrukkelijke intentie en daarin ligt het kenkarakter van
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de moderne muziek: "Durch Kunstfeindschaft niihert das Kunstwerk sich der
Erkenntnis. Um diese kreist Sch6nbergs Musik vom Anbeginn, und daran haben von
je alle mehr sich gestossen als an der Dissonanz: daher das Gezeter Ober Intellektua-

lismus. .110
De eenheid van het autonome kunstwerk noemt Adorno hier symbolisch en deze
eenheid presenteert zich aan de aanschouwing. In die aanschouwing lijkt het alsof de
verzoening van aanschouwing en redelijkheid en verder van subject en object reeds
gelukt is. Maar deze verzoening kan niet echt gelukt zijn omdat ze maatschappelijk
niet gerealiseerd is.
Het oude autonome kunstwerk is een gesloten kunstwerk: "Das geschlossene
Kunstwerk nimmt den Standpunkt der Identit t von Subjekt und Objekt ein. In seinem
Zerfall erweisst sich die Identitiit als Schein und das Recht der Erkenntnis, die
Subjekt und Objekt einander kontrastiert, als das grOssere, als das moralische. Die
neue Musik nimmt den Widerspruch, in dem sie zur Realitit steht, ins eigene
Bewusstsein und in die eigene Gestalt auf. In solchem Verhalten schiirft sie sich zur
Erkenntnis.""' Kunst heeft juist in haar gebroken gestalte een moment van kennis.
De discrepantie tussen systeem en subjectiviteit leidt tot die van subjectieve expressie
als klacht en de zin van het kunstwerk. «Sie (die Kunstwerke) sind das verborgene
.112
gesellschaftliche Wesen, zitiert als Erscheinung.
Het autonome kunstwerk noemt Adorno hier, in de «Philosophie der Neuen
Musik", juist vanwege zijn pretentie manifestatie zijn van eenheid en identiteit,
symbolisch. Het gebroken kunstwerk noemt hij vanwege de momenten van nietidentiteit van systeem en uitdrukking en de verloren zintuiglijke onmiddellijkheid het
fragmentarische kunstwerk. In de «Asthetische Theorie" noemt hij een dergelijk
kunstwerk allegorisch. De vormen worden dan ook gekenmerkt door een zekere
uitwendigheid van het kunstwerk en wat het te vertellen heeft. Adorno interpreteert
de vormen van de moderne kunst als leerstuk, spreukwijsheid en raadsel.
Het kenniskarakter van de moderne kunst meldt zich op die manier aan: «Die
Rolle die der Chor beim spdten Sch6nberg spielt, ist das sichtbare Zeichen solcher
Zession an die Erkenntnis. Das Subjekt opfert die Anschaulichkeit des Werkes, treibt
es zur Lehre und Spruchweisheit und versteht sich als Representanten einer nicht
existenten Gemeinschaft."113 Omdat de verschijningsvorm gebroken is, heeft het
kunstwerk het karakter van een raadsel.
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2.2 Muziek van het 6'Erhabene": Hegel, Adorno en KPenek
Bekijken we de terminologie die Adorno gebruikt, raadsel, spreukwijsheid, etc,
vanuit hegeliaans gezichtspunt en weI van wat Hegel denkt over het einde van de
kunst, dan komen we voor een verrassing te staan. Hegel gebruikt de term symbolisch precies andersom als Adorno. Adorno kenschetst met de term symbolisch het
onmiddellijkheidsideaal van het kunstwerk. Dit ideaal noemt Hegel klassiek en het is
volgens hem van toepassing op de griekse kunst. Symbolisch noemt Hegel de
voorklassieke kunst waarin juist nog geen onmiddellijke eenheid bestaat. Hegel noemt
deze kunst tevens allegorisch want hij maakt dit onderscheid niet mee. Vormen van
deze symbolisch-allegorisch kunst zijn volgens Hegel inderdaad o.a. het raadsel en
de spreukwijsheid.
Hegel waarschuwt er tegen de kunst van de nog niet bereikte eenheid van
zintuiglijkheid en idealiteit, dus de symbolische, te verwisselen met de naklassieke
nieuwe discrepantie tussen idealiteit en zintuiglijkheid van het moderne kunstwerk dat
zijn gemaakt zijn laat zien. Dat moderne kunstwerk is dus voor Hegel b.v. een
symfonie van Beethoven of een Rembrandt. Binnen Adorno's terminologie zijn deze
werken voorbeelden van symbolische kunst.
Adorno is in zijn terminologie afhankelijk van Benjamin die weer gebruik maakt
van materiaal van Goethe, Creuzer en Schlegel. Zij maken onderscheid tussen
symbolische kunst die de eenheid van het algemene en het bijzondere, van het
zintuiglijke en het ideele belichaamt en allegorisch kunst als die van een uitwendige
eenheid. In de vorm van een oordeel viel dit onderscheid natuurlijk uit ten gunste van
de symbolische kunst als het eigenlijke ideaal van alle kunst.
Bekijken we nu echter vanuit Hegel wat Adorno doet met de muziek van Sch6nberg dan toont zich de verrassing. Volgens Adorno zijn dus m.n. Schdnbergs stukken
fragmentarische kunstwerken die trekken hebben van leerstukken, spreukwijsheid,
etc. Zijn stukken berusten op een gebroken onmiddellijkheidsideaal. Vanuit Hegel
gezien echter beoordeelt Adorno een modern stuk, dat al over het onmiddellijkheidsideaal heen is, door het als spreukwijsheid, raadsel, etc. te interpreteren op het
niveau van voorklassieke kunst die daar nog niet aan toe is.
Volgens Hegel heet verder die voorklassieke kunst de kunst van het «Erhabene".
Het "Erhabene" wordt vervolgens het zuiverst tot uitdrukking gebracht in de joodse
kunst omdat de joodse religie bij uitstek de religie van het "Erhabene" is. Wat
Adorno dus volgens Hegel doet is Sch6nbergs muziek interpreteren als kunst van het
«Erhabene"! Dit kan haast niet anders dan de bedoeling zijn van Adorno.
Adorno heeft in ieder geval zijn visie op Schdnberg, zoals we in het vorige
hoofdstuk zagen in de bespreking van "Moses und Aron" zo uitgewerkt. In de
«Asthetische Theorie" wordt, zoals we reeds gezien hebben, alle moderne kunst, en
dan m.n. die van Beckett, gezien als kunst van het gebroken onmiddellijkheidsideaal.
Vervolgens wordt dan deze kunst tegenover de symbolische opvatting van kunst als
allegorisch gekenschetst en gezien als uitdrukking van het "Erhabene".
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Moses und Aaron(1930), het "Kol Nidrei"(1938), "Ein Oberlebende aus Warschau"(1947) zijn de koorwerken die Adorno in de «Philosophie der Neuen Musik"
op het oog kan hebben. De laatste koorwerken van Sch6nberg, allen gedateerd na de
verschijningsdatum van de "Philosophie der Neuen Musik"(1948) zijn niet voltooide
werken op psalmteksten of zelf gedichte psalmen.
Adorno is niet de enige en de eerste geweest die de muziek van Sch6nberg als
muziek van het "Erhabene" opvat. Kienek heeft hetzelfde gedaan. Volgens hem is de
moderne twaalftoonsmuziek een muziek van de antinomie van het eindige en het
oneindige: «Denn diese Musik drOckt, wie wir gesehen haben, durch ihre Form
selbst die Antinomie von Endlich und Unendlich aus, ohne Zwischenschaltung
begrifflicher Assoziationen und ohne emotionalen Aufwand."114 In tegenstelling tot
de traditionele muziek heeft de twaalftoonsmuziek geen emotionele gesticulatie nodig
om het "Erhabene" uit te drukken, veeleer is zij de belichaming ervan. Daarom zei
een tegenstander, zo meent Kienek, dat deze moderne muziek niet in staat is het
"Erhabene" uit te drukken. Maar hij laat zich door de schijn bedriegen: "Wenn unter
dem Erhabenen, wie es jener meinte, die Beziehung zum Unendlichen zu verstehen
ist, so druckt es die neue Musik tats chlich nicht aus, denn sie tut mehr: sie stellt es
/115
dar in ihrer eigentlichsten technischen Beschaffenheit.
Maar ook Kienek beschrijft de moderne muziek veeleer in christelijke termen met
een katholiek tintje dan in joodse: «Ist es dieser Gehalt an Wahrhaftigkeit, der die
Isolierung und Entfremdung der neuen Musik verursacht, so gibt es ihrem Extremismus gleichzeitig einen nicht zu untersch8tzenden religi6sen Einschlag. Das Wort der
Schrift «Nolite conformari huic saeculo!" - hutet euch davor, euch dieser Welt
- klingt nach in ihrem in der starrsinnigen und selbst eine Gefardung
anzupassen!
des geistigen Gleichgewichts riskierende Haltung der expressionistischen neuen
Musik gegenOber den Anforderungen des Tages.#116 In zijn interpretatie van de
nieuwe muziek als kritiek op het bestaande blijft Krenek niet bij Adorno achter. Maar
de religieuze kleur ervan localiseert hij anders: "Die Sprache der neuen Musik klingt
voraus im Pathos von Fluch und Klage der Heiligen Schrift, ihre Farbe ist die der
eschatologischen Trauer, als Ahnherren ihres Weltbildes mag man Pascal und
•117
De weense
Kierkegaard, in neuerer Zeit Ldon Bloy und Karl Kraus nennen,...
satiricus Karl Kraus is de enige jood in dit christelijke gezelschap. Ldon Bloy is een
katholiek held rond de tijd van de eeuwwisseling.
De eigenaardige combinatie van de overeenkomsten en verschillen met Hegel in
Adorno's theorie geven volgens mij aan dat Adorno tegen een hegeliaanse achter-
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grond de moderne muziek joods wil interpreteren en waarschijnlijk geeft hij daarmee
ook een laat antwoord aan de katholiserende Krenek.
Bij de idee van de muziek van het Erhabene" past dan ook dat Adorno, de
moderne muziek in messiaanse termen beschrijft. De moderne muziek die in haar
"lelijkheid" de situatie van de moderne maatschappij adequaat vormgeeft, wordt door
Adorno, zoals reeds vaker is opgemerkt, beschreven in termen van de «lijdende
dienstknecht van Jahweh": "Alle Dunkelheid und Schuld der Welt hat sie auf sich
genommen. All ihr GlOck hat sie daran, das UnglOck zu erkennen; all ihre Sch6nheit,
dem Schein des Sch6nen sich zu versagen. Keiner will mit ihr etwas zu tun haben,
die Individuellen so wenig wie die Kollektiven. Sie verhallt ungeh6rt, ohne
Echo. lilli

Men kan hierbij aan de christusfiguur denken, zoals enkelen gedaan hebben, want
Sch6nberg was van plan 66n van zijn laatste koorwerken te wijden aan de tragische
relatie tussen Jezus, voor wie Sch6nberg de grootste bewondering had, en het
jodendom."9 Maar gezien de relatie van de «Philosophie der neuen Musik" met de
"Diatektik der Aufkliirung", waarin Adorno de idee van de incarnatie ten gunste van
de joodse godsopvatting heeft afgewezen, en gezien de idee van de muziek van het
«Erhabene", onderscheiden van Hegel zowel als van Kienek, ligt een verwijzing naar
het Oude Testament, naar hoofdstuk 53 uit de profeet Jesaia meer voor de hand.
Adorno is bovendien niet de eerste joodse filosoof die deze passage uit Jesaja met
een kunstwerk in verband bracht. Hermann Cohen, de invloedrijke joodse neokantiaanse filosoof ten tijde van Adorno zag een verwantschap tussen de idee van de
lijdende dienstknecht van Jahweh en Goethe's uitspraak: «Alles Vergiingliche ist nur
ein Gleichnis":20 Op deze wijze probeerde hij het joodse messianisme te verbinden
met het humaniteitsideaal van de Duitse «Bildung". In de volgende delen zullen we
nog terugkomen op dezelfde eigenaard(igheid) van Adorno's joodse kunstreligie.
Dat Adorno iets voelt van de mogelijke hegeliaanse objectie dat hij moderne
kunst bekijkt op het niveau van de voorklassieke archaische kunst mag blijken uit het
volgende citaat waarin hij beide even met elkaar vergelijkt en afzet tegen het gesloten
kunstwerk: "Erst im fragmentarischen, seiner selbst entaosserten Kunstwerk wird der
kritische Gehalt frei. Freilich nur im Zerfall des geschlossenen und nicht in der
ungeschiedenen Oberlagerung von Lehre und Bild, wie sie die archaischen Kunstwerke enthalten.•121 Het archaische kunstwerk wordt hier weliswaar beschreven als
«Oberlagerung" en niet als gesloten eenheid, maar vervolgens is deze "OberlagerA.w. blz. 126. Vgl. Hartmuth Scheible, die Kunst im Gerten Gehtsemane, in: B. Lindner und
W. LOdke, Materialien zur asthetischen Theorie Th,W. Adornos Konstruktion der Moderne,
a.w. biz.348-363, biz.363.
119. Willi Reich, Arnold SchOnberg, a.w. blz.240.
120. Herman Cohen, Der Begriff der Religion im System der Philosophie, Verlag von Alfred
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ung".in

onderscheid met het gebroken en fragmentaire moderne kunstwerk, «ungeschieden".
In deze kwestie is volgens mij niet alleen sprake van een terminologische
verwarring en een door elkaar gebruiken van hegeliaanse terminologie en begrippen
en die van Goethe, Creuzer, Schlegel, etc. Twee concepties, de romantische verabsolutering van de muziek en Hegels theorie van het einde van de kunst strijden met
elkaar in Adorno's idee van de muziek als verschijning van het «Erhabene".
Zou Adorno echt meegaan met Hegel door moderne kunst te behandelen als kunst
die al over het onmiddellijkheidsideaal heen is, dan komt hij in de grootste moeilijkheden. Dan wordt hij Ill. geconfronteerd met de gevolgen van Hegels these van het
einde van de kunst. In dit geval kan kunst nl. niet meer het hoogste kenideaal zijn,
omdat de esthetische aanschouwing, daar waar ze haar gemaakt zijn laat zien,
verwijst naar de hogere positie van het reflexieve begrip.
Ook verliest het kunstwerk zijn religieuze lading. Adorno wordt dan vervolgens
met Hegels christendom geconfronteerd. Want volgens Hegel is het heel religieus en
heel christelijk dat het moderne kunstwerk niet meer religieus is. Volgens Hegel kan
dan de muziek gewoon muziek zijn, maar voor Adorno is daardoor de muziek niet
meer de muziek van het absolute en dus niet meer verschijning, zij het een negatieve,
van de Naam zijn.
We stoten dan weer op het probleem van de kunstreligie, zij het dan een negatieve kunstreligie. Ook op dit complex komen we in het volgende hoofdstuk nog terug.
Vatten we nu de zaken betreffende de kunstgeschiedenis samen.

3.1 De tweede Weense School als de grens van de muziekgeschiedenis
Vatten we samen, dan zien we bij de interpretatie van muzikale materiaal en de
kunstgeschiedenis dat Adorno probeert kunst boven het begrip te plaatsen en zodoende het onmiddellijkheidsideaal en het ideaal van de aanschouwing te kunnen handhaven. Vervolgens moet hij aspecten van het begrip, oordeel en reflexiviteit binnen dit
aanschouwingsideaal plaatsen. In dit opzicht is Adorno romanticus onder een
hegeliaanse dekmantel. Het onderscheid met de Romantiek ligt hierin dat hij meent
dat deze eenheid uiteindelijk negatief is. Zij getuigt van moeilijkheden hier en nu van
kunst met zichzelf. Op listige wijze wordt zo de hegeliaanse opvatting overgenomen
dat het afgelopen is met de kunst wanneer de reflexiviteit erin komt.
Deze idee van een negatieve synthese zien we ook bij de verhouding van fuga en
sonate in Sch6nbergs werk. Als zelfrefiectie op de negatieve synthese van heteronome metafysica en autonome subjectiviteit, de heteronoom geworden subjectiviteit,
is het kunstwerk de representant van een nieuwe nog niet bestaande gemeenschap die
dan gedacht zou moeten worden als een positieve synthese. Deze positieve synthese
zal Adorno nooit positief aangeven, want zij is de utopie en die kan niet positief
bepaald worden.
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Naast de speculatieve verschillen in visie tussen Adorno en Hegel blijven ook nog
andere, wat meer gewone "empirische" moeilijkheden bestaan, betreffende Adorno's
visie op de verhouding van de moderne muziek van de tweede Weense School tot de
geschiedenis. Hij kan de nieuwheid van deze muziek alleen waarderen voorzover ze
nog in de lijn staat van de traditie zelf. Hij waardeert deze muziek eigenlijk niet als
iets nieuws. Dat wil hij ook niet. Voor hem is deze muziek de historische manifestatie van het wezen van de europese muziek zelf. Daarom moet hij haar in termen van
het verleden beoordelen. Adorno plaatst zich dan ook op de lijn van de componisten
zelf die inderdaad zichzelf vanuit de traditie interpreteerden.
Een echte verandering kan door Adorno niet gedacht worden. Adorno kan niet
over Webern zeggen wat Ton de Leeuw in zijn «Muziek van de twintigste eeuw"
naar aanleiding van een zelfinterpretatie van Webern zei: «Maar elders schrijft (
Webern, G.S.) hij: "Im Grunde ist meine Ouverture eine Adagioform, doch erscheint
die Reprise des Hauptthemas in Form einer Durchfuhrung, also dieses Element ist
auch drin.' En als hij daarbij ouvertures van Beethoven en Brahms citeert, moeten
we onze ogen uitwrijven. Heeft deze wonderlijk bescheiden figuur dan thch niet
begrepen welke nieuwe wereld hij geschapen heeft?I122 De Leeuw bekijkt hier
Webern vanuit de nieuwe vormenwereld van de seriele muziek en dat is muziek die
Adorno niet meer zo kan waarderen. Wie materieel gelijk heeft, Adorno of de
Leeuw, in het oordeel over de zelfinterpretatie van Webern in de lijn van de traditie,
kan ik niet uitmaken. Wel moet je zeggen dat Adorno gezien zijn uitgangspunt, het
tot stand komen van iets nieuws niet goed kan beoordelen, omdat daardoor zijn eigen
historisch begrippenkader gerelativeerd zou worden. Moeilijkhe(len met de relativering daarvan zien we ook bij de beoordeling van Strawinsky.
Ook in verhouding tot het wereldbeeld van Strawinsky is het jammer dat Adorno
niet verder ingaat op Sch6nbergs eigen wereldbeeld. Juist van Adorno die meent dat
de muziek en de kunst geen metafysische rugdekking meer heeft in een zinvolle,
eventueel pythagoreisch gestructureerde kosmos mag men meer verwachten dan
alleen maar een vermelding van de behoefte van Sch8nberg en de zijnen hun muziek
met behulp van de theosofie een plaats in de kosmos te geven. Een dergelijke
behoefte verdient een uitgebreid commentaar.

3.2 Verabsolutering van de Middeneuropese traditie: tegen Debussy, Jazz en
Strawinsky
Aan het begin van het hoofdtstuk over Strawinsky heeft Adorno als motto een
Hegelcitaat geplaatst. Hegel zegt daarin dat het geen zin heeft voor de kunstenaar van
zijn tijd om wereldbeschouwingen aan te hangen van een voorbij tijdperk, b.v door

122. Ton de Leeuw, Muziek van de twintigste eeuw, Bohn, Scheltema en Holkema, 1977, blz. 166.
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katholiek te worden. Adorno doet hier verder niets mee. Hij valt Strawinsky niet aan
op zijn gebruik van de filosofie van Maritain. Adorno verwijst verder geen enkele
keer naar Strawinsky's poatica.
Adorno schaart zich verder niet onder de critici die meenden dat Strawinsky
na
de "Sacre du Printemps" zijn radicalisme verloochend heeft. Als een echte polemicus
zoekt Adorno het een eindje verderop. Juist de «Sacre" zelf heeft al alle tendenties
van een terug naar het neoclassicisme in zich.
Adorno anayseert de «Sacre", zeker wanneer het om de sociale aspecten gaat,
met grof geweld. Is het neoclassicisme een poging terug te keren tot een verloren
gegane voorsubjectieve wereld, dan openbaart die tendentie in de «Sacre" zich als
pure regressie. Het feit dat het verhaal van de «Sacre" zich afspeelt in het heidense
Rusland met zijn offerrituelen, zegt volgens Adorno dat Strawinskys werk een
uitdrukking is van de voorburgerlijke agrarische russische ziel die nog lang niet
genoeg aan de burgerlijke subjectiviteit is toegekomen om er bovenuit te kunnen
stijgen.
Deze achtergrond geeft Adorno tevens de kans uit te halen naar de vrijages in de
moderne beeldende kunst van zijn tijd met negerplastieken en primitieve kunst.
Adorno bevalt de lijn van Picasso naar de negerplastiek niet goed. Later heeft
Adorno, toen hij het belang van Picasso in zag, in het artikel "Zum Verh tnis von
Malerei und Musik heute" geschreven dat niet Strawinsky, zoals iedereen op het
eerste gezicht zou denken, de ware muzikale tegenhanger van Picasso is, maar
uiteindelijk Sch8nberg: «Zu Picasso gehdrt nicht der Strawinsky der ihn transponiert,
sondern sein Antipode Sch6nberg." !123
In het bijzonder attakkeert Adorno de offerideologie in de «Sacre". Adorno proeft
hierin een combinatie van terug naar de natuur, naar een voorburgerlijke wereld.
Volgens Adorno liggen de neoclassicistische werken in het verlengde van deze
tendentie van de "Sacre".
Het kan haast niet anders of Strawinsky en Adorno moeten botsen. Strawinsky
keert zich tegen de romantische subjectieve expressiviteit. Daarom zegt Strawinsky
dat muziek niets uitdrukt en daarom legt hij de nadruk op het componeren als op het
maken van een ding. Adorno verdedigt de romantische muziekopvatting en daarmee
de subjectieve expressie. Zijn grote bezwaar tegen Strawinsky komt hier op neer dat
deze, juist omdat hij tegen de subjectiviteit ingaat, uiteindelijk ook handelt in strijd
met het tijdskarakter van de muziek en dat hij zo tegen het eigen wezen van de
muziek ingaat.
De verbindende schakel tussen de idee van de subjectiviteit en het tijdskarakter
van de muziek is wederom de idee van de sonate en die van de ontwikkelende
variatie. In de afwezigheid van beide samenhangende principes ligt de verwantschap

123. Adorno, Zum Verhaltnis von Malerei und Musik heute, in: Musikalische Sehriften, G.S. bd.
18, biz. 147.
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tussen de muziek van Strawinsky, Debussy en de jazz. Adorno meent vanuit zijn
opvatting van de geschiedenis deze principes zonder meer als beoordelingscriteria

voor het al of niet bij de tijd zijn te kunnen gebruiken.
Adorno raakt hier een interessant historisch probleem. Inderdaad gaat de franse
moderne muziek niet uit van de «materiaalstand" van de geschiedenis in de sonatevorm. Zo zegt Salzman in zijn «Twentieth-Century Music: an Introduction":
«Debussy was, from the start, further removed from Bach and Beethoven than
Schoenberg ever could be; la Mer has less to do with fugues and sonatas than even
the most radical works of the Viennese. " 124 Debussy stond heel onafhankelijk
tegenover de traditie van de sonate en zijn verwikkelingen, omdat de franse muziek
buiten deze ontwikkeling is blijven staan: "Although the classical abstract formulation
of tonal usage derives form the theoretical writings of Rameau, the actual evolution
of french practice has taken place quite independently of the Italian-German tonal

evolution. 9 125
Voor de moderne muziek van Debussy betekent dit het volgende. De vormen van
Duits-Italiaanse tonale muziek van de nieuwe berusten op de harmonie. Deze harmonie wordt gekenmerkt door een ontwikkeling van het ene akkoord naar het andere;
de cadens. Via een bepaalde cadens keert men naar de tonica terug, via de cadens
kan het spel van het uitspelen van de ene toonsoort tegen de andere geschieden.
Rameau heeft als eerste hiervoor theoretisch de basis gelegd door niet meer de
akkoorden te denken vanuit de opeenvolging van tonen, maar deze opeenvolging te
denken vanuit de samenklank. De opeenvolging van samenklanken maakt de cadens
Uit.

Bij Debussy mist de harmonie, de opeenvolging van samenklanken, het aspect
van een ontwikkelingsgang. Zijn akkoorden schrijden niet in een cadens voort, maar
worden alleen maar naast elkaar geplaats. Het effect van dit naast elkaar plaatsen is
coloristisch. De akkoorden roepen als klankeffecten een bepaalde sfeer op. Zij spelen
niet meer het spannende spel van het oproepen en inlossen van verwachtingen.
Adorno heeft toch grote waardering voor Debussy, maar gebruikt zijn afwijking van
de standaard van de weense klassieken om Strawinsky en de jazz aan te vallen.
Adorno bespeurt de relatie van Strawinsky tot de Franse muziek en valt hem
precies op het gebrek aan ontwikkeling aan. De procedure van de muziek van
Debussy, die ook Strawinsky toepast, is die van de 'teleurgestelde verwachting". Dit
"niet oplossen" van spanningen is in vergelijking met de middeneuropese muziek het
eigene van Debussy volgens Adorno: «Der Erfahrung des an deutscher und an
6sterreichischer Musik Gebildeten ist von Dehussy her enttiiuschte Erwartung
vertraut. Das arglose Ohr spannt das ganze Stuck hindurch, ob > es komme <: alles

124. Eric Salzman, Twentieth-Century Music, an Introduction, Prentice Hall, Englewoord
New Jersey 1974, blz. 19.
125. A.w. biz. 14.
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erscheint wie Vorspiel, PrMudieren zu musikalischen ErfOlungen, zum > Abgesang <, der dann ausbleibt. Das GehOr muss sich umschulen, um Debussy richtig
wahrzunehmen, nicht als einen Prozess mit Stauung und Auslasung, sondern als ein
Nebeneinander von Farben und Flachen wie auf einem Bild. p126 Dit effect, zo
voegt Adorno er aan toe, wordt bereikt door een functieloze harmonie. Daardoor
onstaat het ondynamische wezen van de franse muziek, waarin deze muziek volgens
hem toch verwant blijft aan haar erfvijand Wagner. Het werk van Strawinsky zet de
tendentie van de franse muziek voort: "Das undynamische Wesen der franz6sischen
Musik mag auf ihrem Erbfeind Wagner zuruckgehen, dem doch uners liche
Dynamik vorgeworfen wird. Bei ihm schon ist der Verlauf vielerorten ein blosses
Verschieben. Daher leitet sich die Motivtechnik Debussys, entwicklungslose Wiederholung einfachster Tonfolgen. Strawinskys berechnet-karge Melismen sind die
unmittelbare Nachkommen jener Debussystischen gleichsam physikalischen Motive.

n 127

Voor Adorno is juist die idee van ontwikkeling heel wezenlijk. Zij maakt het
eigene uit van de sonatevorm, vervolgens van het principe van de ontwikkelende
variatie en het daarbij behorende historische tijdsbewustzijn van het burgerlijke
subject. Ook bij Sch6nberg, zo hebben we reeds gezien, ontdekt Adorno moeilijkheden in de relatie met de geschiedenis. Daar ligt dan ook de verwantschap tussen
Sch6nberg, Strawinsky en de jazz volgens Adorno. Maar uiteindelijk refiecteert
Schdnbergs muziek op een meer adequate wijze de moeilijkheden die het hedendaagse subject met zichzelf en zijn geschiedenis heeft dan die van Strawinsky. Strawinsky
bevestigt eigenlijk onkritisch de dreigende ondergang van de subjectiviteit.
Adorno heeft later, toen hij zijn kritiek wat bijgesteld heeft, toch nooit deze
kritiek op het ontbreken van ontwikkeling en daarmee van het historisch tijdsbewustzijn van het moderne subject teruggetrokken.
Adorno's conclusie luidt dat Strawinsky de muziek van haar tijdskarakter berooft
en uiteindelijk verruimtelijkt. Strawinskys muziek getuigt voor Adorno van een puur
negatief einde van de kunst. Hij ontdoet, zo meent Adorno, de muzikale tijd van haar
karakter van ontwikkeling en behandelt haar als eindeloze herhaling. Gezien Adorno's begrip van muziek is dit het zwaarste verwijt dat hij een musicus kan maken.128

Daarom worden fenomenen die Strawinsky gemeenschappelijk heeft met SchOnberg toch uiteindelijk negatief beoordeeld. Ook, of liever, juist bij Strawinsky vinden
we fenomenen waarin met de vorm zelf gespeeld wordt en niet in de vorm gecomponeerd wordt. Net als Sch6nberg is Strawinsky dan bezig de «platoonse idee" van de

126. Adorno, Philosophie der neuen Musik, a.w. biz. 172.
127. A.w. biz. 173.
128. Th.W. Adorno, a.w. Philosophie der neuen Musik, a.w. blz. 151, 175, 176. Vgl Strawinsky,
ein dialektisches Bild, in: Quasi una Fantasia, a.w., blz.388.
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vorm zelf "uit te construeren". Maar het spel met de klassieke en voorklassieke
vormen wordt door Adorno gezien als "muziek over muziek", als niet doortastende
parodie. Hooguit kan de "L'histoire du Soldat" de toets van de kritiek doorstaan,
omdat daarin de parodie als kritiek overeenstemt met de kritiek die tekst en inhoud
van het stuk leveren op de oorlogssituatie.
Aan de jazz verwijt Adorno een mechanisch tijdsbewustijn en hij wijst op de
verwantschap van het coloristisch akkoordgebruik, wederom, met het franse impressionisme. Adorno vermeldt dan ook de voorkeur van Duke Ellington voor Debussy.
Jazz is niet, zoals de muziek van Sch6nberg, einde van de kunst in de vorm van
authentieke kunst. Jazz is ook niet het einde van de kunst in de realisering van de
utopie. Jazz is op allerlei mogelijke wijzen het valse einde van de kunst: "Jazz ist die
falsche Liquidation der Kunst: anstatt dass die Utopie sich verwirkliche, verschwindet
sie aus dem Bilde. n 129
Voor Adorno staat voorop dat de moderne muziek van de Weense School de
legitieme erfgenaam is van de ontwikkelingen in de Duits-Oostenrijkse muziek van
Bach naar Beethoven. Maar Adorno heeft nooit gerechtvaardigd waarom nu speciaal
de ontwikkelingen rond de sonatevorm van de weense klassieken tot en met Sch6nberg, nu gepriviligeerd zijn tegenover de ontwikkelingen van de franse muziek.
Bij Sch6nberg speelt nationalisme een rol. De hele thematiek van de synthese van
Bach en Beethoven is at in de negentiende eeuw doordrenkt met nationalistische
sentimenten. Schdnberg zelf meende dat hij met zijn twaalftoons muziek de Duitse
muziek weer voor honderd jaar van de eerste plaats verzekerd had. Adorno neemt dit
gewoon van Sch6nberg over. Maar bij hem speelt verder de parallellie tot de Duitse
filosofiegeschiedenis een rol. Zo zegt Adorno b.v. in zijn kritische bespreking van
Schanbergs muziek: "Sie bringt die Tendenz der gesammten Geschichte der europ schen Musik seit Haydn, wie sie mit der gleichzeitigen deutschen Philosophie aufs
.130
engste verschrankt is, zum Stillstand.
In deze parallellie ontdekt Adorno utopische tendenties die in feite in de huidige
burgerlijke maatschappij niet waargemaakt, integendeel geblokeerd zijn. In de
"Dialektik der Aulkidrung" beschrijft hij de relatie tussen de Duitse filosofie en de
Duitse muziek als volgt: "Nachdem die Utopie, die der franzilsischen Revolution die
Hoffnung verlieh, miichtig zugleich und ohnmiichtig in die deutsche Musik und
Philosophie eingegangen war, hat die etablierte bOrgerliche Ordnung Vernunft
vollends funktionalisiert. .131 Deze utopische parallellie van politiek, muziek en
filosofie zou doorbroken worden door Debussy en zijn navolgers een volwaardige
plaats in de muziekgeschiedenis te geven. Strawinsky wordt door Adorno eerder
gerekend tot het burgerlijk establishment dat de rede functionalistisch hanteert.

129. Adorno, Zeitlose Mode. Zum Jazz, in: Prismen, in: a.w. biz. 137.
130. Th.W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, a.w. blz.99.

131. Dialektik der Aufklarung, a.w. biz.108.
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4 Synesthesie en het einde van de kunst in de kunst

De kritiek op Strawinsky dat hij de muziek verruimtelijkt heeft Adorno op een spoor
gezet dat leidt tot een aparte opvatting van de verhouding van de kunsten tot elkaar
en tot de idee van de kunst die wederom zijn voorbode heeft in de Romantiek, m.n.
in de filosofie van Schlegel.
Adorno ziet de verruimtelijking van de muziek bij Strawinsky in een samenhang
met de schilderkunst. Hij meent nl. dat met de verruimtelijking het picturale principe
het gewonnen heeft van het muzikale. Hij spreekt over een «Pseudomorphose" van
de muziek aan de schilderkunst. Het objectiverende en fixerende element in de
schilderkunst, die altijd aan de dingwereld gebonden blijft, wint het daarmee van het
vrije, expressieve en transcenderende moment in de muziek.
Adorno maakt in zijn gedachtengang natuurlijk gebruik van het feit dat Debussy's
muziek geassocieerd werd met de impressionistische schilderkunst en die van
Strawinsky met het cubisme. De diepere grond ervan ligt natuurlijk in het ontbreken
van het dynamisch principe van het "worden" en de ontwikkeling in de franse
muziek. Inderdaad wordt het gebruik van de harmonie van Debussy's muziek altijd
in picturale termen beschreven als het naast elkaar plaatsen van klankvlakken met een
coloristisch effect.
In de "Philosophie der Neuen Musik" verbindt Adorno deze theorie van de «Pseudomorphose" van de muziek aan de schilderkunst reeds met Wagners idee van het
"Gesamtkunstwerk". Wagner nu had de pretentie in zijn opera's alle kunsten te verenigen in dEn kunstwerk. Deze synthese leidde volgens Adorno daartoe dat de perfecte
muzikale opvoeringen plaatsvonden te midden van de stoffigste decors. Net zo goed
als er geen vreedzame coexistentie bestaat van de kunstwerken naast elkaar in het
132
museum, zo is er volgens Adorno ook geen pantheon van de kunsten naast elkaar.
De relatie tussen schilderkunst en muziek hield Adorno natuurlijk ook bij Sch6nberg bezig. Sch6nberg was geen onverdienstelijk schilder en was bovendien zelf
bezig met experimenten in de trant van het "Gesamtkunstwerk". Hij componeerde
zijn "GlOckliche Hand" als een eenheid van muziek, schilderkunst en lichtkunst. Hij
wilde in dit werk gebaren, kleuren en licht behandelen als tonen waarmee je muziek
kunt maken. 133 Bovendien stonden Sch8nberg en Kandinsky in een uitwisselingsproces waarin beiden probeerden de principes van de kunst van de ander voor de eigen
kunst vruchtbaar te maken.
Adorno gebruikt deze motieven nu voor twee zaken. Enerzijds kan hij deze
motieven positief gebruiken om de verhouding te bepaten van de idee van de kunst
132. Philosophie der neuen Musik, a.w. biz. 175, voetnoot.
133. Zie SchOnbergs Breslauer Rede uber Die gluckliche Hand-, in: Arnold Schonberg, Wassily
Kandinsky: Briefe, Bilder und Dokumente einer aussergewonlichen Begnung, DTV, Monchen
1983, blz. 128. Vgl. Th.w. Adorno, Zum Verhaltnis von Malerei und Musik heute, a.w.
biz. 140-149.

276

Geschiedenis en einde van de kunst

tot de verschillende kunsten zonder filosofisch een begrip van kunst of de idee van
kunst als zodanig te moeten vormen. De kunsten zijn veel te heterogeen om onder
6dn begrip van kunst gesubsumeerd te kunnen worden. Anderzijds, en hiermee in
combinatie, gebruikt hij deze motieven om een proces in de moderne kunst, nl. de
grensoverschrijding van de kunstsoorten, te kenschetsen. Typisch Adorniaans komt
dan het volgende resultaat tot stand. Het begrip van de kunst kan niet van buiten af
gevormd worden, maar moet opgespoord worden in hedendaagse ontwikkelingen in
de kunst. De hedendaagse ontwikketing in de kunst van de grensoverschrijding en
promiscuiteit van de kunsten produceren een synthese van de kunsten waarin de idee
van de kunst zelf zichtbaar wordt. Maar deze synthese is, wederom negatief, en duidt
op de vertwijfeling aan het autonome kunstwerk en zijn onmiddellijkheidsideaal. Dat
is de achtergrond van Adorno's reeds geciteerde stelling dat happenings "Gesamtkunstwerke" zijn als totale antikunstwerken.
Bij Adorno vinden we dus geen theorie over de verschillende kunsten die
geordend worden naar de verschillende zintuigen en daarmee samenhangende
verhoudingen van zintuiglijkheid en idealiteit. Een dergelijke theorie veronderstelt dat
we ons een idee van kunst kunnen vormen als de onmiddellijke eenheid van zintuiglijkheid en idealiteit die concreet wordt in de verschillende vormen van menselijke
zintuiglijkheid. Maar Adorno wil nu een keer, zoals we reeds vaker gezien hebben,
niet filosofisch een idee van de kunst vormen, maar deze idee a. h.w. direct aftezen
van de processen die in de kunst gaande zijn: "Die philosophische Synthesis in der
Idee von K,inst, welche Ober das unmundige Nebeneinander ihrer Gattungen hinaus
wollte, richtet sich durch ihr entfliessende Urteile wie das Hegelsche Ober die Musik
oder jenes, mit dem Schopenhauer der Historienmalerei eine Nische reserviert. DafOr
niihert sich solcher Synthesis das Bewegungsgesetz der Kunst selbst. -134
Enkele van de fenomenen die getuigen van een synthetiserende beweging van de
kunsten tot de kunst zijn al genoemd. Naast de happening noemt Adorno de grafische
partituur, mobiles en bouwwerken van de architekten Wotruba en Scharoun die zich
op de grens van de plastische beeldhouwkunst bewegen.
Adorno noemt deze processen "Verfransung" of wel "verrafeling" van de
kunstgenres. In deze processen komt de idee van kunst tot stand: "DafOr streben die
einzelnen Kunstgattungen ihrer konkreten Verallgemeinerung zu, einer Idee van
Kunst schlechtweg. 135 De kunsten kunnen concreet in de kunst verenigd worden,
omdat nu in iedere kunst een proces van vergeestelijking plaats vindt, een proces van
desintegratie van de eenheid van zintuiglijkheid en geestelijkheid. Een voorbeeld
daarvan hebben we al gezien in de twaalftoonsmuziek van Sch8nberg. Maar Adorno
interpreteert op dezelfde manier de abstracte schilderkunst.

134.
135.

Th.W. Adorno, Die Kunst und die Konste, in: Ohne Zeitbild, G.S., bd. 10.1, biz.436.
A.w. biz.438.
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Om zijn these te adstrueren neemt Adorno het manifest van de abstracte schilderkunst onder de loupe: Kandinskys "Ober das Geistige in der Kunst". Met name uit
de theorie over de symbolische waarde van de kleuren concludeert Adorno dat, nu de
kleuren hun relatie tot de concrete zintuiglijke dingen verloren hebben, de kleuren in
Kandinskys theorie eigentijk hun betekenis van buitenaf opgelegd krijgen. Met een
beroep op Hegel noemt Adorno dit abstract. Verder spreekt Adorno hier over
allegorese. Alleen onder deze voorwaarde van de dissociatie van geestelijkheid en
aanschouwelijkheid in iedere afzonderlijke kunst kan, omdat daardoor de zintuiglijkheid aan concreet onderscheiden kwaliteit verliest, een soort synthese van de kunsten
in de kunst tot stand komen.
Adorno waardeert dus het moderne programma van de synthese van de kunsten
in de kunst uiteindelijk negatief. Bekijken we ook eens wat Adorno zegt over het
moderne manifest van de gedachte van de synesthesie: het gedicht "Voyelles" van
Rimbaud. "A noir, E blanc, I rouge, U vert, 0 bleu, voyelles, je dirai quelque jour
vos naissances latentes: Adorno interpreteert dit gedicht als een leergedicht: "Die
Belehnung von Lauten mit Farben, die mit ihnen in keinem Zusammenhang als dem
der bedeutungsfernen Gravitation der Sprache stehen, emanzipiert das Gedicht vom
Begriff. Zugleich indessen Oberantwortet die Sprache als Instanz das Gedicht der
Technik: die Charakteristik der Vokale ist nicht sowohl deren assoziative Verkleidung als eine Anweisung, wie sie im Gedicht sprachgerecht zu verwenden seien.
Auch die > Voyelles < sind ein Lehrgedicht. n 136
De term "leergedicht" zijn we ook al bij Sch6nberg tegengekomen. Adorno ziet
in de poazie van Verlaine en Rimbaud en van hun navolger George een toenadering
tot de muziek, maar zo meent hij, die toenadering gaat uiteindelijk ten koste van het
zintuiglijke karakter van de potzie. Maar daarin verschilt de poazie precies van de
muziek waaraan ze een voorbeeld neemt. Zowel de muziek als de dichtkunst zoeken
het andere, het incommensurabele van het begrip. Maar van dit incommensurabele
van de poezie zegt Adorno: "Das ist nicht das metafysische Absolutum, auf welchem
die erste deutsche Romantik und ihre Philosophie bestand. Triiger des Inkommensurabelen ist nicht zufallig der Ton: es ist nicht intelligibel sondern sinnlich. I 137
Adorno gaat dus niet mee met de visie van Rimbaud op zijn eigen onderneming.
Rimbaud was op zoek naar een nieuwe zintuiglijkheid. Adorno ziet zijn poging als
een verloren gaan van specifieke zintuiglijke kracht! Vervolgens heeft in de moderne
muziek van Sch6nberg ook de muziek aan kracht van zintuiglijke onmiddellijkheid

ingeboet.

Vanuit het begin van de moderne poazie, Rimbaud, en de moderne kunst in het
algemeen legt Adorno graag een band met de Romantiek. Zo stelt hij dat het
programma van de vermenging van de kunsten ree(is bij Schumann voorkomt die

136. Th.W. Adorno, George und Hoffmansthal, in: Prismen, biz. 197.

137. T.a.p.
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meende dat de esthetica van de ene kunst ook van toepassing kon zijn op de andere.
Maar tevens ziet hij dan die moderne kunst als einde van de kunst en daarmee als
uiting van vertwijfeling van het romantische ideaal. Deze zelivertwijfeling manifesteert zich in het uiteenvallen van de onmiddellijke eenheid van het zintuiglijk
aanschouwelijke en het geestelijke.
Hoe de kunsten nu concreet een synthese vormen illustreert Adorno met het beeld
van het orkest. Hoewel het samengesteld is uit verschillende instrumenten wier
klankldeuren niet in een directe continuTteit staan, heeft het orkest als doel toch een
homogene klanktotaliteit. Dit geldt ook van het begrip van de kunst. Het begrip van
de kunst mag zeer zeker niet als een "Gattung" gevat worden dat de kunsten onder
zich bevat, maar toch is er volgens Adorno dan toch iets waars aan de idee van "de
kunst": "Trotzdem hat der Begriff der Kunst sein Wahres.Auch im Orchester steckt
die Idee als Farbtotale als Telos seiner Entwicklung. GegenOber den KOnsten ist
Kunst ein sich Bildendes, in jeder einzelnen insoweit potentiell enthalten, wie eine
jede streben muss, von der Zufiilligkeit ihrer quasi naturalen Momente durch diese
hindurch sich zu befreien". Maar, zo voegt Adorno er onmiddellijk aan toe: «Eine
solche Idee der Kunst in den KOnsten ist aber nicht positiv, nichts in ihnen einfach
m 138
Vorhandenes, sondern einzig als Negation zufassen
Negatief is de kunst in de kunsten op twee wijzen aanwezig. Enerzijds weer zd
dat alle kunsten daarin overeenkomen dat ze de empirische realiteit door haar te
transcenderen tegelijk negeren. Maar dit is dus voor Adorno geen positief begrip van
kunst. Anderzijds staan natuurlijk alle kunsten, ieder op hun eigen manier, in de
empirische realiteit die ze ook tevens verwoorden, maar vervolgens kan Adorno deze
verhouding niet positief bepalen. Kunst, zo meent Adomo, mag niet op 6dn van de
twee momenten noch op de tweeheid ervan zelf vastgepind worden. Op deze wijze
ontsnapt Adorno weer, tot nadeel van alle duidelijkheid, aan een positieve begripsbepaling.
Twee deficiBnties veroorzaken m.i. deze onduidelijkheid. Zoals we reeds gezien
hebben, wil Adorno nooit stellen dat in het kunstwerk het 'bestaande' zelf een
doorschijning en realisering "is" van transcendentie. Ten tweede kan Adorno
vervolgens op grond hiervan geen theorie van de specifiek verschillende zintuigen
hebben. Met een dergelijke theorie zou hij kunnen zeggen dat in de verschillende
zintuigen ieder op eigen wijze die transcenderende beweging vorm geven, maar
daarmee zou tevens gezegd zijn dat deze beweging reeel is in de zintuigen en in het
bestaande.

Vervolgens meent Adorno dat een objectieve zin, waarvan kunst de belichaming
zou moeten zijn niet meer bestaat en dat daarom het begrip van kunst negatief moet
zijn. Dit negatieve begrip van kunst manifesteert zich in de 'Verfransung der
KOnste". De totaliteit van alle kunsten is een negatieve synthese: «Die Geschichte der

138. Adorno, Die Kunst und die Konste, in: Ohne La.w. blz.448.
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neuen Kunst ist in weitem Mass die nach unwiderruflicher Logik verlaufende von
metaphysischem Sinnverlust. So gewiss die Kunstgattungen ihren eigenen Bewegungsgesetzen nach nicht in ihren Zohnen verbleiben m6chten - die Impulse der

KOnstler, die sie widerstandslos fast in jene Tendenz einstimmen lassen, sind mit
dem Verlust an Sinn eng verwachsen. I 139
De hedendaagse kunst staat in een wereld zonder zin en manifesteert dit in
zichzelf door tegen haar zin als een in zich zinvolle samenhang, als onmiddellijke
eenheid van het zintuiglijke en het geestelijke in te gaan. Kunst wil niet meer de
schijn van zin geven te midden van een zinloze wereld. Dan gaat ze tegen haar eigen
zin en daarmee tegen haar eigen begrip in: "Es ist, als knabberten die KunstgattunM 140
gen, indem sie ihre festumrissene Gestalt negieren, am Begriff der Kunst selbst.
Kunstwerken zijn daardoor niet meer dingen waarin iets van een "zin" van de
wereld, ook van de dingwereld verschijnt, maar dingen waarvan we niet weten wat
ze zijn. Echte grote moderne kunstwerken zijn van dit soort "dingen". Zij zijn de
nachtmerrie van hun eigen afschaffing: het einde van de kunst.
Bekijken we deze idee nogmaals vanuit de Romantiek en nemen we nog eens het
proefschrift van Walter Benjamin als criterium. Daar vinden we inderdaad de idee
van een continuum van alle kunsten in de idee van de kunst terug als een idee van
F.Schlegel.
De hoogste algemene eenheid van alle kunsten wordt door Schlegel tegelijkertijd
als een hoogt individuele eenheid gesteld. De idee van de kunst komt individueel tot
"Darstellung" in een «Gesamtwerk". Interessant is de kritiek die Benjamin op deze
idee van Schlegel en Novalis geeft want deze kritiek is zonder meer van toepassing
op Adorno. Voor het motief van Schlegel heeft Benjamin wel begrip, en dit motief
is hetzelfde als dat van Adorno, maar de uitwerking daarvan berust op een denkfout:
"Dies Motiv war das Bestreben, den Begriff der Idee der Kunst vor dem Missversuindnis zu bewahren, er sei eine Abstraktion aus den empirisch vorgefundenen
Kunstwerken. Er wollte diesen Begriff als eine Idee im Platonischen Sinn, als ein
«proteron tei Phusei", als den Realgrund aller empirischen Kunstwerke bestimmen,
und er beging die alte Vermengung von abstrakt und allgemein, wenn er ihn darum
zu einem Individuellen machen zu mussen glaubte. 99 141
Zeker geldt voor Adorno dat hij in zijn kritiek op het begrip abstract en algemeen
door elkaar haalt. Zeker geldt voor Adorno dat hij daardoor de idee van de kunst
hypostaseert tot iets zelfstandigs tegenover de kunstwerken en de kunsten. In de lijn
van de traditionele kritiek op Plato zou Hegel deze hypostasering nu juist platonisme
noemen. Hegel draait dan ook de verhoudingen precies andersom. Hij erkent dat de
idee van de kunst alle kunsten in een totaliteit verenigt, maar dat deze totaliteit pas
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in de verschillende zintuiglijke vormen tot onderscheiden werketijkheid komt. Bij
Schlegel vindt je de eigenaardige idee van een onzichtbaar kunstwerk dat ten
grondslag ligt aan en zich ontwikkelt in de verschillende kunstwerken. Ook bij
Adorno vindt je een idee die daarop lijkt. We zijn een dergelijke idee al tegengekomen in zijn interpretatie van de muziekgeschiedenis. In het volgende deel zullen we
bij Adorno sporen tegenkomen van een onderscheid tussen «erscheinende Kunstwerke" en het kunstwerk als "Ding-an-sich". Hoezeer dit alles met de verwisseling van
het abstracte en het algemene te doen heeft, hoezeer vervolgens de weigering een
algemeen begrip te vormen leidt tot de verzelfstandiging van het abstracte, hoe dit
alles dus Adorno zelf overkomt, blijkt uit zijn interpretaties van de "ismen" in de
moderne kunstgeschiedenis.
In verband met het expressionisme en surrealisme zegt hij dat hun impulsen zich
niet per se in grote kunstwerken realiseren en dat er daarom sprake is van een
overwicht van "de kunst" over de kunsten: «Ein Aspekt der Ismen gewinnt heute erst
seine Aktualitht. Der Wahrheitsgehalt mancher kOnstlerischer Bewegungen kulminiert
nicht durchaus in grossen Kunstwerken. Benjamin hat das am deutschen Barockdrama
dargetan. Vermutlich gilt Ahnliches fur den deutschen Expressionismus und den
franz8sischen Surrealismus, der nicht zufallig den Begriff Kunst selbst herausforderte
- ein Moment, das seitdem aller authentischen neuen Kunst beigemischt blieb. Da
sie aber gleichwohl Kunst blieb, wird man als Kern jener Provokation die Pr8ponderanz der Kunst Obers Kunstwerk suchen durfen. Sie verkdrpert sich in den Ismen.
Was unterm Aspekt des Werks als Mislungen oder blosses Beispiel sich prasentiert,
bezeugt auch Impulse, die kaum mehr im einzelnen Werk sich objektivieren kOnnen;
9,142
solche einer Kunst, die sichselbst transzendiert; ihre Idee wartet der Rettung.
Adorno's afkeer van surrealistische kunstwerken past weer mooi in de these van
het einde van de kunst, want zo wordt volgens Adorno het begrip kunst uitgedaagd.
Zijn idee van het fragmentarisch karakter van kunstwerken, geinspireerd door
Valdrys opvatting dat alle kunstwerken eigenlijk voorstudies zijn van werken die zelf
nooit lukken. verleidt hem tot uitspraken over impulsen in de kunst die niet meer in
de afzonderlijke werken gerealiseerd worden, maar die verwijzen naar een kunst die
zichzelf transcendeert: «Die Utopie der Kunst Oberflugelt die Werke. „143
Hegel ziet de idee van de kunst alleen maar retel aanwezig in de verschillende
kunsten en kunstwerken. De idee van kunst als juist in de zintuiglijkheid zich
manifesterende idee komt alleen tot voltooiing in de afzonderlijke kunstwerken die
allen op de afzonderlijke zintuigen gebaseerd zijn. Daarom zegt Hegel, de verschillende elementen van de idee van het schone analyserend: "so haben wir drittens noch
diesen Kreis des im Elemente des Sinnlichen sich verwirklichenden Kunstwerk zu
uberschauen. Denn erst durch diese letzte Gestaltung ist das Kunstwerk wahrhaft

142. Asthetische Theorie, a.w. biz.44-45.
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konkret, ein zugleich reates, in sich abgeschlossenes, einzelnes Individuum.
Hegel gebruikt voor de idee en het ideaal van de kunst ook wel eens de term "das
ideale Kunstwerk", maar voegt er dan de kwalificatie «Oberhaupt" aan toe om
duidelijk te maken dat we met de idee van kunst te doen hebben.
De utopie van de kunst overvleugelt niet de werken, zij is alleen reBel in de
werken. Daarom zegt Hegel van de kunstenaar dat zijn kunstenaartschap alleen reeel
is in zijn werken. Wat hij zichzelf nog meer is dan zijn werken laten zien dat is hij
niet als kunstenaar: "Denn das H6chste und Vortrefflichste ist nicht etwa das Unaussprechbare, so dass der Dichter in sich noch von gr6sser Tiefe w re, als das Werk
dartut, sondern seine Werke sind das Beste des KOnstlers und das Wahre; was er ist,
das ist er, was aber nur im Innern bleibt, das ist er nicht. 145 Hegel is hier de
advocaat van het bijzondere en individuele!
Wanneer er toch een discrepantie tussen de kunstwerken en de idee, de utopie,
van de kunst optreedt, dan wordt hierin de eindigheid van de idee van de kunst zelf
duidelijk. De idee van de kunst blijkt niet de utopie te zijn! Hegels idee van het einde
van de kunst zegt dan dat in een bepaald soort werken de idee van lainst als zodanig
naar voren komt, waardoor het echter met de absoluutheid van de kunst gedaan is.
De beperktheid van de kunstwerken wijzen uiteindelijk op de beperktheid van de
idee van de kunst zelf: «Die Vollendung der Idee als Inhalts erscheint deshalb
ebensosehr auch als die Vollendung der Form; und die M8ngel der Kunstgestalt
erweisen sich umgekerht gleichmassig als ein Mangel der Idee, insofern dieselbe die
innere Bedeutung, fur die 8ussere Erscheinung aussmacht und in ihr sich selber real
wird".146 In de nog niet gerijpte kunstwerken van de symbolische kunst is de idee
van de kunst zelf ook nog op onvolmaakte wijze present. In de volmaakte kunstwerken van de klassieke periode is de idee zo volmaakt present, dat zij zich als idee niet
toont. Het hoort tot de idee van de kunst dat het kunstwerk zijn gemaakt zijn

verbergt.

Maar in de fase van het einde van de kunst toont zich de idee van de kunst zelf
en daarmee tevens de onvolmaaktheid of eindigheid van de idee van de kunst zelf:
"so dass die romantische Kunst also die Trennung des Inhalts und der Form von der
n 147
entgegengesetzten Seite als das Symbolische von neuem hereinbringt.
Interessant is dat Adorno met zijn opvatting van de totaliteit van alle kunsten als
idee van de kunst die zichzelf laat zien wet weer dicht in de buurt komt van Hegel.
Juist wanneer Hegel de indeling in de kunstsoorten bespreekt, spreekt hij, in de
context van een kritiek op de Romantiek en haar estheticisme, zijn lage dunk uit over
"Mittelgattungen", die net als «Zwitterarten" in de natuur, hun onderscheiden

144. Hegel, Vorlesungen uber die Asthetik, a.w. bd.
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realiteit niet kunnen handhaven en daarom machteloos zijn.148 Adorno transformeert deze kritiek weer om tot een strijd van het eigenlijke, romantische kunstideaal
met zichzelf!

5 Kort Besluit

Adorno verbindt Hegel en de Romantiek heel eigenaardig met elkaar. Enerzijds
plaatst hij met de Romantiek het kunstschoonheidsideaal boven de begrippelijke
kennis. Maar de reflexiviteit die vervolgens door deze verabsolutering in het kunstwerk geplaatst wordt, waardeert Adorno, niet zoals de Romantici, positief, maar
negatief, als einde van de kunst. Dat brengt hem in de buurt van Hegel. Maar deze
negativiteit is vervolgens uitdrukking van vertwijfeling van het ideaal van de kunst
aan zichzelf. Eigenlijk wil dit ideaal zijn absoluutheid handhaven!
Opvallend is verder dat iemand die in de beschrijving en waardering van de
sonatevorm zo de nadruk legt op ontwikkeling en geschiedenis, deze zelf, zo hebben
we in het eerste deel gezien, eigenlijk niet echt kan denken. Het historische karakter
van de kunstgeschiedenis, het verleden als verleden, komt zwaar tekort. De beoordeling van de instrumentale fuga, niet naar zijn plaats in het ten tijde van Bach geldende religieus-metafysische denkwijze, maar als een "strenge" belichaming van een
metafysische zin, als een metafysische constructie is het gevolg. Alleen dan kunnen
sonate en fuga tegenover elkaar geplaatst worden zoals Adorno het doet.
Tevens valt op dat Adorno, die het nominalistische verval van het kunstwerk
analyseert, zelf, in zijn weigering een begrip van kunst te vormen zo nominalistisch
te werk gaat. De verwisseling tussen veranderlijkheid, vergankelijkheid van kunst en
het "wordende" karakter van ieder kunstwerk berust op de identificatie van het
begrip van kunst met Edn periode in de kunstgeschiedenis, die van de autonome
kunstwerk, en vervolgens met het afzonderlijke kunstwerk.
Niet alleen in historisch, maar ook in systematisch-filosofisch perspectief valt een
geweldige verabsolutering van de autonome kunst op. Wanneer we nog eens bekijken
hoe Adorno de autonome kunst verbindt met de idee van een metafysische zinorde
die in vrijheid gereproduceerd moet worden, met "de vereniging van vrije mensen"
en met het beeld van de lijdende dienstknecht van Jahweh, dan verbaast men zich
over wat Adorno toch allemaal verwacht heeft van kunst. Tevens mag men zich
afvragen of bj Adorno de autonome kunst in de gestalte van de antikunst werkelijk
aan haar eigen pretenties en begrip te gronde gaat of aan die van Adorno.

148. G.W.F. Hegel, Vorlesungen Ober die Asthetik, a.w. bd. II, biz.263 e.v.

DEEL IV
KUNST EN LEGE TRANSCENDENTIE

Bekijken we nu de hoge, religieus-metafysische verwachtingen die Adorno van kunst
heeft, zoals we die gezien hebben bij de moderne muziek, vanuit zijn begrip van
cultuur. In zijn cultuuropvatting komen joods messianisme en het humaniteitsideaalsamen. Vanuit de verwachtingen die Adorno heeft van de cultuur kunnen we het
probleem van de eindigheid van kunst aanzetten. In Adorno's visie op cultuur treffen
we de droom aan dat het kunstwerk eigenlijk de metafysische eenheid van het ware,
het goede en het schone moet realiseren
Van Adorno's visie op cultuur gaan we over naar zijn visie op de positie van het
kunstwerk. In die visie zullen we de vermenging vinden, wederom, van een metafysisch schoonheidsideaal en van het moderne ideaal van de kunstschoonheid. Een
aantal meningen over het kunstwerk die we in het vorige deel voornamelijk in
verband met de kunstgeschiedenis besproken hebben komen nu in een meer speculatief kader terug. Vervolgens bekijken we in concreto Adorno's visie op moderne
kunst m.n. op de verhouding van "reine Kunst" ofwel «podsie pure" en het surrealisme en het werk van Beckett. Ook bij de beoordeling van de moderne kunst komt
Adorno's joodse inspiratie terug in de vorm van een negatieve kunstreligie.

1 Kunst en cultuur

1.1 De menselijk gemaakte wereld: de cultuur

Het klinkt heel vanzelfsprekend de kunst te rekenen tot de cultuurverschijnselen. We
willen deze classificatie van kunst tot cultuurfenomenen dan ook niet ontkennen,
zeker bij Adorno niet. Toch is het nuttig er even bij stil te staan omdat er iets achter
zit dat niet zo vanzelfsprekend is. Het is typerend voor Adorno dat het eigene van
cultuur bij hem niet eens zo sterk naar voren treedt wanneer hij spreekt over de
cultuur op een positieve manier, maar juist wanneer hij spreekt over het negatieve
verschijnsel van de hedendaagse cultuurindustrie.
Adorno stelt dat zijn cultuurbegrip niet ouder is dan dat van Kant en dat het uit
de Duitse traditie van de "Bildung" komt. Anders dan Kant beperkt hij echter het
begrip cultuur tot de schone kunsten, de filosofie en de religie. Zonder dat hij veel
naar Kant verwijst, blijkt verder dat Adorno's cultuurbegrip eerder veel te doen heeft
met Kants begrip van kunst dan met zijn begrip van cultuur in het algemeen.'
Adorno heeft een duidelijk "humanistisch" cultuurbegrip. Cultuur is voor hem
uiteindelijk niet dat wat het voor de culturele antropoloog is, nl. de wereld van de
mens tegenover de natuur. Bij die wereld hoort dan ook de arbeid, de techniek en de
economie. Bij Adorno horen deze zaken echter niet tot de cultuur in eigenlijke en
specifieke zin. De wereld van de arbeid, de techniek en de economie is de wereld
van het nut, van de afhankelijkheid en van de gebondenheid van de mens en deze
wereld dient tot reproduktie van het bestaande.
Cultuur begint pas echt waar ook die wereld overstegen wordt. De mens is pas
eigenlijk mens wanneer hij deze gebondenheid overstijgt. Daarom rekent Adorno
eigenlijk alleen kunst en vervolgens filosofie en ten dele religie tot de cultuur. We
verkeren duidelijk in de sfeer van de «Bildung". Pas in deze sfeer bouwt de mens
een eigen autonome wereld van dingen die op zich en omwille van zichzelf de moeite
waard zijn. Adorno kan dan ook cultuur bepalen als het zelfgenot van de geest.
Cultuur is de sfeer waarin het "Daseiende" en het dinglijke, ook als ze door de
mens gemaakt zijn, getranscendeerd worden. Dan echter houden alle voorwerpelijke
betrekkingen op, zodat het, weer typisch Adorniaans, moeilijk wordt kunst en cultuur
tot voorwerp van analyse en cultuurkritiek te maken. Zo zegt Adorno van de
cultuurcriticus: "Indem er Kultur zu seinem Gegenstand macht, vergegenstindlicht

1.

Voor Kants begrip van cultuur zie: Thomas Mertens, Kritische Filosofie en Politiek, Immanuel
Kant over oorlog en vrede, Gerard Noodt Instituut, Nijmegen 1990, biz.278.
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er sie nochmals. Ihr eigener Sinn aber ist die Suspension von Vergegensthndlichung..2
Met deze autonomie van de cultuur tegenover het dagelijks leven zijn we er nog
niet. De cultuur is juist in haar autonomie een sfeer van vrijheid binnen dit dagelijkse
leven die verwijst naar een toestand waarin het dagelijkse leven eigenlijk geheel en
at bevrijd is. Kunst verheft zich boven de wereld van de nuttigheid, maar verwijst
wel boven zich uit naar de utopie van vrijheid, gerechtigheid en verzoening met de
natuur: «Denn kein authentisches Kunstwerk und keine wahre Philosophie hat ihren
Sinn nach je sich in sich selbst, ihrem Ansich sein erschdpft. Stets standen sie in
Relation zu dem realen Lebensprozess der Geselischaft, von dem sie sich schieden.
Gerade die Absage an den Schuldzusammenhang des blind und verhiirtet sich
reproduzierenden, das Beharren auf UnabhSngigkeit und Autonomie, auf der Trennung vom geltenden Reich der Zwecke impliziert, als bewusstloses Element zumindest, die Anweisung auf einen Zustand, in dem Freiheit realisiert ware.„3 Juist als
sfeer van vrijheid en autonomie verwijst de cultuur naar de te realiseren utopische

vrijheid.
Enerzijds zijn voor Adorno culturele uitingen zelf verschijningen van vrijheid,
maar anderzijds mogen ze daarin net niet bevestigd worden, omdat dit de schijn zou
wekken dat vrijheid er al zou zijn. Eigenlijk kunnen en mogen dus bij Adorno
cultuurfenomenen niet zijn wat ze zijn. Cultuurfenomenen mogen eigenlijk niet als
cultuurfenomenen «stilstaan". Vestigt cultuur zich wel als zodanig, dan is ze een
aparte sfeer van het «Daseiende" en voorzover de transcendentie van de cultuur
stilstaat in die sfeer is ze een bevestiging van het bestaande.
Hier moeten we zeggen dat Adorno's protest tegen "verdinglijking" van de
cultuur berust op een begripsverwarring van verschillende zinnen van «verdinglijking" of «vervoorwerpelijking". Enerzijds doelt verdinglijking op het voorwerpelijke
karakter van ieder cultuurprodukt, vervolgens de objectivering tot voorwerp van
beschouwing, en anderzijds het verdinglijken van cultuurprodukten tot verplichte
onderdelen van de burgerlijke cultuur. Vervolgens rekent Adorno nog tot de valse
objectivering de instituties die de cultuur beheren en daarbij nog de sfeer van de
"Verwaltung" der cultuurgoederen.
De vrees voor verdinglijking van cultuur tot vast bezit en geetableerde instituties
doet Adorno spreken van het "tot cultuur worden van cultuur". Cultuur mag onder
geen voorwaarde een vast «Daseinsbereich" worden.
Deze weigering cultuur als cultuur te objectiveren uit angst voor een geisoleerd
"Daseinsbereich" toont dat Adorno moeite heeft met de verhouding tussen transcendentie enerzijds en anderzijds, wat je zou kunnen noemen, incarnatie bij culturele
fenomenen. Adorno kan het eigenlijk niet velen dat zaken die het «Daseiende"

2. Th.W. Adorno, Kulturkritik und Geselischaft, in: Prismen, a.w., biz. 15.
3. A.w. biz. 16.
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"
overstijgen zich zelf weer in dit "bestaande moeten incarneren. Cultuur is in ieder
geval een sfeer van verhevenheid die het niet verdraagt in termen geformuleerd te
worden van culturele waarden en cultuurgoederen. De bestaansreden van de cultuur
bestaat juist, zo hebben we gezien in de opheffing van de vervoorwerpelijking.
Daaruit volgt voor de cultitur volgens Adorno "Sobald sie selber zu > KulturgOtern < und deren abscheulicher philosophischer Rationalisierung, den sogenannten
> Kulturwerten < gerinnt, hat sie bereits gegen ihre raison d'etre gefrevelt.„4 Dit
thema kennen we allang uit Adorno's opvattingen over het begrip van het kunstwerk.
Dit verheven zijn verhindert niet dat Adorno de cultuur tevens diep ondergedompeld ziet in het bestaande. Juist in haar verhevenheid is ze ook weer een bevestiging
van het bestaande omdat ze een eiland van vrijheid binnen het bestaande is. Dit
probleem herhaalt zich weer in de verhouding tussen cultuur en cultuurkritiek. Deze
kritiek is enerzijds verheven boven de cultuur, anders was ze als kritiek niet mogelijk, maar anderzijds is ze aan de cultuur gebonden. Cultuur als transcenderende
beweging mag zich alleen maar "voorlopig" verzelfstandigen tegenover het bestaande. Cultuur als een zelfstandig iets tegenover het "Daseiende" is een voorbode van
vrijheid. Blijft cultuur bij zichzelf staan, wordt zij een "bestaand" te genieten
cultuurgoed, dan wordt ze een alibi en verhindert ze met haar "zelfstandigheid" en
"vrijheid" als apart "Daseinsbereich" de ware realisering van zelfstandigheid en
vrijheid in de utopie van de humaniteit.
Van filosofie en kunst meent Adorno: "Noch seinen sublimen Ausserungen, noch
die zartesten Bilder des Eros, noch die luftigsten Gedankengebilde von der Vers6hnung des Geistes mit der entfremdeten Welt haben davon gelebt, dass in ihrem
eigenen Sinne der Hinweiss auf die Veriinderung der gesellschaftichen Wirklichkeit
lag (...). Aber die Konsequenz ihres eigenen Sinnes zielte auf Politik (...). Das Licht
des Unzerst6rbaren an den grossen Kunstwerken und philosophischen Texten ist
weniger das Alte und vermeintlich Ewige, das selber der ZerstOrung verschworen
bleibt, als das der Zukunft. Ein jedes Geistige hat seine Wahrheit an der Kraft der
Utopie, die durch es hindurch leuchtet.„5. De relatie van cultuur tot de utopie zegt
dat de cultuur niet in het eigen bereik opgesloten mag blijven.
Het marxistische element in Adorno's filosofie is hier ook van belang. De
vestiging van cultuur in een apart bereik van het bestaande betekent de foutieve
verzelfstandiging van de geest tegenover het materiele, van de intellectuele arbeid
tegenover de handarbeid. Alleen in eenheid met het materiBle is de geest. Daarom
mag de geest niet verstarren in een apart bereik: «Der Geist wird lebendig sein in
dem Augenblick, in dem er nicht liinger bei sich selber verhdrtet, sondern der H8rte
der Welt widersteht.„6 Wanneer de tweeheid wordt opgeheven, verdwijnt ook de

4. A.w. biz. 15.
5. Adorno, Die auferstandene Kultur, in: Vermisehte Schriften, bd. 20.2, biz.462.
6. A.w. biz.464.
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hardheid van de wereld. De geest mag zijn transcenderende beweiging eigenlijk nooit
voorlopig incarneren in cultuurfenomenen. De transcenderende beweging mag haar
incarnatie alleen in de utopie zelf vinden.
Adorno beroept zich hiervoor op een grondprincipe van de Kritische theorie:
"Gerade nach kritischer Theorie fOhrt das blosse Bewusstsein von der Gesellschaft
nicht real Ober die von der Gesellschaft vorgezeichnete, objektive Struktur hinaus und
gewiss nicht das Kunstwerk, dass seinen Bedingungen nach selbst auch ein StOck
sozialer Realitat ist.„7 Het kritisch bewustzijn van de feitelijkheid is zelf nog geen
overstijging ervan. Die gebeurt pas in de veranderende praxis. Cultuur wordt pas
echt gerealiseerd wanneer de geest met haar verzelfstandiging ook de tweeheid met
de bestaande wereld in de nieuwe bestaande werkelijkheid, de gerealiseerde utopie,
opheft. Deze utopie behelst, als eenheid van het geestelijke en het materiele, ook de
opheffing van de tegenstelling tussen natuur en geest.
Bekijken we deze notie van cultuur eens tegen de achtergrond van de absolute
neergang van de cultuur in wat Adorno en Horkheimer de cultuurindustrie noemen.
De eisen die aan de eigenlijke, echte cultuur gesteld worden, worden zo duidelijker.
Tevens kunnen we zien hoe Adorno's notie van cultuur hem onderscheidt van zijn
inspiratiebronnen Kant en Hegel.

1.2 De cultuurindustrie
De term cultuurindustrie doelt niet op de industriele fabrieksmatige vervaardiging van
cultuurprodukten. Met het industriale van de term cultuurindustrie heeft Adorno de
standaardisering van de vorming van de voorwerpen van de smaak en van de smaak
zelf op het oog. Deze standaardisering bespeurt hij vooral in radio, film en televisie,
en hij meent dat deze toentertijd nieuwe cultuurfenomenen op maat gesneden
ervaringen leveren waardoor het opdoen van echte ervaringen verhinderd wordt.
Het echte kunstwerk geeft aan de beschouwer een unieke nieuwe ervaring waarin
het bestaande getranscendeerd wordt. Daarom is de esthetische ervaring eigenlijk de
echte ervaring of minstens de voorbode van de utopie van de echte ervaring. De
cultuurindustrie echter levert standaardervaringen juist daar waar ze als nieuw,
sensationeel, etc. worden aangeprezen. Het publiek transcendeert het bestaande niet
meer, maar bevestigt het als waar. De cultuurindustrie is de hoon op de ware
cultuur. Zo kunnen Adorno en Horkheimer zeggen dat in de televisie Wagners droom
van het «Gesamtkunstwerk" ironisch vervuld is.

7. Asthetische Theorie, a.w. blz.385.
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Verder wordt volgens Adorno ook de echte kunst innerlijk bedreigd door de
cultuurindustrie. Omdat de echte kunst zich af moet zetten tegen de standaardisering
van de cultuurindustrie, dreigt voor haar het gevaar van (schok)effectbejag.8
Adorno interpreteert deze cultuurindustrie met zware filosofische middelen. Hij
vergelijkt de standaardisering van de ervaringen in de produkten van de cultuurindustrie met de werkzaamheid van het schematisme in de kenleer bij Kant. Zoals we
reeds gezegd hebben, heeft het schema volgens de Kantiaanse kentheorie de functie
een overeenstemming tot stand te brengen tussen het verstand, als het vermogen van
de begrippen, en de verbeeldingskracht, het vermogen van de zintuiglijke aanschouwingen, waardoor vervolgens synthetische grondstellingen a priori tot stand komen
die ervaringsoordelen mogelijk maken.
Kant beschrijft de werking van het schematisme als een verborgen kunst waarvan
we de eigenlijke werking nooit op het spoor komen. Adorno past dit als volgt toe:
"Die Leistung, die der kantische Schematismus noch von den Subjekten erwartet
hatte, namlich die sinnliche Mannigfaltigkeit vorweg auf die fundamentalen Begriffe
zu beziehen, wird dem Subjekt von der Industrie abgenommen. Sie beschreibt den
Schematismus als ersten Dienst an Kunden. In der Seele sollte ein geheimer Mechanismus wirken, der die unmittelbare Daten bereits so priipariert, dass sie ins System
der reinen Vernunft hineinpassen. Das Geheimnis ist heute entr selt."9 Het geheim
is natuurlijk de rationaliseringstendentie in onze maatschappij, d.i. de drievoudige
wijze waarop het identiteitsprincipe in onze maatschappij onderdrukkend heerst: in
de economie door de ruilequivalentie van de waren, in de maatschappij door de
voorrang van de totaliteit boven de individuen en in wetenschap, en in de techniek
door de heerschappij van het begrippelijk-algemene over het bijzondere.
Deze rationaliseringstendens zet zich door in de cultuurindustrie waarin men
bewust ervaringen maakt, waarin we eigenlijk niets meer ervaren. Er ontstaat een
droomloze kunst juist in de droomfabrieken: "FOr den Konsumenten gibt es nichts
mehr zu klassifizieren, was nicht selbst im Schematismus der Produktion vorweggenommen w8re. Die traumlose Kunst fors Volk erfiillt jenen triiumerischen Idealismus,
der dem kritischen zu weit ging. Alles kommt aus dem Bewusstsein, bei Malebranche
und Berkeley aus dem Gottes, in der Massenkunst aus dem der irdischen Produktionsleitung. Nicht nur werden die Typen von Schlagern, Stars, Seifenopern zyklisch
als starre Invarianten durchgehalten, sondern der spezifischen Inhalt des Spiels, das
"10
scheinbar Wechselnde ist selber aus ihnen abgeleitet.
Het steeds weer andere, daarbij ingesloten de afwijkingen die de cultuurindustrie
laat zien, b.v. in de "originaliteit" van Orson Welles, zijn toch allen voorgeprogrammeerde en gestandaardiseerde afwijkingen. In deze voorgeprogrammeerde ervaringen

8. Zie resumd Oher Kulturindustrie, in: Ohne Zeitbild, a.w., biz.337.
9. Dialektik der Aufklarung, a.w. blz. 145.
10. A.w., biz.146.
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treedt ons geen .echte" werkelijkheid, geen «echte" droom meer tegemoet. De
kapitalistisch-industriele maatschappij levert in de cultuurindustrie het bewustzijn
waarin ze zelf bevestigd wordt. In deze voorgeprogrammeerde ervaringen treedt ons
niets meer tegemoet.
Niet alleen bekijkt Adorno de cultuurindustrie in het licht van Kant, ook Kant
wordt graag in het licht van de cultuurindustrie bekeken. Standaardisering, en
daarmee het verhinderen van de mogelijkheid van echte ervaringen wordt door
Adorno juist aan de Kantiaanse kentheorie verweten. De mogelijkheidsvoorwaarden
van de ervaring zijn voor Kant ook de mogelijkheidsvoorwaarden van de voorwerpen
van de ervaring. Volgens Adorno houdt dit in dat iedere echte ervaring onmogelijk
wordt. Iedere ervaring is voorgeprogrammeerd, hetgeen juist in de leer van het
schematisme tot uitdrukking zou komen: "Die wahre Natur des Schematismus, der
Allgemeines und Besonderes, Begriff und Einzelfall von aussen aufeinander abstimmt, erweisst sich schliesslich in der aktuellen Wissenschaft als das Interesse der
Industriegesellschaft. Das Sein wird unter dem Aspekt der Verarbeitung und Verwaltung angeschaut (...). Die Sinne sind vom Begriffsapparat je schon bestimmt, bevor
die Wahrnemung erfolgt, der Borger sieht a priori die Welt als den Stoff aus dem er
sie sich herstellt. Kant hat intuitiv vorweggenommen, was erst Hollywood bewusst
verwirklichte: die Bilder werden schon bei ihrer eigenen Produktion nach den
Standard des Verstandes vorzensiert, demgemass sie nachher angesehen werden

sollen.""
Met grove middelen, zo kan men wel zeggen, worden hits, schlagers, en sentimentele films aangevallen. Maar even grof is eigenlijk de aanval op Kant. We gaan
nu niet historisch-filologisch noch systematisch-filosofisch in op de juistheid van deze
interpretatie van de "Kritik der reinen Vernunft". Wel willen we deze visie relativeren door te wijzen op Kants "Kritik der Urteilskraft". Tevens willen we daarmee
Adorno kritiseren die wel de cultuurindustrie en Kants kentheorie met elkaar in
verband brengt, maar zijn eigen verwantschap met Kants "Kritik der Urteilskraft"
niet schijnt te beseffen.

2.1 Kant en de vrije ervaring
Kant kent niet alleen het schematisme van de begrippelijk "geregelde" ervaring die
in het kenoordeel ter sprake komt, maar ook het "ontregelde" vrije schematiseren.
Juist vanuit zijn visie op het kunstwerk zegt Kant: "Die Einbildungskraft als produktives Erkenntnisverm6gen) ist n8mlich sehr machtig in Schaffung gleichsam einer
anderen Natur aus dem Stoffe, den ihr die wirkliche gibt. Wir unterhalten uns mit
ihr, wo uns die Erfahrung zu alltaglich vorkommt; bilden diese auch wohl um: zwar
11. A.w. biz. 103.
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noch immer nach analogischen Gesetzen, aber doch auch nach Prinzipien die h6her
hinauf in der Vernunft liegen ( und die uns ebensowohl naturlich sind als die, nach
welchen der Verstand die empirische Natur auffassO wobei unsere Freiheit vom
Gesetze der Assoziation (welches dem empirischen Gebrauche jenes Verm6gen
anhiingt) fuhlen, nach welchen uns von der Natur zwar Stoff geliehen, dieser aber
von uns zu etwas ganz anderem, niimlich dem, was die Natur betrifft, verarbeitet
werden kann. „12

een notedop Adorno's eigen idee van cultuur. Het
vermogen van de verbeeldingskracht is in staat te functioneren vrij van zijn beperking

Kant formuleert hier in

tot het empirische verstandsgebruik. Het vermogen van de verbeeldingskracht
schematiseert vrij. Er is niet alleen een begrippelijk gebonden vorm van schematiseren die voor kenoordelen nodig is. Er is ook een vorm van schematiseren waarin de
verbeeldingskracht niet aan de beperkende invloed van specifieke begrippen gebonden
is. Zodoende kan deze een andere wereld maken waarmee we kunnen verkeren
wanneer de ervaring ons te alledaags voorkomt. Door middel van de kunst kan de
mens zelfs aanschouwing geven aan ideeen van de rede. Inderdaad is nu de natuur

weer stof, maar niet stof voor een begrippelijk regelend kenoordeel. Ze is stof voor
een kunstwerk. Op basis van het vrij schematiseren is ook de ervaring van de vrije,
niet meer verstandelijk ingeperkte natuur, de natuurschoonheid, mogelijk die de
kunstschoonheid nog overstijgt.
De schoonheidservaring verheft ons verder boven alle nuttigheidsdenken, boven
al het begrippelijke kennen en zo komen we in een begrippelijke niet objectiveerbare
sfeer terecht die toch niet irrationeel is. Dit is precies de sfeer van de geest. Juist in
deze context ziet Kant de functie van de geest erin bestaan dat hij de begrippelijke
fixaties losmaakt van de aanschouwing waardoor er beweging ontstaat en contact
tussen de zintuiglijkheid, het begrip, de verbeeldingskracht en de rede. Die beweging, die opheffing van hardheid, is de geest. Ook deze motieven hebben we bij
Adorno teruggevonden.
Het overstijgen van de nietszeggende, geregelde ervaring in de kunst is eigenlijk
de basis van het Adorniaanse cultuurbegrip. Verstaan we onder 'natuur' niet alleen
de gewone natuur buiten ons, maar ook de instituties ter behoeftebevrediging van de
menselijke natuur, dan hebben we het "Daseiendes" van Adorno. Binnen deze
verwantschap kunnen we nu ook de verschillen aangeven.
Het grote verschil ligt in de waardering van de status van die tweede eigen
gemaakte wereld van kunst en cultuur in verhouding tot de gegeven wereld. Adorno
wil het verschil tussen deze twee "werelden" in de utopie weer ongedaan maken. De
scheiding tussen cultuur en het gewone leven is voor Adorno onverdragelijk. Die
scheiding mag eigenlijk alleen maar ontstaan om haar in een en dezelfde act weer
ongedaan te maken, maar toch niet zd dat cultuur terugvalt in het bestaande. Met de

12. J.Kant,

Kritik der Urteilskraft, a.w. blz.314.

292

Kunst en lege transcendentie

afsplitsing van het bestaande, die nodig is, hoort cultuur tevens gericht te zijn op een
toestand waarin de splitsing tussen «Daseiendes" en cultuur is opgeheven. Kunst
moet uiteindelijk ook over zichzelf en het onderscheid met het bestaande heen
transcenderen "naar" de utopie van het juiste leven toe.
Deze transcendentie over het bestaande betreft ook een nieuwe verhouding van
cultuur en natuur. Hier komt een wezenlijk verschil met Kant naar voren. Bij Kant
blijft de «gewone" natuur a.h.w. staan en daarbovenop kunnen we een tweede
zelfgemaakte natuur door middel van het kunstwerk beleven. Maar ook de ervaring
van de «vrije" natuurschoonheid laat de natuurwetenschappelijk bestudeerbare natuur
onverlet. Kant wil vervolgens, wanneer hij de esthetische ervaring in een bredere
context dan die van het zuivere smaakoordeel plaatst, aantonen dat de natuur een
spoor te zien geeft van de menselijke zinverwerkelijking van als haar einddoel. Het
behoort vervolgens tot de natuur van de mens cultuur te vormen. Natuur en cultuur
staan samen in dienst van de zedelijkheid. Zo blijkt een zinvolle hierarchische
verhouding van het intelligibele en het zintuiglijke mogelijk.
Nu kent Adorno natuurlijk ook de gerichtheid op de zedelijkheid. De cultuur in
het algemeen, en kunst in het bijzonder, verwijzen naar de utopie van de goede
samenteving. Maar voor de neomarxist Adorno speelt de natuur hierbij een heel
andere rol. Zij is enerzijds materiaal voor zelfverwerkelijking, maar wordt daarin
anderzijds in haar eigen aard miskend. Vervolgens is de natuur het objectieve, en in
zekere zin het «Ding an sich" tegenover het subjectieve heerszuchtige denken. Deze
verhouding speelt ook door in de verhouding van natuur en cultuur. Ook deze
splitsing moet dus opgeheven worden in de utopie.
De cultuur verwijst ook boven zich uit naar een nieuwe verhouding van natuur en
cultuur en daarmee ook naar een nieuwe natuur. Die natuur moet eigenlijk stralen
van intelligibiliteit, zoals een kunstwerk of zoals in een volmaakt moreel leven de
goede wil in de totaliteit van alle daden en motieven tot uitdrukking zou komen. Juist
in Adorno's analyse van Kants ethiek komen we een vergelijking van de natuur met
het "intelligibele karakter" tegen: "Natur, einmal mit Sinn ausstaffiert, setzt sich
anstelle jener M6glicheit, auf welche die Konstruktion des intelligibelen Charakters
hinauswollte. I13 Deze natuur maakt de natuur als het "bestaande" en vervolgens het
kunstwerk overbodig. De cultuur heeft dus tot taak ook de tweeheid van natuur en
cultuur te transcenderen. Daarom stelt Adorno: "Zu visieren ware ein Zustand, der
weder Kultur beschw6rt, ihren Rest konserviert, noch sie abschafft, sondern der
selber hinaus ist Ober den Gegensatz von Bildung und Unbildung, von Kultur und
Natur."14
Uit deze verhouding blijkt dat Adorno, vanuit Kant gezien, intelligibiliteit op zich
niet kan denken. Pure intelligibiteit is voor Adorno een extrapolatie en geen overstij-

13.
14.

Adorno, Negative Dialektik, a.w. biz.291.
Adorno, Theorie der Halbbindung, in G.S. bd. 8, blz. 120.
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ging van de "Herrschaft" van het begrip, maar betekent een verheerlijking van de
subjectieve geest. Wat het subject overstijgt en in zijn objectiviteit aan zijn greep
ontsnapt moet bij Adorno op de een of andere manier weer natuur heten. Deze
toedracht heeft ook zijn consequenties voor de verhouding van kunstschoonheid en
natuurschoonheid. De kunstschoonheid verwijst bij Adorno boven zichzelf uit naar
een nieuwe natuurschoonheid en de natuur krijgt i.p.v. het intelligibele de metafysische kwalificatie van het «Erhabene" waarvan ook iets terugstraalt op het kunstwerk.

2.2 Hegel en de verzoening met de eindigheid
Adorno's vasthouden aan de natuur en aan het zintuiglijke lijkt enigszins Hegeliaans.
Ook Hegel kent geen pure intelligibiliteit, maar altijd de idee in een bepaalde gestalte
van verwerkelijking, d.w.z. van de zintuiglijkheid en van de natuur. Maar als
materie, hoe noodzakelijk ook, waarin de geest zich verwerkelijkt blijft de natuur
altijd ondergeschikt aan de geest. Voorzover de geest zich nog moet verwerkelijken
toont de natuur zich aanvankelijk als het «andere", maar in het verwerkelijkingsproces wordt deze vreemdheid opgeheven. Het hoort tot de eigen aard van de natuur
veranderlijkheid en veranderbaarheid te zijn zodat de geest zich daarin kan verwerkelijken. Deze perfecte verhouding toont zich in het kunstwerk zo dat het lijkt alsof het
zintuiglijke daarin zelfstandigheid gekregen heeft.
Een verdere overeenkomst met Adorno is dat de onmiddellijk menselijk gegeven
situatie, d.w.z. de «gevestigde" belangen, de feitelijke machtsverhoudingen, het
karakter van een individu, etc. als weerstand en als het heteronome tegenover de
menselijke zelfverwerkelijking op 66n lijn gesteld kan worden met de brute natuurlijke onmiddellijkheid. Adorno vat beide samen onder de term van "het bestaande" of
het "Daseiende". Ook het bestaande wordt door Adorno wel een tweede natuur
genoemd. Maar dan doelt Adorno juist op de verdinglijking van de menselijke
instituties tot een stalenhuis van natuurnoodzakelijke wetmatigheden.
Het verschil toont zich echter hierin dat Hegel de nadruk legt op het zich moeten
verwerkelijken van de mens en uiteindelijk van de idee in het bestaande. Het
bestaande is, ook als gevestigde verhouding een verwerkelijkte menselijke intentie en
daarom is ook de gegeven situatie toch de werkelijkheid van de idee in alle beperktheid.

Adorno legt de nadruk op het bestaande als verdinglijking en accentueert eenzijdig de noodzaak het bestaande te overstijgen en Adorno kan niet zeggen dat het
"bestaande, noch in de vorm van de gegeven verhoudingen noch in de vorm van de
gegeven natuur", een gestalte van de werkelijkheid van de idee, dus van de utopie is.
Het kunstwerk is vervolgens voor Hegel de verwoording en verbeelding van de
werkelijkheid van de idee in het bestaande. In het bestaande is de idee in de verstrooide feitelijkheid aanwezig, het kunstwerk vat de idee niet alleen samen, maar
geeft haar geconcentreerd in zijn eigen zintuiglijke samenhang een hogere vorm van
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bestaan waarop de betekenis van het verbrokkelde bestaande duidelijk wordt.
Daarmee is in het kunstwerk «het bestaande" zelf op een hoger niveau getild.
De omvorming in het kunstwerk is een transfiguratie van het "Daseiende"
waardoor het bestaande zo doorlicht wordt dat de idee er in doorschijnt. Dit doorschijnen van de idee wordt ons in het kunstwerk weer in een, nu gemaakte, zintuiglijke ervaring gegeven. Voorzover het kunstwerk zijn gemaakt zijn verbergt en de
idee een tweede onmiddellijk bestaan geeft, zegt het kunstwerk dat de verhouding van
de idee en het bestaande als een verhouding van verwerkelijking principieel goed is.
Op dat niveau hebben we dus de eindigheid van het verbrokkelde bestaan in zijn
tegenstelling tot de idee overschreden.
Het verbrokkelde bestaan verdwijnt daarmee niet, maar blijft zelf als een bepaalde en beperkte, maar noodzakelijke dimensie van de werkelijkheid bestaan.
Hegel zegt b.v. in zijn "Vorlesungen Ober die Asthetik" over de verwerkelijking
van de politieke vrijheid dat deze als "daseiende" vrijheid altijd beperkt en eenzijdig
is: «Es ist nur die vernunftige Freiheit des Willens, welche darin sich explizitiert; es
ist nur der Smat, und wiederum nur dieser einzelne Staat, und dadurch selbst wieder
eine besondere Sphare des Daseins und deren vereinzelte Realitiit, in welcher die
Freiheit wirklich wird. So fOhlt der Mensch auch, dass die Rechte und Verpflichtungen in diesen Gebieten und ihren weltlichen und selbst wieder endlichen Weise des
Daseins nicht ausreichend sind. I 15 De mens zoekt het daarom "hogerop" in kunst

en religie.
De politiek wordt daarmee niet achtergelaten, noch worden concrete verbeteringen verwaarloosd. Maar de gedeeltelijke zin die in de politiek gerealiseerd wordt en
de «zin" zelf van die gedeeltelijke realisering, worden op dat niveau van de politiek
zelf niet beleefd en verwoord. In de politiek kan men bezig blijven en dat moet ook.
Maar dat is wel de eindigheid van het politieke bestaan en die blijft. De utopie van
een politiek definitief afgeronde werkelijkheid, waarin niets meer te doen zou zijn,
is onmogelijk en des te meer, zetten we Hegel even af tegen Adorno, een politiek
afgeronde werkelijkheid die ook het verschil tussen cultuur en natuur zou overstijgen!
Op het niveau van kunst en religie echter is de tegenstelling tussen oneindige idee en
eindige verwerkelijking opgeheven. De idee zelf die in het "bestaande" verbrokkeld
aanwezig is, krijgt een aangepast bestaan in het kunstwerk.
De idee van het verbrokkelde bestaande wordt getoond in de gestalte van het
geconcentreerde bestaan van het kunstwerk, en de zin van verwerkelijking in de
eindigheid wordt voorgesteld en beleefd in religie. In de religie beleven we de
verzoening met de verwerkelijking in de eindigheid omdat, zoals m.n. in het christendom duidelijk is God zichzelf altijd al op deze wijze verwerkelijkt heeft. Op deze
16
wijze heeft de menselijke zelfverwerkelijking rugdekking in het absolute.

15. Hegel, Vorlesungen Ober die Asthetik, bd. 1, a.w. blz. 137.
16. Hegel, Vorlesungen Ober die Asthetik, bd. 2, a.w. blz. 110-112, 130.
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Hegel kent een gelaagdheid van het menselijk bestaan in dimensies van b.v.
politiek, kunst, godsdienst en filosofie waarin op verschillend niveau de idee zich
verwerkelijkt. In die gelaagdheid blijft de «verbrokkeling" in zekere zin bestaan,
maar in de overgang van laag tot laag, van dimensie tot dimensie toont zich, net als
in de opheffing van de verbrokkeling, de creativiteit van de idee.
Bij Adomo ligt de situatie, juist omdat hij het bestaande primair denkt als iets dat
overstegen moet worden, geheel anders.
Omdat de idee als utopie toekomstig is, toont zich volgens Adorno in het
bestaande nog niets. Voorzover zich iets toont in het bestaande is het het "onwezen".
Anders dan Hegel redeneert Adorno primair vanuit het niveau van wezen en verschijning. De utopie is dat wat uiteindelijk als het ware wezen van de geschiedenis moet
verschijnen. Maar deze verhouding kan hier en nu alleen negatief gesteld worden.
Wat nu verschijnt, is het "onwezen" van de geschiedenis van de maatschappij.
Vervolgens is de verschijning van het "onwezen" hoogstens de negatieve verschijning
van de utopie. Als negatieve verschijning van de utopie krijgt het kunstwerk wel de
trekken van een epifanie of een openbaring. Zo wordt het kunstwerk een negatieve,
metafysisch-religieuze werkelijkheid.Hoewel Adorno graag aansluit bij de Hegeliaanse gedachtengang dat kunst tot verschijning brengt wat in de facticiteit aanwezig is,
geeft hij deze gedachte toch een negatieve wending. Het gevolg hiervan is dat niet
alleen, zoals we gezien hebben, op het formele vlak van de definitie, maar ook
ontologisch de bepaaldheid en daarmee de beperktheid van kunst niet aangegeven
wordt.
Ook de sociaal-politieke dimensie van kunst is dus een toekomstige dimensie.
Kunst verwijst naar een toestand waarin de ware verhouding van mens tot mens en
de mens tot de natuur gerealiseerd is.
Op dit niveau kan Adorno naar enkele aspecten van het metafysisch schoonheidsbegrip teruggrijpen. De kunst is de voorbode van een puur "an sich sein" van de
idee, m.a.w. van de utopie. Bij Hegel staan alle aspecten van werkelijkheid van de
idee, dus ook in de vorm van kunst, religie en het begrip, in het verband van de
wording en verwerkelijking van de idee. Adorno brengt in de utopie een Platoons
element binnen door de utopie als een "op zich zijn" te begrijpen dat zijn wording
moet overstijgen en achter zich laten. De utopie krijgt de last van de metafysische
eenheid van het ware, goede en schone te dragen, zij is de werkelijkheid van het
'*kalagathos".
Anders dan bij Hegel is de utopie de overstijging van alle gelaagdheid in het
bestaan. In de idee van een eenheid van cultuur en het bestaande in de utopie van het
juiste leven hoort alle verschil tussen alle lagen opgeheven te zijn. De twee(ie
onmiddellijkheid laat alle bemiddeling die ze nodig heeft achter zich. Hoewel de
utopie moet worden, is de utopie een werkelijkheid uit 66n stuk. Daardoor komt de
tegenstelling met het bestaande terug.
Adorno denkt de verhouding tussen het bestaande en de utopie als twee lagen die
ieder uit Edn stuk de hele werkelijkheid zijn. Of het bestaande is er en dan is de
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utopie er (nog) niet, of de utopie is er en dan is er geen enkel moment van (nog) niet
doorlichte feitelijkheid meer. Een "bestaande" laag ertussen, waarin het "bestaande"
van het eerste niveau getranscendeerd wordt, heeft alleen recht voorzover deze
zichzelf weer onmiddellijk transcendeert naar de utopie toe en zicllzelf tevens
overbodig maakt. Maar de concrete inhoud van de kunst is nu haast niet anders meer
te bepalen dan heel abstract als verwijzing naar het andere. Vervolgens wordt het
kunstwerk een burger van twee werelden. Het spat uiteen tussen het bestaande en de
utopie. Voorzover kunst "is= en zich niet overbodig gemaakt heeft, bevestigt ze weer
het bestaande. Dat is volgens Adorno de problematische werkelijkheid van de kunst.
Adorno moet het kunstwerk als iets "onmogelijks" opvatten. We zullen nader
geconfronteerd worden met Adorno's manier van spreken over mogelijkheid en
werkelijkheid.
Door kunst te bepalen als een "onmogelijke" werkelijkheid, gaat Adorno
vervolgens de bepaling van de beperktheid en eindigheid van de kunst uit de weg.
Voordat we nu proberen Adorno's gecompliceerde conceptie van kunst als negatieve
kunstreligic te ontrafelen met zijn Hegeliaanse, Kantiaanse en metafysische trekken,
de problemen van mogelijkheid en werkelijkheid te stellen en verbanden te leggen
met aspecten van de moderne kunst en zijn, willen we eerst de culturele achtergrond
van Adorno zelf schetsen waarbinnen dergelijke utopische verwachtingen van kunst
en cultuur konden ontstaan. Hoe konden ooit de verwachtingen van Jesaja 53 op
Sch6nbergs muziek geprojecteerd worden?

3 Jood-zlin in

een Duitse

cultuur: Messianisme en Humaniteit

Bekijken we de achtergrond van Adorno's cultuurbegrip wat nader, dan doemen
enkele interessante perspectieven op. Cultuur in optima forma zijn kunstwerken en
filosofie voorzover ze een perspectief bieden boven het bestaande uit. Het bestaande
is de wereld van de nuttigheidssamenhang, van de economische ruilwaarde en de
verwaarlozing van de individuele zaak op zich onder het algemene begrip. Cultuurprodukten daarentegen staan op zichzelf en worden genoten omwille van zichzelf.
Dat alles denkt Adorno bij de autonomie van de kunst en de cultuur in het algemeen.
Over deze autonomie, hoe kritisch hij de aanwezigheid daarvan in de openluchtgevangenis van het bestaande ook bekijkt, kan hij dan ook zeggen: «Wohi sind ihrer
Autarkie die grosse spekulative Metaphysik und die mit ihr bis ins Innerste verwachsene grosse Musik zu danken"'7 Met deze speculatieve metafysica bedoelt Adorno
hier de filosofie van Fichte, Schelling en Hegel samen met de romantische filosofie
van Schlegel en Novalis. Juist in dit begrip van cultuur voelt Adorno zich verplicht
aan Duitsland. Wanneer hij na zijn terugkeer uit Amerika in Duitsland een grote

17. Theorie der Halbbildung, a.w. blz.94.
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culturele honger aantreft, waant hij zich terug in de tijden van de vroege Duitse
Romantiek! Adorno voelt zich ook weer terug geplaats in zijn kindertijd met haar
herinneringen aan Zuidduitse stadjes. Herinneringen die, zoals we gezien hebben,
tevens metafysische ervaringen waren: "Das Gluck des sich selbst geniessenden
Geistes, dem gerade der ZurOckkehrende nur allzu willig sich Oberlasst, l sst sich
v18
dem Gluck im Gewinkel altertumlichen Stiidchen vergleichen.
Hoe Duits-romantisch dit utopisch perspectief is, blijkt uit de volgende uitspraak
over de Amerikaanse cultuur: "In Amerika, dem bOrgerlich fortgeschrittensten Land,
hinter dem die anderen her hinken, l sst Bilderlosigkeit des Daseins als gesellschaftliche Bedingung universaler Halbbildung, krass sich beobachten. Der religidser
Bilderschatz, der dem Daseienden die Farben des mehr als Daseienden einhauchte,
ist verblasst, die mit den religi6sen Bildern zusammengewachsenen irrationalen
imagines des Feodalismus fehlen uberhaupt. Was an sich nicht selber schon synthetischer archaischer Folklore uberlebte, kann dagegen nicht an. Das freigesetzte Dasein
aber ward nicht sinnvoll."" Aan het voorbeeld van religieuze beelden wordt hier
heel duidelijk wat Adorno onder cultuur verstaat: het bestaande de kleur geven van
iets wat er boven uitgaat. Maar tevens wordt verrassend duidelijk dat Adorno in
Amerika zijn vroege jeugd-herinneringen mist aan Zuidduitse stadjes als Amorbach.
Adorno's onwillekeurige herinnering werkt niet in Amerika. Geen echte folklore,
maar synthetische country- and westernmuziek, geen feodale barokpaleizen, kerken
en kloosters. Adorno beklaagt zich over de afwezigheid van religieuze beelden - van
katholieke barok - die niet eens de zijne zijn! De eigen Amerikaanse religiositeit
valt hem blijkbaar niet op.
In een opstel "Auf die Frage: Was ist Deutsch" vertelt Adorno waarom hij, na
de oorlog toch weer naar Duitsland terugkeerde en legt hij ook zijn cultuurbegrip nog
eens uit. Daaruit blijkt verrassenderwijs dat hij zich nog ten dele aan kan sluiten bij
een beroemde-beruchte uitspraak van Richard Wagner: "Erinnert sei an die berOhmteste Formel des deutschen kollektiven Narzismus, die Wagnersche: deutsch sein
heisst eine Sache um ihrer selbst willen Tun:m Deze formule van Wagner diende
er toe het Duitse volk in de negentiende eeuw te onderscheiden van de Engelsen die
als imperialistische kooplieden superieur waren, maar voor wier koopmansgeest
vervolgens geen enkele «zaak op zich" bestond, maar alleen maar ruilgoed, d.i. geld.
Deze Duitse identiteit in onderscheid leidt dan ook tot het verschil tussen "Kultur"
en "Zivilisation". De Duitsers zouden gekenmerkt worden door echte cultuur, terwijl
en Amerika "Zivilisation" hadden, d.w.z. een technische en economische

Engeland
beschaving.

Kultur, a.w. blz.455.
19. Theorie der Halbbildung, a.w., biz. 107.
20. Auf die Frage: "Was ist Deutsch", in: Stichworte, G.S. bd. 10.2, a.w. biz.693.
18. Adorno, Auferstandene
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Adorno identificeert zich niet met deze onderscheiden,maar maakt er wel
gedeeltelijk gebruik van. Zo meent hij dat in Duitsland de echte cultuur wat meer
kansen kreeg omdat de Duitse maatschappij in de negentiende eeuw nog niet geheel
en al kapitalistisch was. Op deze wijze verklaart Adorno dan ook de aantrekkingskracht die de Duitse cultuur moest hebben voor de Engelse Wagnerfanaat Houston
Chamberlain!
Maar: "Ist es schon wahr, dass ohne jenes > um seiner selbst willen < zumindest
die grosse deutsche Philosophie und die grosse deutsche Musik nicht h8tten sein
k6nnen-bedeutende Dichter der westlichen L8nder haben der durchs Tauschprinzip
verschandete Welt nicht weniger widerstanden-, so ist das doch nicht die ganze
Wahrheit. "21 De formule van Wagner is niet de hele waarheid. Ook buiten Duisland
heeft men geprotesteerd tegen de functionalisering, ook Duitsland kent zijn kapitalisme en het "omwille van zichzelf" leidde tevens, zo meent Adorno, tot de vergoddelijking van de staat. Maar een gedeeltelijke waarheid is deze uitspraak weI en ze
geldt in zijn geheel voor de Duitse filosofie en de Duitse muziek.
Op eenzelfde wijze gaat Adorno om met het onderscheid tussen «Kultur" en
"Zivilisation" ofwel «Kultur" und "Culture". Adorno wil het misverstand voorkomen: "Ich unterschriebe die fatale Antithese von Kultur und culture. Nach einer
Zivilisationsfeindlichen Tradition, die alter ist als Spengler, glaubt man sich dem
anderen Kontinent Oberlegen, weil er nichts als Eisschriinke und Autos hervorgebracht hat und Deutschand die Geisteskultur. Indem jedoch diese fixiert, sich zum
Selbstzweck wird, hat sie auch die Tendenz, von realer Humanit sich zu entbinden
und sich selbst zu genOgen. In Amerika aber gedeiht in den allgegenwiirtigen Fi r
anderes, bis ins keep smiling hinein, auch Sympathie, MitgefOhl, Anteilnahme am
Los der Schwacheren."22
Adorno relativeert het onderscheid inderdaad, maar hij maakt het wel! Hij noemt
in deze context geen Amerikaanse dichters en filosofen om te bewijzen dat ook de
Amerikanen "Kultur" hebben! Hij wijst de Duitsers precies op het humane in de
Amerikaanse "Zivilisation" van koelkasten en "keep smiling" en op het onhumane,
en dat is typisch Adorniaans, van een zich in zichzelf opsluitende "Geisteskultur".
Adorno is uiteindelijk naar Duitsland teruggekeert omdat dat het land van zijn
vroegste jeugd is: "Ich wollte einfach dorthin zurOck, wo ich meine Kindheit
verbrachte hatte, wodurch mein Spezifisches bis ins Innerste vermittelt war. Spuren
m6chte ich, dass, was man im Leben realisiert, wenig anderes ist als der Versuch,
die Kindheid einzuholen.I23 Adorno's jeugdervaringen die voor hem ook de bron
zijn van de metafysische ervaring hebben hem tot zijn terugkeer gemotiveerd.

21. A.w. biz.694.
22. A.w. biz.697, vgl. Kultur und Verwaltung, in: G.S. bd. 8, a.w. biz. 122.
23. Auf die Frage: "Was ist Deutsch-, a.w. biz.697.
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Bij die ervaringen hoort ook die van de verwantschap tussen filosofie als speculatieve metafysica en de Duitse taal. Niet alleen de moeilijkheid dat men zich een
twee(ie taal nooit zo toeeigent als de eerste bond Adorno aan de Duitse taal, maar
ook de mening dat alleen het Duits in zichzelf een speculatief karakter heeft,
waardoor bepaalde gedachten eigenlijk niet in een andere taal uit te drukken zijn:
«Vielmehr hat die deutsche Sprache offenbar eine besondere Wahlverwandschaft zur
Philosophie, und zwar zu deren spekulativen Moment, das im Westen so leicht als
.24
gerhrlich unklar, - keineswegs ohne allen Grund - beargw6hnt wird.
Het artikel eindigt met de stelling dat, dat wat Duits is, niet uit het bestaande, het
"Daseiende" afgeleid moet worden maar betrokken moet worden op de toekomst.
Het begrip "Duits" kan alleen nog maar zin hebben: «In der Treue zur Idee, dass,
wie es ist, nicht das letzte sein solle - nicht im hoffnungslosen Versuchen, festzustellen, was das Deutsche nun einmal sei, ist der Sinn zu vermuten, den dieser
Begriff noch behaupten mag: im Obergang zur Menschheit. 23 Dit is een terechte
pleidooi voor de afschaffing van het Duits nationalisme. Maar de idee van de
«Menschheit" is tevens oerduits, want deze is niet te begrijpen zonder de typische
achtergrond van het esthetisch ideaal van de "Bildung" en de «Humanitat" zoals dat
leefde in de Duitse Romantiek. De hoge verwachtingen die Adorno vanuit deze
achtergrond heeft gekoesterd van dit ideaal laten uiteindelijk nog een heel schrijnende
situatie zien.
Deze hoge opvatting van de cultuur kan eigenlijk alleen maar tot teleurstellingen
leiden. Dat blijkt uit de relaties die Adorno legt tussen cultuur, politiek en moraal.
Ieder cultuurfenomeen heeft voor Adorno onmiddelijk een morele kwaliteit. Wanneer
je cultureel "goed" bent, dan ben je eigenlijk ook politiek goed. M.a.w. wanneer je
echt van Mahler houdt, dan kun je in de oorlog eigenlijk niet fout zijn.Deze instelling
kon bij Adorno in de dertiger jaren verrassende gedragsvormen voortbrengen. In een
biografisch opstel merkt Peter von Haselberg op dat hij, in de dertiger jaren, Adorno
nauwelijks ervan kon weerhouden een dame, wier politieke instelling niet goed was,
maar wel van Mahler hielt, uit te nodigen voor een gemeenschappelijke muziekavond. Haselbergt stelt: "Er meinte auch jetzt noch, diese Musik sei Oberzeugender
als die EinfiOsse der Propaganda. Musik bringe ein unzerstarbares Minimum an
Sittlichkeit hervor, das sich auch in dieser Zeit bewiihren werde. I26
Op dat punt is Adorno gruwelijk in zijn verwachtingen bedrogen. De teleurstelling die Auschwitz heet, kan natuurlijk nooit te groot zijn. Adorno heeft inderdaad
de beroemde uitspraak gedaan dat het barbaars is na Auschwitz nog een gedicht te

24. A.w. biz.699.
25. A.w. biz.701.
26. Peter von Haselberg, Wiesengrund -Adorno, in: hrsg. Heinz Ludwig Arnold, Text + Kritik,
Edition Text + Kritik, Munchen 1983, biz. 7-21, biz.20.
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schrijven en dat alle cultuur na Auschwitz eigenlijk rommel is. Hieruit zou je
afleiden dat voor Adorno cultuur tout court heeft afgedaan.

Elders echter geeft Adorno te kennen dat door Auschwitz de mislukking van alle
cultuur duidelijk is geworden voorzover en omdat ze slechts "cultuurgoed" is
geweest en dus geen echte cultuur was: «Wenn Max Frisch bemerkte, dass Menschen, die zuweilen mit Passion an den sogenannten Kulturgutern partizipierten,
unangefochten der Mordpraxis des Nationalsozialismus sich verschrieben konnten, so
ist das nicht nur ein Index fortschreitend gespaltenen Bewusstseins, sondern straft
objektiv den Gehalt jener Kulturguter, Humanitit und alles, was ihr innewohnt,
LOgen,wofern sie nichts sind als Kulturguter. Ihr eigener Sinn kann nicht getrennt
werden von der Einrichtung der menschlichen Dinge." Adorno houdt de stelling
staande dat cultuurfenomenen niet losgedacht kunnen worden van de juiste inrichting
van het menselijk leven. En nemen we deze uitspraak puur formeel naar zijn
negatieve kant, "kann nicht getrennt werden von", dan heeft hij eigenlijk altijd
gelijk.
Maar Adorno zegt tevens dat voor de Nazi's en hun aanhangers cultuur alleen
maar cultuurgoed en geen echte cultuur geweest is. M.a.w. echte cultuur zou een
minimum aan zedelijkheid bij hen bewerkstelligd hebben. Dat Adorno hoge verwachtingen heeft van de juiste cultuur voor de juiste vormgeving van het menselijk leven
mag blijken uit een vergelijking die hij na de oorlog maakt met een beroemde
uitspraak van Nietzsche: "In der kulturellen Renaissance des gegenwiirtigen Deutschland filhlt man sich an Zarathustra's Frage erinnert, ob der Tod Gottes noch nicht
bekannt geworden ist: Es hat sich noch nicht herumgesprochen, dass Kultur im
traditionellem Sinn tod ist, dass sie in der Welt zu einer Ansammlung von katalogisiertem, an Verbraucher geliefertem, dem Verschleiss preisgegebenem Bildungsgut
geworden ist, dem man eben jenen Ernst verweigert, der ihr in Deutschland wie stets
gezollt wird."27 De cultuur blijkt hier mislukt te zijn omdat ze nooit echt als cultuur
serieus genomen is! De teleurstelling betreft het feit dat cultuur eigenlijk alleen maar
"Bildungsgut" is geweest. Want Adorno kan zich niet voorstellen dat je echt van
Mahler kunt genieten en toch de gaskraan opendraait.
Adorno kan tevens niet begrijpen dat men kan houden van slechte produkten van
de cultuurindustrie terwijl men toch een politiek goed bewustzijn bezit. Zo geldt van
de lichte muziek:"Sie ist objektiv unwahr und hilft das Bewusstsein derer zerstummeln, die ihr ausgeliefert sind, so schwer auch die Verstummelung an Einzeleffekten
zu messen isti28 Lichte muziek is objectief onwaar en bederft het bewustzijn van
haar liefhebbers.

27. Die Auferstandene Kultur, a.w; biz.455.
28. Th.W. Adorno, Leichte Musik, in: Einleitung in die Musiksoziologie, G.S. bd. 14, Surhkamp,
Frankfurt 1980, biz.217-218.
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Zo ontstaat voor Adorno de volgende onoverwinnelijke tegenspraak: "Dass aber
das Massenphiinomen der leichten Musik Autonomie und selbstandiges Urteil
untergriibt, Qualitaten, deren eine Gesellschaft von Freien bedurfte, wdhrend
vermutlich die Majorit8ten aller VOlker Ober einen Entzug der leichten Musik als
Ober einen undemokratischen Eingriff in ihren verbrieften Rechte sich entrOsteten
- das ist ein Widerspruch, der zuruckweisst auf den gesellschaftlichen Zustand
selber.„29 De maatschappij zelf krijgt de schuld van de tegenspraak die Adorno niet
kan verwerken: dat enerzijds lichte muziek bewustzijnsvernauwend werkt en dus de
autonomie en vrijheid ondergraaft, terwijl anderzijds de meerderheid der mensheid
tegen de afschaffing van deze muziek zou protesteren in naam van vrijheid en
democratie!
Bekijken we nu die teleurstelling in de "echte" cultuur nog eens tegen de
achtergrond van de titel van Adorno's artikeltje "Auf der Frage: Was heisst
Deutsch", dan wordt ze schrijnend. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat
Adorno muziek eigenlijk vereenzelvigt met de instrumentale, absolute muziek.
Tevens hebben we gezien dat dit ideaal van de muziek typisch Duits-Oostenrijks is.
Het wordt dan ook m. n. verdedigd tegenover de combinatie van de Franse en de
Oost-Europese traditie.
Deze absolute muziek wordt vervolgens in relatie gedacht tot de "grote" Duitse
filosofie. Kijken we naar de invloed van Novalis en Schlegel en naar het ideaal van
de «Bildung" dan blijkt dat Adorno zich laat inspireren door de Duitse Romantiek.
Adorno spreekt vervolgens steeds over de "grote" Duitse muziek en de "grote"
Duitse filosofie. Adorno bewondert Goethe, de "officiele" top van de Duitse
literatuur, en m.n. citeert hij, zo zullen we in het volgende deel zien, de "Weltanschauung" van het slot van Faust II, herontdekt door de «Georgekreis". Adorno heeft
zich de officiele Duitse cultuur grondig eigen gemaakt in een verbinding met het
joodse messianistische ideaal.
In deze verbinding staat Adorno niet alleen. Vdar hem had Hermann Cohen al de
relatie gelegd tussen het klassiek Duitse humaniteitsideaal en de joods-messianistische
conceptie van de mensheid. Benjamin en Adorno hebben beiden de invloed van
Cohen ondergaan.
Cohen verbaast zich in zijn "Begriff der Religion im System der Philosophie"
over de wonderlijke relatie tussen religie en kunst: «Warum musste der Psalmendichter schlechthin zum Lyriker werden, und zwar zum Vorbild des Lyrikers, so dass
nach seinem Muster erst die echte Lyrik, in ihrer Vollendung als die deutsche Lyrik
Goethes entstehen konnte.Welche Geheimkraft der Religion hat sich hier mit den
tiefsten Tiefen der Poesie verbunden (...)?„30

29. T.a.p.
30. Hermann Cohen, Der Begriff der Religion im System der Philosophie, Verlag von Alfred
T6pelmann, Giessen 1915, biz. 100.
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Vervolgens hoort Cohen de Duitse instrumentale muziek al bijna klinken in de
tempel van Jeruzatem: "Was nun von der Poesie fOr die Lyrik gilt, kann auch auf die
Musik bezogen werden, deren religi6se Verwendung ebenso fur die Tempelmusik im
alten Jeruzatem, wie fir die deutsche Musik charakteristisch ist. Nicht nur als
Kirchenmusik ist die deutsche Musik religi6sen Geistes, sonder auch ihre reine
instrumentale Ausbildung Oberhaupt in der geistigen Tiefe ihrer Formenwelt ist
"31
bedingt durch ihren religi6sen Ursprung.
Het is ook Cohen die meent dat hoofdstuk 53 uit het boek Jesaja de woorden van
Goethe aan het slot van Faust II bevestigt: «Das 53.Kapitel des Jesaja is vielleicht
das gr6sste Wunder des Alten Testaments. "Alles Verg8ngliche ist nur ein Gleichnis"
Dieses Faustwort wird hier zur Wahrheit. I32 Dit hoofdstuk 53 nu is het hoofdstuk
over de lijdende dienstknecht van Jahweh! Ook Adorno legt dit hoofdstuk esthetisch
uit. Juist de situatie van de moderne muziek wordt door Adorno uitgedrukt met het
beeld van de lijdende dienstknecht van Jahweh, zo hebben we gezien bij de bespreking van de «Philosophie der modernen Musik" ! Deze muziek is tevens de muziek
van het "Erhabene".
In het genoemde boek citeert Cohen uit Goethe's Faust en uit de Iphigenie.
Adorno heeft in zijn "Noten zur Literatur" twee essays aan werken van Goethe
gewijd, de ene aan Faust, de andere aan Iphigenie!
Gershom Scholem beschrijft de toenadering van de joden tot de Duitse klassieke
cultuur in de achttiende en negentiende eeuw als een poging het joods messiaanse
ideaal van de mensheid te verbinden met de Duitse idee van de «Humanitiit" om zo
zichzelf een plaats te verschaffen in de heersende cultuur. Het bleek een eenzijdige
liefdesgeschiedenis te zijn. Scholem beziet deze toenadering met dubbelzinnige
gevoelens als een moment in een emancipatiebeweging waarin tenslotte het jodendom
als nationaliteit opgegeven wordt ten gunste van de idee van een joodse confessie.
Ondanks de gebleken eenzijdigheid was die toenadering tussen Duitsers en joden
het
op
hoogtepunt van de Duitse cultuur ook volgens Scholem niet niets. Hij roemt
m.n. Lessing en Schiller. Wanneer we in de volgende uitspraak van Scholem
Schiller, aan wie Adorno een hekel had, vervangen door Goethe en de Duitse
muziek, dan is ze perfect op Adorno van toepassing: "Die Begegnung mit Friedrich
Schiller war fOr viele Juden realer als die mit dem empirischen Deutschen. Hier
fanden sie, was sie am glOhendsten suchten. Die Deutsche Romantik hat viele Juden
was bedeutet, Schiller allen. Er war ein Faktor im Glauben der Juden an die Menschheit.33 Ook Adorno overstijgt de empirische Duitser met behulp van het Duits
romantische ideaal van de mensheid als cultuur en humaniteit.

31. A.w. biz. 103.
32. A.w. biz. 128.
33. Gerschom Scholem, Deutsche und Juden, in: Judaica bd. 2, Suhrkamp, Frankfurt 1977, biz.30.
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Vanuit een niet-zionistisch perspectief interpreteert Karl Lawith de door Scholem
besproken toenadering van de joden tot de Duitse cultuur gewoon als een verschijnsel
van assimilatie.Het merendeel der Duitse joden had zich volgens hem allang religieus
en sociaal, o.a. door gemengde huwelijken, losgemaakt van zijn joodse herkomst. Zij
voelden zich Duits en wisten dat zij dit ook in de ogen van anderen Duitsers waren,
maar: "Sie mussten erst durch die NOrnberger Gesetze erfahren, dass sie keine
34
Deutsche, sondern "Nichtarier" waren.
Ook deze uitspraak is op Adorno toepasbaar. Hij was de zoon van een niet
joodse, katholieke moeder, wier naam hij heeft aangenomen, en van een geassimileerde joodse vader die allang afscheid had genomen van de joodse confessie, zijn
zoon protestant liet dopen en ongeveer terzelfdertijd ook zelf de overstap naar het
protestantisme maakte. Door de wetten van Neurenberg leerde Adorno dat hij geen
Duitser was. Door deze wetten gedwongen te emigreren, ontdekte hij in Amerika dat
hij toch een Duitser was.
In zijn culturele marxisme, dat hij onder invloed van Benjamin ontwikkelde,
beleefde hij zijn eigen, heterodoxe vorm van van solidariteit met hetjoodse religieuze
erfgoed. Hij kon b.v. helemaal niet overweg met de idee van de herbronning in de
joodse traditie zoals Buber en Rosenzweig die voorstonden. Spottend noemde hij
Buber een "Religionstiroler". Fromm wordt door hem als een beroepsjood betiteld.
Adorno zag, onder invloed van Benjamin en Scholem, meer in de heterodoxe traditie
van de kabbala. Het Duitse ideaal van de humaniteit en de «Bildung" was zijn
toegang tot de joods-messianistische idee van de mensheid. Adorno's solidariteit met
het jodendom komt tot uitdrukking in woorden van Horkheimer die hij aanhaalt in
een open brief aan hem ter gelegeheid van zijn verjaardag: "Jahrzehnte spiiter sagtest
du in der Emigration, was ich niet vergessen konnte: wir, die Geretteten, geh8rten
eigentlich ins Konzentrationslager".35
Adorno's omgang met het romantische ideaal van de cultuur en de mensheid laat
een groot loyaliteitsconflict zien, een beklemd raken tussen de aanspraken van
verschillende identiteiten. Tevens blijkt in Adorno's teruggrijpen op elementen uit de
joodse traditie, een grote mate van solidariteit.
Kijken we nu nog eens van deze persoonlijk-bovenpersoonlijke levensgeschiedenis
terug naar de inhoud van zijn cultuurfilosofie. Enerzijds meent Adorno dat Auschwitz
de mislukking van alle cultuur heeft bewezen: "Alle Kultur nach Auschwitz, samt der
dringlichen Kritik daran, ist Mull. "36 Dat alle cultuur mislukt is betekent dat het de
34. Karl LOwith, Philosophie der Vernunft und Religion der Offenbarung, in: H. Cohens Religionsphilosphie, Carl Winter, Universitatsverlag, Heidelberg 1968, biz.32.
35. Offener Brief an Max Horkheimer, G.S. 20.1 a.w. blz. 157. Voor biografische informatie, zie
naast het artikel van Haselberg, in dezelfde bundel, Carlo Petazzi, Studien zu Leben und Werk
Adomok bis 1938, blz.2244. Natuurlijk ook Rolf Wiggershaus, die Fran,vitrter SchWe, Carl
Hanser Verlag 1987, biz.82-113.
36. Negative Dialektik, a.w. biz.359.
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mensheid definitief niet gelukt is het bestaande te overstijgen en behalve tot de
diersoort "mens" te behoren ook echt humaan mens te zijn. Wanneer alle cultuur
juist als "Bildung" daartoe hoort op te voeden, is ze definitief mislukt.
Diarom is het barbaars na Auschwitz nog een gedicht te schrijven om dat deze
poging de situatie waarin ze plaats vindt, helemaal niet serieus neemt. Deze poging
vooronderstelt dat de wereld na Auschwitz gewoon doorgaat. Nu is dat volgens
Adorno ook zo, maar dat is precies het barbaarse. Na de ondergang van de wereld
gaat de wereld gewoon door. Dat is het definitieve bewijs dat het eigenlijk afgelo pen
is.

Tevens vinden we bij Adorno uitspraken dat alle cultuur mislukt is omdat ze
bleek slechts «Bildungsgut" geweest te zijn en dus niet echt als cultuur geactualiseerd
en toegeeigend is. M.a.w.: Had men de cultuur met zijn humaniteitsideaal echt
geactualiseerd en zich echt toegeeigend, dan was ze niet mislukt! Want het humaniteitsideaal van de "Bildung" verwijst boven zich uit naar de idee van een juiste
samenleving. Zou daarmee, zo moet men zich afvragen, Auschwitz voorkomen zijn?
Voor Adorno wijst de gedachte, dat alle cultuur voor de oorlog alleen maar "Bitdungsgut" geweest is, naar de toekomst en ze is voor hem een mogelijkheid in het
naoorlogse Duitsland het verleden te transcenderen en aan dit Duitsland weer het
ideaal van de humaniteit voor te houden. Edn en hetzelfde ideaal bezorgen Adorno
zowel de teleurstelling als de mogelijkheid van de overwinning ervan.

2 De plaats van het kunstwerk in de werkelijkheid

1 Kunst als verschijning van het (on)wezen van de geschiedenis
1.1 Een Uonmogelijk" begrip van kunst

In het vorige deel hebben we gezien hoe Adorno vanuit een actualistische opvatting
van het kunstwerk en de esthetische ervaring weigert het kunstwerk begrippelijk in
zijn eigen aard te bepalen. Tevens hebben we gezien welke gevolgen dit heeft voor
zijn opvatting van de kunstgeschiedenis. Wording kon uiteindelijk niet gedacht
worden, maar ook niet een algemene idee van kunst die aan verschillende kunstvormen en perioden ten grondslag ligt. Dit was het gevolg daarvan dat het begrip
ontregeld werd in zijn eigen werk bepaling te zijn van eenheid in veelheid en van
identiteit in verandering.
Nu zullen we zien hoe het begrip zijn werk niet kan doen van het stellen van de
eenheid van eenheid en onderscheid. Dat is de formeel-begrippelijke grond van
Adorno's weigering het kunstwerk positief te bepalen als een eenheid van «Daseiendes" en transcendentie. De verantwoordelijkheid voor deze begrippelijke weigering
legt Adorno weer bij het kunstwerk. Daardoor ontstaat het begrip van het «onmogelijke" kunstwerk. Deze begrippelijke weigering is, vanuit utopisch-ontologisch
perspectief, hetzelfde als de weigering het kunstwerk als «Daseiende Transzendenz",
dus als een stukje realisering van de utopie te zien.
Bezien we de reden van Adorno's weigering, die we al eens gepresenteerd
hebben, nog wat nader: "Daher spottet Kunst der Verbaldefinition. Wodurch sie als
Sein sich konstituiert, ist seinerseits dynamisch als Verhalten, eines zur Objektivitat,
das sowohl von ihr zurucktritt, wie Stellung zu ihr bezieht und in dieser abgewandelt
sie festhdlt. 037 Juist omdat het kunstwerk als transcenderende beweging, een gedragsvorm en een stellingname tegen de empirische werkelijkheid is, kan dit «zijn"
van het kunstwerk niet als zijn vastgesteld worden.
Adorno zal de onmogelijkheid van een definitie van kunst vanwege haar relatie
met het "andere" dat zij overstijgt definitietechnisch zo uitdrukken: "Kunst spezifiziert sich an dem, wodurch sie von dem sich scheidet, woraus sie wurde; ihr
Bewegungsgesetz ist ihr eigenes Formgesetz. Sie ist nur im Verhiiltnis zu ihrem
Andern, ist der Prozess damit. 38 Deze zin is een typische zin voor Adorno. De
37. Asthetische Theorie, biz.263.

38. A.w. biz. 12.
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logische terminologie van species en differentia specifica wordt vanuit de taal over
de kunst, het begrip van de kunst naar de kunst zelf verlegd om, vanuit Adorno's
optiek, zo dicht mogelijk bij het fenomeen kunst te blijven. Adorno wil het kunst zelf
laten zeggen dat haar differentia specifica waardoor haar species tot stand komt,
bestaat in het overstijgen van het bestaande. Daardoor wordt het nu wel moeilijk te
zeggen op welke wijze precies kunst als kunst, onderscheiden van eventuele andere
fenomenen, het bestaande overstijgt. Tevens wordt het nu moeilijk de relatie tussen
het overstijgen van het bestaande en het eraan gebonden blijven positief te stellen.
Deze eenheid moet als een paradoxale tegenstelling geformuleerd worden.
Het kunstwerk bewaart volgens Adorno in de overstijging natuurlijk ook de
relatie tot het «bestaande". Het bewaart in zijn transcendentie boven de objectiviteit
deze nog «gevarieerd" in zich. Maar dit is geen reden voor Adorno te zeggen dat in
de esthetische transcendentie het bestaande retel op een hoger niveau gesteld is noch
dat het kunstwerk reeel het bestaande overstijgt. De verhouding wordt als een
kritische gevat. Met het transcenderende karakter van het kunstwerk wit Adorno nl.
tevens het polemische element van het kunstwerk vasthouden en daarmee de esthetische oproep tot verandering: "Objektiv aber ist der immanente Prozesscharakter der
Kunstwerke, schon ehe sie irgend Partei ergreifen, der Prozess, den sie gegen das
ihnen Auswendige, das bloss Bestehende anstrengen....Indem sie von der empirischen
Welt, ihrem Andern emphatisch sich trennen, bekunden sie, dass diese selbst anders
werden soll, bewustlose Schemata von deren Veranderung.„39 Het proces waarmee
de kunstwerken de eenheid in zich willen stichten via de vorm in de vele ervaringen,
voorstellingen en in de zintuiglijke materie, is tegelijkertijd gericht tegen het uitwendige,het «bloss Bestehende".
Omdat kunstwerken zich als zodanig afzetten tegen de empirische wereld geven
zij aan dat deze veranderd moet worden. Maar een ding mag van Adorno nooit echt
gezegd worden, nl. dat in het kunstwerk zelf het «uitwendige" at een beetje opgeheven is en dat in en als het kunstwerk de empirische werkelijkheid reeds een beetje,
maar wel retel veranderd is. Adorno handhaaft een antagonistische positie van het
kunstwerk. De relatie met het bestaande betekent ook dat het kunstwerk in de
feitelijkheid blijft steken en dat zijn transcendentie daar nog een bevestiging van is!
De eerste paradox is deze dat de aanwezigheid van het kunstwerk in de schuldsamenhang van het bestaande tot bondgenoot van de ideologie wordt. KIn ihrer
Wahrheit selbst. der Versdhnung.welche die empirische Realit8t verweigert, ist sie
Komplize der Ideologie, tiiuscht vor, Vers6hnung wiire schon. Kunstwerke fallen
ihrem A priori, wenn man will, ihrer Idee nach in den Schuldzusammenhang.
Wiihrend ein jegliches, das gelang, ihn transzendiert, muss ein jegliches dafOr
bOssen, und darum m6chte seine Sprache zurOck ins Schweigen: es ist nach einem

39. A.w. biz.264.
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Wort von Beckett, a desecration of silence."40 De waarheid van het kunstwerk zelf,
de verzoening, maakt het kunstwerk tevens tot een leugen. Juist daardoor vallen
kunstwerken weer in een schuldsamenhang. Ieder kunstwerk dat daarboven uitkijkt,
en dat is een geslaagd kunstwerk, wil eigenlijk weer terug en dus het woord weer
inslikken dat het sprak.
Nog kernachtiger kan Adorno zeggen dat krachtens een en dezelfde eigenschap,
het zich verheffen boven de empirie, het kunstwerk tevens de empirie weer bevestigt,
waardoor het kunstwerk in den en hetzelfde opzicht leugen en waarheid tegelijk is:
"Vermoge ihrer Absage an der Empirie- und die ist in ihrem Begriff, kein blosses
sanktioniert sie dessen Vormacht. I41 Een
escape, ist ein ihr immanentes Gesetz
en dezelfde eigenschap van kunst, de transcendentie over de empirie, maakt kunst tot
een leugen nl. tot de bevestiging van de empirie.
Deze redenering klopt alleen wanneer je het bestaande ziet als een totaliteit van
feitelijkheid zonder enige mogelijkheid. Maar deze redenering is, Hegeliaans
geredeneerd, reflexief gezien omdat onmogelijk het bestaande, als zodanig gevat,
reeds overstegen is. De stelling is een "contradicitio in actu exercito". Nu is dit een
redenering die Adorno nooit wil bevestigen. Wel zal hij nu, zoals we zullen zien, het
kunstwerk zelf als een «onmogelijk" iets beschouwen. Het is zelf een "contradictio
in actu exercito". In de kunst zoekt hij hiervoor aansluiting bij het werk van Beckett.
-

1.2 Het "onmogelijke" kunstwerk

Adorno ziet het kunstwerk als een levende tegenspraak. Een zeer groot aantal van de
paradoxen die daaruit voortvloeien, moeten we nu niet eerst begrippelijk bekijken,
maar gewoon literair volgen.Wanneer het kunstwerk over het bestaande uitstijgt,
maar het bestaande het enige is wat "is", dan zijn kunstwerken uitdrukking van dat
wat (nog) niet is. Formeel drukt Adorno dit zo uit: «Indem Kunstwerke da sind,
postulieren sie das Dasein eines nicht Daseienden und geraten dadurch in Konflikt
mit dessen realem Nichtvorhandensein. 42 Niet alleen is de utopie nog niet, maar
kunst als iets wat op een of andere manier naar de utopie verwijst, is daardoor in
zekere zin zelf niet, is schijn: "Denn wahr is nur was nicht in diese Welt passt. Das
Apriori des kOnstlerischen Ansatzes schlechthin und die der Stand der Geschichte
stimmen nicht mehr zusammen, wenn anders sie je harmonierten;I43 De kunst krijgt
nu van Adomo wei de taak toebedeeld zelf deze tegenspraak in zich uit te dragen en
daarvan de belichaming te zijn.

40. A.w. biz.203.
41. A.w. blz. 10.
42. A.w. biz.93.
43. T.a.p.
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lets minder formalistisch legt Adorno deze toedracht uit met een oude vooroorlogse soldatengrap. Een soldaat wordt door zijn meerdere naar de dierentuin gestuurd: «Aufgeregt komt er zuruck und sagt, solche Tiere gibt es nicht. Seine
Reaktionsweise bedarf asthetische Erfahrung ebenso wie jene dem Begriff von Kunst
fremd i s t. . . . .I n jedem genuinen Kunstwerk erscheint etwas was es nicht gibt. Nicht
phantasieren sie es aus zerstreuten Elementen des Seienden zusammen. Sie bereiten
aus diesen Konstellationen, die zu Chiffren werden, ohne doch das Chiffrierte, wie
„44
Phantasien, als unmittelbar Daseiendes vor Augen zu stellen.
Nemen we de tegenspraak van het bestaan van het niet-bestaande allereerst als
literaire paradox. Iedereen kent de uitspraak voor een heel mooie ervaring: "Dit
bestaat niet", of, "Eigenlijk kan dit niet". Dat is, zoals Adorno het noemt, het
"thaumazein" van de soldaat dat in de esthetische ervaring pas echt tot zijn recht
komt. Maar deze ervaring wordt ook filosofisch geduid als de verschijning van iets
dat niet bestaat. Helemaal letterlijk kan dit natuurlijk, zo blijkt uit de toevoeging, ook
niet bedoeld zijn. Dat wat niet bestaat, verschijnt toch in elementen van het bestaande, in constellaties die tot chiffre geworden zijn zonder dat de fantasie dit "chiffre"
als een positief bestaan op mag vatten.
Adorno stelt natuurlijk niet positief dat het kunstwerk verschijning ofwel het
esthetische bestaan is van de utopie. Vanuit de kant van de utopie net ids van de kant
van het bestaande stoten we dus weer op een paradoxale situatie. Het enige dat
volgens Adorno echt boven het bestaande uitgaat, is de utopie. Wil het kunstwerk
boven het bestaande uitgaan dan moet het dus op de utopie lijken of er iets van
hebben. Maar het kunstwerk mag, zolang de utopie er niet is, eigenlijk niet mogelijk
zijn. In relatie tot het kunstwerk formuleert Adorno de utopie zo: "Was als Utopie
sich fOhlt, bleibt ein Negatives gegen das Bestehende, und diesem hdrig. Zentral
unter den gegenwiirtigen Antinomien ist, das Kunst Utopie sein muss und will und
zwar desto entschiedener, je mehr der reale Funktionszusammenhang Utopie verbaut;
dass sie aber, um nicht Utopie an Schein und Trost zu verraten, nicht Utopie sein
darf. ErfOllte sich die Utopie von Kunst, so wire das ihr zeitliches Ende. Hegel als
9,45
erster hat erkannt, dass es in ihrem Begriff impliziert ist.
Opvallend is dat Adorno over kunst spreekt als tegelijkertijd wet en niet de
utopie. Tegenover en in het bestaande moet kunst de utopie zijn, want zij is het enige
perspectief op de utopie. Hoe meer de maatschappij tot een immanentiesamenhang
wordt, en hoe geslotener de wereld als openluchtgevangenis wordt, des te meer moet
kunst de utopie zijn. Maar ze mag het tegelijk niet want daarmee verraadt ze de
utopie die ook haar eigen utopie is. De verhouding ziet er voor Adorno zo uit dat in
het bestaande de kunst inderdaad de utopie is. Maar tegelijkertijd is ze de utopie ook
niet, want kunst verwijst boven zichzelf uit naar de ware utopie, waarin het bestaan-

44. A.w. biz. 127.

45. A.w. biz.55.
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de en zij zelf zowel vervuld worden als tenondergaan. Dan ontstaat inderdaad de
volgende paradox: "Eine von den Paradoxen von Kunst ist, dass sie, was sie setzen,

doch nicht setzen durfen; daran misst sich ihre Substantialitat. I46 De openluchtgevangenis en de valse troost van kunst daarin is niet zozeer het probleem van de
huidige maatschappij, maar wel het probleem van Adorno zelf voor wie kunst de

utopie is, maar het niet mag zijn!
Deze eigenaardige positie van kunst als tegelijk utopie en niet-utopie kunnen we
iets verduidelijken met behulp van een verhaal over de Russische kerstliturgie. Men
zegt dat bij het begin van de kerstdienst Un der gelovigen de opdracht krijgt buiten
te gaan kijken of de Messias er al is. Nadat hij teruggekomen is met de mededeling
dat de Messias er nog niet is, concludeert de celebrant: Dan doen we het dit jaar
maar weer met de liturgie.
Kunst kan alleen maar eerlijk zijn en het ideaal van verzoening hoog houden
wanneer zij de schijn van een reele verzoening van zich afwerpt. Dan heeft kunst een
juist bewustzijn van de situatie waarin ze staat: "Durch unvers6hnliche Absage an
den Schein von Vers8hnung hdlt sie diese fest in mitten des Unvers6hnten, richtiges
Bewusstsein einer Epoche, darin die reale MOglichkeit von Utopie - dass die Erde,
nach dem Stand der Produktivkr fte, jetzt, hier, unmittelbar das Paradies sein
k6nnte--auf einer ussersten Spitze mit der Mdglichkeit der totalen Katastrophe sich
vereint. I47 Het beeld hiervan moet het kunstwerk vasthouden.
Deze tegensprakelijke situatie is invoelbaar vanuit Adorno's bewustzijn van de
hedendaagse tijd. Het heden is ook een dergelijke tegensprakelijke eenheid van twee
mogelijkheden: die van het paradijs en die van de totale katastrofe. lets «normaals"
daartussen bestaat niet. Juist omdat het paradijs nog niet gerealiseerd is, moet het
heden als de dreiging van de catastrofe gezien worden. Zou het als "normaal" gezien
worden, dan zou het heden het juiste bewustzijn van de utopie en de realisering ervan
blokkeren.
De joodse cultuurfilosoof George Steiner heeft, zonder enige toespeling op
Adorno, de plaats van kunst in een dergelijke situatie, Adorniaans, maar wel in
christelijke terminologie duidelijk gemaakt. In zijn boek «Real Presences" stelt hij
dat 66n dag in de week in de Europese mythologie of in de Schriften heel weinig
vermelding krijgt. Deze dag is de zaterdag en deze is de langste van alle dagen.
Zowel de christen als de atheist kent de vrijdag als Goede Vrijdag, de dag van
oneindig lijden en van zinloosheid. Vervolgens kennen we de zondag als de dag van
de bevrijding van onmenselijkheid. Op die dag beleven we de definitieve oplossing
of verlossing, zowel de therapeutische, sociaal-politieke alsook messianistische.
Maar onze dag is de zaterdag tussen zinloosheid enerzijds en bevrijding anderzijds: "In the face of a torture of a child, of the death of love which is Friday, even

46. A.w. biz. 122.
47. A.w. biz.56.
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the greatest art and poetry are almost helpless. In the Utopia of the Sunday, the
aesthetic will presumably no longer have logic or necessity. The apprehensions and
figurations in the play of metafysical imagining, in the poem and the music, which
tell of pain and hope, of the flesh which is said to taste of ash and of the spirit which
is said to have the savour of fire, are always Sabbatarian. They have risen out of an
immensity of waiting which is that of man. Without them how could we be patient."48
Steiner verwoordt bijna perfect Adorno's theorie van het einde van de kunst. In
de wereld van Goede Vrijdag is kunst eigenlijk niet mogelijk, in de wereld van de
zondag is ze niet meer noodzakelijk. Alleen Adorno kent de zaterdag niet als dag van
vlees dn geest, van as dn vuur. De verwachtingen die daarin heersen van de sabbat
mogen ons geen geduld leren. Geduld is uitstel en verraad. De sabbat hoort onmiddellijk gerealiseerd te worden. Maar joods gezien "is" de zaterdag natuurlijk de
sabbat. Zolang de zaterdag nog geen sabbat is kan ze voor Adorno alleen maar
Goede Vrijdag zijn. Dat is voor Adorno de boodschap van de kunst.
Helemaal zonder bemiddeling tussen "Daseiendes" en utopie zowel in de wereld
van de kunst als in de buitenwereld gaat het bij Adorno natuurlijk niet. We zouden
dan met volkomen relatieloze en daardoor voor elkaar zinloze werelden te doen
hebben. In het algemeen geeft Adorno er de voorkeur aan de relatie paradoxaal te
formuleren. Het kunstwerk is de niet-identiteit van eenheid en onderscheid met het
bestaande. We herhalen de uitspraak die we in het vorige deel reeds geciteerd
hebben: «Kunstwerke synthetisieren unvereinbare, unidentische, an einander sich
reibende Momente; sie wahrhaft suchen die Identitiit des Identischen und Nichtidentischen prozessual, weil noch ihre Einheit Moment ist, und nicht die Zauberformel
fOrs Ganze. 949
Het bestaande en de utopische transcendentie zijn overenigbare momenten, de
identiteit die het kunstwerk tussen beide zoekt te realiseren bepaalt niet definitief het
kunstwerk in zijn identiteit. In het vorige deel hebben we gezegd dat Adorno vanuit
zijn actualisme het kunstwerk niet kan begrijpen als een ding, iets feitelijks, waarin
de eenheid van dinglijkheid en idealiteit, van feitelijkheid en utopie gezien wordt. Dat
blijkt hetzelfde te zijn als de weigering het kunstwerk een stukje utopie te noemen.
Hierachter gaat echter ook weer een estheticisme schuil, Adorno zegt liever dat het
kunstwerk eigenlijk niet bestaat dan dat het slechts een bepaalde en beperkte werke-

lijkheid van de utopie zou zijn.
Mede met het oog op metafysische absoluutheidspretenties willen we nu nog wat
nader ingaan op de relatie van het kunstwerk tot de feitelijkheid. We onderzoeken
hoe Adorno op Hegeliaans aandoende wijze die relatie formuleert, maar er op
beslissende punten een negatieve wending aan geeft. Vervolgens bekijken we dan hoe

48. George Steiner, Real Presences, Faber and Faber, London 1989, blz.232.
49. Asthetische Theorie, a.w. blz.263.
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Adorno een overgang maakt naar een meer Platoons-metafysisch aandoende opvatting
van het kunstwerk.

1.3 Hegeliaans: het kunstwerk als de empirie tot verschijning gemaakt
Adorno weet natuurlijk dat de utopie niet alleen maar zin kan hebben als een
bevrijding uit het bestaande, die het bestaande als een zinloze relatie achter zich laat,
maar ook als een vervulling van wat daarin leeft aan verwachtingen en wensen.
Behalve overstijging moet de utopie ook vervulling, vervolmaking etc. zijn. Zo moet
natuurlijk in de toekomst de utopie "bestaan".
Het kunstwerk heeft in dit opzicht tot taak tot uitdrukking te brengen wat er
eigenlijk in de feitelijkheid aan de hand is om zo de utopische dimensie ervan uit te
drukken. In enkele uitspraken over het kunstwerk hebben we at gezien dat volgens
Adorno het kunstwerk de objectiviteit ook «abgewandeld" in zich opneemt en dat in
het kunstwerk het «daseiende" tot chiffre wordt. Op die manier is het kunstwerk
volgens Adorno ook kritisch.
Het kunstwerk overstijgt natuurlijk de "bestaande" werkelijkheid, maar zegt er
tevens iets van, en er iets over zeggend, neemt het deze wereld in zich mee. Op deze
wijze vertoont het ktinstwerk een identiteit met zichzelf die in de empirie niet
voorkomt voorzover daar de identiteit altijd uitwendig van is en daarmee heerszuchtig: "Von sich aus will jedes Kunstwerk die Identitiit mit sich selbst, die in der
empirischen Wirklichkeit gewalttatig allen Gegenst8nde als die mit dem Subjekt
n 50
aufgezwungen und dadurch versiiumt wird.
Kunstwerken zijn een eenheid waarin alles met elkaar communiceert, juist als in
zich communicerende eenheid heeft het kunstwerk iets te zeggen: "Sie sprechen
vermOge der Kommunikation alles Einzelnen in ihnen. Dadurch treten Sie in Kontrast
zur Zerstreutheit des bloss Seienden. Gerade als Artefakte aber, Produkte gesellschaftlicher Arbeit, kommunizieren sie auch mit der Empirie, der sie absagen, und
ziehen aus ihr ihren Inhalt. Kunst negiert die der Empirie kategorial aufgepriigten
Bestimmungen und birgt doch empirisch Seiendes in der eigenen Substanz. "51 Ook
dit klinkt heel Hegeliaans.Het kunstwerk is een geconcentreerd zijnde tegenover de
verbrokkelde empirie. Het kunstwerk negeert de van buiten af opgelegde bepalingen
van de empirie. De empirie is (nog) geen eenheid met zich. Toch bewaart het
kunstwerk ook empirie in zichzelf.
Wanneer het kunstwerk de verstrooide feitelijkheid geconcentreerd in zichzelf in
zijn eigen identiteit present stelt dan doet het de empirie niets vreemds aan. Het
brengt naar voren wat in de empirie zelf voorhanden is en het is zelf verwant met de

50. Asthetische Theorie, a.w. biz. 14.

51. A.w. biz. 15.
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wereld. In sommige passages komt Adorno vrij dicht bij een Hegeliaans begrip van
kunst en bij een "identiteitsfilosofie": «Die Identitiit des Kunstwerks mit der seienden
Realitiit is auch die seiner zentrierenden Kraft, die dessen membra disiecta, Spuren
des Seienden, um sich versammelt, verwandt mit der Welt ist es durch das Prinzip,
das es jener kontrastiert und durch welches der Geist die Welt selbst zugerOstet hat.
Und die Synthesis durchs Kunstwerk ist seinen Elementen nicht bloss angetan; sie
wiederholt, worin sie miteinander kommunizieren, insofern ihrerseits ein StOck
Andersheit. Auch Synthesis hat ihr Fundament in der geistfernen, materiaten Seite
der Kunstwerke, in dem woran sie sich betatigt, nicht bloss in sich. Das verbindet
das 8sthetische Moment der Form mit Gewaltiosigkeit. "52 Bijna is hier een identiteitsthese in Hegeliaanse zin uitgesproken. Lichten we dit toe.
Het kunstwerk concentreert in zich het verbrokkelde bestaande en is als concentratie ervan verwant met de wereld. Wanneer je dit Hegeliaans zou uitleggen, zou je
moeten zeggen dat zelfs het bestaande iets heeft van de utopie, de ware identiteit met
zich, en dat vervolgens het utopische gehalte van de feitelijkheid in het kunstwerk tot
uitdrukking wordt gebracht. Vervolgens is er een verwantschap tussen de concentrerende act en de geest die de wereld tot wereld "zugerOstet" heeft. Zou Adorno hier
werkelijk doordenken wat hij zegt, dan zou hij zijn these van de "heerszucht" van
het begrip en het technisch omgaan met de wereld op moeten geven. In de vorm van
het kunstwerk blijkt dat het kunstwerk als maaksel niet vreemd is aan de technische
geest. De vorm van het kunstwerk doet het bestaande materiaal geen geweld aan,
maar ligt als mogelijkheid erin besloten. Traditioneel geformuleerd zou je moeten
zeggen dat het kunstwerk het perfecte artefact is en als zodanig verwant is met ieder
"gewoon" technisch omgaan met de werkelijkheid.
Nu zou de Hegeliaanse opvatting van het kunstwerk bereikt zijn. Naar inhoud en
vorm zou het kunstwerk het bestaande op een hoger niveau zijn: de empirie tot
verschijning gemaakt. De kloof tussen de utopie en het bestaande zou gedicht zijn.
Het bestaande "is" de idee, de utopie in de verstrooide feitelijkheid en het kunstwerk
is deze utopie in geconcentreerde zintuiglijke gestalte. Vervolgens is daarmee het
bestaande inclusief de technische omgang met de wereld op een hoger plan gebracht.
Het bestaande is daarmee positief utopie in wording. De verschillende niveaus van
het bestaande zijn verschillende vormen van mogelijkheid en werkelijkheid van de
utopie.
Deze conclusie kan Adorno niet tot de zijne maken. Adorno moet zijn potentiale
identiteitsthese een negatieve wending geven.

52. A.w. biz. 19.

De plaats van het kunstwerk in de werkelijkheid

313

1.4 Kunst: verschijning van het onwezen en negatieve utopie

Het geldt voor alle grote kunstwerken, ook voor de subliemste dat zij uit de wereld
stammen en deze in zich veranderend meenemen: «Nichts in der Kunst, auch nicht
in der sublimiertesten, was nicht aus der Welt stammte, nichts daraus unverwandelt.
Alle isthetische Kategorien sind ebenso in ihrer Beziehung auf die Welt wie in der
Lossage von ihr zu bestimmen. I53.

Vanuit een Hegeliaanse visie zou de overstijging van de wereld en de verwantschap ermee synthetisch gevat moeten worden in de identiteit van het kunstwerk als
"het bestaande" op een hoger plan van verschijning van de idee ofwel de utopie.
Dem relatie wordt nu door Adorno niet positief geduid, maar uiteindelijk negatief als
het verschijnen van het onwezen.
In het kunstwerk verschijnt iets wezenlijks «Denn der Sinn eines Kunstwerk ist
zugleich das im Faktischen sich versteckende Wesen; er zitiert zur Erscheinung was
diese sonst versperrt. 54 Dit «wezen" is de geschiedenis die zijn ware gezicht nog
niet laat zien. Het kunstwerk moet de facticiteit als blokkade opheffen en tot verschijning maken. Adorno hecht een bijzondere waarde aan de verhouding van wezen en
verschijning. M.n. bestrijdt Adorno Nietzsche die dit onderscheid belachelijk maakte
met de uitspraak «Die Hinterwelt fOr die Hinterwiildler". Adorno meent dat, wie het
onderscheid ontkent, alles reduceert tot facticiteit die zelf de totale ideologische
schijn, de totaliteit van vals bewustzijn is, waar geen wezen en geen waar bewustzijn
meer tegenover zou staan. Wanneer men het wezen dat moet verschijnen ontkent,
wordt men het slachtoffer van het «onwezen": «Wesen ist, was nach dem Gesetz des
Unwesens selber verdeckt wird; bestreiten das ein Wesen sei, heisst sich auf die Seite
des Scheins, der totalen Ideologie schlagen, zu der mittlerweile das Dasein wurde."35

Positief het wezen van de facticiteit tot uitdrukking brengen kan kunst niet, maar
wel is kunst de verschijning van het onwezen. Dat is de verwantschap van het
kunstwerk met de feitelijkheid, van het kunstwerk als object en de objecten van de
empirische realiteit: "Objekt in ihr und in der empirischen Realitat ist ein durchaus
verschiedenes. Das der Kunst ist das von ihr hervorgebrachte Gebilde, das die
Elemente der empirischen Realitht ebenso in sich enthRIt wie versetzt, auf16st, nach
seinem eigenen Gesetz rekonstruiert. Einzig durch solche Transformation, nicht
durch ohnehin stets fRIschende Photograhie, gibt sie der empirischen Realit das
Ihre, die Epiphanie ihres verborgenen Wesens und den verdienten Schauer vor ihm
als den Unwesen.

n56
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Het kunstwerk is dus geen copie van de feitelijkheid, maar een transformatie
ervan. Door deze transformatie verschijnt het wezen van de feitelijkheid in het
kunstwerk. Daardoor krijgt de empirie zelfs het zijne! Maar de «epifanie" van dit
verborgen wezen toont uiteindelijk het "onwezen" Vanuit de gedachte van de utopie
is dit zeer begrijpelijk. Zou het "ware" wezen van de geschiedenis werkelijk in het
bestaande verschijnen,dan was de utopie zelf gerealiseerd en het kunstwerk overbodig
geworden. Het kunstwerk kan zich niet echt losmaken van de feitelijkheid, alleen
maar tendentieel en is als zodanig de negatieve verschijning van de utopie. Het
kunstwerk is vervolgens als verschijning van het onwezen de negatieve verschijning
van de utopie: «Indem Kunst den Bann der Realitht wiederholt, ihn zur Imago
sublimiert, befreit sie zugleich tendenziell sich von ihm. Sublimierung und Freiheit
sind im Einverstiindnis. Der Bann den die Kunst durch Einheit um die membra
disiecta der Realitat liegt, ist dieser entlehnt und verwandelt sie in der negative
.37
Erscheinung der Utopie.
Het is blijkbaar moeilijk om iedere notie van positiviteit buiten de deur te
houden. Dat het kunstwerk een stukje werkelijkheid van de utopie is, op zijn
bepaalde en beperkte wijze zal Adorno niet zeggen. Adorno probeert eerder iedere
notie van positiviteit die met de idee van het verschijnen van het «onwezen" weer
zou kunnen opkomen zodanig voor te wezen en te transformeren dat hij weer uitkomt
bij het "onmogelijke" kunstwerk, het kunstwerk als "contradictio in acm exercito".
Deze operatie voert Adorno uit met het begrip "zin".
Volgens Adorno laat het kunstwerk iets verschijnen door eenheid te stichten in
het bestaande. Die eenheid noemt Adorno ook "zin" en deze is de zin van het
kunstwerk. Maar de status van deze is even problematisch als die van "het ware

wezen" of de utopie.
Door zin te stichten suggereert het kunstwerk dat zin bestaat. De integrerende,
zinstichtende act van het kunstwerk draagt bij aan de schijn van zin: *Indem er aber
sie integriert, wurde Sinn selber, das Einheit Stiftende, durchs Kunstwerk als prSsent
behauptet, ohne das es doch wirklich wUre. Sinn der den Schein bewerkstelligt, hat
als oberstes am Scheincharakter teil. „58
Adorno wil dus nu tegen deze "zin" ingaan: "Die Veranstaltung des Kunstwerks,
dessen Momente beziehungsvoll sprechend zu gruppieren, hat diesen Zweck, und es
fallt schwer, ihn durch die kritische Sonde vom Affirmativen, vom Schein der
Wirklichkeit des Sinns so sauberlich abzuheben, wie es der philosophischen Begriffskonstruktion behagte. „59 De zinvolle orde die het kunstwerk zelf sticht, heeft een
duidelijk affirmatief aspect, de bevestiging van het bestaan van zin, hetgeen uiteinde-
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lijk schijn is. Deze affirmatie van het bestaan van zin is echter niet los te maken van
het kunstwerk als doelmatig "sprekende" organisatie.
De bevestiging van zin is schijn omdat ze buiten het kunstwerk nog niet is. De
mogelijkheid het onwezen als onwezen te stellen is toch ook een «zinvolle" aangelegenheid die ervan getuigt dat we in het kunstwerk het bestaande reele overstijgen. Dit
is enerzijds zo, maar anderzijds wil Adorno dit niet positief stellen. "Noch indem
Kunst das verborgene Wesen, das sie zur Erscheinung verh lt,als Unwesen verklagt,
ist mit solcher Negation als deren Mass ein nicht gegenwiirtiges Wesen, das der
Maglichkeit mitgesetzt; Sinn inhiiriert noch der Leugnung des Sinns."60 AdornO
beseft dat het spreken over het "onwezen" toch nog altijd een positieve notie van het
wezen vooronderstelt. Deze gedachte brengt hem ertoe de paradox van de sceptische
ontkenning van de mogelijkheid van waarheid op het kunstwerk toe te passen.
Zoals de scepticus in de moeilijkheden terechtkomt omdat hij de onmogelijkheid
van het kennen van de waarheid moet stellen in een waar oordeel, zo moet het
kunstwerk de afwezigheid van zin, d.i. het onwezen, stellen in een zinvol geintegreerd geheel. Dit is het kunstwerk als "contradictio in actu exercito" en voor
Adorno belichaamt het werk van Beckett deze paradox. Dit werk brengt de afwezigheid van zin aan het licht, maar voorzover het als kunstwerk zelf een zinnig geheel
is, stelt het in zijn eigen act zin weer present, zodat het kunstwerk om consequent te
zijn weer tegen zichzelf moet ingaan. Maar omdat deze act weer in een kunstwerk
resulteert, is zin weer gesteld, etc, etc.
De totale afwezigheid van zin kan dus niet gesteld worden en dat is dan uiteindelijk de boodschap van kunst. Ook al is de esthetische affirmatie van zin uiteindelijk
schijn. Die schijn is niet niets, want die schijn belooft iets van wat boven de schijn
uitgaat: "Die Bestimmung von Kunst durch den iisthetischen Schein ist unvollstiindig:
Wahrheit hat Kunst als Schein des Scheinlosen. Die Erfahrung der Kunstwerke hat
zum Fluchtpunkt, dass ihr Wahrheitsgehalt nicht nichtig sei; ein jedes Kunstwerk und
erst recht das der ruckhaltlosen NegativitRt sagt wortlos: non confundar. M61 In dit
oordeel over het kunstwerk vinden we een voor Adorno typische combinatie van
negatieve opvatting van het kunstwerk met een religieuze lading. Het kunstwerk is
niet een verschijning van de utopie, maar het is ook niet niets. Dat blijkt juist uit de
alter negatiefste kunstwerken. Hun boodschap luidt: "non confundar". Adorno citeert
hier in het latijn een psalmwoord dat hij, gezien het latijn, waarschijnlijk kent uit het
zo vaak getoonzette "Te Deum". Dit woord zegt: "Non confundar in aeternum", d.i.
«Ik zal niet beschaamd staan in eeuwigheid".
Voorzover kunst de schijn is van de onvermijdelijkheid van zin is voor Adorno
de schijn van de kunst tevens verschijning. De kunst geeft aan de utopie een tweede,
niet helemaal echt bestaan. Maar daarin verschijnt echt iets zonder dat daaruit een
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positieve eenheid van wezen en verschijning geconcludeerd mag worden. «Schein
sind die Kunstwerke dadurch, das sie dem, was sie selbst nicht sein kOnnen, zu einer
Art vom zweiten, modifizierten Dasein verhelfen; Erscheinung, weil jenes Nichtseiende an ihnen, um dessentwillen sie existieren, verm6ge der Ssthetischen Realisierung zu einem wie immer auch gebrochenen Dasein gelangt. Identitat von Wesen und
Erscheinung jedoch ist der Kunst so wenig erreichbar wie der Erkenntnis von
Realem.•62
Het tweede "gemodificeerde" bestaan dat het kunstwerk de utopie biedt zal
Adorno nooit opvatten als reele verschijning van de utopie of als het bestaande op
een hoger niveau gesteld. Omdat het bestaande en transcendentie nooit tot eenheid
gebracht worden, moet ook het verschijningskarakter weer op twee manieren gesteld
worden: verschijning, maar ook schijn.
De relatie van de schijn tot dat wat verschijnt wordt ook weer in de vorm van een
tweedeling en tegenstelling geformuleerd: de schijn is schijn van het schijnloze. Deze
laatste term geeft aan dat Adorno behalve Hegeliaanse opvattingen van het kunstwerk
ook Platoons-metafysische dimensies er aan toe kent.
Formuleren we kort het onderscheid. Hegeliaans gezien is het kunstwerk, als
concentratie van het wezenlijke in het verstrooide «bestaande", zelf de idee van het
bestaande. Het kunstwerk is dus geen afbeelding van de idee, maar «is" deze als
verbeelding van de idee van het bestaande. De idee is dus altijd idee in zintuiglijke
verschijning. Het kunstwerk is de gemaakte onmiddellijke eenheid van beide momenten. De Platoons-metafysische opvatting van de verhouding van het kunstwerk tot de
idee is precies andersom. Het kunstwerk is een afbeelding van de idee. De idee is
volstrekt intelligibel en staat op zichzelf. Deze idee is het voorbeeld voor alle
menselijk maken, maar zelf niet door de mens gemaakt. Het kunstwerk is een
afschaduwing van de idee in de zintuiglijkheid. Bekijken we Adorno's metafysische
interpretatie van het kunstwerk, dan komen de absoluutheidspretenties achter de
negativiteit en de niet-identiteit naar voren.

2.1 De metafysische aspiraties van het kunstwerk: het kunstwerk en de platoonse idee

Adorno's these dat de eenheid van het utopische en het bestaande, of wel van wezen
en verschijning niet lula, berust op heel hoge verwachtingen van de kunst. En dit
blijkt wanneer Adorno aansluiting zoekt bij metafysische motieven van Platoonse
aard.

De tweeheid die in het kunstwerk niet tot eenheid gemaakt wordt blijkt in
metafysisch licht een tweeheid te zijn die eigenlijk volledig wegegewerkt hoort te
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worden. Het kunstwerk hoort eigenlijk een werkelijkheid te zijn uit 66n stuk evenals
de idee die het representeert. Dat heeft tot consequentie dat het kunstwerk niet alleen
zijn gemaakt zijn moet verbergen, maar het eigenlijk behoort te overstijgen. De
waarheid van het kunstwerk is de waarheid van het «niet-gemaakte": "Der Wahrheitsgehalt von Kunst kann kein Gemachtes sein. Alles Machen der Kunst ist eine
einzige Anstrengung zu sagen, was nicht das Gemachte selbst ware und was sie nicht
weiss. -63 Dat het maken van kunst probeert iets te laten verschijnen wat boven
zichzelf uitgaat kan goed metafysisch begrepen worden wanneer je de term "het niet
gemaakte" begrijpt als het niet door mensen gemaakte. De mens probeert in het
kunstwerk b.v. "de idee" tot uitdrukking te brengen of de door God gemaakte
schepping te imiteren.
De volgende uitspraak gaat echter in zijn meerduidigheid te ver: "Kunstwerke
sind das Gemachte das mehr wurde als nur gemacht."64. lets gemaakts kan b.v. een
geschenk worden. Daardoor is het meer dan alleen maar iets gemaakts, maar nog
geen kunstwerk! Dit "meer" is dat waardoor het kunstwerk meer wordt dan een
gewoon artefact, maar tevens markeert het de overgang van kunstwerk naar de
utopie. De transformatie van de empirie in het kunstwerk moet ook uitmonden in
haar transfiguratie tot utopie.
Adorno kan in dit opzicht de perfectie van het maken niet formuleren omdat hij
de tweeheid en uiteindelijk dus de negativiteit daarin niet kan accepteren. Met de
tweeheid van zintuiglijkheid en idee zou het maken radicaal overstegen moeten
worden. Dat wat het kunstwerk zoekt uit te drukken, gaat ook de maakbaarheid te
boven. Vanuit de voormoderne metafysica gezien, belast Adorno het kunstwerk niet
met de eisen van het kunstschone, maar met die van het intelligibele schone.
In een vergelijking van het kunstwerk met de Platoonse idee legt Adorno meteen
zijn kaarten op tafel: "WRren seine Ideen das Ansichseiende, so bedOrfe es keiner
Kunst: die antike Ontologen misstrauen dieser, m6chten sie pragmatisch kontrollieren, weil sie im Innersten wissen, dass der hypostasierte Allgemeinbegriff nicht ist
was das Sch6ne verspricht. Platons Kritik an der Kunst ist aber deshalb nicht
stringent, weil Kunst eben die buchstabliche Wirklichkeit ihrer Stoffgehalte negiert,
die er als LOge ihr vorrechnet. Die Verhimmelung des Begriffs zur Idee alliiert sich
mit banausischer Blindheit for das in Kunst zentrale Moment der Form."65 Dit is
een heel eigenaardige interpretatie van Plato maar deze levert wel een heel relevant
inzicht op in Adorno's filosofie. Kunst zou volgens Adorno niet nodig zijn wanneer
de Platoonse idee en wel de idee als op zich staande werkelijkheid inderdaad
werkelijk was. Wanneer de idee aanwezig is, dan is de utopie werkelijk. Adorno zegt
hier tegen Plato, wat hij in termen van wezen en verschijning tegen Hegel zegt.
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Vervolgens is Plato's verachting van de kunst niet terecht omdat kunst geen
afl)eelding is van de "letterlijke" werkelijkheid, op grond waarvan Plato de kunst, als
afbeelding van de afbeelding, verwijt de schijn voor werkelijkheid voor te liegen.
Maar kunst negeert de letterlijke, stoffelijke werkelijkheid, en daarvan getuigt de
vorm. We hebben dit al in het vorige onderdeel eigenlijk al gezien. Maar wel brengt
Adorno dan een moderne opvatting van het kunstwerk tegen Plato in, nl. het kunstwerk a.h.w. van onderop bekeken als overstijging en transformatie van de feitelijkheid en niet van bovenaf als afschaduwing van de idee.
Adorno zegt vervolgens wel heel plomp dat de idee een hypostasering is van het
begrip en dat het kunstwerk boven het begrippelijk bepaalde uitstijgt. Vanuit een
scholastiek-metafysisch standpunt kun je en moet je je afvragen of het menselijk
artefact niet even "categoriaal" is als het begrip. Adorno meent dat de Platoonse
ontologie door de aanwezigheid van het kunstwerk onzeker is geworden over de
positieve aanwezigheid van de idee: «Gerade die Platonische Ontologie, dem
Positivismus vers6hnlicher als der Dialektik, hat am Scheincharakter der Kunst sich
geargert, so wie wenn das Versprechen der Kunst Zweifel weckte an der positiven
Allgegenwart von Sein und Idee, deren Platon in dem Begriff sich zu versichern
home."66
Door middel van het begrip hoopte Plato, volgens Adorno, de alomtegenwoordigheid van de idee te vestigen, waarbij hij de kunst niet kon gebruiken omdat de kunst,
als een belofte die nog vervuld moet worden, twijfel wekt aan het reeds aanwezig
zijn van de idee. Vervolgens brengt Adorno tegen Plato een argument in dat hij ook
wel tegen Hegel gebruikt. Door de aanwezigheid van de idee te stellen, zeg je dat de
idee "er is" en dus maak je er een "Daseiendes", een pure feitelijkheid van. Daardoor zou men dan volgens Adorno eigenlijk een positivist zijn.
De idee is nog niet en daarom is er kunst, maar dan wei als de belofte van de
idee. De utopie is de idee als de ware werkelijkheid in de toekomst. In de conceptie
van de utopie als het "nog niet zijn" van de idee ligt echter een fundamenteel conflict

verborgen. Enerzijds moet de idee nog "worden" en zij moet op een of andere
manier ook nog door de mens ugemaakt" worden in de kunst en in de praxis, maar
anderzijds is de idee niet alleen voor Plato, maar ook voor Adorno, als compleet op
zich staande werkelijkheid een werkelijkheid die alle worden en alle maken te boven
gaat. Bij Adorno is het kunstwerk de plaats van dit conflict want, omdat het kunstwerk "voorlopig" de plaats in moet nemen van de utopie, moet het als artefact de
plaats innemen van de idee.
Wat Adorno met deze paradox beoogt is wel duidelijk. De idee mag niet buiten
de menselijke activiteit om waar worden, want dan is ze heteronoom. Maar wanneer
je anderzijds zegt dat de idee nog niet is en nog moet worden, dan zeg je eigenlijk
dat de grond van alle wordende dingen zelf nog moet worden. In termen van het
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kunstwerk zeg je dat het oerbeeld van alle maaksels niet afgebeeld, maar zelf nog
door het kunstwerk gemaakt zou moeten worden.
Dat is een consequentie van de gedachte dat de utopie nog niet is en dat het
"bestaande", hetzij de gewone dingen hetzij de kunstwerken op geen enkele wijze de
afschaduwing en uitstraling is van een reeds aanwezige idee. Adorno komt in een
geweldig absolutisme terecht door de ontkenning van een reeds bestaande eindige zin,
hetzij in de gedaante van de feitelijkheid of in de gestalte van het kunstwerk.
Wanneer er geen enkele zin is, wordt ze een absoluut te maken zin. Naar eigen
criteria gemeten drijft Adorno de pretenties van een filosofie van de autonome
subjectiviteit alleen maar op met behulp van de metafysica waarmee hij deze eigenlijk
wit relativeren.

2.2 Het kunstwerk als verschijning van het niet-zijnde
Van de utopie als de idee geldt in radicale zin dat ze een "Niet-zijnde" is. Daarmee
bedoelt Adorno nu niet dat de utopie gewoon niet bestaat. Wel meent hij dat,
wanneer het "bestaande" het zijnde is, dat dan daartegenover de utopie niet is, net
zoals bij Plato de idee van het goede transcendent is t.o.v. alle zijn en daarmee
vergeleken eigenlijk niet is. Dit niet-zijn heeft bij Adorno een toekomstdimensie. De
utopie is nog niet. De kunst is zoals we gezien hebben een voorbode van de nog niet
gerealiseerde utopie: «Das Ansichsein, dem die Kunstwerke nachh ngen ist nicht
Imitation eines Wirklichen, sondern Vorwegnahme eines Ansichseins, das noch gar
„67
nicht ist, eines Unbekannten und durchs Subjekt hindurch sich Bestimmenden.
Deze bepaling van het ideaal van de kunst willen we als uitgangspunt nemen.
Kunstwerken streven naar een "Ansichsein". Dit is vanuit de metalysische traditie
begrijpelijk als het streven iets te maken. Maken is iets op zich stellen. Door middel
van de bewerking van de stof geeft de kunstenaar uiteindelijk zelfstandigheid aan een
idee. Het kunstwerk staat daardoor op zichzelf. Maar deze zelfstandigheid is als idee
in stoffelijke verschijning altijd een imitatie van de idee die in eigenlijke zin op
zichzelf staat. en het "zelfstandig zijn" van het kunstwerk is daarom maar een lagere
graad van de zelfstandigheid van de idee.
Wanneer het kunstwerk een "Vorwegnahme" is van een ware "Zelfstandigheid"
die nog komen moet, dan wordt deze verhouding natuurlijk anders. Het wordt dan
een voorlopige "zelfstandigheidheid" die plaats moet bewaren, maar uiteindelijk ook
plaats moet maken voor de ware op zich staande werkelijkheid van de utopie. De
positie van het kunstwerk als maaksel wordt daardoor ook anders. Ook in metafysisch opzicht kan het kunstwerk als maaksel niet meer positief de eenheid zijn van het
ide8le en het zintuiglijke. Het maken, en daarmee uiteindelijk het karakter van het
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"durchs Subjekt hindurch" van dit zelfstandige, dit "ansichseiende" komt ook in dit
metafysische opzicht met zichzelf in moeilijkheden.
Dit «Ansichseiende" is in verhouding tot het "Daseiende" het Niet-Zijnde. Op
een of andere manier, hoe moeilijk te bepalen ook, presenteert zich in het kunstwerk
het transcendente "Niet-zijnde". Omdat dit zich in het kunstwerk presenteert, is het
op een of andere manier, wederom hoe moeilijk positief te bepalen ook, aanwezig:
«Mag immer in den Kunstwerken das Nichtseiende jah aufgehen, sie bemSchtigen
sich seiner nicht leibhaft mit einem Zauberschlag. Das Nichtseiende ist ihnen
vermittelt durch die BruchstOcke des Seienden, die sie zur Apparition versammeln.
Nicht ist es an der Kunst, durch ihre Existenz darOber zu entscheiden, ob jenes
erscheinende Nichtseiende als Erscheinendes doch existiert oder in Schein verharrt. •68 In kunstwerken ervaren we de verschijning van het niet zijnde. De manier
waarop het verschijnt noemt Adorno "apparition", een term voor verschijning die een
religieuze ondertoon heeft. Deze term zullen we nog samen met de term "epifanie"
uitleggen. De manier waarop het zijnde het niet zijnde laat zien, is niet door middel
van een samensmelting ermee, maar door zijn eigen breuken, brokstukken die in het
kunstwerk verzameld worden.
Maar ook al zegt Adorno enerzijds dat dit "Niet-Zijnde" in het kunstwerk
verschijnt, toch zegt hij anderzijds dat het kunstwerk door zijn bestaan niet daarover
beslist of het «Niet-zijnde" als verschijnend toch bestaat of in de schijn ervan blijft
steken. Maar dan is gewoon de vraag die we aan Adorno moeten stellen: verschijnt
dit niet-zijnde dan wel of niet. Adorno's bepaling van het kunstwerk blijft uiteindelijk
ook op dit niveau steken in de tweeheid van verschijning en schijn van een "Nichtseiendes, als ob es ware". Omdat Adorno niet positief het kunstwerk als een bepaalde
en daarmee beperkte verschijning van de utopie kan zien, blijft het kunstwerk op en
neer gaan tussen de bepalingen de utopie te zijn als ook niet. Maar nu hebben we te
doen met een verschijning die constant bezig is zichzelf te overstijgen en in die zin
te ontkennen.Ook de utopie, het "Niet-Zijnde" blijft op en neer gaan tussen de
bepalingen te verschijnen en niet te verschijnen.
Platoons gesproken is de idee een op zich staande werkelijkheid die voor zijn
bestaan kunst niet nodig heeft. Het kunstwerk is voor Plato maar een heel lage graad
van werkelijkheid omdat het, als imitatie van een imitatie. een heel lage graad is van
idee in verschijning. Idee in verschijning te zijn, m.a.w. kunstwerk te zijn, is een
negatieve toedracht t.o.v. de idee. Men kan ook de idee opvatten als *het waarlijk
zijnde en dan fs het feitelijke bestaande in zekere zin niet. Wanneer je de idee opvat
als het waarlijk zijnde, dan moet je zeggen dat ook het kunstwerk «niet is".
Dit laatste motief komt bij Adorno terug in de zin dat het kunstwerk zichzelf
overbodig moet maken en verbranden in de verschijning van de utopie.Adorno vat
enerzijds de utopie Platoons op als het «Ansichsein", maar anderzijds vat hij deze

68. A.w. biz. 129.
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idee, geheel onplatoons, op als een idee die nog moet worden. Nd leeft de schijn
ervan in het kunstwerk. Maar die verschijning kan uiteindelijk alleen maar de zin
hebben van achtergelaten te worden. De idee "wordt" op zich door haar wordingsproces en daarmee haar voorlopige gestalte in de kunst uiteindelijk als een soort
verbrandingsmotor geheel achter zich te laten.
Daarom ziet Adorno in het Mignongedicht van Goethe de uitdrukking van het
geheim van de relatie van het kunstwerk en de utopie. De regels uit dit gedicht waar
het om gaat luiden: " So lasst mich scheinen, bis ich werde, zieht mir das weisse
Kleid nicht aus! Ich eile von der schOnen Erde hinab in jenes feste Haus (...). Ich
lasse dann die reine Hulle, den Gurtel und den Kranz zuruck (...)".69 Anders dan
Goethe bedoelt, verwoordt Adorno hiermee de hoop dat de utopie eens boven de
gestalte van de kunst. "die reine Holle" uit mag stijgen. Goethe meende echter dat
juist in de gestalte van de kunst, "die Hulle" dat wat boven de werkelijkheid uitgaat,
bewaard blijft voor de mens. «Die HOlle, der Schleier, ist bei Goethe Symbol des
Symbols und das Kunstwerks h8chstes Zeugnis und Produkt des symbolischen
Anschauens. In ihm erscheint Wahrheit nicht im Verbrennen der Erscheinung,
sondern in ihrem reinen Dasein, in dem die Idee, sich trObend, doch auch erst real
wird. Bei Adorno ist die Annaherung an die Realitiit Daseinsminderung, bei Goethe
Daseinsmehrung.„70. In de kunst zelf is het utopische voor ons, hier en nu, werkelijk geworden. Adorno legt de kunst weer de taak op boven zichzelf uit te stijgen en
te verdwijnen in de wording van de utopische werkelijkheid.
Door het kunstwerk te zien als het gemaakte dat alle gemaakt-zijn uiteindelijk
achter zich moet laten, kan Adorno vervolgens zowel Hegeliaans, in relatie tot het
begrip als de hoogste vorm van idee in zintuiglijkheid, als Platoons in relatie tot de
intelligibele idee, de eindigheid van het kunstwerk uit de weg gaan. Maar, op kosten
van het kunstwerk zelf, want dat "is" zelf eigenlijk niets. Daarachter gaat een visie
schuil die werkelijkheid alleen maar kan zien als naadloze werkelijkheid.
Adorno's opvatting dat het kunstwerk zichzelf als artefact moet overstijgen maakt
goed duidelijk dat tegenover dit absoluutheidsideaal de werkelijkheid zich altijd als
afgrondige tweeheid moet openbaren. Het artefact is zelf als gemaakte eenheid van
idee en verschijning nog te veel tweeheid van utopie en «Daseiendes" om het
tegenover de onverdeelde utopie uit te kunnen houden. Daarmee komt uiteindelijk de
onoverbrugbare tweeheid van de feitelijkheid en de utopie weer terug. Diezelfde
tweeheid uit zich in de meer Hegeliaanse benadering van het kunstwerk als verschijning van het "onwezen". Het kunstwerk zelf als "daseiende Transzendenz" "ver-

1.11, Insel Verlag, Wiesbaden 1958, bd. 1
biz.421.
70. Voor de juistheid van de interpretatie van Goethe zie: Gerhard Kaiser, Benjamin Adorno, Zwei
Studien, Athenaum Verlag, Frankfurt 1974, biz. 113. Vgl. Udo Kultermann, Kleine Geschichte
der Kunsttheorie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1987, biz.5.

69. J.W. Goethe, Gedichte in zeitlicher Folge bd.
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vluchtigt" tussen enerzijds de verschijning van het onwezen te zijn en anderzijds de
verdwijning in de utopie.
Een interessant probleem tekent zich af wanneer Adorno de utopie invult met de
notie van natuurschoonheid en met de inrichting van maatschappelijke verhoudingen
waarin de liefde ongestoord kan gedijen. Hierin kunnen we aspecten terug herkennen
van het waarlijk zijnde", de idee of het intelligibele schone. Kunst, de natuurschoonheid als "herrezen", ware natuur en de goed ingerichte maatschappij represen-

teren de transcendentale zijnseigensschappen. Maar ook lopen hierdoor heen problemen van de verzoening van natuurfilosofie en praktische ik-filosofie zoals het Duits
idealisme die kende.
Adorno's utopisch-metafysische opvatting van kunst staat dan ook op gespannen
voet met de Hegeliaanse opvatting die het kunstwerk ziet als verbeelding van het
menselijke ware en goede dat in beperkte gestalten gerealiseerd is, zodat daarin het
ideele als het algemeen-menselijke zichtbaar wordt. Adorno's "onmogelijke" synthese
van de Hegeliaanse en de metafysische visie op het kunstwerk ziet er in dit licht zo
uit dat het kunstwerk als verbeelding van het "onwezen" van de menselijke geschiedenis de plaatsbewaarder, voorbode en zichzelf verbrandende «verschijning" is van
de utopie van de ware natuur en de goede maatschappij. Bekijken we nu Adorno's
opvatting van kunst en hoe Adorno worstelt met de brokstukken van een uiteengevallen metafysisch wereldbeeld.

3 De kunst van de utopie en de utopie van de kunst

1.1 Het kunstwerk als fragment

Het kunstwerk dat zijn gemaakt zijn moet overstijgen om uit te komen bij een
"ansich" zijnde werkelijkheid staat eigenlijk voor een onmogelijke opgave. Een
dergelijk kunstwerk kan eigenlijk niet lukken.
Gelukkig, zo zegt nu Adorno, bestaan gelukte kunstwerken niet. In het vorige
hoofdstuk hebben we al gezien hoe het ideaal van de kunst z6 samenviel met de
werkelijkheid van kunst dat Adorno moest zqggen dat alleen gelukte kunstwerken
kunstwerken zijn en dat je van mislukte kunstwerken niet kon spreken, omdat deze
in geen enkel opzicht kunstwerken zijn. Wel, zo hebben we gezien, waren alle kunstwerken fragmenten van een groter kunstwerk dat zich in al deze werken realiseerde.
Bij Schelling, zo hebben we reeds gezegd, vinden we de gedachte dat de veelheid
van kunstwerken gezien kan worden als poging het kunstwerk te realiseren. Vanuit
het utopische perspectief werkt Adorno deze romantische gedachte van het fragment
uit als het gelukkig mislukte kunstwerk. We komen dus nu bij de omgekeerde stelling
uit. Alle kunstwerken zijn eigenlijk mislukte kunstwerken.
Eigenlijk zijn er geen volmaakt gelukte kunstwerken. Zou dit kunstwerk lukken,
dan was de utopie gelukt en was de kunst verdwenen.« Das Ideologische, Affirmative
am Begriff des gelungenen Kunstwerks hat sein korrektiv daran, das es keine
vollkommene Werke gibt. Existierten sie, so ware tats chlich die Vers6hnung
inmitten des Unvers6hnten maglich, dessen Stand die Kunst angeh8rt. In ihnen h6be
Kunst ihren eigenen Begriff auf: die Wendung zum BrOchigen und Fragmentarischen
ist in Wahrheit Versuch zur Rettung der Kunst durch Demontage des Anspruchs, sie
wiiren was sie nicht sein k6nnen und was sie doch wollen mOssen; beide Momente
hat das Fragment.„71 Gelukkig lukken kunstwerken niet, zo luidt de boodschap van
deze tekst. Zouden kunstwerken lukken, dan zouden ze zichzelf en hun begrip
transcenderen, dan was de verzoening gelukt die kunstwerken niet kunnen, maar wel
moeten zijn. Het fragment zegt dat de pretenties van het kunstwerk niet gerealiseerd
zijn, hoewel het deze pretenties weI moet hebben. Op grond hiervan komt Adorno uit
bij het kunstwerk als onmachtsbekentenis. Het fragment is de uitdrukking tegelijk van
de verzoening willen zijn en deze niet kunnen zijn.
In de Romantiek werd de idee ontwikkeld dat ieder kunstwerk een fragment is
van het grote. feitelijk niet bestaand en onbestaanbare kunstwerk is. Deze gedachte
vinden we dan ook bij Adorno. Adorno spreekt over het feitelijke kunstwerk als
71. Adorno, a.w. blz.283.
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«erscheinendes Kunstwerk". Daarbij moet dan voorondersteld worden dat het
feitelijke kunstwerk de verschijning is van dat volledig lukkende kunstwerk dat
eigenlijk niet kan bestaan: «Kein daseiendes, erscheinendes Kunstwerk ist des
Nichtseienden positiv miichtig. Das scheidet die Kunstwerke von den Symbolen der
Religionen, welche Transzendenz der unmittelbaren Gegenwart in der Erscheinung
zu haben beanspruchen".72 I.t.t. tot het feitelijke kunstwerk is het eigenlijke kunstwerk wel positief een verschijning van de utopie. In die toestand vallen het kunstwerk van de utopie en de utopie van het kunstwerk samen. Het eigenlijke, gelukte
kunstwerk zou meteen de overgang zijn naar de utopie, die als volmaakte verhouding
van mens tot mens en mens tot natuur ook zelf het volmaakte kunstwerk is.
Deze gedachten van de utopie die als de waarheid van de kunstwerken of als het
ware kunstwerk «verschijnt", verraden nog een stuk "afgebroken" romantische
scheppingsfilosofie. Bij Schelling vinden we de gedachte dat de natuur, in de
menselijke kunstwerken zelf als het ware kunstwerk tot voltooiing komt en «Ding an
sich" is.73 Voor de Romanticus was het Ding an sich, het eigenlijke van en de
goddelijke gedachte achter het schepsel, het voorbeeld en oerbeeld van het kunstwerk. Niet is de natuur als het goddelijke kunstwerk het niet te achterhalen voorbeeld
voor het menselijke kunstwerk, zoals een thomistisch geinspireerde voormoderne
metafysica zou stellen, maar het komt tot verschijning en verwerkelijking in het
menselijke kunstwerk. Daarom is de romantische kunstenaar een goddelijk genie.
Tevens is geen enkel afzonderlijk kunstwerk "het kunstwerk"
Ook bij Kant kunnen we een inspiratiebron voor Adorno's romantische denkwijze
vinden. Hij beweert dat de begrippelijk onachterhaalbare esthetische idee de kunstenaar als een onbereikbaar ideaal voor ogen moet zweven opdat hij geen enkel ander
kunstwerk dat hij tot voorbeeld neemt voor het "Urbild" houdt. De esthetische idee
functioneert als onachterhaalbaar "Ding an sich" voor het menselijk kunstwerk.
Vanuit overschrijdingen van Kants grenzen in de romantische denkwijze die dit
"goddelijke oerbeeld" in de afzonderlijke kunstwerken in wording ziet, kunnen we
ook Adornos religieuze interpretatie van het kunstwerk begrijpen.
Geen enkel kunstwerk is gelukte verzoening, geen enkel kunstwerk is een
positieve verschijning van het "Niet-zijnde". Daardoor zijn kunstwerken onderscheiden van religieuze symbolen. Alle kunstwerken hebben het karakter van een afbreking: « Erst in der jungeren Vergangenheit ist das der Kunst thematisch geworden in
Kafkas beschiidigten Parabeln. Retrospektiv ahneln alle Kunstwerke jenen armseligen
Allegorien auf Friedh6fen, den abgebrochenen LebenssRulen. •74 Adorno moet weer
zijn toevlucht nemen tot bepaalde vormen van moderne kunst om die tot norm voor
alle kunst te maken. Maar kunstwerken zijn alleen maar afgebroken levenszuilen op

72. A.w. blz.204.
73. Richard Kroner, a.w. bd. II, biz.83.

74. A.w. biz. 191.
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basis van een romantisch ideaal van de kunstreligie: "Das Riitselhafte der Kunstwerke
ist ihr Abgebrochensein. Wiire Transzendenz in ihnen zugegen, sie wiiren Mysterien,
keine Ratsel; das sind sie, weil sie als Abgebrochene dementieren, was sie doch sein
wollen. "75 Aanwezigheid van het transcendente te zijn blijft de pretentie van de
kunstwerken, ook al ontkennen ze de realisering ervan door hun afgebroken karakter.
Op een bijzondere, omgekeerde manier worden we in de idee van het kunstwerk
als fragment weer geconfronteerd met het probleem van de eindigheid van het
kunstwerk. Is er nu geen enkel kunstwerk dat "af", «rond" is? Wordt niet in naam
van een te hooggespannen esthetisch ideaal het feitelijke kunstwerk ondergewaardeerd? Alle kunstwerken zijn volgens Adorno afgebroken, omdat ze dat niet kunnen
zijn wat ze toch moeten willen zijn. Dat is de uiteindelijk absolutistische norm
waaraan het kunstwerk gemeten wordt en op grond waarvan het tot fragment van een
groter kunstwerk en tot fragmentair in zich verklaard wordt. Het kunstwerk kan
blijkbaar niet op eigen beperkt esthetisch niveau "daseinde Transzendenz" zijn,
eigenlijk moet het een soort Godsverschijning zijn en vergeleken daarmee mislukt
ieder kunstwerk. Het verliest zijn volmaaktheid in zijn eigen soort, d.w.z. op zijn
eigen beperkte niveau.
Bekijken we daarom nog eens hoe het kunstwerk als artefact het uithoudt
tegenover de idee van het «ansichseiende" en ook wat nu dit «Ansichseiende" toch
kan zijn. Kan Adorno de zin van het kunstwerk als artefact handhaven? Is het God
zelf, de schepping, de natuur? Het ideaal van een naadloze werkelijkheid is dat op de
een of andere manier een zinvol ideaal?

1.2 Het artefact en het metafysisch ideaal van de eenheid

Wat betekent het artefactkarakter van het kunstwerk voor het ideaal van het "An
sich-sein" van de kunst: "Sinnzusammenhang, Einheit wird von de Kunstwerken
veranstaltet, weil sie nicht ist, und als veranstaltete das Ansichsein negiert, um
dessentwillen die Veranstaltung unternommen wird - am Ende die Kunst selbst.
Jegliches Artefakt arbeitet sich entgegen.-76 Adorno presenteert hier een paradox.
Het kunstwerk maakt allereerst een zin, een eenheid, die er in het bestaande niet is.
Deze stelling zou je nog goed vanuit de Hegeliaanse conceptie van kunst kunnen
begrijpen. Dan is het kunstwerk zelf een zinvol gemaakte eenheid, waarin de
verstrooide feitelijkheid is opgeheven. Zo «is" het kunstwerk zelf beeld van het
(on)wezen en daardoor eenheid in de feitelijkheid en daardoor een re&1 existerende
zinsamenhang. Maar tegelijkertijd is het kunstwerk als gemaakte, "veranstaltete" zin
de ontkenning van het "Ansichsein" waarom het het kunstwerk te doen is en waarvan

75. T.a.p.
76. A.w. biz. 162.
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het een voorbode is. Het kunstwerk werkt zichzelf tegen en raakt in conflict met

zichzelf.

Zin, zo meent Adorno, hoort er eigenlijk altijd "gewoon" te zijn, de gemaakte
zin is de ontkenning van het «gewoon er te zijn", het "Ansichsein" van de zin.
Adorno heeft dit principe heel duidelijk verwoord in de «Negative Dialektik" en we
hebben het al eens aangehaald in het hoofdstuk over de verhouding van het begrip en
de esthetische ervaring. Daar bleek van geluk en zin dat deze er is of er niet is.
Wanneer zin er is, wordt er niet naar gevraagd: "Der Begriff des Sinns involviert
Objektivitat jenseits alle Machens; als gemachter ist er bereits Fiktion,.77
Omdat de idee, het "Ansichsein", de zin bij Adorno als utopie een tijdsdimensie
heeft, moet de idee, de zin, wanneer ze een keer geworden en gemaakt is eigenlijk
dit worden en maken tesamen met het «Daseiende", het verleden waaruit het gemaakt
is volledig achter zich laten. De consequentie is dat de zin er moet zijn alsof ze er
altijd al geweest is. Dit is in zekere zin de pretentie van het kunstwerk en Adorno's
beeld van de utopie tegelijk. De verhouding van kunst en utopie kunnen we zo
begrijpen dat het kunstwerk niet alleen, in Hegeliaanse zin, zijn gemaakt-zijn moet
verbergen, maar het moet overstijgen. Maar, zo zal blijken, ook de utopie moet zo
"gemaakt" worden. De utopie heeft het karakter van een estheticistische overdrijving
van het kunstwerk.
De eis dat het kunstwerk zijn gemaakt zijn moet overstijgen is een estheticistische
overdrijving van de eigenschappen van het kunstwerk. Natuurlijk streeft in de
traditionele visie de kunstenaar er naar in het kunstwerk een naadloze eenheid tot
stand te brengen, maar deze eenheid is nog altijd die van een artefact dat zelf
principieel als zintuiglijk ding geen naadloze eenheid en enkelvoudige zelfstandigheid
kan zijn. Vanuit Plato en Kant moet je zeggen dat alleen de intelligibele idee, het
«Ding an sich" van dien aard is. Het kunstwerk als menselijk artefact blijft daarbij
ver ten achter. Bij Hegel ligt de zaak andersom omdat hij de onmiddellijke eenheid
kritiseert. Vanuit Hegel gezien openbaart zich in het einde van de kunst juist het
gemaakt zijn van de onmiddellijke eenheid van het kunstwerk waarin zich juist de
eindigheid van de onmiddellijkheid tegenover het expliciete zich stellen(maken) in de
zintuiglijkheid toont. Van beide, tegengestelde kanten uit wordt het menselijk
kunstwerk gerelativeerd.
Naar traditionele maatstaven gemeten, meent Adorno dat het kunstwerk er niet
alleen naar moet streven een perfect artefact te zijn, maar het moet ook een perfectie
bereiken die boven die van het artefact uitgaat. In verband met een analyse van de
moderne kunst die juist probeert de schijn van naadloze eenheid en zelfstandigheid
van zich af te werpen, beoordeelt Adorno het ideaal van de eenheid als een pijnlijke
last:" Peinlich wurde dieser, weil das bruchlose Ansichsein, dem das reine Kunstwerk nachh8ngt, unvereinbar ist mit seiner Bestimmung als ein von Menschen

77. Negative Dialektik, a.w. biz.369.
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Gemachtes und dadurch a priori mit der Dingwelt versetztes. Die Dialektik der
modernen Kunst ist in weitem Masse die, dass sie das Scheincharakter abschOtteln
will wie Tiere ein angewachsenes Geweih."78 Typisch is hier dat de verhouding van
het kunstwerk tot het "Ansich- sein" nu terugkomt in de verhouding van het menselijk gemaakte kunstwerk en het "zuivere" kunstwerk. Dat tekent de overdrijving. De
zuiverheid van het «opzichzijn" overstijgt niet het ideaal van kunstwerk, maar het
menselijk gemaakte kunstwerk en blijft toch het ideaal van het «zuivere" kunstwerk.
Vervolgens moet het zuivere kunstwerk de wereld der dingen overstijgen. Het kan
niet meer formutering van het (on)wezen der dingen zijn. Aan het eind van dit deel
zullen we de idee van de zuivere kunst nog bepreken in verband met de tegenstelling
tussen Mallarmt en George enerzijds en Beckett anderszijds.
Het zuivere kunstwerk heeft als ideaal de overstijging van het artefact zijn; dit
wordt zelfs als zijn wezenlijke bepaling geformuleerd: «Das Kunstwerke vermage
ihrer Organisation mehr sind nicht nur als das Organisierte sondern auch als das
Organisationsprinzip - denn als organisierte erlangen sie den Schein des nicht
m79
Als eenheidsstichtende organisatie
Gemachten-, ist ihre geistige Bestimmung.
overstijgt het kunstwerk niet alleen het verbrokkelde bestaande, maar tevens het
organisatieprincipe zelf, het maken, en dat is de geestelijke bestemming van het
kunstwerk. Dit geestelijke moet niet als het ideele van Plato gezien worden. En ook
al moet het kunstwerk zijn gemaakt zijn overstijgen, daarvoor moet het natuurlijk wel
eerst gemaakt zijn.
Het estheticistisch-utopischtische karakter van de verhouding tussen het gemaaktzijn en het "volmaakt-zijn" van het kunstwerk komt treffend naar voren in een
uitspraak in de Minima Moralia. Ieder kunstwerk, zo zegt Adorno, heeft zijn
tegenspraak daarin: "dass es eine Apotheose des Machens, der naturbeherrschende
Fahigkeit darstellt, die als Sch6pfung zweiter Natur absolut, zweckfrei, ansich seiend
sich setzt, wdhrend doch zugleich Machen selber, ja gerade die Gloriole des Arfefakts untrennbar ist von eben der Zweckrationalitiit, aus der Kunst ausbrechen
will. „80 Het produkt van het maken, het kunstwerk, is een tweede schepping, een
schepping van een tweede natuur die zich helemaal op zichzelf stelt. Dat is de
apotheose van het maken. Maar ook staat het maken zelf in tegenstelling met de idee
van iets dat op zichzelf staat, omdat het altijd in nuttigheids- en afhankelijkheidsrelaties staat.
Vervolgens verbindt Adorno de verhouding van het gemaakte en het niet-gemaakte in het kunstwerk met een uitspraak van Nietzsche over de relatie tussen volmaaktheid en wording die hij onderschrijft..«> Das Vollkommene soll<, nach Nietzsches

78. Asthetische Theorie, a.w. biz. 157.

79. A.w. biz. 196.
80. Minima Moralia, a.w., nr. 145, blz.256.
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Wort, > nicht geworden sein < (...), namlich als nicht gemacht erscheinen. •81 Al
het volkomene moet er "gewoon" zijn. Evenals het kunstwerk moet de utopie, de
tweede schepping, de tweede natuur er gewoon zijn..
Nog een ander problematisch aspect van het "maken" komt in deze uitspraak naar
voren. In traditionele opvattingen van kunst, zowel de metafysische als de Hegeliaanse is het kunstwerk het perfecte artefact en in die zin de apotheose van het maken.
Tegelijkertijd is het kunstwerk tevens de openbaring van de zin en de bedoeling van
het maken. Maken, het realiseren van een idee in de stof, kan niet alleen maar
onderdrukking van de stof zijn, want het toont de eigenschap van de stof ontvankelijk
te zijn voor de idee. Het kunstwerk laat dit juist perfect zien. Maken is geen «Herrschaft" in de zin van onderdrukking. Omdat voor Adorno het maken altijd iets heeft
van onderdrukking van de natuur, moet het kunstwerk ook daarom zijn gemaakt zijn
overstijgen. Maar ook moet de utopie van tweede natuur de eerste natuur radicaal
achter zich laten.
Het "op zichzelf zijn" wordt door Adorno o.a. ingevuld met de idee van een
tweede natuur. Zelfstandigheid en objectiviteit kunnen geen pure intelligibele zijnden
zijn, want dat zijn altijd produkten en verzelfstandigingen van het subjectieve denken.
Zelfstandigheid en objectiviteit moeten dus altijd iets met de natuur te doen hebben,
maar dan niet met de natuur als brute feitelijkheid. De overstijging van de brute
materie door de sfeer van het intelligibele wordt door Adorno ingevuld met de
overstijging door een tweede natuur aan wie het menselijke niet vreemd is. Het
kunstwerk helpt hem die natuur te denken: "Das Kunstwerk, durch und durch
"thesei", ein Menschliches, vertritt, was "phusei", kein blosses fOrs Subjekt, was,
kantisch gesprochen, Ding an sich ware. So sehr fallt das Kunstwerk als sein
Identisches ins Subjekt, wie einmal Natur sie selbst sein musste. 82 De formulering
is duister en paradoxaal, maar wil zeggen dat het kunstwerk als compleet identiek
met het subject een representatie is van dat wat het subject te boven gaat, de ware
identiteit van de natuur.
Niet vanuit Kants opvatting van het "Ding an sich", maar wel vanuit Kants
opvatting van het kunstwerk kunnen we deze identificatie iets beter begrijpen. We
hebben de uitspraken reeds geciteerd: "Die Einbildungskraft (als produktives
Erkenntnisvermilgen) ist nUhmlich sehr mdchtig in Schaffung gleichsam einer andern
Natur aus dem Stoffe, den ihr die wirkliche gibt".83 Het kunstwerk is voor Adorno
als artefact niet echt zelf die tweede natuur maar een transformatie van de eerste
natuur die het ideaal een tweede, volkomen op zich zijnde natuur boven zichzelf uit
projecteert. Wederom, zou het kunstwerk echt tweede natuur zijn, dan zou het daarin
verdwijnen.

81. T.a.p.

82. Asthetische Theorie, biz.99.

83. Kant, K.d.U., a.w. biz.314.
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De identificatie van "An-sich-sein" en natuur wordt gewoon gemaakt, de
mogelijkheid ervan wordt nooit begrond. Adorno verraadt zich in een losse opmerking uit de Paralipomena bij zijn «Asthetische Theorie": «Das vollendet objektivierte

Kunstwerk ginge ins absolut ansichseiende Ding Ober und ware Kunstwerk nicht
langer.WOrde es, was der Idealismus ihm zumutet, Natur, so w8re es abgeschafft. "84 Het volledig gelukte kunstwerk zou het "Ansichseiende" zijn, en dit op
zich zijn wordt door Adorno als natuur zijn gezien.
Kan wat Adorno wil mogelijkerwijs van het kunstwerk verwacht worden? Adorno
schuwt hier de paradox niet. Hij legt de verantwoordelijkheid van zijn uitspraken
over het kunstwerk weer bij het kunstwerk zelf neer. Adomo zal deze "onmogelijkheid" als de eigen aard van kunst presenteren: "(...) die 8sthetische Paradoxie
schlechthin: wie kann Machen ein Nichtgemachtes erscheinen lassen; wie kann, was
dem eigenen Begriff nach nicht wahr ist, doch wahr sein?"85 Hoe kan het? Het
antwoord moet m.i. luiden dat dit dus niet kan. Voor Adorno betekent dit dat kunst
eigenlijk niet "kan", hoewel kunstwerken wel bestaan. Die mogelijkheid van het
kunstwerk wordt niet positief begrond. Zoals gezegd zou de poging de mogelijkheid
van het kunstwerk te begronden bij het resultaat uit komen dat in het kunstwerk
«iets" van de utopie reeds aanwezig is en dat het bestaande voorzover het door de
kunst overstegen kan worden, niet de gesloten, slechte wereld kan zijn. Dat is het
laatste wat Adorno wil.Dus moet het kunstwerk er wel zijn en mag het tegelijkertijd
niet mogelijk zijn. Maar op die manier gaat hij ook de vraag naar de eindigheid van
het kunstwerk uit de weg. Maar wat is de zin ervan dit alles zo te willen en wat is
het uiteindelijk resultaat?

1.3 Het kunstwerk als tour de force

Met liefde maakt Adorno de paradox tot bepaling van het kunstwerk. Omdat er een
tegenstelling bestaat tussen "zin maken" en de idee van zin zelf, kan het kunstwerk
alleen maar een "onmogelijke zaak" zijn. Ieder kunstwerk werkt tegen zichzelf in en
wil zichzelf als artefact ontkennen: «Jegliches Artefakt arbeitet sich entgegen. Werke
die als tour de force, iquilibristischer Ala angelegt sind, bringen etwas Ober alle
Kunst an den Tag: die Verwirklichung des Unm6glichen. Die Unmoglichkeit eines
jeglichen Kunstwerks bestimmt in Wahrheit noch das Einfachste als tour de force r,86
Kunst is evenwichtskunst. schijnbare opheffing van de wetten van de zwaartekracht.
Adorno kan dan aan deze tour de force" ook heel wat vastmaken. Zo zegt hij
van de muziek van Beethoven: "Htirt, liesst man seine aufs 8usserste artikulierte

84. Asthetische Theorie, biz.442.

85. A.w. biz. 164.
86. A.w. biz. 162.
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Musik nahe genug, so iihnelt sie einem Kontinuum des Nichts. Das tour de force
eines jeden seiner grossen Werke ist, dass buchstablich hegelisch die Totalitat des
Nichts zu einer des Seins sich bestimmt, nur eben als Schein, nicht mit dem Anspruch absoluter Wahrheit. 87 Dit is een lievelingsthema van Adorno, de relatie
tussen de logica van Hegel en de sonates van Beethoven. Maar de relatie tussen
beiden wordt er door de toepassing van het begrip "tour de force" en overgang van
niets naar iets niet duidelijker op. Dat in kunst af en toe het onmogelijke "gebeurt",
dat het onverenigbare gesynthetiseerd wordt - "Das Unzuliingliche, hier wirds
Ereignis" - moet als een arcanum beschut worden door een omheining van scherp
toegespitste paradoxen.
Adorno kan mooie vergelijkingen maken tussen het kunstwerk en een evenwichtsact. Adorno wijdt leuk uit over het aspect van circus dat ieder kunstwerk heeft, over
de schijn van het onmogelijke, het virtuose element in kunst, dat zelfs de ernstigste
kwartetviolist daarom iets moet hebben van een "Stehgeiger", etc. Het is allemaal
waar, maar heeft toch vanuit een reflexieve filosofie gezien het gevolg dat voorzover
het begrip van kunst deze akt niet mee kan voltrekken, ook de werkelijkheid van het
kunstwerk wordt verpletterd tussen de massieve 66ndimensionaliteit van het bestaande
alsook van de utopie.
Proberen we het harde contact tussen utopie en het bestaande positief met Adorno
mee te denken, dan volgen een aantal van de traditie afwijkende bepalingen van
kunst. De idee dat het kunstwerk een synthese is van onsynthetiseerbare momenten
leidt tot een heel andere opvatting van wat verschijning is. Traditioneel berust het
verschijningskarakter van het kunstwerk op de versmelting van het ideBle en materiale. Daardoor wordt het doorschijnend en staat het op zich. MOrike zegt, in een
gedicht over een lamp die, door anderen veronachtzaamd, door hem als een kunstwerk ervaren werd: "Ein Kunstgebild der echten Art. Wer achtet sein? Was aber
schOn ist, selig scheint es in ihm selbst." Hegel zou zeggen dat daardoor het kunstwerk zelf de beschouwer aankijkt en daardoor de aandacht naar zich toetrekt. Dit
"zalig schijnt het in zichzelf" kan natuurlijk niet meer voor het kunstwerk gelden
wanneer het niet meer positief verschijning is.
Denken we met Adorno de verhoudingen in het kunstwerk als een synthese van
onverenigbare momenten, dan hebben we te doen met een eenheid waarin beide
momenten op elkaar stoten en uit hun eigen zelfstandigheid gehaald worden. Het
resultaat van dit wrijvingsproces wordt dan veel beter met termen als explosie, of
zelfs vuurwerk weergegeven.
Dat zijn de termen waarmee Adorno de kunst als verschijning, uiteindelijk als
apparitie en epifanie beschrijft. Het kunstwerk is een vuurwerk: «Nicht durch h6here
Vollkommenheit scheiden sich die Kunstwerke von fehlbaren Seienden, sondern
gleich dem Feuerwerk dadurch, dass sie aufstrahlend zur ausdruckenden Erscheinung

87. A.w. 276.
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sich aktualisieren. Sie sind nicht allein das Andere der Empirie: Alles in ihnen wird
ein Anderes.•88 Nu verschijning niet meer positief verschijning van de idee of van
het wezen genoemd mag worden, komt de consequentie naar voren dat je eigenlijk
niet meer mag zeggen dat het kunstwerk een volmaaktere zijnswijze is van de idee

of van «de werkelijkheid" dan het feitelijke. Adorno moet dan weer terugvallen op
de term "het andere".
Hoe is in het kunstwerk de empirie iets anders geworden: "Es ist Apparition 'kat
exochen': empirisch Erscheinendes, befreit von der Last der Empirie als eine der
Dauer, Himmelszeichen und hergestellt ineins, Menetekel, aufblitzende und verge"s'
hende Schrift, die doch nicht ihrer Bedeutung nach sich lesen 18sst.
Typisch
Adorno: in het kunstwerk verschijnt iets, een geschreven boodschap die toch niet
gelezen kan worden., een waarschuwingsteken. Het is vervolgens de explosieve
eenheid van het menselijk gemaakte en een teken van de hemel. De empirie is daarin
geen stugge duurzaamheid meer, maar een flits van een verschijning. Tegenover de
mensen, zowel de kunstenaar als de beschouwer is het kunstwerk iets zelfstandigs
geworden en zo komt het op de mensen af: "Sie sind Dingen, in denen es liegt zu
erscheinen. Ihr immanenter Prozess tritt nach aussen als ihr eigenes Tun, nicht als
„90
das was Menschen an ihnen getan haben und nicht bloss fOr die Menschen.
De ervaring van het kunstwerk als explosie wordt door Adorno, wanneer het er
op aan komt niet meer geformuleerd in termen van zaligheid of genot, maar wordt
geduid als een schokervaring, een «Erschutterung". Deze term is een technische term
in de filosofie van Kant. Deze schokervaring is niet de ervaring van schoonheid,
maar die van het "Erhabene". Maar evenals de romantici en Hegel heeft Adorno,
wel op zijn manier, de ervaring van het «Erhabene" in de schoonheidservaring,
zowel van de natuur als van het kunstwerk willen integreren.
In de esthetische ervaring wordt het subject geschokt in zijn heerszuchtigheid, in
zijn mening, zelf de bron van de waarheid te zijn. Het doet de schokervaring op van
de doorbraak van objectiviteit. Net zoals Adorno van het kunstwerk zegt dat het zijn
gemaakt zijn, dus zijn subjectiviteit overstijgt, zo zegt hij van de esthetische ervaring
dat daarin de ervarende zichzelf vergeet en in het werk verdwijnt: "Sie gehOrt dem
Augenblick an, in denen der Rezipierende sich vergisst und im Werk verschwindet:
dem von Erschutterung Er verliert den Boden unter den Fussen; die Mdglichkeit der
Wahrheit, welche im iisthetischen Bild sich verk6rpert, wird ihm leibhaft (...). Die
Erfahrung der Kunst als die ihrer Wahrheit oder Unwahrheit ist mehr als subjektives
Erlebnis: sie ist Durchbruch von Objektivitiit im subjektiven Bewusstsein. „91

88. A.w. blz. 126.
89. A.w. biz. 125.
90. T.a.p.
91. A.w. biz.363.
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Typisch voor Adorno is nu dat hij nooit zegt hoe het subject nu terugkomt uit het
kunstwerk. Net zoals Adorno weigert positief het kunstwerk als eenheid van
"Daseiendes" en transcendentie te stellen, zo zal hij ook weigeren deze esthetische
ervaring positief als een nieuwe, hogere wijze van subject zijn te formuleren. We
krijgen niet te horen b.v. dat in de esthetische ervaring het subject, juist omdat het
zich nu receptief opstelt, meer zichzelf is omdat het minder subject is in de moderne
zin. Wat dit "verdwijnen" dan nu bijdraagt aan de overwinning van het heerszuchtige
subject, kan dan ook niet meer positief gesteld worden. Wel gaat het in het kunstwerk om de emancipatie van het subject van de autonomie. Het moet dus een
positieve bijdrage tot zijn emancipatie zijn, maar het «hoe" ervan wordt niet positief
gesteld.

Hiermee hangt samen dat Adorno ook weigert positief het belang van kunst te
formuleren. Wel meent Adorno dat het kunstwerk de nuttigheidsrelaties tussen mens
en ding overstijgt. Hij meent tevens dat in kunst een moment van objectieve praxis
en verandering aanwezig is, voorzover kunst de dagelijkse «praxis" van beheersing
en nuttigheid doorbreekt. Maar nooit zal Adorno dan positief zeggen dat kunst
daarom nodig is, dat het doel van kunst ligt in het overstijgen van het nuttigheidsdenken. Adorno stelt dat je door de noodzaak van kunst te denken, kunst toch weer in
een nuttigheidssamenhang plaatst. Adorno kan alleen paradoxaal zeggen dat de
noodzakelijkheid van kunst bestaat in haar niet-noodzakelijkheid. Ervaringen van
schoonheid als ervaring van iets dat doel op zich is, kunnen ook niet positief geformuleerd worden, maar alleen kan gezegd worden dat het geen doel is in relatie tot
iets anders. Adorno spits in velerlei opzicht paradoxaal toe wat bij Kant «Zweckmiissigkeit ohne Zweck" etc. heet.
De synthese, zo hebben we gezien, mag uiteindelijk niet positief geformuleerd
worden omdat dan transcendentie in het bestaande, echt zichzelf zijn binnen nuttigheidsrelaties als iets voor iets of iemand anders zijn zelf als reele aanwezigheid
gesteld wordt. Dan zou het bestaande het bestaande niet meer zijn volgens Adorno
en zou het teveel zowel door het begrip als de kunst goedgepraat worden.Daarom
mag kunst niet positief het bestaande op een hoger niveau zijn. Zouden we echt
positief zeggen wat kunst of de esthetische ervaring zou zijn dan zouden we of kunst
verdinglijken of binnengetreden zijn in het geheim van de utopie waar we het niet
meer hoeven te zeggen.

2.1 De utopie: kunstschoonheid en natuurschoonheid

Adorno wil zijn esthetica geen kunstfilosofie noemen omdat daardoor

de natuurschoonheid onder tafel zou vallen. De schoonheid beperken tot de kunstschoonheid
zou betekenen dat schoonheid alleen toe zou komen aan menselijke maaksels.
Daardoor zou de moderne subjectiviteit alleen maar bevestigd worden. Adorno wil
de subjectiviteit in de esthetica corrigeren met de natuurschoonheid. De natuur-
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schoonheid krijgt daardoor kenmerken van de schoonheid van een werkelijkheid "an
sich", met andere worden van het intelligibele. Vervolgens kan dan ook de natuur
zelf als het "Erhabene" gezien worden.
Op een heel eigen(aardige) manier verenigt Adorno in zijn theorie van de natuurschoonheid aspecten van de metafysische leer van de schoonheid, waarheid en
goedheid van het zijnde als zijnde en de moderne, sinds Kant ontstane, splitsing van
de schoonheid in kunstschoonheid en natuurschoonheid. Het utopische ideaal kan in
dit licht gezien worden als de historische realisering door middel van kunst van de
metafysische eenheid van het ware, het goede en het schone. De natuur in de vorm
van natuurschoonheid staat dan voor het ware, de juiste verhouding van mens tot
mens voor het goede.
In zijn Minima Moralia beschrijft Adorno de esthetische fascinatie voor dat dne
ding waarvoor al het andere vergeten wordt z6, dat het lijkt alsof hij er een scheppingstheologie op na houdt: "Der Blick, der ans eine Sch6ne sich verliert, ist ein
sabbatischer. Er rettet am Gegenstand etwas von der Ruhe seines Schapfungstages."92 lets dergelijks hebben ook Augustinus en Paul Claudel gezegd. In de "Asthetische Theorie" vinden we eveneens allusies op het scheppingsbegrip. De kunst
wil, zo zegt Adorno, de taal van de schepping tot spreken brengen: "Die subjektive
Durchbildung der Kunstwerke als einer nichtbegrifflichen Sprache ist im Stande von
Rationalitat die einzige Figur, in der etwas wie Sprache der Sch6pfung widerscheint
mit der Paradoxie der Verstelltheit des Widerscheinenden. Kunst versucht, einen
Ausdruck nachzuahmen, der nicht eingelegte menschliche Intention ware".93
Toch is Adorno noch een joodse noch een christelijke scheppingsfilosoof. Dit
blijkt wanneer hij de taal van de schepping ziet als de taal van het niet menselijke.
Vervolgens moet dit niet menselijke nog nader ingevuld worden. Dan is het niet God,
noch de schepping als het geschapen woord, maar veeleer de natuur en de ideale
maatschappij. Adorno's utopische ideaal bestaat, metafysisch gezien, veeleer uit
brokstukken van de scheppingsidee die op zichzelf zijn komen te staan. Vervolgens
heeft zijn utopie van de verrijzenis van de ware natuur het karakter van een tweede
schepping die op onbepaalde wijze via het kunstwerk tot stand komt om het vervolgens overbodig te maken.
Scheppingsschoonheid en natuurschoonheid verschillen inderdaad wel degelijk en
het is van belang dit te zien om de overgang van het voormoderne schoonheidsbegrip
naar het moderne goed in het vizier te krijgen. Adorno heeft deze overgang als
zodanig niet gethematiseerd en dit komt tot uitdrukking in zijn beoordeling van het
verschil tussen de opvatting van de verhouding tussen natuur- en kunstschoonheid.
In de "Asthetische Theorie" wil Adorno het moment van natuurschoonheid
terugbrengen in een theorie over kunstschoonheid. Er zijn geen twee afdelingen in

92. Minima Moralia, a.w. M.48, biz.84.
93. Asthetische Theorie, a.w. blz. 121.
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een leer over de schoonheid, waarin je je zou kunnen beperken tot de afdeling
«kunstschoonheid". De natuurschoonheid hoort erbij juist omdat het menselijk maken
en de menselijke maaksels overstegen moeten worden. Er is een vorm van schoonheid en daarmee van waarheid die boven de menselijk gemaakte uitgaat. Maar ook
deze schoonheid "gebeurt" niet buiten het menselijke kunstwerk om. De theorie van
de kunstschoonheid vraagt dan, volgens Adorno, zelf om de notie van natuurschoonheid.
De natuurschoonheid herinnert eraan dat ook het menselijk kunstwerk een
maaksel is en daarmee zelf een agressieve ingreep in de natuur: "Der Begriff des
Natursch6nen ruhrt an eine Wunde, und wenig fehlt, dass man sie mit der Gewalt
zusammendenkt, die das Kunstwerk, reines Artefakt, dem NaturwOchsigen, schlagt.
Ganz und gar von Menschen gemacht, steht es seinem Ansichsein nach, nicht
Gemachtem, der Natur, gegenuber. Als pure Antithesen sind beide auf einander
verwiesen: Natur auf die Erfahrung einer vermittelten, vergegenstUndlichten Welt,
das Kunstwerk auf Natur. den vermittelten Statthalter von Unmittelbarkeit."w Uit
deze opvatting van natitur blijkt al dat Adorno met schepping uiteindelijk niet
hetzelfde bedoeld als een scheppingsmetafysica van joods-christelijke origine.
In die opvatting is de natuur wel natuurlijk geen menselijk, maar weI een
goddelijk maaksel, in ieder geval geen puur "An-sich-sein". Omdat de natuur als
"ansich sein" wordt gezien, moet het kunstwerk weI als een agressieve daad opgevat
worden. Adorno heeft geen plaats meer voor het kunstwerk als artefact, dat zijn niet
onderdrukkende mogelijkheid heeft in de veranderlijkheid en maakbaarheid van de
natuur. Vervolgens wil Adorno de verhouding van kunst en natuur juist in hun
antithese duidelijk krijgen. We ervaren de natuur, zo Ineent Adorno alleen in het licht
van een bemiddelde. vervoorwerpelijkte wereld en het kunstwerk in relatie tot de
natuur. Niet de natuur als het onbemiddelde tegen over het kunstwerk, maar de
natuur, omdat ze in deze relatie staat, als een bemiddelde plaatsbewaarder voor het

onmiddellijke.
De natuurschoonheid staat in het teken van een komende goede natuur waarin de
natuur en de mens in een goede verhouding staan. De natuurschoonheid is a.h.w. een
herschepping zonder schepper. De kunstschoonheid gedraagt zich tegenover de
natuurschoonheid als het maaksel dat zichzelf moet overstijgen naar het niet-gemaakte
toe, de natuur. De kunstschoonheid is een voorbode van een komende natuurschoonheid.
Hier en nu, verwikkeld in een samenhang van onderdrukken en onderdrukt
worden, kan de natuur nog niet schoon zijn. In tijden waarin de mens nog beheerst
wordt door een overmachtige natuur kan geen natuurschoonheid bestaan omdat de
mens retel afgeschrikt wordt door de natuur. Wanneer nu de mens vervolgens de
natuur gaat beheersen, kan ook geen echte natuurschoonheid bestaan, omdat deze nu

94. A.w. biz.98.

De kunst van de utopie en de utopie van de kunst

335

aan de mens onderworpen wordt. Dat het thema van de natuurschoonheid uit de
esthetica verdween, heeft mede met de opkomst van het heerszuchtige subject te
doen: "Das Natursch6ne verschwand aus der Asthetik durch die sich ausbreitende
Herrschaft des von Kant inaugurierten, konsequent erst von Schiller und Hegel in die
Asthetik transplantierten Begriffs von Freiheit und Menschenwurde, demzufolge
nichts in der Welt zu achten sei, als was das autonome Subjekt sichselbst verdania"95 Door het begrip van de vrije autonomie zou te beginnen bij Kant het
natuurschone uit de esthetica verdwenen zijn. We komen op deze Kantinterpretatie
nog terug.
Nu is de natuur niet in echte zin schoon en zij mag ook zeker niet als schoon
voorgesteld worden. Tot op zekere hoogte neemt kunstschoonheid hier en nu de
plaats in van natuurschoonheid. En wat toekomstige natuurschoonheid is kan pas via
het kunstwerk ietwat duidelijker worden. Adorno is niet geinteresseerd in kunst als
nabootsing, in dit geval als kopie van de natuur. In de tegenwoordige tijd is alle
geschilderde natuurschoonheid onzin geworden, juist omdat de natuur verworden is
tot arbeidsmateriaal. Van de natuur is verder ook geen beeld te maken en Adorno
begrondt dit met het oudtestamentische beeldenverbod: "Das alttestamentische
Bilderverbot hat neben seiner theologischen Seite eine iisthetische. Dass man sich
kein Bild, n8mlich keines von etwas machen soll, sagt zugleich, kein solches Bild sei
m6glich. Was an Natur erscheint, das wird durch seine Verdoppelung in der Kunst
eben jenes Ansichseins beraubt, an dem die Erfahrung von Natur sich siittigt. n96
Maar toch laat het kunstwerk als menselijk maaksel, wanneer het zoveel mogelijk
zichzelf is en niet a.h.w. scheel kijkt naar de natuur, iets zien van wat natuur kan en

eigenlijk moet zijn.
Voor hun eigenlijke betekenis zijn het kunstwerk en de natuur op elkaar aangewezen. Het kunstwerk kan iets zeggen wat hier en nu de natuur niet kan zeggen en in
dit zeggen wijst het kunstwerk boven zichzelf naar een nieuwe natuur uit. Het
kunstwerk streeft de verzoening met de natuur na door zelf volledig een tweede
natuur te worden en daarin weer buiten zichzelf te treden. Daarom zoeken ze nog
vaak in hun beeldenwereld een troost bij de eerste natuur: "Die authentischen
Kunstwerke, die der Idee von Vers6hnung der Natur nachhiingen, indem sie sich
vollkommen zu zweiter machen, haben stets gleichwie um Atem zu sch6pfen, den
Drang verspurt, aus sich herauszutreten. Weil Identitat nicht ihr letztes Wort sei,
haben sie Zuspruch von der ersten Natur gesucht:der letzte Figaro-akt der im Freien
spielt, nicht weniger als der FreischOtz in dem Augenblick, in dem Agathe auf dem
Altan der gestirnten Nacht inne wird."9,

95. A.w. biz.98.
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Kunstwerken hebben dus de neiging «buiten zichzelf" te treden in de natuur.
Hoewel deze natuur hun te boven gaat, kan de natuur toch niet zonder de bemiddeling van het kunstwerk. In dit opzicht kan Adorno Hegel nog gelijk geven wanneer
deze meent dat de kunstschoonheid voortkomt uit de gebrekkigheid van de natuurschoonheid. Maar wat de kunstwerken kunnen, verwijst volgens Adorno, en hier
wijkt hij af van Hegel, niet naar de menselijke geest, maar weer naar de toekomstige
natuur." Soviet ist wahr am Hegelschen Theorem, Kunst sei durch ein Negatives, die
BedOrftigkeit des Natursch6nen inspiriert; in Wahrheit dadurch, dass Natur, solange
sie einzig durch ihre Antithese zur Gesellschaft definiert wird, noch gar nicht ist.
Was Natur vergebens m6chte, vollbringen die Kunstwerke: sie schlagen die Augen
auf."98 De kunstwerken slaan de ogen op en kijken de mens a.h.w. aan. Het is nu
tevens de bedoeling dat de natuur eens de ogen opslaat.
Adorno kan echter ook de natuurschoonheid benaderen vanuit het menselijk
artefact. De begrippelijke onbepaalbaarheid van de natuurschoonheid heeft dezelfde
grond als die van de kunstschoonheid. Er zijn geen criteria voor natuurschoonheid,
zo meent Adorno: "Nach dem Kanon allgemeiner Begriffe ist es darum aber unbestimmbar. weil sein eigener Begriff seine Substanz hat in dem der Allgemeinbegrifflichkeit sich Entziehenden. Seine wesentliche Unbestimmtheit manifestiert sich darin,
dass jegliches StOck Natur, wie alles vom Menschen Gemachte, das zu Natur
geronnen ist, sch6n zu werden vermag, von innen her leuchtend."99 Het menselijk
gemaakte dat tot natuur gestold is, daaronder rekent Adorno kunstwerken, maar ook
wat hij noemt het kultuurlandschap, historische stadjes etc, heeft de eigenschap «van
binnen op te lichten". Dat is eigenlijk een heel klassieke bepaling van het schone
artefact dat zijn gemaakt zijn verbergt. Dat het kunstwerk zO van binnen oplicht dat
het ogen lijkt te hebben en de beschouwer aankijkt, vinden we ook in Hegels
esthetica.
In de «Dialektik der Aufkldrung" vinden we ten volle vermeld waarop Adorno
doelt wanneer hij de natuur de ogen wit laten opslaan. Hij bespreekt de mogelijkheid
van een "geluk" der dieren, d.w.z. de mogelijkheid van een geluk zonder identificerende herinnering van ervaringen, zonder filosofische en religieuze ideetn, kortom
het begrippelijke element, etc. en stelt: "Jedes Tier erinnert an ein abgrOndiges
UnglOck, das in der Urzeit sich ereignet hat. Das Marchen spricht die Ahnung der
Menschen aus.Wenn aber dem Prinzen dort die Vernunft geblieben war, so dass er
zur gegebenen Zeit sein Leiden sagen und die Fee ihn erl6sen konnte, so bannt
Mangel an Vernunft das Tier auf ewig in seine Gestalt, es sei denn dass der Mensch,
der durch Vergangenes mit ihm eins ist, den er16senden Spruch findet und durch ihn
das steinerne Herz der Unendlichkeit am Ende der Zeiten erweicht. . 100

98. A.w. blz. 103-104.
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natuur als natuurschoonheid wel op in de subjectiviteit die zich receptief, d.w.z.
interesseloos opstelt. Hegel bouwt hierop voort en hoewel hij kunstschoonheid
inderdaad hoger waardeert dan natuurschoonheid is hij precies om die reden nog niet
subjectivistischer en "herrschaftlicher" dan Kant.
Een andere consequentie van het feit dat de natuur het karakter krijgt van het
"an-sich" is dat de natuur zelf "Erhaben" genoemd kan worden. Adorno gaat nog
verder door de natuur nu ook het karakter van het «Erhabene" te geven. Dit mag
natuurlijk van Kant helemaal niet. Het «Erhabene" is de opvolger van het intelligibele schone en is als zodanig niet van toepassing op het zintuiglijke zelf, maar op het
intelligibele, m.n. de mens als onsterfelijke vrijheid, en de zintuiglijkheid is een puur
vehikel voor de ervaring daarvan. Het "Erhabene"is wel volgens Kant een esthetische ervaring, maar geen ervaring van schoonheid, want deze heeft altijd betrekking
op het zintuiglijke.
Het "Erhabene" is daarom niet wat Adorno er van maakt, nl. de esthetische
ervaring als een gevoel dat "trilt" tussen natuur en vrijheid. Adorno interpreteert in
zijn formulering van het "Erhabene" als ervaring van de utopie het «Erhabene" op
een wijze die geheel tegen Kants bedoelingen ingaat: "Ihr zufolge (de leer van het
"Erhabene", G.S.) erfahrt der Geist an seiner empirischen Ohninacht der Natur
gegenOber als Intelligibeles jener entruckt. Indem jedoch Erhabenes angesichts der
Natur soll gefuhlt werden k6nnen, wird der subjektiven Konstitutionstheorie gemiiss
Natur ihrerseits erhaben, Selbstbesinnung angesichts ihres Erhabenen antezipiert
etwas von der Vers6hnung mit ihr. Natur, nicht 18nger vom Geist unterdruckt, befreit
sich von dem verruchten Zusammenhang von Naturwuchsigkeit und subjektiver
Souveriinitat.. Solche Emanzipation w e die Ruckkehr von Natur, und sie, Gegenbild blossen Daseins, ist das Erhabene. . 105
Het hoeft geen betoog dat volgens Kant de kategorie van het "Erhabene" niet op
de natuur zelf van toepassing is en dat de constitutietheorie van de «Kritik der reinen
Vernunft" niet te hulp geroepen kan worden, omdat deze volgens Kant hier niet van
toepassing is, juist omdat niets zintuiglijks bepaalds beoordeeld wordt. Volgen we
Adorno zelf dan moet de menselijke subjectieve geest in de ervaring van het «Erhabene" tot zelfbezinning komen en zo tot verzoening met de natuur. Een dergelijke
emancipatie zou de terugkeer van de ware natuur kunnen betekenen. Deze natuur is
tegenover het bestaande het «Erhabene".
Vervolgens wordt deze natuurervaring weer bemiddeld door het kunstwerk. In de
volgende uitspraak gaat het nu weer om Adorno zelf, niet om het feit dat volgens
Kant het "Erhabene" niet op kunstwerken van toepassing is: "Kants Theorie des
Erhabenen antezipiert am Natursch6nen jene Vergeistigung, die Kunst erst leistet.
Was an der Natur erhaben sei, ist bei ihm nichts anderes als eben die Autonomie des
Geistes angesichts der Obermacht des sinnlichen Daseins, und sie setzt erst im
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Hegel en zijn tijd hebben een ervaring van Kant verzuimd: "Aber sie haben damit
die Erfahrung versaumt, die bei Kant noch ungehemmt sich ausdruckt im burgerlich
revolutionaren Geist, der das Gemachte fOr fehlbar hiilt und, weil es ihm nicht
durchaus zur zweiten Natur geworden ist, das Bild einer ersten bewahrt."'03 Bij
Kant zouden vervolgens het natuurschone en het kunstschone beter te verzoenen zijn.
Hegel daarentegen krijgt het verwijt dat hij door de natuurschoonheid niet te waarderen de idee van de schoonheid, ook die van de kunst totaal zou missen omdat hij
alles tot subjectieve identiteit zou herleiden: "Indem er das Fluchtige des Naturschanen, wie tendenziell alles Unbegriffliche, verwirft, macht er sich borniert gleichgultig
gegen das zentrale Motiv von Kunst, nach ihrer Wahrheit beim Entgleitenden,
hinfdligen zu tasten. Hegels Philosophie versagt vor dem Schtinen: weil er die
Vernunft und das Wirkliche durch den Inbegriff ihrer Vermittlungen einander
gleichsetzt, hypostasiert er die Zurustung alles Seienden durch Subjektivitat als das
Absolute und das Nichtidentische taugt ihm einzig als Fessel der Subjektivitiit, anstatt
das er dessen Erfahrung als Telos des iisthetischen Subjekts, als dessen Emanzipation
bestimmte."'04 Kort samengevat luidt de stelling dat Hegel door het begrippelijk
ongrijpbare van het natuurschone te verwerpen de idee van de schoonheid, dus ook
van de kunstschoonheid, mist. Hij mist deze idee vervolgens omdat hij het werkelijke
en het redelijke identificeert, het niet-identieke rekent tot de ketenen van de subjectiviteit zodat hij daardoor subjectiviteit als het absolute stelt i.p.v. de ervaring van het
niet-identieke te bepalen als doel van de esthetische subjectiviteit en van zijn emancipatie.
In deze verhouding van natuurschoonheid en kunstschoonheid wordt een interessant misverstand omtrent de verhouding tussen het inaken van kunstwerken en het
recipitren van natuurschoonheid duidelijk. Vervolgens wordt het verschil bij Kant
tussen het maken van kunstwerken en subjectieve stellen" van de natuurschoonheid
over het hoofd gezien. Alleen op de basis dat het natuurschone niet door mensen
gemaakt is, kan Adorno het natuurschone zien als een objectiviteit die de voorrang
heeft boven het subject. Dat is een heel relevante misvatting. Want hoewel de
natuurschoonheid natuurlijk geen gemaakte schoonheid is, is ze bij Kant weI degelijk
een door het subject gestelde schoonheid.
Heel uitdrukkelijk zegt Kant dat de natuur schoonheid vertoont in en door de
houding van interesseloosheid die wij ertegenover aannemen. In het eerste deel
hebben we heel uitdrukkelijk Kants stelling weergegeven dat de schoonheid van de
natuur niet berust op een gunst van de natuur tegenover ons, maar van ons t.o.v. de
natuur. Wij bewijzen de natuur in de interesseloosheid een gunst waardoor zij zich
van haar mooie kant kan laten zien. Misschien dat Adorno daarom zegt dat de
schoonheid van de natuur niet opgaat in de receptiviteit. Maar volgens Kant gaat de
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natuur als natuurschoonheid wel op in de subjectiviteit die zich receptief, d.w.z.
interesseloos opstelt. Hegel bouwt hierop voort en hoewel hij kunstschoonheid
inderdaad hoger waardeert dan natuurschoonheid is hij precies om die reden nog niet
subjectivistischer en "herrschaftlicher" dan Kant.
Een andere consequentie van het feit dat de natuur het karakter krijgt van het
"an-sich" is dat de natuur zelf "Erhaben" genoemd kan worden. Adorno gaat nog
verder door de natuur nu ook het karakter van het "Erhabene" te geven. Dit mag
natuurlijk van Kant helemaal niet. Het "Erhabene" is de opvolger van het intelligibele schone en is als zodanig niet van toepassing op het zintuiglijke zelf, maar op het

intelligibele, m.n. de mens als onsterfelijke vrijheid, en de zintuiglijkheid is een puur
vehikel voor de ervaring daarvan. Het "Erhabene" is wel volgens Kant een esthetische ervaring, maar geen ervaring van schoonheid, want deze heeft altijd betrekking
op het zintuiglijke.
Het "Erhabene" is daarom niet wat Adorno er van maakt, nl. de esthetische
ervaring als een gevoel dat «trilt" tussen natuur en vrijheid. Adorno interpreteert in
zijn formulering van het "Erhabene" als ervaring van de utopie het "Erhabene" op
een wijze die geheel tegen Kants bedoelingen ingaat: "Ihr zufolge (de leer van het
"Erhabene", G.S.) erfihrt der Geist an seiner empirischen Ohnmacht der Natur
gegenuber als Intelligibeles jener entrOckt. Indem jedoch Erhabenes angesichts der
Natur soll gefuhlt werden k6nnen, wird der subjektiven Konstitutionstheorie gemiiss
Natur ihrerseits erhaben, Selbstbesinnung angesichts ihres Erhabenen antezipiert
etwas von der Vers6hnung mit ihr. Natur, nicht liinger vom Geist unterdrOckt, befreit
sich von dem verruchten Zusammenhang von NaturwOchsigkeit und subjektiver
Souver nitiit.. Solche Emanzipation wiire die ROckkehr von Natur, und sie, Gegenbild blossen Daseins, ist das Erhabene. . 105
Het hoeft geen betoog dat volgens Kant de kategorie van het "Erhabene" niet op
de natuur zelf van toepassing is en dat de constitutietheorie van de "Kritik der reinen
Vernunft" niet te hulp geroepen kan worden, omdat deze volgens Kant hier niet van
toepassing is, juist omdat niets zintuiglijks bepaalds beoordeeld wordt. Volgen we
Adorno zelf dan moet de menselijke subjectieve geest in de ervaring van het «Erhabene" tot zelfbezinning komen en zo tot verzoening met de natuur. Een dergelijke
emancipatie zou de terugkeer van de ware natuur kunnen betekenen. Deze natuur is
tegenover het bestaande het «Erhabene".
Vervolgens wordt deze natuurervaring weer bemiddeld door het kunstwerk. In de
volgende uitspraak gaat het nu weer om Adomo zelf, niet om het feit dat volgens
Kant het "Erhabene" niet op kunstwerken van toepassing is: "Kants Theorie des
Erhabenen antezipiert am Natursch6nen jene Vergeistigung, die Kunst erst leistet.
Was an der Natur erhaben sei, ist bei ihm nichts anderes als eben die Autonomie des
Geistes angesichts der Obermacht des sinnlichen Daseins, und sie setzt erst im
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vergeistigten Kunstwerk sich durch. n,06 Voorzover in de natuur het geestelijke in
zijn autonomie wordt ervaren, gebeurt dit door het kunstwerk.
Adorno's utopie van de natuur, als natuurschoonheid en als het "Erhabene" wordt
nu stukje bij beetje wel duidelijk. Adorno kent natuur niet meer als schepping d.w.z.
als doorstraling van intelligibiliteit. Adorno is daarvoor veel te veel Kantiaan. Maar
vervolgens gaat Adorno verder dan Kant omdat hij de vrije natuurschoonheid ook
niet meer kan opvatten als een "alsof" d.w.z. dat het lijkt alsof de natuurgemaakt is
om gezien te worden. Dat is nog een rest van de scheppingsidee en daarmee van de
natuur als goddelijk artefact. De, dialektisch te doordenken, intelligibiliteit, berustend
op een "Ding an sich" gelegen aan de basis van de natuur wordt blijkbaar nog als
een afbreuk aan de natuur gezien. De natuur zelf is het «Ansichseiende", de objectiviteit en daarom is de natuur zelf "erhaben".
In het hoofdstuk over de metalysische en de esthetische ervaring en het begrip
hebben we al gezien dat Adorno, wanneer hij aan de esthetische ervaring boven
begrippelijke, metafysische waarde toe wil kennen, hij uiteindelijk het infrarationele
op de plaats zet van het suprarationele. Wanneer Adorno nu de natuur zelf "erhaben"
wil noemen, doet hij precies hetzelfde. Kantiaans gesproken wordt nu de natuur zelf
«Ding an sich", zelf een intelligibele werkelijkheid. Deze natuur moet nu zelf de
naadloze werkelijkheid zijn, bemiddeld door een kunstwerk dat zichzelf moet
overstijgen.
Deze natuur is nu een de mens overstijgende werkelijkheid, maar mag geen
heteronome, de mens bedreigende werkelijkheid zijn. A.h.w. gemodelleerd naar het
kunstwerk als een de mens aankijken en menselijk sprekend ding, is de natuur aan de
mens aangepaste natitur. De grondidee van kunst, de overeenstemming van mens en
natuur. wordt zo tot toekomstideaal geinaakt. Maar waarom? Is deze idee niet
voorwaarde van alle kunst? Waarom accepteert en stelt Adorno zoveel paradoxen om
de reele aanwezigheid van die grondvoorwaarde uit de weg te gaan? Hierop werpt
het gegeven dat het kunstwerk een artefact is dat zijn artefact zijn moet overstijgen
en moet «verdwijnen" in de utopie, een licht.
De utopie van de nieuwe verhouding van mens en natuur is zelf een "an-sichseiende" werkelijkheid waarin voor het maken blijkbaar geen plaats meer is. M.a.w.
Adorno kan de "maakbaarheid" van de natuur eigenlijk niet als een goede eigenschap
van de natuur zien. Zowel een platoons-christelijke metafysica als de Hegeliaanse
speculatieve filosofie zien toch de veranderlijkheid en daarmee maakbaarheid, zeggen
we de verteerbaarheid, van de natitur als het juiste milieu van de mens. Alleen daarin
kan de mens zich verwerkelijken, ook al kan de natuur menselijke plannen doorkruisen. Alleen van de maakbare natuur kan de mens kunstwerken maken die getuigen
van de volmaaktheid, op eigen niveau, van de stof.
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Adorno kan de maakbaarheid van de natuur voor de mens blijkbaar niet als een
volmaaktheid zien. Natuur als stof voor het maken en als stof voor het kunstwerk is
de natuur die onderdrukt wordt. Het kunstwerk moet dan door Adorno ook weer als
een paradoxale zelfopheffing van het heerszuchtige maken, gezien worden. Het
kunstwerk slaat een wonde en heelt die tegelijk.
Een volmaakte natuur is "supervolmaakt", volmaakt boven zichzelf als eerste,
maakbare natuur uit. Deze natuur kent niet meer de afstand tot de mens die door
arbeid en behoeftebevrediging overwonnen wordt. De natuur moet zelf een groot

kunstwerk zijn, de mens een zin tegemoet stralen waarin hij zichzelf vergetend en
toch volkomen zichzelf, gelukkig,aanwezig moet zijn op de manier van de afwezigheid. Dit is een superestheticisme: De natuur wordt opgevat als een tweede natuur
die, net als het kunstwerk, zijn gemaakt zijn uit de eerste niet alleen moet verbergen,
maar volledig moet overstijgen. Vervolgens moet zij volkomen op zich staan, en toch
een plaats voor de mens zijn die vervolgens in haar positief moet opgaan, "verdwijnen". In het laatste deel zullen we op deze natuurutopie nog ingaan.
Wanneer we nu Adorno's poging natuurschoonheid, het "Erhabene" en kunstschoonheid antithetisch op elkaar te betrekken. op zich bekijken, dan probeert hij
beide samen te brengen in de idee van een tweede natuur als een tweede, door het
kunstwerk bemiddelde, onmiddellijkheid. Deze onmiddellijkheid belichaamt het
objectieve tegenover het subjectieve zonder er mee in tegenstelling te zijn. Dat hij nu
de natuur, en niet de idee, geschapen of ongeschapen,niet het Kantiaanse intelligibele
"Ding an sich" het karakter toekent van "op zichzelf staande" werkelijkheidheid te
zijn, tekent de aporie waarin Adorno zich bevindt.
Adorno wil de subjectiviteitsfilosofie overstijgen door middel van de schoonheidservaring. Deze schoonheidservaring ontleent hij echter ook aan de subjectiviteitsfilosofie. De correctie door de kunstschoonheid is niet genoeg omdat het kunstwerk als
menselijk maaksel nog te subjectief is. Daarom moet de natuurschoonheid te hulp
geroepen worden. Maar bij Kant wordt heel duidelijk dat de natuurschoonheid juist
een produkt is van het subjectiviteitsdenken. Deze natuurschoonheid komt in plaats
van de metafysische idee van de schoonheid van het intelligibele zijnde op zich. De
natuurschoonheid kan daarom niet als objectiviteit uitgespeeld worden tegen de
kunstschoonheid als produkt van het subjectiviteitsdenken. Bij Adorno moet dan de
natuur als natuurschoonheid wel "Ding an sich" worden.
3 Schoonheid en praxis: Romeo en Julia
We treffen dezelfde toedracht aan wanneer we de utopie van de kant van de praxis
bekijken. Adorno ziet kunst ook als een «Vorwegnahme" van de juiste praxis. Maar
wat houdt die praxis in? Kort gezegd: een praxis die zichzelf overbodig maakt, een
praxis waarin alle arbeid en streven vervuld en opgeheven is. Vervolgens plaatst
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Adorno de praxis in het licht van de idee van de liefde. Ook in deze context is kunst
enerzijds een "Ansichseiendes" dat anderzijds boven zichzelf uit verwijst.
Want het kunstwerk is geen afbeelding van de werkelijkheid buiten zich en in die
zin ook geen voorafbeelding. Het kunstwerk is een zelfstandige realiteit die Adorno
wel eens met het woord monade weergeeft. Zonder vensters weerspiegelt het intern
de buitenwereld. Het kunstwerk kan en hoeft daarom geen veranderende, geengageerd agiterende werking te hebben. Monade en ding op zich, maar daarin beeldvorming van de buitenwereld te zijn, van het (on)wezen, is de eigen "praxis" van het
kunstwerk.
Het "an-sich" zijn van het kunstwerk is zelf een vorm van praxis, waarin het
ideaal vertegenwoordigt van een situatie waarin de dingen en ook het handelen aan
zichzelf toekomt: een praxis, waarin de dingen omwille van zichzelf bekeken worden
en in hun eigen aard tot hun recht komen. De kunst is een kritiek op de praxis
voorzover ze een «herrschaftliche" is die verandert om te beheersen. Hiertegenover
representeert de esthetische ervaring een ideaal van zelfverlies.
Maar wel verwijst die "praxis" van de kunst boven zichzelf uit naar een reale,
zelfbewuste praxis die een maatschappij tot standbrengt waarin een waar zelfverties
mogelijk is: «Die Immanenz der Werke, ihre quasi apriorische Distanz von Empirie,
wdre nicht ohne die Perspektive eines real, durch ihrer selbst bewusster Praxis
veriinderten Zustands. Shakespeare hat in Romeo und Julia nicht die Liebe ohne
familiale Bevormundung propagiert, aber ohne die Sehnsucht nach einem Zustand,
wo Liebe nicht liinger von der patriarchalen und jeglicher Macht verstOmmelt und
verurteilt ware. hiitte die Gegenwart der beiden in einander Versunkenen nicht die
Si sse, uber welche die Jahrhunderte bis heute nichts vermochten - die wortlose,
bilderlose Utopie .107 . Shakespeares Romeo en Julia is geen propagandastuk voor
de vrije liefde, zo zegt Adorno. Maar wei drukt Romeo en Julia de utopie van de
kunst uit, die inhoudt dat de maatschappij zd veranderd mod worden dat een vrijheid
ontstaat, waarbinnen een liefde als die van Romeo en Julia mogelijk is. Deze "vrije"
liefde ziet Adorno als een volledig in elkaar opgaan en dan is deze liefde het beeld
van een naadloze werkelijkheid, van een utopie die alle tweeheid, ook die van
zichzelf en zijn beeld, achter zich gelaten heeft.
De relatie die Adorno legt tussen kunst als een anticipatie van een praxis waardoor een vrije, niet onderdrukte liefde mogelijk is, laat iets interessants zien. Ook
deze opvatting van de verhouding tussen het kunstwerk, praxis en de liefde kan
gezien worden als een vereniging van brokstukken van het metalysische schoonheidsideaal van de eenheid van het ware, goede en schone. Men zou haast zeggen dat
Adorno's visie op deze relatie vraagt om een metafysische behandeling van dit
thema.
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Omdat de kunstschoonheid de overhand kreeg op de natuurschoonheid, zo zegt
Adorno, werd het kunstwerk tot "Tummelplatz" voor het ware goede en schone.
Adorno relativeerde, op zijn dialectische manier, de kunstschoonheid met de natuurschoonheid. Vervolgens stelt Adorno het ideaal van de kunstschoonheid in relatie met
de praxis en met de liefde. Metafysisch gezien is het zeer wel mogelijk hier, wat
Adorno niet doet, te spreken over de schoonheid van het handelen. Deze metafysica
zou in Adorno's utopisch ideaal brokstukken kunnen herkennen van een oud metafysisch wereldbeeld dat zijn basis in de idee van de schepping verloren heeft
Het handelen is schoon voorzover en omdat het een vorm van volmaaktheid is.
Het onderscheid met Adorno ligt hierin dat, metafysisch gezien, het handelen een
eigen volmaaktheid en daarmee dus een eigen schoonheid heeft. Het ontleent deze
schoonheid niet aan een relatie met de kunstschoonheid. De kunstschoonheid is de
schoonheid van het maken, niet van het handelen. Nu is de volmaaktheid van het
handelen de liefde. Tegen Adorno zou men vanuit deze visie moeten zeggen dat hij
met zijn utopie van Romeo en Julia op een ingewikkelde manier via de kunstschoonheid probeert uit te komen bij het goede handelen, terwijl het goede handelen
zijn eigen schoonheid kent en dat is de liefde.
Schoonheid moet dan wel analoog opgevat worden. Zij is geen gepriviligeerde
eigenschap van het menselijk artefact en ook niet van de natuur, maar een transcendentale eigenschap van het zijnde als zijnde. Maar ook de liefde moet dan z6 opgevat
worden en is niet per se die tussen man en vrouw. Het universele aspect van de
metafysische instelling t.o.v. het zijnde als zijnde maakt het mogelijk liefde, schoonheid, handelen, maar ook natuur en artefact bij elkaar te brengen zonder dat het een
voor het andere in de plaats zou moeten komen. In ieder zijnde is het streven naar
het realiseren van zijn volmaaktheid een uiting van (zelf)liefde. Bij de mens betekent
dit dat hij in de intersubjectieve verhouding zijn volmaaktheid moet realiseren.
Tegen het verwijt van abstractie aan de metafysische opvatting zou men dan
vanuit de metafysica de idee van graden van volmaaktheid inbrengen. Iedere vorm
van schoonheid verschilt van andere vormen, maar eenheid en verschil komen samen
in de graad van volmaaktheid die iedere schoonheid, natuurschoonheid, kunstschoonheid, praxis, op zijn niveau is. Ook de liefde is op deze verschillende niveaus
aanwezig. Met Dante kan men daarom zeggen dat de liefde de zon en de andere
sterren beweegt.'08 Adorno kent dit motief tot op zekere hoogte in de "Faust" van
Goethe.
De verschillende graden van schoonheid getuigen van de verschillende graden van
zijn en daarmee van volmaaktheid van de geschapen zijnden. De idee van de
schepping overkoepelt metafysisch gezien de verschillende graden van schoonheid en
is niet zelf, (b.v. als natuurschoonheid) een bepaalde vorm ervan. De natuurschoon-
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heid als scheppingsschoonheid is het goddelijke artefact, het boek van de natuur dat
materiaal en voorbeeld is voor de menselijke kunstenaar.
De schepping kan vervolgens gezien worden als uitdrukking van Gods liefde die
zich op bijzondere wijze in de menselijke liefde manifesteert. Deze metafysische
opvatting van het kunstwerk vooronderstelt dus dat de werkelijkheid "buiten" het
kunstwerk op alle niveaus reeds uwaar, goed en schoon" is. Het menselijk kunstwerk
is dan de lofprijzing van God de Schepper. Adorno kan het natuurlijk niet eens zijn
met de opvatting dat de werkelijkheid hier en nu altijd al goed, waar en schoon is.
Daarom reageert hij op Helmuths Kuhns metafysisch geinspireerde opvatting dat
ieder kunstwerk lofprijzing is, als volgt: "Helmuth Kuhn hat in einer Abhandlung,
zum Ruhm der Kunst, dieser attestiert, ein jedes ihrer Werke sei Lobpreisung. Seine
These wiire wahr, wenn sie kritisch wiire. Angesichts dessen wozu die Realiuit sich
=109
auswuchs, ist das affirmative Wesen der Kunst,zum Unertraglichen geworden.
Het affirmatieve karakter is kunst a.h.w. aangeboren, maar gezien de huidige
werkelijkheid kan ze dit karakter beter verliezen, ook al moet ze daardoor tegen
zichzelf ingaan. Adorno is positief in zijn oordeel over de these van Kuhn. Vroeger
heeft hij over deze these eens gezegd, zonder namen te noemen dat ze het affirmatieve karakter van alle kunst tot in het absurde doordreef. Dat was in 1951 naar
aanleiding van Kuhns in 1947 verschenen artikel "Dichten heisst rOhmen".110
Een metafysische benadering van de relatie tussen kunstschoonheid en de
schoonheid van het handelen is bij Adorno ook onmogelijk omdat hij daarvoor weer
te verwant is met de moderne subjectiviteitsfilosofie en haar problematiek van het
gegevene en het onmiddellijke. Adorno gaat uit van specifieke vormen waarin
ervaring van het ware, goede en schone gegeven zijn: de kunstschoonheid, de
natuurschoonheid,de sociaal-politieke praxis en de liefde tussen man en vrouw.
Vanuit de voormoderne metafysica gezien is dat typisch modern. Vervolgens kent hij
niet het volmaaktheidsideaal van de voormoderne metafysica, maar hanteert het
esthetische onmiddellijkheidsideaal van de subjectiviteitsfilosofie. Een onmiddellijkheidsideaal kent geen graden, want onmiddellijkheid is of is niet. In Adorno's
opvatting van zin en geluk is dit heel duidelijk geworden. Daarom kan oniniddellijkheid eigenlijk, Hegeliaans geredeneerd, alleen gesteld worden als moment binnen een
bemiddelend begrippelijk denken dat zelf het onmiddelijke en de bemiddeling in
verhouding stelt, maar niet andersom.
Bekijken we Romeo en Julia nog eens even vanuit Hegel. Hij begrijpt de liefde
bijna als Adorno, maar toch is weer een significant verschil aanwezig: "Das wahrhafte Wesen der Liebe besteht darin, das Bewusstsein seiner selbst aufzugeben, sich in
einem anderen Selbst zu vergessen, doch in diesem Vergehen und Vergessen sich erst

109. Asthetische Theorie, a.w. blz. 10.
110. Th.W. Adorno, Kulturanthropologie, in, G.S. zo. 1. d.w. biz. 137.
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selber zu haben und zu besitzen."'11 Dit "zichzelf hebben en bezitten" in het vergeten zou Adorno nooit zo eraan toegevoegd hebben. Dit verdwijnen in de ander mag
nooit weer in een synthese geformuleerd worden.
Vervolgens ziet Hegel Shakespeares personages als de uitbeelding van de
moderne mens. De moderne mens is het unieke individu dat zijn eigen doelstellingen
wil realiseren.Dit individu is niet meer, zoals de middeleeuwse mens, doordrongen
van het absolute, maar is wel als op zichzelf gesteld individu, precies in zijn zelfstandigheid, een christelijke mens. Hij is uiteindelijk gericht in alle transcenderen op de
incarnatie in het "affirmative Diesseits, dies positive Sichfinden und -Wollen in
seiner Gegenwart. M 112
Als zodanig wil de mens zich in de kunst, zonder opsmuk en idealisering voor
ogen hebben: "Der Mensch will in seiner Gegenwart das Gegenw8rtige selber, wenn
auch mit Aufopferung der Sch6nheit und Idealitiit des Inhalts und der Erscheinung,
in priisentiger Lei)endigkeit von der Kunst wiedergeschaffen als sein eigenes geistiges

menschliches Werk vor sich sehn. „113
Hegel behandelt het personage van Julia als een bepaalde gestalte van dit moderne
menstype, nt.: "Der Charakter als innerliche, aber unausgebildete Totalitat". Julia is
een kinderlijk karakter dat nog in zichzelf besloten ligt, ze loopt in de wereld rond
als in een grote toverlantaarn, een laterna magica. Maar ook zij moet uit zichzelf
treden en zich ontwikkelen: "Pl6tzlich sehen wir die Entwicklung der ganze Starke
dieses GemOts, der List, der Besonnenheit, Kraft alles aufzuopfern, dem Hdrtesten
sich zu unterwerfen, so dass uns das Ganze nun erscheint als das erste Aufbrechen
der ganzen Rose auf einmal nach allen ihren Bliittchen und Falten, als ein unendliches Hervorquillen des innersten gediegenen Seelengrundes, in welchem sich vorher
noch nichts unterschieden, gebildet, entwickelt hatte, das aber jetzt als ein unmittelbares Produkt des erwachten einen Interesses, sich selber unbewusst, in seiner
sch6nen FOlle und Gewalt aus dem vorher verschlossenen Geist hervortritt. =114
Hegel waardeert het uit zichzelf treden, de ontwikkeling, het openbloeien van
Julia ook al gebeurt dit nog op een onbewuste manier. In de ontwikkeling van het
innerlijk gaat ook de wereld open. Volgens hem is het typisch dat Julia tot ontwikkeling komt juist door de ervaring van de liefde. Daardoor wordt ze opnieuw, geestelijk
geboren: «Uberhaupt sind es besonders sch6ne, edle, weibliche Naturen, fOr welche
sich erst in der Liebe die Welt und ihr Inneres auftut, so dass sie nun erst geistig
.It5
geboren werden.
Het gaat me nu niet om de juistheid van de interpretatie van Shakespeares
toneelstuk. maar om de wereld van verschil tussen Adorno en Hegel. Adorno
111. Hegel, Vorlesungen Ober die Asthetik, a.w. bd.
112. A.w. blz. 196.

113. T.a.p.
114. A.w. biz.206.
115. T.a.p.
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probeert in zijn begrip van kunst twee kunstopvattingen bij elkaar te brengen, nl. de
opvatting van kunst als formulering van het (on)wezen van de maatschappij, d.i. de
Hegeliaanse, en de metafysische die meent dat kunst de verbeelding en lofprijzing is
van de idee, kunst als afbeelding van de "idee". Het affirmatieve echter wil hij uit
beide opvattingen verwijderen.
Hier zien we op welke wijze Hegel affirmatief is. Hij affirmeert de mensopvatting van de moderne mens die als individu zichzelf wil verwerkelijken in het «heden". In de kunst wil die mens zijn, door hem zelf gemaakte werkelijkheid als
zodanig voor zich zien. Uiteindelijk wordt deze visie door Hegel christelijk geaffirmeerd omdat hij dit bestaan ziet als een incarneren, sterven en verrijzen in de
feitelijkheid. Zo komen uiteindelijk de mens en de geest op verschillende niveaus van
zelfverwerkelijking via zeliverbeelding en de religieuze voorstelling tot zelfbegrip.
De eindigheid van de kunstzinnige verbeelding van de werkelijkheid zelf wordt
door Hegel ook met behulp van het christendom geaffirmeerd. Want de boodschap
van het christendom is zelfrealisering in, en verzoening met de feitelijkheid. Hegel
heeft met deze gedachten afscheid genomen van het romantische ideaal van de
griekse polis en de griekse kunstreligie als de eenheid van het ware, goede en
schone.

We vinden dit ideaal terug in Adorno's metafysische kunstopvatting als de utopie
van de ware eenheid van natuur en cultuur, van kunstschoonheid en natuurschoonheid, maatschappelijke praxis en liefde. Maar we moeten ons afgevragen of het
metafysische schoonheidsideaal wel te herstellen is uit de samenvoeging van kunstschoonheid, natuurschoonheid, maatschappelijke praxis en liefde. Adorno stelt ons
voor een alternatief. In metafysisch opzicht relativeert en overspant Adorno het
menselijk kunstwerk tegelijkertijd. Het is dn beeld van het niet-gemaakte, maar
tevens toont dit niet-gemaakte zich via het kunstwerk als menselijk maaksel.
Door het begrip van kunst te construeren als een formulering van het onwezen
van de feitelijkheid die daarin tegelijkertijd zichzelf overstijgt en achterlaat voorzover
ze het ware wezen, het .An-sich" raakt, ontloopt Adorno met de positieve bepaling
van kunst ook de bepaling van de eindigheid van kunst, zowel in zijn Hegeliaanse als
metafysische visie. De bepaaldheid en beperktheid van het kunstwerk is het "verdwenen midden" tussen deze twee bepalingen van kunst.
Interessant is nu dat Adorno in zijn analyse van fenomenen van moderne dichtkunst eerder kiest voor de hegeliaanse visie op kunst, maar wel zonder de affirmatieve strekking, dus voor kunst als formulering van het onwezen van de maatschappij,
dan voor kunst die het bestaande en zichzelf als maaksel radicaal overstijgt. Zodoende komt Adorno uit bij het werk van Samuel Beckett. Die keuze is interessant
wanneer we haar bekijken in het licht van zijn beoordeling van de idee van de
"zuivere" kunst en van het surrealisme. In zijn beoordeling van de zuivere kunst
stoten we op het probleem van het "verdwenen midden" tussen de twee opvattingen
van kunst. Hoe wordt de relatie tot de feitelijkheid gehandhaafd en wat brengt de
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kunst daarvan nu positief tot uitdrukking?. Adorno mist in de "zuivere" kunst dat wat
wij bij hem missen.
Vervolgens proberen we aan de hand daarvan Adorno's religieuze duiding van de
moderne kunst als kunst van het "Erhabene" duidelijk te maken.

4 Moderne kunst en kunstreligie

1 Religie en lege transcendentie

Adorno's utopie is die van een «nieuwe wereld", van een "nieuwe" niet onderdrukkende totaliteit tegenover de feitelijk bestaande onderdrukkende totaliteit. Een nieuwe
natuur en een nieuwe maatschappij, wat is dat anders dan een nieuwe, andere

wereld? Het model van het kunstwerk laat tevens zien dat we met een andere wereld
te doen hebben. Een nieuwe eenheid van "daseiendes" en transcendentie, van natuur
en geest wordt door het kunstwerk voorgespiegeld: «Kunstwerke begeben sich aus
der empirischen Welt und bringen eine dieser entgegengesetzte eigenen Wesens
hervor, so alsob diese auch ein Seiendes wiire."116 Zoals we gezien hebben heeft
kunst de pretentie een totaliteit, iets afgeronds neer te zetten waarin een werkelijke
afronding beloofd wordt, onafhankelijk van theologische transcendentie.
De eigen aard van het kunstwerk en de idee van de utopie komen zo bij elkaar.
De utopie is een nieuw gemaakte eenheid van mens en natuur die de feitelijke
overstijgt via het kunstwerk dat zijn gemaakt zijn achter zich laat.
Dit is de utopie ofwel het "andere". Adorno presenteert deze utopie vaak in een
sterk religieus klinkende terminologie. Het "andere" is het absolute, het transcendente dat negatief verschijnt in een epifanie. Nu wordt dit absolute, of andere nooit God
genoemd. De enige "invulling" van die transcendentie is de idee van een nieuwe
natuur en een goede maatschappij waarin de liefde mogelijk is. Vanuit een traditionele metafysische en speculatieve visie getuigt de idee van de utopie van een heel
eigenaardige opvatting van wat absoluut en transcendent is. Juist daardoor verliest,
traditioneel gezien, de utopie het karakter van het "gans andere". Want hoe anders
de utopische wereld ook moge zijn, zij blijft wel een andere wereld. Vervolgens
is,omdat het absolute geen fundament en bron van de bestaande werkelijkheid is, de
bestaande werkelijkheid geen eindig goede afstraling of werkelijkheidswijze van het
absolute meer. De utopie is de herschepping als de ware schepping, maar tevens een
schepping zonder schepper. Ze is zelf het "An-sich" zijnde. We hebben dan ook
gezien hoe Adorno het oudtestamentische beelden verbod toepast op de afbeelding
van het natuurschone.
Dat het Adorno gaat om de herschapen natuur als het absolute wordt duidelijk in
een citaat uit een gedicht van Borchard waarin ook God ter sprake gebracht wordt.
In een pottische reflectie over de belofte die spreekt uit een wolkenloze dag die
ondergaat zoals ze opgekomen is, stelt Adorno: " > Tod, sitz aufs Bett, und Herzen,
116. Asthetische Theoree, a.w. blz. 10.
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horcht hinaus:/Ein alter Mann zeigt in den schwachen Schein/ unterm Rand des
ersten Blaus:/ fOr Gott, den Ungeborenen, stehe / Ich euch ein:/Welt sei dir noch so
wehe,/ es kehrt von Anfang, alles ist noch dein! < Das Bild des iiltesten an der Natur
ist umschlagend die Chiffre des noch nicht Seienden, M6gliche: als dessen Erscheinung ist sie mehr als Daseiendes; aber schon die Reflexion darauf frevelt fast. 117
Adorno bekijkt de utopie van de wereld, die nog alle toekomst heeft, helemaal vanuit
de natuur zonder ooit God als oorsprong en bron ter sprake te brengen.
Het religieuze karakter van de utopie komt bij Adorno ook tot uitdrukking in de
term verlossing. Het absolute heeft het karakter van een "verloste" wereld en deze
verlossing komt niet immanent uit het slechte bestaande voort, maar is eraan transcendent. Dit begrip van verlossing wordt wat duidelijker wanneer we bekijken hoe
Adorno het kunstwerk met behulp van dit begrip bepaald: "Im Verhaltnis zur
empirischen Realitat erinnern sie an das Theologoumenon, das im Stand der Er16sung
alles sei, wie es ist und gleichwohl alles ganz anders. Mil8
De verloste wereld is natuurlijk geen andere wereld dan deze wereld, want daar
gaat het om. Toch is deze wereld in de stand van de verlossing ook een totaal andere
wereld. Adorno heeft ter illustratie van de verhouding van de verloste tot de feitelijke
wereld wel eens een vergelijking gemaakt met een zoekplaatje, een "Vexierbild".
Draai je het plaatje andersom dan zie je dat de figuur erin verborgen ligt. Deze
feitelijke wereld, als de verschijning van het "onwezen", is het negatieve spiegelschrift van de ware verschijning van de ware werkelijkheid.
Ook het begrip verlossing is onderhevig aan de typisch Adorniaanse dialectiek
van wel gezegd te moeten, maar eigenlijk niet gezegd te kunnen worden. De
gedachte van de verlossing staat net als het kunstwerk in een onmogelijke verhouding
tot het bestaande. Adorno drijft deze dialectiek nog op de spits omdat hij aanvoelt dat
de tegenstelling van het bestaande en de verlossing eigenlijk een standpunt buiten het
bestaande vooronderstelt. Hoe absoluter vervolgens de negativiteit wordt, des te
absoluter wordt het nodig een positie daarbuiten te betrekken om het te kunnen
zeggen.

Bekend is het laatste mini-essay uit de Minima Moralia over de verlossing:
«Philosophie, wie sie im Angesicht der Verzweiflung einzig noch zu verantworten
ist, wiire der Versuch, alle Dinge so zu betrachten, wie sie vom Standpunkt der
Erl6sung aus sich darstellten. Erkenntnis hat kein Licht, als das von der Er16sung her
auf die Welt scheint: alles andere ersch6pft sich in der Nachkonstruktion und bleibt
ein StOck Technik. "119
Eigenlijk moet je aan Adorno de vraag stellen of zijn vertwijfeling aan de zin van
het bestaande niet voortkomt uit dit absolute standpunt. Adorno wil dat deze gesloten

117. A.w. 115.

118. Adorno, Asthetische Theorie, a.w. biz. 16.
119. Adorno, Minima Moralia, a.w. nr. 153, biz.281.
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wereld haar behoeftes en breuken, haar «onwezen" toont in dit messiaanse licht. Dat
is de opgave van het denken: «Es ist das Allereinfachste, weil der Zustand unabweisbar nach solcher Erkenntnis ruft, ja weil die vollendete Negativitiit, einmal ganz ins
Auge gefasst, zur Spiegeischrift ihres Gegenteils zusammenschiesst. Aber es ist auch
das ganz Unm6gliche, weil es einen Standort voraussetzt, der dem Bannkreis des
Daseins, w re es auch nur um ein Winziges, entrOckt ist, wiihrend doch jede
m6gliche Erkenntnis nicht bloss dem was ist erst abgetrotzt werden muss, um
verbindlich zu geraten, sondern eben darum selber auch mit der gleichen Entstelltheit
und BedOrfigtkeit geschlagen ist, der sie zu entrinnen vorhat."120 Bij deze positie
kom je inderdaad uit wanneer je meent dat het bestaande de negativiteit is. De kennis
daarvan is dan inderdaad onmogelijk, omdat ze, niet alleen een daarboven uitgaand,
maar een absoluut er buiten staand standpunt vooronderstelt dat vervolgens weer niet
gedacht kan en mag worden.
Adorno hanteert natuurlijk bewust de paradox. Niet zal hij, om de mogelijkheidsvoorwaarde van zijn eigen gedachte te garanderen de conclusie trekken dat hij altijd
al ietwat buiten de slechte immanentiesamenhang staat. Integendeel,Adorno kiest
weer voor de «tour de force", zoals bij het kunstwerk, voor het tot in het onmogelijke opschroeven van de paradoxale verhouding van werkelijkheid, mogelijkheid en
onmogelijkheid: «Je leidenschaftlicher der Gedanke gegen sein Bedingtsein sich
abdichtet um des Unbedingten willen, um so bewusstloser und damit verhangnisvoller, fdlt er der Welt zu. Selbst seine eigene Unm8glichkeit muss er noch begreifen
um der M6glichkeit willen. GegenOber der Forderung, die damit an ihm ergeht, ist
aber die Frage nach der Wirklichkeit oder Unwirklichkeit der Er16sung selber fast
gleichgultig."121
De werkelijkheid, zelfs de mogelijkheid van de verlossing mag niet positief
gedacht worden. De gedachte van overstijging van het bestaande moet zijn eigen
onmogelijkheid begrijpen terwille van de mogelijkheid van de utopie van de overstijging. Dit thema kennen we al. Maar wat opvalt in de idee van de verlossing is de
afwezigheid van de verlosser. De huidige wereld en de verloste wereld worden in het
licht (duister) van elkaar geduid. De ene wereld is het spiegelbeeld van de andere.
De verlossing en herschepping van maatschappij en natuur getuigen van een messianisme zonder messias.
De utopie is de toekomstige juiste wereld die je in zekere zin af kunt lezen aan
de bestaande wereld. Daarom is in de stand van de verlossing alles hetzelfde, maar
toch anders. De verloste wereld heeft dan in zekere zin het karakter van een goede
totaliteit van natuur en mens tegenover de bestaande, slechte totaliteit als samenhang

van onderdrukking.
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De gedachte van een goede totaliteit vinden we bij Adorno terug waar we haar
niet zo verwachten, nl. in zijn (her)interpretatie van Hegel. In dit verband is het
nuttig nog even Hegels definitie van religie te citeren: "Denn die Religion ist die
allgemeine Sphdre, in welcher die eine konkrete Totalit t dem Menschen als sein
eigenes Wesen und als das der Natur zum Bewusstsein kommt und diese eine
wahrhaftige Wirklichkeit allein sich ihm als die h6chste Macht Ober das Besondere
und Endliche erweisst, durch welche alles sonst Zertrennte und Entgegengesetzte zur
h6heren und absoluten Einheit zurOckgebracht wird. 122 Het absolute is een concrete totaliteit die in de mens als zijn eigen wezen en als dat van de natuur tot bewustzijn komt. Die concrete totaliteit is de enige echte werkelijkheid. Voor Hegel is deze
totaliteit tegelijkertijd een hogere werkelijkheid dan die van mens en natuur, maar
deze absolute werkelijkheid, d.i. God, verwerkelijkt zich wet in en als de verhouding
van de mens en de natuur, die zo tot eenheid worden gebracht.
Maar Adorno beoordeelt Hegels opvatting van God als totaliteit als een secularisatie van de Godsidee waarmee hij het op zijn manier mee eens kan zijn. De eenheid
van de geest in de beweging van de zelfrealisering wordt door Adorno zo verstaan:
"Die Ruhe der Bewegung, aber, das Absolute, meint am Ende auch bei ihm nichts
anderes als das vers6hnte Leben, das des gestillten Triebes, das keinen Mangel mehr
kennt und nicht die Arbeit, der allein es doch die VersOhnung dankt. 9123
Nu kan iets duidelijker worden van het eigene van Adorno's opvatting van het
absolute. Bij Hegel hoort de wording en daarmee, op menselijk vlak de arbeid
duidelijk bij het leven van het absolute. Het leven van het absolute is het bij zich
zijn, de rust, fn deze wording. In de kunst komt m.n. de rust naar voren waarachter
de arbeid wel verborgen gaat, maar niet verdwenen is. We hebben nu bij Adorno
steeds gezien dat hij van het kunstwerk en van het «An-sich-sein" van de utopie
verwacht dat het alle gemaaktzijn niet zozeer verbergt, maar radicaal overstijgt.
M.a.w. vanuit Hegel gezien moet bij Adorno het absolute de arbeid en alle wording
achter zich laten. De verhouding tot de arbeid wordt negatief geformuleerd. Het
absolute, als verzoend leven en als rust, is niet zonder de arbeid. Maar de arbeid
wordt niet positief opgenomen in de idee van de zelfverwerklijking als beweging van
het absolute. In de rust ontmoeten we "het andere" van alle menselijk streven, van
een heerszuchtige subjectiviteit: een herstelde onmiddellijkheid. De dialectiek van
rust en streven zullen we in het volgende deel nader bespreken.
Ook het ideaal van de kunst als ideaal van de utopie kan nog wat licht doen
schijnen op Adorno's idee van het absolute als een "goede wereld", deze idee van
verlossing. Adorno spreekt over de esthetische ervaring, m.n. over het receptieve
moment er in, als: "Das Glock der Welt noch einmal". De wereld nog een keer,
maar dan niet alleen voor de ervaring die steeds weer opnieuw de wereld wil

122. G.W.F. Hegel, Vorlesungen Ober die Asthetik, bd. I a.w. biz. 139.
123. Adorno, Drei Studien zu Hegel, G.S. bd. 5, Frankfurt 1971, blz.294.
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proeven, het "stirb und werde" van Goethe en Hegel, maar letterlijk,een andere,
nieuwe wereld voor een andere, nieuwe ervaring. Die nieuwe wereld met die nieuwe
ervaring is niets anders dan de wereld in staat van verlossing, waarin alles hetzelfde,
maar toch ook geheel anders is: transfiguratie van het zijnde.
Een onverwachte kijk op de utopie levert Adorno's interpretatie van Hegels
filosofie en zijn persoon. Het hoogtepunt van Adorno's waardering voor Hegel blijkt
in een vergelijking van Hegels filosofie met kunst en dan natuurlijk met muziek.
Adorno betrekt in deze vergelijking ook de persoon van Hegel: "Der Mensch Hegel
hat, wie das Subjekt seiner Lehre, im Geist beides, Subjekt und Objekt in sich
hineingesaugt: das Leben seines Geistes ist in sich das volle Leben noch einmal
Als sublimierter Geist t6nt die Person vom Auswendigen, Leibhaftigen so wie nur
harigen Kritiker Kierkegrosse Musik: Hegels Philosophie rauscht. Wie bei seinem
gaard k6nnte man von einem spirituellen Leib reden. „124
Een geestelijk lichaam: dat is Adorno's utopie van de menselijk geworden natuur
die haar ogen opslaat, uit haar betovering ontwaakt en zin vertoont. Hegels filosofie
is net als de muziek een soort geestelijk lichaam. Een soortgelijke vergelijking heeft
Adorno ook met de muziek van Schdnberg gemaakt. Ook de muziek heeft een
totaliteitsideaal: " . . .Musik als Totalitiit. In sich grundend und schwebend, tendiert
ihre Gestalt zum Absoluten gleich den Systemen der Philosophie von einst.....Jede
auf Totalitiit angelegte Musik, als Gleichnis des Absoluten, hat ihren theologischen
. . . . . .

Aspekt, 125

De utopie als verloste wereld is ook een dergelijke gesublimeerde muzikale
wereld waarin alles doorschijnend is: de transfiguratie van alle zijnden ofwel "das
Absolute als Laut". We leren hier ook al iets kennen van Adorno's opvatting van
thema van de opstanding des vlezes.
Bekijken we nu enkele consequenties van deze opvatting van het absolute. Nu
het absolute niet meer transcendent is aan en grond van alle wereldse verhoudingen
is, maar eigenlijk een totaal andere wereldse verhouding, veranderen de voorwaarden
voor het kunstwerk grondig. Adorno seculariseert Hegel als het ware grondig. Vanuit
een scholastieke metafysische visie zou Adorno gezien moeten worden als een
consequentie van Hegel. Want Hegel identificeert in deze visie de Godsidee met de
zichzelf verwerkelijkende totaliteit, maakt hem dus immanent aan de wereld en op
basis daarvan kan de idee van het absolute als een andere, volmaakte wereld ontstaan
De Neoscholastiek zou het op een andere manier eens zijn met Adorno's stelling
dat Hegels Godsidee te zeer gebonden is aan de eindige, heerszuchtige menselijke
subjectiviteit, waaronder ook de secularisatie van de Godsidee onder lijdt omdat deze
als totaliteit van de geest wordt opgevat. 126 Voor Adorno moet de geest altijd door

124. T.a.p.
125. Quasi una Fantasia, a.w.biz.461.
126. Negative Dialektik, a.w.395.

Moderne kunst en kunstreligie

353

het materiele gerelativeerd worden. Daarom komt hij, anders dan Hegel, uit bij de
utopie van mens en natuur. De Neoscholastieke metafysica zou God denken als een
volstrekt transcendente bovenmenselijke geest die boven alle dialectiek van rust en
beweging staat, die kenmerkend is voor de mens als lichamelijke geest.
Nu heeft Adorno de Godsidee verbaal nooit positief uitgesloten. Wel is het de
vraag of de Godsidee naast deze utopie geplaatst kan worden zonder dat deze utopie
van plaats verandert. Beide ideeen zouden de pretentie hebben het absolute en
transcendente te zijn. Kan de utopie nog naast de Godsidee gehandhaafd worden?
Kan ze dan nog absoluut genoemd worden? Is er niet sprake van een miskenning van
het eigene van het transcedente en absolute en daarmee van de Godsidee, wanneer
het gedacht wordt als een andere, betere wereld? Dit is onder meer de thematiek van
het volgende deel. Daar blijkt m.n. in Adorno's interpretatie van Kant dat hij niet
goed onderscheidt tussen het transcendente als het andere van alle wereldse verhouding en als een andere wereld.
Omdat deze verhouding in de esthetische geschriften, en niet alleen daar,
onbepaald blijft, kunnen veel uitspraken over het transcendente bij Adorno gekenmerkt worden als uitingen van «lege transcendentie". Niet voor niets heet het
transcendente het «andere" of dat wat «meer" is dan het bestaande. We hebben niet
meer te doen met het transcendente als grond van de wereld en alle mogelijke
wereldse verhoudingen, maar met het "andere",in feite een andere wereld.
In de vorm van twee werelden is de wereld als eenheid van idee en verschijning
uiteengerukt. De bestaande wereld is een verschijning waarin niets meer verschijnt.
De idee is een utopische andere wereld, die geheel en al "an-sich" is en waarvan
men zich evenzeer moet afvragen of ze een mogelijke wereld is. Nu de wereld niet
meer zelf idee in verschijning is, heeft de vorm van het kunstwerk geen rugdekking
meer in de grote "vorm" of "de idee" van de werkelijkheid hetzij als schepping
hetzij als incarnatie van God. Het kunstwerk wordt tegenover de zinloze werkelijkheid op zichzelf als in zich zinstichtende vorm teruggeworpen. In de vorm van het
kunstwerk zelf moet de "logos" gecre8erd worden.
Tegelijkertijd moet het kunstwerk de "logos", die vorm boven zich uit projecteren als de ware wereld waarin het kunstwerk eigenlijk overbodig is. In verband met
het artefact hebben we het problematische hiervan gezien. Maar nu de feitelijke
wereld niet zelf meer idee in verschijning is, is er in de feitelijkheid niets meer
aanwezig dat door het kunstwerk geidealiseerd en verbeeld kan worden. Het kunstwerk moet veeleer radicaal de wereld overstijgen. Er is niets meer in de feitelijkheid
aan zin dat in een beeld uitvergroot kan worden. Wanneer het kunstwerk at iets laat
verschijnen, dan niet het «wezen" der dingen, maar het «onwezen".
Interessant aan Adorno's opvatting is, dat hij een vrij traditioneel ideaal van het
kunstwerk heeft, het artefact als volmaakte doordringing van idee en zintuiglijkheid,
maar dat hij niet meer het wereldbeeld heeft waarop de mogelijkheid van dit artefact
berust. Wanneer Adorno nu de idee van de zuivere kunst ter sprake brengt, zien we
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de moeite die hij daarmee heeft. Het ideaal van het kunstwerk, een van zin doorschenen feitelijkheid kan niet meer gehandhaaft worden.
Volgen we de these van Hugo Friedrich in zijn boek "Die Struktur der Modernen
Lyrik", dan hebben we in de moderne kunst te doen met een wereldbeeld, dat wordt
gekenmerkt door een lege transcendentie oftewel een "Transzendenz ohne G6tter".127 Dit moderne wereldbeeld is de basis van de moderne kunst sinds Baudelaire. Het kunstwerk zelf heeft geen basis meer en kan deze ook niet hebben in deze
transcendentie. De vorm van het kunstwerk heeft geen ontologische begronding
meer. Het kunstwerk concentreert zich nu op zijn eigen vorm. Bij Mallarmt is
volgens hem de scheiding van de schoonheid van de waarheid die in de achttiende
eeuw begon, definitief geworden. Omdat het kunstwerk zelf geen fundament meer
heeft in een goddelijke «technb" concentreert het zich op zijn eigen techniek. Zo
krijgen we te doen met problemen van absolute, zuivere kunst en absolute vorm.
Adorno's wereldbeeld past goed in de beschrijving van Hugo Friedrich, maar de
kunstopvatting die uit dit wereldbeeld volgt, onderschrijft Adorno niet zonder meer.
Adorno heeft eigenlijk een aantal bouwstenen voor de idee van de zuivere kunst, de
"podsie pure", klaar liggen, maar wanneer hij de idee van de «reine Kunst" bespreekt schrikt hij toch terug. De verwantschap met Mallarmd ligt in een onplatoonssuperplatonistische opvatting van het kunstwerk dat zijn band met het bestaande
geheel en al zou moeten overstijgen. Het conflict hiermee ligt in zijn door Hegel
geinspireerde idee van het kunstwerk als idealiserende concentratie waarin het
bestaande in geconcentreerde vorm en in zijn eigenlijke, ideele gestalte aanwezig is.
Adorno speelt deze twee opvattingen van kunst tegen elkaar uit in de analyse van
verschillende tendenties van de moderne kunst: de beweging van de «potsie pure" en
het surrealisme en het werk van Samuel Beckett. Het surrealisme is de tegenpool van
het "Platonisme" van de "zuivere" kunst en zet a.h.w. de "zuivere" kunst weer met
beide benen op de grond. Het surrealisme dreigt echter in te boeten aan kritischtranscenderende kracht en daardoor het bestaande te bevestigen. Tegenover dit
alternatief is Beckett voor Adorno degene die het beste zowel het bestaande tot
uitdrukking brengt als het nog transcendeert. In inhoud en vorm laat hij het «onwezen" van de huidige maatschappij verschijnen. De concentratie op en bezig zijn met
de eigen vorm is geen positief kenmerk van het kunstwerk, maar het kenmerk van
een kunstwerk dat beseft dat de zin van de wereld, waarop het zou moeten berusten,
niet meer aanwezig is.

127. Hugo Friedrich, Struktur der modernen
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2.1 Tussen podsie pure en surrealisme
In de idee van de "zuivere kunst" verbindt Adorno weer op de hem eigen wijze een
waardering van een fenomeen in de moderne kunst en het probleem van de mogelijkheid van een begrip van kunst. Vanuit de problematiek van het begrip wordt de idee
van de zuivere lainst zo aangezet: «Wie wenig ein allgemeiner Begriff von Kunst an
die Kunstwerke heranreicht, demonstrieren die Kunstwerke damit, dass wie Valdry,
aussprach, nur wenige den strengen Begriff erfOllen. Schuld daran tragt nicht allein
die Schwache der KOnstler angesichts des grossen Begriffs ihrer Sache; eher jener
selbst. Je reiner die Kunstwerke der hervortretende Idee von Kunst nachh8ngen,
desto prekiirer wird die Beziehung der Kunstwerke auf ihr Anderes, die ihrerseits in
ihrer Begriff gefordert ist. .128
Vanuit de idee dat het kunstwerk het bestaande overstijgt, is Adorno bang dat de
kunst, hoe meer ze haar idee realiseert, des te meer de relatie tot dit bestaande zou
verliezen, terwijl toch anderzijds deze relatie ook tot haar begrip behoort. Het
kunstwerk is een antinomische eenheid van het zuivere en het onzuivere: "Die
Antinomie des Reinen und Unreinen in der Kunst ordnet dem Generelleren sich ein,
dass Kunst nicht der Oberbegriff ihrer Gattungen sei. Diese differieren ebensowohl
spezifisch, wie sie sich verfransen. "129 Het probleem van de verhouding van de
kunsten tot de kunst hebben we reeds behandelt, maar komt nu op een andere manier
weer terug. Adorno bestrijdt de "verrafeling" van de kunsten m.n. in de pretenties
van de "poBsie pure" muziek te zijn
Eerst nog een formele opmerking over Adorno's idee van het kunstwerk als een
antinomie van het zuivere en onzuivere. Adorno opereert weer typisch op zijn eigen
manier. Vanuit een traditioneel gezichtspunt zou je bij Adorno's antinomie opmerken
dat, wanneer het tot de idee van kunst behoort het bestaande za te overstijgen dat de
band met het bestaande daarin, gesublimeerd, bewaard blijft, de kunst haar idee pas
echt vervult, als ze niet het bestaande zoveel mogelijk overstijgt, maar de band tussen
het bestaande en de transcenderende beweging zo volmaakt mogelijk realiseert. Maar
denk je zo, dan moet je het kunstwerk wel positief begrijpen als een bestaand iets,
een ding, waarin de eenheid van transcendentie en het bestaande, van dinglijkheid en
idealiteit gerealiseerd is. Dit is precies wat Adorno weigert, zoals we hebben gezien.
Adorno's weigering deze synthese te denken heeft eigenaardige consequenties
voor de beoordeling van kunstwerken. De beste kunstwerken zijn niet de kunstwerken die zoveel mogelijk hun idee realiseren, want dan zouden ze het bestaande a.h.w.
geheel transcenderen. De beste werken zijn dus niet de «zuiverste" werken maar
werken die nog iets van het bestaande in zich hebben en dus, zo meent Adorno, een
buitenesthetisch overschot hebben: «Dass die oberste Werke nicht die reinsten sind

128. Asthetische Theorie, biz.271.
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sondern einen ausserkonstlerischen Oberschuss, zumal unverwandelt Stoffliches zu
*·, 130
enthalten pflegen, zu Lasten ihrer immanenten Komposition, ist evident;
Adorno heeft, vanuit een traditioneel gezichtspunt op het kunstwerk als geslaagd
artefact, gelijk voorzover hij de verhouding van «Daseiendes" en transcendentie als
een spanningsverhouding ziet van een vorm die nooit volledig het stoffelijke beheerst
en dus nooit adequaat tot uitdrukking komt in het materiele en bestaande. Maar dan
moet men zich wederom afvragen of hier ook niet op de grenzen van de kunst als
zodanig en dus van de idee van de kunst aangeraakt worden. Maar Adorno houdt
zich op een iets andere manier met het probleem bezig. Hij identificeert onmiddellijk
de begrippelijke problematiek van de verhouding tussen vorm en stof in het kunstwerk, dat traditioneel altijd als eenheid van beiden gedefinieerd wordt, met moderne
kunstuitingen, b.v. het surrealisme, die "ongevormde" stof binnen het kunstwerk
toelaten.
Adorno houdt zich met het probleem bezig onder de titel van de "crisis" van het
zuivere kunstwerk. Deze crisis beziet Adorno in twee vormen van kunst, de beweging van "1'art pour l'art" en de «potsie pure" enerzijds die Adorno volgt vanaf
Baudelaire, George-Mallarmt tot de "Jugendstil" en het Surrealisme anderzijds. De
"1'art pour l'art" vertegenwoordigt m. n. in de "Jugendstil" het extreem van de kunst
die het bestaande radicaal overstijgt, terwijl het surrealisme dat b.v. middels montage
ongevormde stof in het kunstwerk toelaat het andere extreem representeert.
Het is wederom typisch dat Adorno i.p.v deze verschillende kunstvormen vanuit
de «zuivere" idee van het kunstwerk als eenheid van transcendentie en het bestaande
te beoordelen als vormen die de tne verhouding van transcendentie en bestaande,
idealiteit en dinglijkheid, verschillend opvatten en realiseren, hij deze kunstvormen
verdeelt over de twee polen van deze idee. Door deze vermenging van het begrip van
de kunst met fenomenen van de kunst wordt de oordeelsvorming bemoeilijkt en zeker
wordt het oordeel over de maatstaf verdoezeld. Adorno past zijn antithetische
dialectiek toe en meent dat beide extremen bedreigd worden door ontkunsting en
daardoor a.h.w. dialectisch in elkaar omslaan. Adorno ziet dan ook dwarsverbindingen tussen deze verschillende kunstuitingen: "Extrem vergeistigte Kunst wie die von
Mallarmt her datierende und die Traumwirrnis des Surrealismus sind darin viel
verwandter, als es dem Bewusstsein der Schulen gegenw8rtig ist; ubrigens gibt es
den
Querverbindungen zwischen dem jungen Breton und dem Symbolismus, oder
9131
deutschen FrOhexpressionisten und jenem George, den sie herausforderten.
Het zuivere kunstwerk heeft verschillende lagen. Het is het totaal "durchgebildete", d.w.z. het totaal gevormde kunstwerk, het is het vergeestelijkte kunstwerk en
vervolgens het werk dat totaal op zichzelf staat. De idee achter deze kunst is het
"1'art pour l'art". Deze idee, oorspronkelijk aanwezig bij Baudelaire, zet zich in
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bepaalde vormen van "Jugendstil" zo door dat de scheiding tussen het kunstwerk en
de wereld totaal wordt. Kunst verwoordt dan eigenlijk niets meer van de buitenwereld en staat dan als pure schoonheid op zich erboven: "Der Sch6nheitsbegriff des
l'art pour l'art wird eigentOmlich leer und Stoffbefangen zugleich, eine Jugendstilveranstaltung, wie sie in den Ibschen Formeln von Weinlaub im Haar und vom in
Schlinheit sterben sich verriet. Sch8nheit, ohnm8chtig zur Bestimmung ihrer selbst,
die sie nur an ihrem Anderen gewtinne, eine Luftwurzel gleichsam, wird verstrickt
ins Schicksal des erfundenen Ornaments. . 132
Het is even de moeite waard om op dit ideeencomplex van het ornament, de
luchtwortel en wijnranken in het haar in te gaan om Adorno's begrip van zuivere
kunst wat helderder te krijgen. Baudelaire en Mallarmt hebben inderdaad de idee van
het kunstwerk als een arabeske ontwikkeld. Gaan we hier iets verder op in dan
ontdekken we ook de bron van Adorno's begrip van het kunstwerk als «tour de
force".

Adorno heeft, zoals we gezien hebben, deze idee aan de hand van een soort
superplatonisme ontwikkeld dat ook bij Mallarmt aanwezig blijkt te zijn. De relatie
tussen abstractie en superplatonisme is interessant omdat ze laat zien waarvoor
Adorno uiteindelijk terugschrikt in de moderne kunst, terwijl hij er toch zeer mee
verwant is.
De fantasie van de arabeske is door Mallarmt ten einde gevoerd. Deze beschouwt
het kunstwerk als de totale arabeske die zich losmaakt van de alledaagse werkelijkheid. Alleen door de concrete alledaagse dingen te vernietigen, zo meent Mallarmt,
kan de "zuivere" idee ervan ontwikkeld worden: «A quoi bon la merveille de
transposer un fait de nature en sa presque disparation vibratoire selon le jeu de la
parole, cependant; si ce n'est pour qu'en dmane, sans la g8ne d'un proche rappel, la
notion pure. "133 Het wonder van de kunst bestaat er in een feitelijk gegeven in zijn
esthetische transformatie zo te laten verdwijnen dat daaruit, zonder de schaamte van
een concrete herinnering, de zuivere notie ervan ontstaat.
De verhouding tussen het concrete gegeven en de zuivere notie is wederzijds
negatief. Het concrete gegeven wordt vernietigd, maar niet ten gunste van een
positieve weergave en verbeelding van de notie. De notie is de afwezigheid van alle
concrete gegevens: "Je dis; une fleur! et, hors de l'oubli ou ma voix relbgue aucun
contour, en tant que quelque autre chose d'autre que les calices sus, musicalement,
idde meme et suave, l'absente de tout bouquets."'34 De Bloem, de idee van de
bloem, "zingt zich los" van alle feitelijke bloemen en is zelf de afwezigheid van alle
bloemen. Deze pure notie wordt door Mallarmt ook wel het Niets genoemd. Maar

132. A.w. biz.352.
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dit Niets wordt positief gebruikt. Het is de pure essentie

en volheid van de dingen en

de woorden die de dingen uitspreken.
De zuivere idee verheft zich ook boven alle gewone woorden. Daarom kan het
ideale gedicht het zwijgende gedicht zijn dat uit puur wit bestaat.135 De gegeven
concrete contouren en de idee zijn wederzijds de ontkenning van elkaar. Nu is
Mallarm6 geen platoons geinspireerde metafysicus die meent dat het kunstwerk moet
proberen, in alle onvolkomenheid omdat het altijd gebonden is aan de materie, de
idee uit te drukken. De zuivere notie ontstaat en bestaat alleen maar in het gedicht en
de taal zelf. Het gedicht vernietigt en transformeert de bestaande werkelijkheid in de
zuivere idee. Ook de taal transformeert zichzelf in dit proces van vertellende,
beschrijvende taal, volgens Mallarmt de taal van de reportage, de taal als wisselgeld,
tot de zuivere taal.
Dit wereldbeeld van Mallarmd waarin het kunstwerk de gewone werkelijkheid
doodt en zich daarboven verheft als een totale arabeske, past perfect bij Adorno's
platonistische pretenties van het kunstwerk. Het kunstwerk is en representeert
tegenover het bestaande het "niet-zijnde". Beide polen zijn de ontkenning van elkaar.
Het kunstwerk maakt zich los als een "tour de force" van het bestaande, de vorm
van het kunstwerk is de dood van het bestaande; het kunstwerk is een act aan de
trapeze, een hogere vorm van spel. Tevens is Adorno in zijn taalgebruik hierdoor
beinvloed. Zijn vaak gekunstelde taal begrondt hij met de weigering communicatieve,
d.w.z. op nut gerichte taal te gebruiken. Ook het kunstwerk moet heden ten dage
non-communicatief zijn. Hij verwijt zelfs Hegel nog teveel concessies te doen aan de
omgangstaal!
Wanneer Adorno echter in dit licht moderne kunst concreet bekijkt, wordt hij
bevangen door een schrik die hem weer doet terugkeren naar een Hegeliaans
geinspireerde opvatting van het kunstwerk als sublimering, concentratie van het

wezenlijke in het bestaande.
De schrik heet "vergeestelijking" van de kunst. Nu de geest het kunstwerk zo
gaat overstijgen, vreest Adorno dat het lichaam van het kunstwerk ontzield achterblijft. Het kunstwerk valt uiteen in geest en ongevormde, dode stof. Vanuit een
metafysisch perspectief heeft Maritain aan Mallarmt eens hetzelfde verweten. Hij
bespeurt in Mallarmts werk een verwisseling van het kunstwerk en kunstschoonheid
als idee in verschijning, artefact, menselijk schepsel, met pure ideele schoonheid. Het
kunstwerk wordt daardoor een engel, een geest zonder lichaam. Mallarmt's pogingen
136
resulteren volgens hem in de "engelachtige zelfmoord" van het kunstwerk.
Adorno bespeurt die radicale vergeestelijking zowel in de abstracte schilderkunst
als in de dichtkunst. Zijn conclusie is dat we in radicaal vergeestelijkte, abstracte
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schilderijen eigenlijk te doen hebben met onbezielde stof. In zijn kritiek op Kandinsky's "Ober das Geistige in der Kunst" zegt Adorno dat de kleuren in een abstract
schilderij slechts nog een uitwendige symboolwaarde hebben. Bovendien maakt hij de
abstracte kunst het verwijt ornamenteel te zijn, een verwijt waartegen Kandinsky zich
al heftig verdedigd had. Misschien, zo meent Adorno, is geen optische configuratie
voor te stellen die toch niet aan de dingwereld gebonden blijft. Analoog geldt
hetzelfde voor de taal: "Analog triigt alles Sprachliche, selbst bei 8usserster Reduktion auf den Ausdruckswert, die Spur des Begrifflichen. Angesichts jenes untilgbaren
Rest von starrer, objektiv diktierte Eindeutigkeit hat das Expressieve seinen Zoll an
Willkur und Beliebigkeit zu entrichten."137 Een onverwacht pleidooi voor het
begrip, ondanks zijn starre, objectief gedicteerde eenduidigheid! Het is geheel en al
de vraag of het expressieve woord gebonden is aan het begrippelijk eenduidige woord
of aan de volheid van het woord waarvan de eenduidigheid maar een abstract
moment is!
Maar Adorno heeft het begrip hier nodig,en wet in de abstracte vorm, ten eerste
voor zichzelf als een houvast in de empirische wereld en vervolgens voor het
kunstwerk als verwoording van de empirische wereld. Het begrippelijk moment in de
taal behoort tot de empirie buiten het kunstwerk en is in die zin vijandig t.o.v. de
kunst, maar toch kan taal en kunst niet zonder begrippelijk moment: "Der Begriff
selber, die Merkmaleinheit alles jeweils unter ihm Befassten, das der Empirie
angehart und nicht in den Bann des Werkes fallt, hat vor aller Erz8hlung von der
Welt etwas Kunstfeindliches....... Dennoch sind die Begriffe der Sprache unabdingbar. Noch der stammelnde Laut, soweit er Wort ist und nicht Ton, behallt seinen
begrifflichen Umfang, und vollends der Zusammenhang sprachlicher Gebilde, durch
den allein sie zu einein kOnstlerischen Einen sich organisieren, kann des begrifflichen
Elements kaum entraten."138 Adorno hanteert hier een verstandelijke opvatting van
het begrip als abstracte eenheid van gemeenschappelijke kenmerken.
Om pure uitdrukking te zijn zou het gedicht alle begrippelijke elementen achter
zich moeten laten zoals volgens hem de "potsie pure" dat doet: "Um reiner Ausdruck, ja um Oberhaupt ein rein dem eigenen Impuls Gehorchendes zu werden, muss
solche Dichtung sich mOhen, ihr begriffliches Element abzuschutteln. Darum
Mallarmds beruhmter Einwand gegen den grossen Mater Degas, als dieser ihm sagte,
er habe einige gute Ideen fUr Sonette: aber Gedichte macht man doch nicht aus
Gedanken sondern aus Worte. n 139 Uiteindelijk kan dit dus niet volgens Adorno.
Voorzover woorden meer zijn dan alleen maar klank, hebben ze een begrippelijk
moment. Interessant is nu de waardering van het talige kunstwerk dat uit deze visie
volgt. Adorno meent dat het Duitse woord woord «Sprachkunstwerk" voor gevoelige
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oren iets ongepasts heeft. Door het begrippelijke aspect van de taal heeft ieder
kunstwerk in de taal een niet totaal gevormd empirische, buitenesthetische laag in
zich. Niet door die laag weg te werken,maar door dit te accepteren en de spanning
ermee aan te gaan wordt dichtkunst echte kunst. Adorno kan dit alleen weer paradoxaal-antinomisch formuleren: «Nachtriiglich nehmen unter diesem Aspekt selbst die
authentischesten Werke etwas Vorkunstlerisches, gewissermassen Informatorisches
an. Dichtung tastet danach, ohne expressionistische Don Quixotterie mit dem
begrifflichen Moment sich abzufinden, nicht aber ihm zu Oberantworten. ROckblickend wiire einzuriiumen, eben das habe grosse Dichtung von je getan, ja sie
danke ihre Grdsse gerade der Spannung zu jenem ihr heterogenen Moment. Sie
werde zum Kunstwerk in der Reibung am Ausserkunstlerischen; sie transzendiere es,
und sichselber, indem sie es achte. i, 140
Ook de taal van het kunstwerk blijft significatieve en daarmee begrippelijke taal.
Alleen Joyce is het volgens Adorno gelukt iets te vinden wat het alternatief tussen
signicatieve taal en taalkunst als "reine Laut" te boven gaat. Hij kan wel door middel
van associaties het starre begrippelijke zo "losmaken" dat het gaat bewegen, waardoor het signicatieve moment van de taal gecorrigeerd wordt, maar zonder het
bijgeloof dat taal onmiddellijk muziek zou zijn: «Sein prufender Blick hat einen Riss
im GefOge der signikativer Sprache erspiiht,wo sie dem Ausdruck kommensurabel
wOrde,ohne das der Dichter den Kopf in den Sand zu stecken brauchte und sich zu
"14 1 66
Musicalement se Ibve l'idee":
benehmen, als wiire Sprache Musik uninittelbar.
Adorno maakt de overgang niet mee van het ideaal van de instrumentale muziek als
zuivere en absolute muziek naar de "podsie pure" ofwel de absolute poazie.
Ook de pogingen van Joyce en van Proust de taal los te maken van het discursieve element stoten op het toevallige: "Er spinnt die Assoziationen so weit aus, bis sie
vom diskursiven Sinn sich emanzipieren. Dafor hat er zu zahlen: nicht stets wird die
Assoziation als notwendig evident, oft bleibt sie zumlig wie ihr Substrat, das
psychologische Individuum. Das Hegelsche Philosophem, es sei das Besondere das
Allgemeine, das seiner Spekulation durch zahllose Vermittlungen als Frucht z u allt,
wird zum Risiko, wenn das literarische Gebilde es buchstablich nimmt. Manchmal
glOckt es, manchmal nicht. "142 De associatie met het begrippelijke levert dikwijls
iets geheel toevalligs op en niet de in zich bemiddelde eenheid van het algemene en
het bijzondere. Nu kunnen we de overgang naar het surrealisme maken, omdat deze
richting het toevallige, op de manier van ongevormde stof, in het kunstwerk wil laten
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2.2 Het surrealisme
Deze vorm van kunst heeft het vormgevingsideaal opgegeven. De dialectische omslag
ligt hier: -Sobald das Kunstwerk so fanatisch um seine Reinheit bangt, dass es selber
an diesere irre wird und nach aussen stulpt, was nicht mehr Kunst werden kann,
Leinwand und blossen Tonstoff, wird es zu seinem eigenen Feind, zur direkten und
falschen Fortsetzung von Zweckrationalitht. Die Tendenz terminierte im happening."143 Het kunstwerk houdt op kunstwerk te zijn wanneer daarin de materie niet
meer gevormd wordt, maar in onbewerkte staat getoond wordt. Alleen in de vorm
van surrealistische montagetechnieken weet Adorno raad met het tonen van "ongevormde" stof binnen de vorm van het kunstwerk. Het kunstwerk laat op die manier
zien dat het niet "af" is, en dat in het kunstwerk geen verzoening, d.w.z verschijning
van het utopische in de facticiteit, plaatsvindt die in de buitenwereld ook niet plaats
vindt. Het kunstwerk geeft een doorkijkje in de schijn van zichzelf als afgeronde
vorm, als totaliteit.
Door montagetechnieken laten surrealistische kunstwerken dode stof in zich toe.
Adorno kent aan de montagetechniek veel kritische waarde toe. Ze geeft n.1. de
onmogelijkheid aan de nog onverzoende, nog niet transparante buitenwereld zonder
meer in het kunstwerk op te nemen en te idealiseren. Filosofie en kunst maken
eigenlijk, zo meent Adorno, van de buitenwereld altijd al iets anders in hun interpretatie: "Sie kann nicht ihr ontisches Substrat in die Texte kleben; indem sie davon
spricht, macht sie es bereits zu dem, wovon sie es abheben will. Die Unzufriedenheit
damit registriert die moderne Kunst, seine Picasso seine Bilder mit den ersten
Zeitungsfetzen st6rte; alle Montage leitet davon sich her. Dem sozialen Moment wird
dadurch esthetisch sein Recht werden, dass es nicht nachgeahmt, gleichsam kunstfiihig gemacht, vielmehr der Kunst durch Sabotage an ihr injiziert wird. Sie selbst
liisst ebenso den Trug ihren reinen Immanenz explodieren, wie die empirischen
Trummer. ihren eigenen Zusammenhang entailssert, den immanenten Konstruktionsprinzipien sich mgen."144
Filosofie zowel als kunst, het begrip, als ook het beeld hebben betrekking op een
onreduceerbare rest werkelijkheid die zich niet totaal door het begrip laat pakken
noch door het kunstwerk in beeld gebracht kan worden. Het traditionele kunstwerk
als werkelijkheid afbeeldend kunstwerk maakte in principe de hele wereld ukunstfahig", zodat de schijn ontstond dat de nog te vormen wereld en de kunstsschoonheid
niet vreemd waren aan elkaar. De montagetechniek speelt met deze verhouding.
Evenals ieder kunstwerk postuleert deze techniek een verwantschap tussen kunst en
de buitenwereld. De empirie voegt zich natuurlijk naar de constructieprincipes van
het moderne kunstwerk, daarom kan de empirie er in opgenomen worden, maar

143. Asthetische Theorie, biz. 158.
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tevens laat deze techniek zien dat het kunstwerk gevormd is uit "ruige" buitenwereld
waarvan de "ruigheid" door het kunstwerk nooit helemaal weggehaald kan worden
en doorschijnend gemaakt kan worden.
In bepaalde gestalten kapituleert het moderne kunstwerk voor de "ruigheid" van
de buitenwereld: "Action painting, informelle Malerei, Aleatorik,mochten das
resignative Moment ins Extrem treiben: das 8sthetische Subjekt dispensiert sich von
der Last der Formung des ihm gegenOber Zufdligen, die es langer zu tragen
verzweifelt; es schiebt die Verantwortung der Organisation gleichsam dem Kontigenten selbst zu. I145 Deze vormen van kunst «vormen" niet meer, zij sublimeren en
idealiseren niet meer en hebben daarmee de hoop op verandering opgegeven. Daarom
houdt deze kunst op kunst te zijn.
Bekijken we nu eens een aantal aspecten van de verhouding tussen de idee van de
"zuivere" kunst en het surrealisme. Het blijkt dat zij ieder een omgekeerde verhouding tot de buitenwereld hebben. Niet alleen de verschillende kunstvormen worden
daarom verschillend gewaardeerd, maar ook de buitenwereld wordt door Adorno in
relatie tot die kunstvormen verschillend gewaardeerd.
De zuivere kunst dreigt haar betrekking tot de buitenwereld te verliezen. Zij
verliest o.a. deze betrekking omdat zij haar afbeeldingsfunctie verloren heeft en haar
relatie met de signicatieve taal. Adorno moet zelfs zijn toevlucht nemen tot een
onverwachte verdediging van het begrip tegenover deze kunst. Alleen door het begrip
hebben het woord en de taal blijkbaar een bepaalde betekenis.
Bij het surrealisme is precies het omgekeerde aan de hand. Deze kunstvorm heeft
a.h.w. teveel verwijzing naar de buitenwereld voorzover zij «ongevormd" buitenwereld in zich toelaat. Zij laat deze buitenwereld ongevormd in zich toe omdat zij
daarmee i.t.t. tot de traditionele afbeeldende kunst, wil laten zien dat de werkelijkis kunst
heid eigenlijk niet «kunstfahig" is. In de kritiek op de «zuivere kunst"
«begrippelijke"
als
juist
die
eigenlijk alleen mogelijk in relatie tot het bestaande
werkelijkheid «kunst hig" is, terwijl in het surrealisme volgens Adorno de "kunstfalligkeit" van de buitenwereld terecht ontkend wordt.
Daarmee zegt dit kunstwerk volgens Adorno dat de werkelijkheid te slecht is om
er wat van te kunnen maken. In de vorm van de kunst kan niet doorschijnen, wat
daarbuiten niet in de wereld doorschijnt.

2.3 Zuivere kunst, surrealisme en verwijzing naar de werkelijkheid

Adorno's analyse van en kritiek op tendenties in de moderne kunst laten zien dat hij
eigenlijk een traditioneel beeld van kunst heeft. Wanneer men de zuivere kunst
verwijt het bestaande teveel te overstijgen en het surrealisme bekritiseert, omdat het

145. A.w. biz.328.
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teveel in het bestaande blijft steken, dan heeft men als norm een ideale eenheid van
transcendentie en feitelijkheid. Dat ideaal is dus de idee van de kunst. Deze idee kan
en wil Adorno, zoals we gezien hebben, niet formuleren. De eenheid in het kunstwerk van transcendentie en feitelijkheid zou betekenen dat het bestaande meer is dan
brute facticiteit, maar verschijning, waarin dus iets verschijnt. Vervolgens zou deze
eenheid inhouden dat in het kunstwerk zelf het bestaande op een hoger niveau van
ver (door)schijning gebracht is.
Adorno argumenteert dat het feitelijke «nog" geen verschijning is maar dit nog
moet worden. Achter deze utopische opvatting echter gaat ook nog een quasipositivistische opvatting van de feitelijkheid schuil. Adorno heeft begrippelijk zelf
niet de middelen om het bestaande anders dan als pure feitelijkheid te formuleren.
Dit blijkt juist dan wanneer hij de werkelijkheidswaarde van het kunstwerk wil
leggen in het al of niet verwijzen naar de buitenwereld. Tevens komt dan het
abstracte verstandsbegrip positief terug! Maar in het verwijzen alleen kan die waarde
niet liggen. Speculatief gezien gaat het erom h6e de buitenwereld in de verwijzing ter
sprake wordt gebracht. De buitenwereld is niet de werkelijkheid, maar verwijst zelf
naar de idee. Als zodanig wordt de buitenwereld verschijning in het kunstwerk.
Inhoudelijk gezien is Adorno wel met dit probleem bezig. Adorno verwijt zelf op
een gegeven moment de moderne kunst positivistisch te zijn. Adorno mist in de
moderne kunst alles wat in een traditioneel kunstwerk en in een traditionele filosofie
van het kunstwerk gesteld wordt. Die bepalingen zijn dat het kunstwerk het algemene
in het bijzondere, het noodzakelijke in het toevallige in de aanschouwing zichtbaar
maakt.

Alleen vooronderstelt deze opvatting van het kunstwerk dat ook de werkelijkheid,
waarin het kunstwerk staat, van dien aard is en als zodanig in het kunstwerk tot
uitdrukking komt.
Kijken we in deze even naar het «Platonisme" van Mallarmd. George Steiner stelt
de zaak te simpel wanneer hij Mallarmd critiseert door te zeggen dat zijn uitspraak
la rose c'est l'absence de toute rose" de band van het gedicht met de buitenwereld
en de gewone taal radicaal doorsnijdt.146 Het is niet de vraag of Mallarmt's roos
nog verwijst naar een roos in de buitenwereld en naar het gebruik van het woord
roos. De vraag is of de fantasie meer of minder idee in verschijning laat zien
wanneer ze de betrekking met het concrete figuratieve object losmaakt. Laat deze
verbondenheid of de afwezigheid ervan vervolgens nog iets van «werkelijkheid"
zien? En met werkelijkheid bedoelen we dan niet meer de buitenwereld in ondoorzichtige facticiteit, maar werkelijkheid als verschijning van de de idee: de werkelijkheid is "La Rose" in een roos.
Net als het begrippelijk kennen staat ook de fantasie in een spanningsverhouding
van het algemene en het bijzondere. Ook de fantasie heeft altijd met veralgemenise-

146. George Steiner, a.w. biz.94 e. v.
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ring, schema's, e.d. te doen. De verbeeldingskracht moet gevraagd worden of haar
beelden abstracties van concrete gegeven objecten zijn of dat zij daarboven uitstijgt,
en b.v. zelf contact heeft met het alle particulariteit overstijgende ideele.
Moderne kunst in de vorm van abstracte kunst( in de begintijd ook concrete kunst
genoemd!) moet b.v. niet met de vraag geconfronteerd worden of zij nog wel een
afbeelding maakt van de buitenwereld, want ook het figuratieve kunstwerk is in die
zin geen afbeelding, maar wel of zij nog een beeld maakt van dat wat in de feitelijkheid verschijnt. Of het moet zo zijn dat abstracte kunst een uiting is van een wereldvisie volgens welke in de facticiteit niets meer verschijnt.
De wereld verabsoluteerd tot brute, negatieve facticiteit laat dan inderdaad niet
toe,dat er begrippelijk of in beeld iets van gemaakt wordt. Noch het begrip noch de
verbeeldingskracht, de fantasie, kunnen vanuit het gegevene opstijgen tot de idee en
zichzelf als manifestatie daarvan begrijpen. Wanneer de facticiteit alleen maar brute

is tegelijk
Adorno's probleem. Maar hij maakt van het probleem de oplossing en vindt een
aanknopingspunt bij het absurde theater dat met zijn eigen mogelijkheden bezig is.
Zijn visie op het surrealisme vertoont dezelfde dubbelheid. Het surrealisme zegt
zijn
in
uiterste gestalte dat er van de werkelijkheid niets meer te maken valt en kan
in die vorm positief gewaardeerd worden.
Adorno's kritiek echter op het surrealisme vertoont een interessante overeenkomst
met een uitlating van T.S.Eliot in een inleiding die hij geschreven heeft bij Engelse
vertalingen van het werk van Josef Pieper. Hij constateert een overeenkomst tussen
logisch positivisme en surrealisme: "Wie der Surrealismus eine Verfahrensweise zu
liefern scheint, ohne Einbildungskraft Kunstwerke zu produzieren, so der logische
Positivismus die Verfahrensweise fOr ein Philosophieren, worin Einsicht und Weisv 147
heit gleichermassen entbehrlich erscheinen.
Ook volgens Adorno hoort het radicaal surrealistische kunstwerk tot het "bestaande" en bevestigt het, net als het positivistische begrip de bestaande werkelijkheid. Er
komt geen de feitelijkheid overstijgend beeld meer tot stand.
Bij Adorno komt het door Eliott genoemde probleem van de verbeeldingskracht
terug in de idee van het «imago". Zowel in de gestalte van de zuivere kunst als in
die van het surrealisme dreigt het 'imago', het beeld, een band met en een overstijging van het bestaande tegelijk, verloren te gaan. Dan gaat Adorno terug naar
Baudelaire. In een kritiek op de idee van schoonheid van de aanhangers van de
"zuivere" kunst en het «1'art pour l'art" formuleert hij zijn visie op Baudelaire als
volgt: "Beschriinkt ist diese Idee des Schdnen. weil sie in unmittelbaren Antithese zur
als hasslich verstossenen Gesellschaft sich begibt, anstatt, wie noch Baudelaire und
Rimbaud, ihre Antithese aus dem Inhalt - bei Baudelaire der Imagerie von Paris -

feitelijkheid is, dan is het kunstwerk letterlijk onmogelijk. Dit laatste
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zu ziehen und zu erproben: so allein wurde die Distanz zum Eingriff bestimmter
Negation."'48
Deze interpretatie van Baudelaire is interessant. Adorno zegt eigenlijk dat de
moderne kunst, na Baudelaire, geen aanknopingspunt in het bestaande heeft dat als
beeld kan dienen in het licht waarvan het bestaande gekritiseerd kan worden. Het
beeld van Parijs, van de grote stad, is bij Baudelaire het middel waarmee hij het
feitelijke Parijs zowel kan transcenderen als kritiseren. Dat is de bepaalde negatie die
Adorno op het oog heeft. Parijs is het beeld uit het bestaande, de lelijke maatschappij, dat als onwezen en als spiegelschrift van de utopie kan dienen: Babylon en de
hemel tegelijk.
Dat Parijs is ook Adorno's eigen utopie. In een essay "Im Jeu de Paume gekritzelt" beschrijft Adorno als volgt de Eiffeltoren: "Abschied: der Eiffelturm aus
nachster N8he von unten besehen, ist ein grausiges Monstrum, squat, sagte man
englisch, breit auf vier kurzen, ungeheuerlichen, krummen Beinen, gierig wartend,
ob es nicht doch noch die Stadt verschlingen kann, Ober die so viele Bilder des
Unheils dahinzogen, dass sie verschont blieb. Aus der Ferne aber ist der Eiffelturm
das schlanke, dunstige Zeichen, welches das unverwOstliche Babylon in den Himmel
der Moderne streckt. „149
Vervolgens vinden we dit probleem terug juist in Adorno's beoordeling van het
begin van de moderne kunst. In een opstel over de briefwisseling tussen George en
Hoffmansthal bespreekt hij het gedicht "Voyelles" van Rimbaud: "Die > Voyelles <
sind eine Litanei der Moderen, die ihre Macht noch Ober die Surrealisten behauptet. "150 We hebben al gezien dat hij dit gedicht als een «leergedicht" beschouwt
omdat er sprake zou zijn van een uitwendige verhouding. Die uitwendige verhouding
van kleuren en woorden heeft te doen met de emancipatie van het begrip: "Die
Belehnung von Lauten mit Farben, die mit ihnen in keinem Zusammenhang als dem
der bedeutungsfernen Gravitation der Sprache stehen, emanzipiert das Gedicht vom
Begriff. Zugleich indessen Oberantwortet die Sprache als Instanz das Gedicht der
Technik. .131
De techniek, waar Adorno het hier over heeft, is de techniek waarmee de dichter
zijn eigen sensibiliteit voor het onmiddellijk gegeven zintuiglijke als een esthetische
natuurwetenschapper wil exploreren en beheersen. De pure zintuiglijkheid is zonder
intelligibiliteit en wordt door Adorno als "blinde Anschauung" afgedaan: "Das
Geheimnis des sinnlichen Datums ist kein Geheimnis sondern die blinde Anschauung
ohne Begriff. Es ist vom Schlag des gleichzeitig etwa von Ernst Mach formulierten
Empiriokritizismus, in dem das Ideal naturwissenschaftlicher Akribie mit der

148. Adorno, a.w. biz.352.
149. Adorno, Im Jeu de Paume gekritzelt, Ohne Zeitbild, a.w. biz.325.
150. Adorno, George und Hoffmansthal, Prismen, a.w. biz. 196.
151. A.w. biz. 197.
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Preisgabe jeglicher Selbstiindigkeit der kategorialen Form sich zusammenfindet. Die
reine Gegebenheit, welche diese Philosophie herauspr8pariert, bleibt undurchdringlich
wie das Ding an sich, das sie verwirft."152 Adorno gebruikt om het moderne
kunstwerk te kritiseren de kentheoretische verhouding van aanschouwing en begrip
van Kant waar hij zelf moeite mee heeft! Maar waar het om draait is dit: de moderne
kunst van Rimbaud en het surrealisme krijgen te horen dat zij de zintuiglijkheid, door
haar eenheid met het begrippelijke te verbreken, manipuleren. De eenheid tussen
beide momenten is weg! In de techniek van de manipulatie van de zintuiglijkheid
raken elkaar de extreem vergeestelijkte kunst van Mallarmt en het surrealisme.
Adorno heeft het oordeel over George, m.n. over zijn «Der Teppich" bijgesteld,
maar het oordeel over het surrealisme en veel vormen van moderne kunst als een
vorm van esthetisch positivisme is blijven leven: "Unausweichlich die Analogie zu
dem in der angelsachsischen Welt die Philosophie verdrtingenden logischen Positivismus: vollkommene Absage an jeden Sinn, sogar an die Idee von Wahrheit selbst,
verschafft offenbar ein Gefuhl absoluter, zweifelsfreier Gewissheit, auch wenn dieser
gar keinen Inhalt mehr hat. 153 Maar waar haalt Adorno zijn eenheid van het
aanschouwelijke en het begrippelijke vandaan, waarop berust positief zijn criterium

voor zinvolheid?
We staan weer voor Adorno's kritiek op het nominalistische ofwel radicaal
"vereinzelte" kunstwerk. Dit kunstwerk is een extreme consequentie van het feit dat
het algemene en het bijzondere een spanningsverhouding vormen die nooit geheel en
al slaagt in het kunstwerk. Het nominalistische kunstwerk wijst nu alle voorgegeven
typen en vormen af, wil zich a.h.w. helemaal van onderop organiseren. Dit is
volgens Adorno onmogelijk en loopt uit op ontkunsting: "Losgelassener iisthetischer
Nominalismus liquidiert, wie der philosophische Kritik am Aristoteles,alle Form als
Oberrest eines geistigen Ansichseins. Es terminiert in der buchstiibliche Faktizitiit
und diese ist mit Kunst unversijhnbar."154
Adorno heeft echter zelf het wereldbeeld niet meer dat achter de kunst staat die
hij verlangt. Een kunstwerk dat idee in verschijning, zin in de facticiteit, noodzakelijkheid en intelligibiliteit in de feitelijkheid en toevalligheid, het algemene in het
bijzondere is, getuigt van een wereld die dat zelf, op verschillende niveaus, in
verschillende graden, ook is. We zullen in het volgende deel zien hoe in de "Dialektik der Aufklarung" dit wereldbeeld niet meer geformuleerd kan worden.
Daarom moet Adorno zelf de kwestie van de verbeelding van de werkelijkheid in
de kunst zo ingewikkeld formuleren als enerzijds een verwijzing naar de buitenwereld
die vervolgens als een buitenesthetische laag in het kunstwerk mee blijft doen.

152. A.w. blz. 199.
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Adorno zal niet zeggen dat deze laag in het traditionele kunstwerk tot verschijning
gemaakt wordt.
De typisch Adorniaanse oplossing voor de waardering van de moderne kunst nu
is deze te zien als een reactie op een wereld waarin geen zin meer doorschijnt zodat
het kunstwerk tegen zich in moet gaan. Van taal die haar significatieve functie
opgeeft, kan Adorno zeggen dat ze een uitdrukking is van een versteende wereklijkheid. Surrealistische kunstwerken zijn daarom "dingen waarvan we niet weten wat ze
zijn" en zij oefenen als zodanig kritiek uit op een gesloten wereld.
Deze oplossing bekijken we tot slot nog een keer bij Beckett. Bij de analyse van
Becckett treffen we de wat meer Hegeliaans geinspireerde kunstopvatting aan, die
kunst ziet als het tot verschijning brengen van het (on)wezen van het feitelijke. De
beeldproblematiek komt hier op een andere manier terug. Beckett is voor Adorno de
kroongetuige van het feit dat de moderne maatschappij niet meer overstegen en niet
meer, zoals nog bij Baudelaire, in beeld gebracht kan worden. Dan rest kunst niets
anders dan zich met haar eigen mogelijkheid bezig te houden. Maar op die negatieve
manier heeft deze kunst de band met de slechte werkelijkheid bewaard en haar in
zekere zin in beeld gebracht.

4 Beckett en de negatieve kunstreligie
Van Becketts werk zegt Adorno dat het staat op een standpunt dat eigenlijk geen
standpunt meer is, omdat er geen standpunt meer is van waaruit de catastrofe
benoemd kan worden. Daarmee is ook de mogelijkheid van een echte inhoud van de
kunst onmogelijk geworden, en deze onmogelijkheid bepaalt dan toch inhoudelijk het
werk. Zo zegt Adorno over "le Fin de la Partie" dat het stuk geen specifieke, en
zeker geen geangageerde inhoud heeft. Het is geen atoomstuk, maar toch is het niet
inhoudsloos, maar de onmogelijkheid van inhoud is zijn eigen inhoud. Dus is dit stuk
de bepaalde negatie van de inhoud: "Das Endspiel ist weder ein Atomstuck noch
inhaltslos: die bestimmte Negation seines Inhalts wird zum Formprinzip und zur
n 155
Negation van Inhalt Oberhaupt.
De onmogelijkheid van zin heeft tot gevolg de onmogelijkheid van zinvolle
vornigeving. De mogelijkheid van het kunstwerk als artefact en in het algemeen als
zinvol geheel, staat op het spel. In de context van het kunstwerk betekent volgens
Adorno nl. het woord "zin" het volgende: "Es deckt gleichermassen den metaphysischen Gehalt, der objektiv in der Komplexion des Artefakts sich darstellt; die
Intention des Ganzen als eines Sinnzusammenhangs; den es von sich aus bedeutet;
schliesslich den Sinn der Worte und S8tze, welche die Personen sprechen, und den
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ihrer Abfolge, den dialogischen."156 Adorno stelt dan ook dat de afwezigheid van
de metafysische zin zich op alle fronten van het kunstwerk als zinvol geheel mededeelt en dus niet zonder gevolgen kan blijven voor de woorden, de orde van het

spreken, de dialoog: "Das Drama vermag nicht einfach negativ Sinn oder die Absenz
von ihm als Gehalt zu ergreifen, ohne dass dabei alles ihm Eigentumliche bis zum
Umschlag ins Gegenteil betroffen wurde. 157 Tussen vorm en inhoud van het stuk
heerst, zoals Adorno zegt, een harmonia praestabilita van de vertwijfeling.
Nu kan een op alle fronten zinloos drama natuurlijk niet geschreven worden. De
zware consequenties die Adorno uit deze simpele gedachte trekt, zullen we nog
bekijken. Nu moet gezegd worden dat Beckett zijn drama volgens Adorno alleen kan
schrijven met behulp van brokstukken uit het oude drama als in zich zinvolle
samenhang en dat de afwezigheid van zin door middel van omkering van de elementen vorm krijgt. Zoals Adorno het zegt: 'Die dramatische Konstituentien erscheinen
nach ihrem Tod. I158 De uiteindelijke vorm is dan die van de parodie. Adorno
gebruikt het woord parodie niet in een onschuldige zin als een relativerend spel met
dingen die te serieus genomen worden, als een cabaret. De parodie is enerzijds de
omkering van de oorspronkelijke bedoeling van de vormen, waardoor de «onmogelijkheid" van die vormen in de huidige tijd blijkt: "Emphatisch heisst Parodie die
Verwendung von Formen im Zeitalter ihrer Unm6glichkeit. Sie demonstriert diese
Unm6glichkeit. Die drei Aristotelische Einheiten werden gewahrt, aber dem Drama
selbst geht es am Leben".IN Anderzijds is de parodie, juist vanwege de omkeringen, niet "bloedserieus". Ze gaat een band aan met het clowneske.
Het antwoord dat deze stukken op de zinvraag geven, is «het niets" of het
absurde, omdat in deze stukken het medium van de vraag, de ratio, zelf als zinvernietigend naar voren komt: "Ratio, vollends instrumentell geworden, bar der
Selbstbesinnung und der auf das von ihr Entqualifizierte, muss nach dem Sinn fragen,
den sie selber tilgte. In dem Stand aber der zu dieser Frage n8tigt, bleibt keine
Antwort als das Nichts, dass sie als reine Form bereits ist."160 Adorno kiest
vervolgens bewust voor de uiterste paradox. Niets kan natuurlijk niet het laatste
antwoord zijn: "Der immanente Widerspruch des Absurden, der Unsinn, in dem
Vernunft terminiert, dffnet emphatisch die M6glichkeit eines Wahren, das nicht
einmal mehr gedacht werden kann."16' De immanente tegenspraak van de absurditeit leidt, zo zegt Adorno, "nadrukkelijk" tot de idee van de mogelijkheid van iets
waars, dat echter tegelijk niet meer gedacht kan worden.
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Adorno houdt stug vast aan de stelling dat de ratio, als heerszuchtige rede, niet
iets kan formuleren dat boven de rede uitgaat, ook niet zijn zelfcorrectie. De
mogelijkheid van de zelfcorrectie zou a.h.w. al de correctie zijn waar de rede om
verlegen zit. Er is niets wat positief uitgaat boven de heerszuchtige rede dat nog
redelijkerwijze geformuleerd kan worden. Niet voor niets worden in de tekst de
termen "Verstand" en «Vernunft" door elkaar gebruikt. Ook Becketts drama kan niet
positief formuleren wat boven het slechte «bestaande" uitgaat.
Becketts stukken eindigen dan ook in een indifferentie. De wereld is de hel dn de
messiaanse toestand waarin alle op zijn juiste plek terecht gekomen is, de verlossing
waarin alles hetzelfde en toch anders is: «In ihm verschwindet der Unterscheid
zwischen der absoluten Herrschaft, der H61le, in der Zeit ganzlich in dem Raum
gebannt ist, in der schlechterdings nichts mehr sich andert, und dem messianischen
Zustand in dem alles an seiner rechten Stelle wRre. n 162
Deze indifferentie van de goede en de slechte toestand is het gevolg van het feit
dat dat wat de slechte toestand overstijgt zo aan de a.h.w. dichtgroeiende feitelijkheid
is gebonden dat deze alleen nog maar als die feitelijkheid kan verschijnen, een
verdubbeling.
Becketts wereld is de compleet dichtgegroeide en absoluut geworden wereld van
het bestaande. Voor Adorno is Becketts «zinloze" wereld daarom het beste «beeld",
wanneer je dit woord nog mag gebruiken, van de realiteit. De realiteit is de hel:
"Zur H6lle wird die Welt als absolute: nichts anderes ist als sie. Graphisch hebt
Beckett den Satz Hamms hervor: > Jenseits ist.......die ANDERE H6lle <.I163 Het
"Jenseits" van de hel kan vanuit het bestaande alleen als andere hel gedacht worden.
Toch meent Adorno dat daarin hoop schuil kan gaan. Dat is dan een hoop die zover
is gegaan dat ze alle zelfbedrog, vooral het bedrog dat al iets reeel is van wat ze
hoopt, heeft uitgebannen, die zdver is gegaan dat ze zichzelf onmogelijk dreigt te
maken.

Adorno's visie op Becketts wereld als de absolute wereld is interessant, omdat ze,
meer dan Adorno volgens mij in de gaten heeft, zicht geeft op zijn eigen probleem.
De absoluut geworden wereld is inderdaad de hel. Maar het «jenseits" daarvan is

alleen dan weer de hel wanneer het zelf weer als wereld, maar nu als een geheel
volmaakte, totaal afgeronde wereld, als positief absolute, gedacht wordt. Misschien
maakt die onmogelijke utopie de bestaande wereld tot een hel. Aan het eind van dit
boek zullen we proberen dit wat scherper te krijgen.
Het absolute dat uit de indifferentie van de feitelijkheid en de verzoening te
voorschijn komt is het absolute dat lienseits" is van «zijn", het «daseiende" en «nietzijn", het niets en het absurde. Hoewel Adorno de utopie graag bepaalt als het "nietzijnde" zou de utopie zelf onzin worden als ze alleen maar het «niet-zijnde" was.
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Ieder notie van «zijn" moet afgewezen worden omdat het een bevestiging is van
het bestaande als absolute. Dan is de mens met de schijn tevreden. Zo zegt Adorno
in de "Negative Dialektik": "Je weniger am Leben mehr bleibt, desto verlockender
fOrs Bewusstsein, die kargen und jehen Reste fOrs erscheinende Absolute zu nehmen.
Gleichwohl k6nnte nichts als wahrhaft Lebendiges erfahren werden, was nicht auch
ein dem Leben Transzendentes verhiesse; daruber fuhrt keine Anstrengung des
Begriffs hinaus. Es ist und es ist nicht."164 Dat is alles wat Adorno kan en wil
zeggen. Ieder positief bewustzijn van een goddelijke idee, een goddelijk plan is
waanzin tegenover "die endliche Welt der unendlichen Qual." Zowel in de «Negative
Dialektik" als in de "Asthetische Theorie" ontwikkelt Adorno de idee van het zijn en
niet-zijn van het transcendente met een beroep op Beckett!
De «verschijning" van dit transcendente in de kunst moet ook iets hebben van
zijn en niet-zijn zonder dat beiden bij elkaar gebracht kunnen worden en zonder dat
bepaald kan worden of dit transcendente daarom onbepaald is of alle bepaaldheid te
boven gaat. De noties van schijn en verschijning moeten dan ook onbemiddeld achter
blijven en komen vervolgens weer terug. Het is, het verschijnt, en het is niet. Het is

schijn.
Adorno's analyse van Beckett en de moderne kunst geeft iets meer greep op de
relatie tussen schijn en verschijning. Bekijken we eerst de juxtapositie van schijn en
verschijning samen met zijn en niet-zijn in de bepaling van het hedendaagse negatieve
kunstwerk: «Der Glanz, den heute die alle Affirmation tabuierende Kunstwerke
ausstrahlen, ist die Erscheinung des affirmativen ineffabile, des Aufgangs eines
Nichtseienden, alsob es doch w8re. Sein Anspruch zu sein erlischt im iisthetischen
Schein, was nicht ist, wird jedoch dadurch das es erscheint, versprochen. Die
Konstellation von Seiendem und Nichtseiendem ist die utopische Figur von Kunst.
Wiihrend sie zur absoluten Negativitat gedriingt wird, ist sie eben Kraft jener
165
Negativit kein absolut Negatives.
Volgen we de paradoxen: Kunst geeft de schijn van iets alsof het is, maar het is
dus niet. Toch verschijnt dat wat niet is. Adorno gebruikt het niet-zijnde dus positief.
De absolute negativiteit is vervolgens precies krachtens haar negativiteit geen
absolute negativiteit! De sleutel tot deze paradoxen is te vinden in de formulering van
de "constellatie" van zijn en niet-zijn, want met deze term zegt Adorno dat hij de
verhouding van beide niet als zodanig wil bereflecteren en stellen.
Hij kan en wil, omdat hij alle positiviteit aan het bestaande ontzegt, het bestaande
niet als eenheid van zijn en niet-zijn denken, als verschijning en als een niet-zijnde
vergeleken met het absolute zijn. Vanuit de scholastieke metafysica geredeneerd kan
hij nu vervolgens ook de eenheid van het positieve en het negatieve in het spreken
over het absolute niet meer denken. Er is niets in het «bestaande" dat nog, per viam

164. Adorno, Negative Dialektik, a.w. biz.368.
165. Adorno, Asthetische Theorie, a.w. biz.347.
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eminentiae et negationis, uitvergroot en tot in zijn pure volmaaktheid gedacht kan
worden. Maar is dit andere en die transcendente zin die op de een of andere manier
in het kunstwerk verschijnt wel het absolute? Is het niet veeleer een andere, messiaanse wereld?
Vanuit Hegel gezien duidt het gegeven dat positiviteit en negativiteit niet samengedacht kunnen worden op een tweewereldentheorie. Vanuit Hegel moet je zeggen
dat de splitsing tussen feitelijke en utopische wereld de ontkenning is van deze wereld
als wordende, als zich in de eindigheid verwerkelijkende utopie. Adorno kan de
mogelijke aanwezigheid van zin alleen in ontkenningen naast elkaar uiteen. Maar
Adorno wit het kunstwerk niet laten zeggen dat het bestaande de pure negativiteit is.
Het moet meer zijn. Dan rest hem slechts de paradox dat iets meer is dan negativiteit
precies krachtens zijn negativiteit. Dit "meer" is de plaats waarschijn iets van
verschijning krijgt Hoe bepaalt Adorno aan de hand hiervan nu het moderne kunstwerk?

5 Het moderne kunstwerk als

de verschijning van het uErhabene"

De idee van het "Erhabene" hebben wij bij Kant leren kennen als de karakterisering
van het absoluut intelligibele dat alle zintuiglijkheid te boven gaat. Daarom kon Kant
het oudtestamentische beeldenverbod "Du sollst dir kein Bild machen" als het
"erhabenste Wort" uit het boek der Joden noemen. Het "Erhabene" kan volgens Kant
slechts in zeer afgeleide zin van menselijke kunstwerken gezegd worden. Monumentale bouwwerken, pyramiden en tempels kunnen "erhaben" genoemd worden. In
navolging van vele romantici en van Hegel past Adorno deze categorie toe op het
kunstwerk. De theologische dimensie van deze categorie wil hij bewaren in de idee
van het kunstwerk als negatieve verschijning van zin.
Het moderne kunstwerk kan krachtens zichzelf als kunstwerk geen complete
ontkenning van zin zijn, want daarmee maakt het zichzelf onmogelijk. Enerzijds tast
volgens Adorno de afwezigheid van metafysische zin het kunstwerk tot in zijn
constructie aan. Maar anderzijds geldt dat, voorzover de afwezigheid van zin nog
altijd in een zinvolle constructie vormgegeven kan worden, de afwezigheid ervan niet
totaal kan zijn. Dan zou het kunstwerk in de act waarmee het zich stelt zichzelf ook
weer op moeten heffen: "Auch die sogenannte absurde Literatur hat in ihren obersten
Repriisentanten teil an der Dialektik, dass sie, als Sinnzusammenhang, in sich
teleologisch organisiert ausdruckt, dass kein Sinn sei, und dadurch in bestimmter
Negation die Kategorie des Sinns bewahrt; das ist es wass ihre Interpretation m6glich
macht und verlangt. " 166 Het woord dialectisch wordt hier niet Hegeliaans gebruikt,
maar veeleer in de zin van de Kantiaanse antinomie. De onvermijdelijkheid van een

166.
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zinvolle constructie bewaard de idee van zin zelf in de ontkenning. Dat noemt
Adorno nu de bepaaide negatie van zin. Met ieder kunstwerk, voorzover het, hoe
"gebroken" en hoe parodierend ook, nog een kunstwerk en daarmee nog een zinvolle
constructie is, wordt altijd de schijn van zin meegegeven.
Deze schijn van zin "is" in zekere zin verschijning. Vanuit het traditionele
standpunt van het begrip kan dit natuurlijk niet. Maar proberen we dit eens vanuit
Adorno te bekijken. We kunnen het beeld van het clowneske van Adorno overnemen.
Zoals een clown kan proberen met zijn rechterhand een plakpapiertje van zijn
linkerhand om het vervolgens weer van de rechterhand te moeten halen en zo dit
papiertje nooit kwijtraakt, op dezelfde manier is de schijn van zin onvermijdelijk.
Adorno gebruikt voor het moderne kunstwerk de paradox van de scepticus.
Maar Adorno zal uit de onvermijdelijkheid van de schijn van zin niet positief de
verschijning van zin concluderen, hooguit dat de waarheid van kunst niet nietig is.
Maar dat is voor Adorno veel, want voor het kunstwerk geldt, we hebben het reeds
167
geciteerd: unon confundar", of, "ik zal niet beschaamd staan in eeuwigheid".
Als mengsel van schijn en verschijning is het kunstwerk een gebroken werkelijkheid. In dit gebroken karakter is het kunstwerk verschijning van het "Erhabene".
Voor Adorno is wederom Becketts werk kunst van het "Erhabene". Op dit
«gebroken werk" past Adorno de Kantiaanse gedachte toe dat het «Erhabene" niet
onmiddelijk voor de verschijning zelf geldt, maar voor dat wat erin zich laat zien en
de verschijning eindeloos te boven gaat. Maar Adorno radicaliseert deze gedachte za
dat nu de onopgesmukte negativiteit de eigenlijke «verschijning" van het «Erhabene"
is: «Das GefOhl des Erhabenen gilt nicht dem Erscheinenden unmittelbar; . . . . . . Erbe
des Erhabenen ist die ungemilderte Negativitat, nackt und scheinlos wie einmal der
Schein des Erhabenen es verhiess."168 Nu zijn Becketts werken natuurlijk niet
monumentaal. Zij wekken in die zin geen gevoel voor ontzag, of "huiver". Maar dat
hoeft voor Adorno ook niet. Hij interpreteert de clowneske elementen in het werk
van Beckett in het licht van "du sublime au ridicule n'est qu'un pas, vom Erhabenen
zum liicherlichen sei nur ein Schritt. i, 169
De wisseling van de sublieme met het belachelijke is de afgang van de zich
opblazende menselijke subjectiviteit tegenover de natuur. In het kunstwerk uit zich dit
in de vermenging van de genres. In de moderne kunst gaan het tragische en komische
onder en blijven als ondergaande in elkaar bewaard.
De idee van het "Erhabene" stelt Adorno, binnen zijn context, in staat een
uitwendige, gebroken verhouding van wezen en verschijning in het kunstwerk te
denken. Vervolgens kan hij daarom ook de utopie als niet alleen, hoe gebroken ook,
verschijnend in de kunst denken, maar ook als de kunst overstijgend.
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De idee van het "Erhabene" geeft dus het "theologische" in de kunst aan. De
theologie zegt a.h.w. hardop wat noch de kunst noch het begrip zelf kunnen zeggen:
"Das Erhabene markiert die unmittelbare Okkupation des Kunstwerks durch Theologie; sie vindiziert den Sinn des Daseins, ein letztes Mal, kraft seines Untergangs.
Gegen das Verdikt daruber vermag die Kunst nichts von sich aus."170 Een van de
paradoxaalste formuleringen van Adorno: Het "Erhabene" geeft aan dat het kunstwerk bezet is door theologie. De theologie eist de zin van het bestaan op, een laatste
keer, juist dankzij de ondergang. Van zich uit kan de kunst tegen de beslissing over
deze eis. het al dan niet positief bestaan van zin, niets doen.
De aanwezigheid van de zin, door Adorno het absolute en het transcendente
genoemd in het kunstwerk mag niet als symbool geinterpreteerd worden. De verhouding van de zin tot het kunstwerk is allegorisch

6 Symbool en allegorie: Adorno, Lukdcs en Hegel

Adorno wil met de leer van de allegorese zijn "theologie" van het kunstwerk
uiteenzetten. Adorno zou Adorno niet wezen wanneer hij dit niet deed in een
polemiek die niet tevens in een polemiek verwikkeld was.
De polemiek is tegen Lukacs opvatting van moderne kunst gericht. Lukacs vindt
eigenlijk alle moderne kunst, in de literatuur alle kunst na de romans van Thomas
Mann, abnormaal, uit de "vorm", en wijst alle moderne kunst af als een uiting van
een postburgerlijke maatschappij die, zo lang ze haar vervulling in het marxisme niet
gevonden heeft, op drift is geraakt. Adorno verwijt Lukdcs in deze "kunstvreemd"
denken. In het bijzonder richt Adorno zijn pijlen dan tegen diens opvatting dat het
kunstwerk de retle eenheid van het bijzondere en het algemene is en daarom als
symbool betiteld moet worden: «Vollends dogmatisch ist die dem Idealismus nachgeredete Beteuerung, das Kunstwerk sei die gegenwartige Einheit des Allgemeinen und
Besonderen. Trub der theologischen Lehre vom Symbol entlehnt, wird sie LOgen
gestraft vom apriorischen Riss zwischen Mittelbarem und Unmittelbarem, dem bis
heute kein mOndiges Werk entrinnen konnte; wird er verdeckt, anstatt dass das Werk
in ihn sich versenkte, so ist es verloren. I171
Het symbool is dus een eenheid van het algemene en het bijzondere, vervolgens
van het bemiddelde en het onmiddellijke. Bovendien zou het symbool "theologisch"
van aard zijn. Het kunstwerk echter is geen eenheid van het algemene en het
bijzondere of van het bemiddelde en het onmiddellijke. Het kunstwerk hoort niet de
pretentie te hebben die breuk tussen beide momenten te helen. Dan is het kunstwerk
verloren. Het moet zelf in de breuk staan.

170. T.a.p.
A.w. biz. 147.
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Het kunstwerk mag van Adorno niet theologisch zijn zoals het symbool dat is.
Geen enkel kunstwerk is symbool: "Das keines Symbol sei, gibt Rechenschaft davon,
dass in keinem das Absolute unmittelbar sich offenbart; sonst ware Kunst weder
Schein noch Spiel sondern ein Wirkliches. .172 Letten we op de eigenaardige
formulering. Wanneer het kunstwerk een symbool zou zijn, dan zou het iets werkelijks zijn. M.a.w. de utopie zou echt gelukt zijn, indien het kunstwerk er in zou
slagen de breuken te overwinnen. Als symbool zou het de eenheid van het algemene
en het bijzondere, van geestelijkheid en stoffelijkheid, van het aanschouwelijke en het
begrippelijke en daarmee de presentie van het absolute, werkelijk zijn. In allertei
elkaar doorkruisende, Hegeliaanse en Platoonse toonaarden hebben we algehoord dat
dat niet kan.
Adorno kiest voor de term allegorie om aan te geven dat het kunstwerk niet
positief, maar wel negatief verschijning van het absolute is. Het allegorische wil
zeggen dat al deze verhoudingen van het algemene en het bijzondere, het geestelijke
en het zinlijke niet in een onmiddellijke eenheid met elkaar verbonden zijn. Wederom
staat nu het moderne kunstwerk, m.n. dus dat van Beckett, model voor het kunstwerk
Oberhaupt. "Kunstwerke verbieten sich durch Autonomie ihrer Gestalt das Absolute
in sich einzulassen, als wiiren sie Symbole. Die iisthetischen Bilder stehen unterm
Bilderverbod. Insofern ist der iisthetische Schein und noch seine oberste Konsequenz
im hermetischen Werk gerade die Wahrheit. Die hermetischen Werke behaupten das
ihnen Transzendente nicht als Sein in einem hOheren Bereich, sondern heben durch
ihre Ohnmacht und OberflOssigkeit in der empirischen Welt auch das Moment der
„173
Hinflligkeit an ihrem Gehalt hervor.
Kort samengevat: Kunstwerken zijn geen symbolen waarin het absolute reBel
present is. Zij staan onder het beeldenverbod. En dit beeldenverbod wordt nog het
beste waargemaakt in de moderne, hermetische kunst. Dat is de kunst van Beckett!
De hermetische kunst benadrukt door haar nutteloze gestalte in de moderne maatschappij ook het moment van broosheid en zwakheid van haar inhoud. Het transcendente is geen hoger "zijnde" dat gegarandeerd bestaat, maar iets dat kan zijn en nietzijn, zelfs iets dat kan mislukken! Maar we hebben gezien dat dit kunstwerk op zijn
manier ook «theologisch" is.
Zo gezien zou men Lukacs gelijk geven. Hij verwijt aan alle moderne "allegorische" kunst haar theologische karakter. Van de hoofdtendenties van de moderne
kunst in de burgerlijke wereld stelt hij: «Die kunstlerischen Haupttendenzen der heute
in der bOrgerlichen Welt herrschenden avantgardistischen Kunst haben wir im
vorangegangenen Abschnitt als VerdrD:ngung der die Wirklichkeit realistisch widerspiegelnden Symbolik durch ein Transzendentes und dadurch abstraktes, allegorisches
Wesen charakterisiert. Schon in diesem Formwillen druckt sich eine Unterordnung
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des 8sthetischen Verhaltens unter Religion und religidses BedOrfnis aus."'74 Dat is
o.a. tegen Adorno gericht! Juist omdat de verhouding van de moderne kunst tot dat
wat ze verbeeldt uitwendig is, daarom is ze volgens Lukacs allegorisch en religieus.
Lukacs en Adorno denken precies omgekeerd over de verhouding tussen kunst en
religie en die van symbool en allegorie. Volgens Lukifcs moet het kunstwerk als
symbolische eenheid de werkelijkheid weerspiegelen en niets daarbuiten, vervolgens
zichzelf genoeg en dus een niet-religieuze werkelijkheid zijn. Het kunstwerk als

allegorie daarentegen wijst op iets transcendents t.o.v. de werkelijkheid dn de kunst

en is daar om iets religieus. Adorno pareert deze aanval door te wijzen op de
troebele theologische oorsprong van het begrip symbool. Adorno doelt op de
discussies tussen, Creuzer, Goethe en F. Schlegel over het symbool.
Het onderscheid tussen allegorisch en symbolisch wordt door Hegel niet gemaakt,hoewel hij de discussies daaromtrent wel kent. Hegel heeft in deze discussie
bewust een eigen filosofische positie gekozen. Bij Goethe vinden we in het algemeen
de opvatting dat de allegorie gekenmerkt wordt door een uitwendige verhouding van
de idee die in het kunstwerk belichaamd wordt tot de concrete gestalte ervan.
Creuzer probeert de idee van de symboliek ook godsdiensthistorisch vruchtbaar te
maken. Hij wilde de zintuiglijke gestalte van veel religieuze symboliek redden voor
de rationalistische-allegorische wegverklaring van iedere zintuiglijke vorm door er
een uitwendige inkleding van iets ide8els in te zien. Het religieuze symbool is
volgens hem de eenheid van het geestelijke met het zintuiglijke, van het algemene en
het bijzondere en fs de presentie van het oneindige in het eindige zodat het geestelijke
en oneindige in het eindige en stoffelijke gezien kan worden. Het griekse godenbeeld
belichaamde deze eenheid. Dlit is de troebele theologische achtergrond die Adorno bij
Lukdcs aantreft. Het symbool betekende voor de romantici ook de oorspronkelijke
onmiddellijke eenheid van mens en wereld, subject en object. Ook bij Adorno vinden
we, kritisch besproken, deze gedachte terug in de «Dialektik der Aufkl8rung".
De discussie is zeer hoog opgelopen en was verwarrend. Dat blijkt ook hieruit dat
F. Schlegel, die in deze materie zeer geinteresseerd was, bij de herziening van zijn
werken later dikwijls het woord allegorie vervangen heeft door het woord symbool.175 In deze discussies krijgt in het algemeen het symbool een hogere waardering dan de allegorie omdat het een innerlijke eenheid uitdrukt.
Hegel doet echter niet mee aan dit onderscheid. lets van de terminologische
verwarring blijkt nog uit zijn kritiek op F. Schlegel: "Herr Friedrich von Schlegel
hat zwar, wie wir schon obern bemerkten, geiiussert: jedes Kunstwerk mOsse eine
Allegorie sein; dieser Ausspruch jedoch ist nur wahr, wenn er nichts anderes heissen
soll, als dass jedes Kunstwerk eine allgemeine Idee und in sich selbst wahrhafte

174. C. Lukles, Asthetik, Teil I, zweiter Halbband, G.S. bd. 12, Luchterhand, 1963, biz.826.
175. G. Pochat, Der Symbolbegriff in der Asthetik und Kunstwissenschaft, Dumont, KOIn 1982,
biz.46.
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Bedeutung enthalten mosse. Was wir dagegen hier Allegorie genannt haben, ist eine
im Inhalt wie im Form untergeordnete, der Begriff der Kunst nur unvollkommen
entsprechende Darstellungsweise. Denn jede menschliche Begebenheit und Verwicklung, jedes Verh tnis, jede Situation hat irgendeine Allgemeinheit in sich, welche
sich auch als Allgemeinheit herausziehen l sst; aber solche Abstraktionen hat man
auch sonst schon im Bewusstsein, und um sie und ihrer prosaischen Allgemeinheit
und ausserlichen Bezeichnung, zu der es die Allegorie allein bringt, ist es in der
Kunst nicht zu tun. 176
Deze manoeuvre van Hegel is van belang, omdat hij de idee zelf dat het kunstwerk de eenheid van het algemene en het bijzondere, onverschillig op allegorische of
symbolische wijze, zou zijn, in zijn algemeenheid niet zo bijzonder en eigenlijk
onjuist vindt. Dit blijkt in zijn kritiek op Schlegels opvatting dat alle kunst als een
allegorie opgevat moet worden. Het allegorie begrip waarop Hegel wijst, nl. de idee
dat het kunstwerk in zich iets algemeens moet representeren, lijkt erg op het symboolbegrip. Hegel zet er zijn begrip van allegorie tegen af. Hegel zegt eigenlijk
gewoon dat niet alleen het kunstwerk, maar alles, op zijn niveau, een verbinding van
het algemene en het bijzondere is. Dat is het niveau van het gewone bewustzijn, dat
dit algemene uit de gegeven situatie abstraheren kan. Daardoor onderscheidt kunst
zich dus niet, want op alle lagen van de werkelijkheid is een dergelijke verhouding
aanwezig.
Hegel gebruikt vervolgens het begrip symbool weer op de ouderwetse manier.
lets symbolisch interpreteren, betekent iets als belichaming van iets anders interpreteren en duidt altijd op een uitwendige verhouding. De allegorie is een bepaalde geval
van symbolische kunst. Symbolische kunst is kunst die nog niet aan haar idee, nl. de
gemaakte onmiddellijke eenheid van het zintuiglijke en geestelijke is toegekomen.
Daaruit trekt Hegel ook consequenties voor de bepaling van het religieuze
karakter van de kunst. Het Griekse godenbeeld belichaamt perfect de idee van het
kunstwerk als onmiddellijk gemaakte eenheid en is daarom object van een kunstreligie. Deze eenheid heet bij Hegel klassiek.
Hegel is, evenals als Schlegel overigens, geintrigeerd door het feit dat in het
christendom deze eenheid uiteenvalt. Deze God doorbreekt in zijn oneindige geestelijkheid alle evenwichtige Griekse vormen. Schlegel wilde o.a. daarom voor de
nieuwe christelijke vormenwereld ook de term allegorie gebruiken. Maar Hegel wil
deze terminologie blijkbaar niet gebruiken. De christelijke God stelt hem niet meer
voor de vraag in welke vorm hij kunstzinnig gestalte moet krijgen, maar wel voor de
vraag of hij Oberhaupt nog in de vorm van kunst weergegeven kan worden.
Hegel laat alles wat met allegorie en symbool te doen heeft, vallen bij de
interpretatie van het christendom. Zij drukken nog verhoudingen binnen de kunst uit.
Maar de concrete menselijke gestalte van christelijke God is niet meer het kunstwerk.
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Deze uitwendige verhouding mag niet met die binnen de kunst verward worden. De
scheiding van inhoud en vorm en alles wat er mee samenhangt, komt weI opnieuw
naar voren, maar nu precies van de tegengestelde kant van het symbolische.
We hebben in het vorige deel al gezegd dat Adorno, naar Hegeliaanse maatstaven
gemeten, in zijn interpretatie van Sch6nbergs muziek als muziek van het «Erhabene",
kenmerken van de archaische kunst toepast op de moderne. Mutatis mutandis komt
dit fenomeen bij de beoordeling van kunst als allegorische kunst weer terug. Voorzover kunst een negatieve verschijning van het absolute is, terwijl de religie zelf op een
afstand gehouden wordt, is bij Adorno toch sprake van een soort kunstreligie. En dat
met het beeldenverbod in de hand!
In de kritiek op Luktics toont deze begripsverwarring een interessante kant.
Adorno voert met Lukacs een neo-romantische discussie, waaruit weer opnieuw het
belang van Hegels aparte positie blijkt. Adorno wijst kunst als gelukte verzoening en
dus, in zijn terminologie, als symbool en daarmee als object van kunstreligie af. 177
Maar weI is er sprake van kunst van het "Erhabene" en van het theologische karakter
van alle kunst. Lukacs opteert voor een niet-religieus karakter van kunst.
Hegel heeft tot op zekere hoogte het alternatief tussen het al of niet religieus zijn
van kunst overwonnen en daarvan getuigt het verlaten van de terminologie van
symboliek en allegorie! Maar nu komt ook de verhouding van jodendom en christendom even om de hoek kijken. De overwinning van het alternatief bestaat hierin dat
kunst precies als autonome, niet religieus gebonden kunst zelf een religieus feit is.
Tegen Lukacs zou Hegel zeggen dat kunst als realistische kunst een typisch christelijk
produkt is. Kunst hoeft niet meer in dienst van religieuze doeleinden gesteld te
worden of religieuze ideeBn te belichamen. Kunst mag en moet heel de realiteit tot
uitdrukking brengen en dat is juist christelijk. De "secularisering"van kunst tot kunst
is zelf een gegeven dat alleen maar christelijk begrepen kan worden. Christelijk
gesproken berust alle moderne kunst op de incarnatie waardoor God alle «gewone"
werkelijkheid heeft aangenomen en op zich gesteld. Godsdienst- en cultuurhistorisch
gezien, is alle moderne kunst christelijk en dit godsdiensthistorische feit was voor
Hegel ook een religieus feit.
Tegen Adorno zou Hegel zeggen dat hij moderne kunst en de uitwendige
verhouding van moderne kunst tot het transcendente bekijkt in termen van voormoderne kunst. De categorieen van de religie van het «Erhabene" zijn niet van toepassing op de moderne kunst. De moderne kunst, voor Hegel de autonome kunst en
voor Adorno de autonome kunst in doodstrijd, moet christelijk begrepen worden.
Christelijk gesproken staat het absolute boven de eindige werkelijkheid omdat het er
tevens helemaal in staat. Zodoende, zich incarnerend, stervend en verrijzend, stelt
het de eindige werkelijkheid iedere keer weer op zich. Daarop berust de autonome
kunst als vrije werkelijkheidsverbeelding en -beleving van de moderne autonome

177. Adorno, a.w. biz.98.
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mens. Het is volgens Hegel typisch joods om God alleen maar buiten en tegenover
het eindige, d.w.z. als het "Erhabene" te denken.
Hegels opvatting heeft dit voordeel dat de vraag naar het al of niet religieus zijn
van kunst allereerst godsdienst- en cultuurhistorisch beantwoord wordt. Vanuit Hegel
moet je zeggen dat het moderne kunstwerk allereerst een produkt is van de westerschristelijke cultuur. Een dergelijke cultuurhistorische bepaling bepaalt natuurlijk ook
inhoudelijk de dicussie over de religieuze-theologische status van dat kunstwerk. Het
kunstwerk is geen object van religieuze verering en dat is zelf een religieus feit!
Adorno en Luk:ics opereren op een ander vlak. Hun vraag is of kunst zonder
religie mogelijk is of moet zijn. Vervolgens komt bij Adorno de vraag om de hoek
kijken of religie, als de realiteit van verzoening en verlossing, eigenlijk wel mogelijk
is en of niet de kunst een betere, want meer bescheiden vorm en plaatsbewaarder van
religie is. Deze context van de hedendaagse religieuze situatie is bij Hegel natuurlijk
afwezig. Maar Hegels analyse toont wel aan dat in de huidige cultuur de plaats en
functie van de kunst zodanig veranderd zijn dat men van kunst niet zomaar religieuze
verwachtingen meer mag hebben. Kunst als uitdrukking van een individuele zienswijze, maatschappelijk gezien kunst als podiumkunst, verdraagt geen plaats meer in een
religieus - metafysisch kader waarvan zij de verbeelding zou zijn. Deze analyse van
Hegel spreekt niet het laatste woord over de mogelijkheid van een religieuze beleving
van een modern kunstwerk. Wel geeft deze analyse de culturele realiteit aan waarbinnen de vraag naar een religieuze beleving van moderne kunst, dus ook Adorno's
vraag, zinvol gesteld kan worden.

Conclusie
De eigenaardige constructie van een cultuur die zich moet verheffen boven de
bestaande maatschappij en natuur en zichzelf tevens moet overstijgen naar een situatie
waarin dat onderscheid niet meer bestaat tussen het bestaande en de cultuur,werkt
door op alle fronten in Adorno's esthetische theorie. Kort gezegd houdt dit in dat
kunst de utopie moet realiseren en daarmee zelf het onderscheid tussen kunst en

leven moet opheffen.
We hebben gezegd dat dit niet kan. De kunst kan het "kalagathos", de eenheid
van het ware, goede en schone in universele zin niet realiseren. Metafysisch gezien
is het kunstwerk zelf een uitdrukking van deze universele eenheid. Adorno vermengt
wederom het moderne ideaal van de kunstschoonheid met het metafysische schoonheidsideaal. In de combinatie komen beide te kort.
De tweedeling die door het werk van Adorno heen loopt, doet Kantiaans aan en
maakt het kunstwerk tot een "onmogelijke" burger van twee werelden. De terminologie van het "Erhabene", het beeldenverbod, het symbolische en het allegorische
tonen ons Adorno in een overgang van Kant naar de Romantiek en een negatieve
interpretatie van Hegel.
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De dubbelheid in de opvatting van het kunstwerk komt ook weer terug in de
verhouding tussen het "zuivere kunstwerk" en het kunstwerk als "montage" en
vervolgens weer in de interpretatie van enerzijds Mallarmt en anderzijds Beckett.
We hebben vervolgens gezegd dat deze constructie ertoe leidt dat de eindigheid
van het kunstwerk niet gesteld kan worden. Want deze bepaling slipt weg tussen de
verschillende verhoudingen van eindig en oneindig die in het Hegeliaanse en in het
metafysische model aanwezig zijn. Inhoudelijk "vervliegt" deze bepaling tussen het
kunstwerk dat de werkelijkheid niet kan transcenderen en het kunstwerk dat, wanneer
het de werkelijkheid overstijgt, tevens zichzelf geheel en al moet transcenderen.
Adorno heeft geen belang bij de bepaling van de positieve eindigheid van kunst.
Adorno's weigering de eindigheid van de kunst te bepalen, laat uiteindelijk een
estheticistische verabsolutering van het kunstwerk zien en daarin tevens een estheticistische werkelijkheidsvisie. Formeel bestaat het estheticisme hierin dat de eigenschap van het kunstwerk zijn gemaakt zijn te verbergen, geTnterpreteerd wordt als de
noodzaak zijn gemaakt zijn te overstijgen. Met het overstijgen en daarmee achter zich
laten van alle gemaakt zijn wordt echter ook alle tweeheid en vervolgens de innerlijke verhouding van het positieve en negatieve in de vorm van mogelijkheid en
werkelijkheid achter gelaten. Het kunstwerk behoort niet tot de mogelijkheden van de
bestaande werkelijkheid. Als voorbode van de "onmogelijke" utopie deelt het de
bepaling van de utopie, het andere van het bestaande, te zijn.
Eerder is het zo dat nu het positieve en het negatieve als twee onverdeelde
werkelijkheden tegenover elkaar komen te staan. Dit wereldbeeld wordt vaak in een
religieus klinkende terminologie gebracht. Dat wat het bestaande overstijgt, is «het
andere", het Transcendente en het Absolute. Dit andere kan nooit positief,zeker niet
door het begrip maar ook niet door kunst, ter sprake gebracht worden. Adorno werkt
eigenlijk met het adagium dat de Naam, wanneer hij uitgesproken kan worden, niet
de echte Naam is. Telkens wanneer de kunst, of Adorno "het" zegt, is het "het "
niet! Het lijkt er dus op alsof Adorno's niet-identiteitsdenken veel meer respect heeft
voor het transcendente dan het Hegeliaanse. Toch is dit een misverstand.
De onbepaalbaarheid van het "Andere", de utopie houdt tevens de weigering in
expliciet te bepalen of dit andere een andere wereld is of het andere van alle wereldse
verhoudingen. De verhouding van eindig en oneindig, niet alleen de overeenkomst,
maar ook het verschil wordt niet doordacht! Vervolgens mag men zich, in religieus
opzicht, afvragen of het van respect voor het transcendente getuigt, wanneer men zijn
werkelijkheid in de feitelijkheid ontkent. De weigering in het «bestaande" de
aanwezigheid van dit transcendente te zien, het «bestaande" dus op enigerlei wijze
als verschijning te zien, leidt tot de ontkenning van de zin van deze wereld en het
verlangen naar het transcendente als een andere wereld. De wereld kan niet meer
gedacht worden als het eindige van het oneindige en dus in zekere mate ermee
identiek. Metafysisch en speculatief gezien, wil de identiteitsgedachte de eigenheid
van het transcendente niet ontkennen, maar juist bevestigen. Pas wanneer je de
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wereld als positieve eindigheid kunt zien, een verschijning waarin echt iets verschijnt, kan het oneindige pas in zijn eigenlijke transcendentie begrepen worden.
Een voormoderne metafysica en Hegels speculatieve filosiofie gaan uiteen in hun
waardering van de aard van dat wat positief verschijnt in de eindigheid en hoe dit als
volmaaktheid in het absolute gedacht moet worden. Hoort zeifverwerkelijking thuis
in het leven van het absolute of niet? Maar beiden hebben dit gemeenschappelijk dat
het oneindige niet tegengesteld is aan de wereld en zich daarom niet als de andere
wereld tegenover deze wereld verhoudt. Een identiteitsthese kan in dienst staan van
de transcendentie!
Een teken ervan dat hij niet weet hoe met de verhouding van eindigheid en
oneindigheid om te gaan, is dat hij met wording en verwerkelijking geen raad weet.
Daarom is er ook geen zinvolle eenheid meer van mens en natuur als zelfverwerkelijking in verandering. Deze beide komen tegenover elkaar te staan. Verandering,
wording en verwerkelijking, kortom de verhouding van mogelijkheid en werkelijkheid is de spil waaromheen de verhouding en de identiteit van het eindige en oneindige gedacht moet worden. Adorno maakt deze verhouding tot een tegenstelling
voortkomend mede uit de verabsolutering van het kunstwerk.
Juist zijn estheticisme, de stelling dat het kunstwerk niet alleen zijn gemaakt zijn,
uit de eindigheid moet verbergen, maar moet overstijgen, blokkeert de mogelijkheid
tot verwerkelijking van de utopie.
De utopie moet a.h.w. naadloos uit het "daseiende" naar boven komen als een
kunstwerk dat zijn gemaakt zijn uit het bestaande overstijgt. Er ontstaat een nieuwe
tweedeling tussen de utopie als transcendentie boven het bestaande en als vervulling
van het bestaande. Dat utopisme en estheticisme samenhangen willen we in het laatste
deel aantonen aan de hand van problemen rond de geschiedenis en de idee van
vooruitgang. Het estheticistisch utopisme toont zich in de onmogelijkheid wording en
zelfverwerkelijking te denken. Deze processen vallen altijd weer in twee werkelijkheden uiteen. Ook hier stoten we, vooral in Adorno's omgang met Kant, op de
verwisseling van het transcendente als een andere wereld (m.n. de natuur) en als het
andere van alle wereldse verhoudingen, God.

1

DEEL V
UTOPIE EN GESCHIEDENIS

-

1 Geschiedenis en natuurgeschiedenis

1.1 Vooronderstellingen van de "Dialektik der Aufkliirung"

"Niet hij is waanzinnig die zijn verstand verloren heeft, maar juist degene die alles
verloren heeft behalve zijn verstand" ! De «Dialektik der Aufklirung" kan gelezen
worden als 6dn grote uitwerking van deze stelling van Chesterton. Het menselijke
verstand, door middel waarvan de mens zich probeert te bevrijden van alle uitwendige natuurdwang, heeft uiteindelijk geleid tot een uitholling van iedere betrekking tot
het "andere", waardoor het verstand als een leeg dwangmechanisme met zichzelf is
blijven zitten. De mens lijdt daardoor aan "objectverlies" en doet geen fundamentele
ervaringen meer op.
Dit object- en ervaringsverlies wordt het duidelijkst in Kants begronding van de
mogelijkheid van menselijke kennis. Kant stelt dat de mogelijkheidsvoorwaarden van
de ervaring tegelijkertijd de mogelijkheidsvoorwaarden van de objecten van de
ervaring zijn. In de interpretatie van Adorno en Horkheimer kan dit alleen maar
betekenen dat het menselijk subject, zonder dat het zich hiervan bewust is, zijn
categorieBn oplegt aan de dingen die daarin niet in hun eigenheid kunnen verschijnen:
"Der Verstand pr8gt die Vers ndlichkeit der Sache, die das subjektive Urteil an ihr
findet, ihr als objektive Qualitat schon auf, ehe sie ins Ich noch eintritt. Ohne solchen
Schematismus, kurz ohne Intellektualitiit der Wahrnehmung passte kein Eindruck zum
Begriff, keine Kategorie zum Exemplar, es herrschte nicht einmal die Einheit des
Denkens, geschweige des Systems auf die doch alles abzielt."'
Met echte ervaring heeft deze opvatting van Kant, zo menen de auteurs, niets
meer te doen. Deze toepassing van het schema is een inkadering van de feiten. Echte
objectieve feitelijkheid ontmoeten we in de praktische omgang met de natuur en
daarin doen we ervaring op: "Tatsachen geh8ren der Praxis an; sie bezeichnen
Oberall den Kontakt des einzelnen Subjekts mit der Natur als gesellschaftlichem
Objekt: Erfahren ist allemal reales Handeln und Leiden.„2 Inderdaad ervaring is
re8el handelen en lijden met de natuur die altijd al in een maatschappelijke context
beleefd wordt. Deze kritiek op Kant heeft, toegepast op de "Kntik der reinen
Vernunft", een zekere plausibliteit. Maar ze gaat te ver wanneer ze, in Un adem,
ook toegepast wordt op de «Kritik der Urteilskraft". Toch wordt in deze toepassing
wet het eigene van de positie van Adorno en zijn co-auteur Horkheimer duidelijk.
Ook de overeenstemming van de natuur met de menselijke vermogens wordt gezien
1. Dialektik der Aufk!8ning, blz. 101.
2. T.a.p.
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als een onderwerpen van de natuur aan en door het mense4/ke verstand. Met behulp
van citaten uit de "Kritik der Urteilskraft" beweren de schrijvers het volgende:

«> Diese Zusammenstimmung der Natur zu unserem Erkenntnisverm6gen wird von
der Urteilskraft...apriori vorausgesetzt< Sie ist der > Leitfaden < for die organisierte Erfahrung. Das System muss in Harmonie mit der Natur gehalten werden; wie die
I3
Tatsachen aus ihm vorhergesagt werden, mussen sie es bestiitigen.
Deze harmonie van de natuur in zijn systematische wetmatigheid met de menselijke kenvermogen resulteert nu juist niet volgens Kant uit een activiteit van het
menselijke verstand. Het menselijke verstand moet zelf steeds weer de systematische
eenheid van de natuur, als eenheid van een empirische wetmatigheid veronderstellen
bij at zij n kenactiviteiten. Het moet a.h.w. op deze samenhang kunnen vertrouwen,
wil het zijn activiteiten langs een bepaalde lijn kunnen voortzetten en niet ieder
kenobject weer helemaal opnieuw moeten bepalen. Ook al kan men vanuit de "Kritik
der reinen Vernunft" spreken van een opleggen van de wetten van het verstand aan
de stof van de ervaring, toch is dit opleggen geen compleet subjectieve willekeur.
Dat dit «opleggen"in de juiste verhoudingen gebeurt ervaren we volgens Kant juist
in de schoonheid en dat wil hij in de «Kritik der Urteilskraft" duidelijk maken. Daar
blijkt de natuur ook met de menselijke vermogens in overeenstemming te zijn waar
de mens zich receptief opstelt. Dan blijkt de natuur hem enerzijds altijd te verrassen,
maar in die verrassing de band met de rationaliteit nooit los te laten. De band met de
menselijke rationaliteit is echter zelf niet van menselijke oorsprong. In het esthetisch
perspectief verschijnt de wereld «alsof ze gemaakt is om gezien te worden". Op de
een of andere manier mag men dan, met de restrictie in het kenoordeel van het
"alsof", zeggen dat de eenheid van de menselijke vermogens en de natuur grondt in
de goddelijke rede die in het intelligibele substraat tot uitdrukking komt. In ieder
geval is het in de "Kritik der Urteilskraft" zeker niet Kants bedoeling de systematisch
samenhang van de natuur te reduceren tot een oorsprong ervan in het menselijke
verstand. De verstandhouding tussen beide is het thema.
Bij Kant staat de goddelijke rede nog op de achtergrond van de overeenstemming
van het menselijke verstand met de natuur als wetmatige samenhang van empirische
wetten. De neokantiaanse scholing in de filosofie van Horkheimer is de oorzaak van
de aparte interpretatie van Kants "Kritik der Urteilskraft". De filosofie waar men
zich tegen afzet, is hier nog heel duidelijk aanwezig in de interpretatie van Kant.
Horkheimer wilde, onder invloed van zijn neokantiaanse leraar Cornelius, tevens de
leermeester van Adorno, in zijn dissertatie aantonen dat de formele doelmatigheid in
de vrije natuurschoonheid als in de organische natuur unotwendig aus dem Zusammenhang unseres Bewusstseins sich herleitende Tatbestande seien" die zuiver
kentheoretisch begrepen konden worden en die alleen maar lieten zien dat het rijk

3. T.a.p.
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van de ideean en het rijk van de natuur niet principieel gescheiden waren.4 Vervolgens probeert Horkheimer de wetmatige samenhang van de natuur als idee van de
oordeelskracht buiten spel te zetten en haar als opgave te stellen van een transcendentale deductie in de zin van de «Kritik der Reinen Vernunft". Horkheimer beroept
zich hiervoor op de opmerking van Kant aan het slot van de «Kritik der reinen
Vernunft" dat, wanneer alle fenomenen zo uniek verschillend waren dat ze niets
meer gemeenschappelijk hadden, geen soortbegrip, geen algemeen begrip en zelfs
geen verstand mogelijk zou zijn. Kant probeert in de «Kntik der Urteilskraft" de
systematische samenhang van de natuur naar genus en species als idee van de

doelmatigheid, d.i. als noodzakelijkheid in de toevalligheid op te stellen. Deze
doelmatigheid veroorlooft ons de idee, tot op zekere hoogte, van een architiektonisch
goddelijk verstand.
Horkeimer meent dat deze doelmatigheid grondt op de "Bedingungen der Einheit
des Bewusstseins' met als te hopen resultaat: "Die systematische Einheitlichkeit der
Natur ist keine zufallige, fur unser Erkenntnisvermdgen blosszweckmiissige Qualitbit,
sondern sie ist durch dieses Erkenntnisverm6gen selbst konstituiert und daher apriori
notwendig.„s Er is dus geen intelligibel substraat en dus geen harmonie van theoretische en praktische rede op basis daarvan.
Wanneer Adorno en Horkheimer afscheid nemen van Kant, dan verlaten ze hun
neokantiaans geinterpreteerde Kant. Zelf staan ze allang op een postkantiaans
standpunt dat "de rede" een menselijke eigenschap is. De anthropologisering van de

rede heeft zich voltrokken. De rede is iets typisch menselijks dat de mens onderscheidt van de natuur. Daardoor komt de rede, begrepen als bewustzijnsimmanentie,op een andere manier dan bij Kant, in een heel moeilijke verhouding te staan tot
de menselijke lichamelijkheid en de natuur. Deze rede is de wetenschappelijktheoretische rede en wordt, vanuit de marxistische visie op de wetenschap, tevens als
de praktische rede begrepen.
De rede die mens en natuur overkoepelt is niet totaal verdwenen. Ze komt terug
als het utopische perspectief van een nieuwe, juiste verhouding van mens en natuur.

I)eze rede is dan niet als grondslag van de goede verhouding van mens en natuur

aanwezig, maar als die toekomstige goede verhouding zelf. Het is heel jammer dat
Adorno en Horkheimer nooit systematisch de discussie met Kant op dit punt zijn
aangegaan. Zij voorondersteltlen gewoon dat de eenheid van mens en natuur een door
de mens aan de natuur opgedrongen eenheid is die niet echt kan lukken. In dit
opzicht opereren Adorno en Horkheimer, gezien vanuit Kant en Hegel, op een
«atheistische" basis.

4. Rolf Wiggershaus, De Frankfurter Schule, Carl Hanser Verlag, MOnchen-Wien 1987, 2e, biz.61.
5. Max Horkheimer, Ober Kants Kritik der Urteilskraft, G.S. bd. 2, Fischer, Frankfurt 1987,
biz. 106.
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In de «Dialektik der Aufklarung" wordt er vanuit gegaan dat God een antropomorfistische projectie is. In de Godsgedachte ontdekt het subject het principe van de
macht (de almachO en daarmee van zijn eigen macht, zo meent Adorno. God verhoudt
zich tot de natuur op dezelfde wijze als de mens en wanneer de mens de godsgedachte
ontmaskert, ontdekt hij zijn eigen plaats tegenover de natuur: "Das Erwachen des
Subjekts wird erkauft durch die Anerkennung der Macht als das Prinzip aller Beziehungen. GegenOber der Einheit solcher Vernunft sinkt die Scheidung von Gott und
Mensch zu jener Irrelevanz herab, auf welcher unbeirrbar Vernunft gerade seit der
Sltesten Homerkritik schon hinwies. Als Gebieter Ober Natur gleichen sich der
schaffende Gott und der ordnende Geist. Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen
besteht in der Souver8nitiit Obers Dasein, im Blick des Herrn, im Kommando. I6
Zij staan nu voor een verhouding van mens en natuur waaraan de goddelijke
grondslag en dus de niet tot 66n van beide polen te reduceren overeenstemming is
verdwenen. De verhouding tussen beiden is antithetisch geworden. Voor de kunst heeft
dit zware gevolgen. Want Adorno werkt met een door Kant en Hegel geinspireerd
begrip van kunst dat de juiste verhouding van mens en natuur vooronderstelt. De
mogelijkheid van het kunstwerk staat daarmee op het spel. Met dat probleem hebben
we uitgebreid in de vorige hoofdstukken kennis gemaakt.
Wel zullen we zien hoe de utopie van de juiste verhouding van mens en natuur
en ook van mens tot mens een nieuwe «theologische" kleur" krijgt. Deze nieuwe,
juiste verhouding en overeenstemming is tegenover de bestaande, onjuiste verhouding
transcendent. Tevens is ze absoluut, ze is de ware, niet onderdrukkende totaliteit en
de eenheid van beide polen. Hierop berusten dan ook de overspannen verwachtingen
van het kunstwerk en de slechte dialectiek waarin het terecht komt. Nu het kunstwerk
niet meer berust op een goede verhouding van mens en natuur, moet het a.h.w. met
zichzelf zijn basis, die juiste verhouding van mens en natuur meeproduceren. Maar
wanneer die juiste verhouding er is, is het kunstwerk in zekere zin overbodig geworden. Dat is de utopie van de kunst die we in de vorige hoofdstukken uiteengezet
hebben.

Bekijken we nu eerst Adorno's theorie op zijn eigen inhoud. We concentreren ons
op de geschiedenis van de ongelukkige verhouding van mens en natuur. We zullen
het kunstwerk nog ter sprake brengen, wanneer de mogelijkheid van het artefact ter
sprake komt en de verhouding van de anorganische en de organische natuur.

1.2 De dialectiek van de Verlichting
Vanuit het heden naar het grijze oerverleden terugkijkend, menen Adorno en
Horkheimer dat mens en natuur nooit in de juiste verhouding hebben gestaan. De

6. Dialektik der Aufkldrung, biz.25.

Geschiedenis en natuurgeschiedenis

387

verhouding was steeds die van onderdrukken en onderdrukt worden. Het verlichte
denken probeerde steeds boven de natuur uit te komen en feitelijk is de mens er
steeds meer het slachtoffer van geworden. Voor Adorno betekent dit niet dat hij nu
het ideaal van de Verlichting, de mondigheid en vrijheid van de mens terzijde wil
schuiven. De kritiek op de Verlichting wordt gevoerd in naam van de Verlichting
zelf. De zelfvernietiging van de Verlichting moet omgebogen worden in en door een

zelfreflectie van de Verlichting.
De zelfvernietiging van de Verlichting toont zich in de gestoorde verhouding van
de mens tot de natuur en tot zichzelf. Kort gezegd: we komen in de natuur de natuur
niet meer tegen en in de menselijke cultuur komen we onszelf als mens niet meer
tegen. De natuur is gedegradeerd tot materiaal voor ons technisch handelen. In de
technische omgang met de natuur komen we eigenlijk alleen onszelf tegen als
natuurbeheersende wezens. Dit bevredigt de mens niet. Hij is eigenlijk op zoek om
het andere van zichzelf tegen te komen, om zo eens echt «werkelijkheid" te ervaren.
Maar op zoek hiernaar verdrijft hij steeds weer het karakter van het "andere" van de
werkelijkheid door deze gelijk te maken aan zichzelf, en zo gaat hij tot in het
eindeloze door. Deze neiging van de mens berust niet puur op schijn, maar op
realiteit, want de natuur is in haar andersheid bedreigend voor de mens. Het gevaar
van zelfverlies in de zin van moeten buigen voor de heteronome overmacht van de
natuur is reBel. Daardoor wordt de mens genoopt aan de natuur haar karakter van
andersheid te ontnemen. Maar zo komt de "slechte" dialectiek wel op gang! De
natuur als het andere van zichzelf wordt door de mens steeds weer verdreven en hij
komt in de natuur vervolgens alleen zijn «lege" zelf tegen.
Tegen het bedreigende karakter van de natuur heeft de mens zijn maatschappij
opgebouwd. Deze is de wereld van de mens zelf waarin hij thuis kan zijn. In
maatschappij en cultuur getuigt de mens van zijn autonomie tegenover de natuur.
Maar de «slechte" dialectiek van de Verlichting toont zich ook hier. Het eigen huis
van de mens is een ijzeren fort geworden waarin hij zichzelf niet meer herkent. De
maatschappelijke instituties zijn steeds meer dwangorganisaties geworden waarin de
vrijheid van de mens tenondergaat. De dialectiek van de Verlichting bestaat dus
hierin dat de mens, waar hij het andere van zichzelf zou moeten ontmoeten, in de
natuur, alleen zichzelf ontmoet en daar waar hij zichzelf zou moeten vinden, eigenlijk
het andere van zichzelf tegenkomt, zijn cultuur als van hem vervreemd.
Eenzelfde dialectiek doet zich binnen de mens voor in de verhouding van zijn
vermogens, de ratio en de mimesis. De ratio is het heersende verstand dat de
antithetische verhouding van subject en object tot stand brengt. De ratio "kent" altijd
beheersend en in distantie en weet daarom dat zijn kennis eigenlijk geen "echte"
kennis is. De mimesis is veel meer een receptief vermogen waarmee de mens in een
direct contact met de natuur om hem heen staat. Het is het vermogen tot aanpassing
aan de omgeving. Maar dit "receptieve" gedrag kan de mens zich eigenlijk tegenover
de natuur niet veroorloven. Hij wil zich graag a.h.w. in een roes «laten gaan" in de
werkelijkheid, maar wordt reeel bedreigd door zelfverties. Mimesis heeft een aspect
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van lust en van bevestiging van de werkelijkheid zoals ze is. Alle echte kennis van
de werkelijkheid heeft iets van "zelfverlies" volgens Adorno, maar het zeliverlies
wat de mens hier en nu in de «slechte dialectiek- overkomt levert geen echt contact
met de werkelijkheid op. De mens moet zichzelf veeker beheersen.
In dit zelfbeheersingproces ontstaat het modern, "mannelijke" lege ik: "Furchtbares hat die Menschheit sich antun mOssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, miinnliche Charakter des Menschen geschaffen war, und etwas davon wird
noch in jeder Kindheit wiederholt. Die Anstrengung das Ich zusammenzuhalten,
haftet dem Ich auf alle Stufen an, und stets war die Lockung, es zu verlieren, mit der
blinden Entschlossenheit zu seiner Erhaltung gepaart.„7 Echte kennis is gericht op
het geluk van het zelfverlies, maar dit verlies kan de mens zich (nog) niet permitteren.
Het alternatief waarin de mens tegenover de natuur staat is dat van beheersen of
beheerst worden: "Das Wesen der Aufk18rung ist die Alternative, deren Unausweichlichkeit die der Herrschaft ist. Die Menschen hatten immer zu wiihlen zwischen ihrer
"8
Unterwerfung unter Natur oder Natur unter das Selbst.
De mens staat in tweespalt met de natuur en in tweespalt met zichzelf. Vanuit de
voormodeme metafysica en vanuit een Hegeliaanse filosofie zou dus gezegd moeten
worden dat de menselijke werkelijkheid niet in orde is. Bekijken we even deze
toedracht vanuit Hegel en vanuit de Scholastiek om Adorno daartegenover te
plaatsen. Bij beiden hebben we gezien dat in de natuur en in de zintuiglijkheid de
mens zichzelf tegenkomt. Zij kennen beiden de synthese van het zelf en het andere
omdat beiden menen dat in het andere de mens zichzelf tegenkomt.
Hegel kent deze synthese o.a. in de verhouding van arbeidende omgang met de
natuur en het kunstwerk. In de arbeidende toeBigening van de natuur ontmoet de
mens de vreemdheid ervan die hem er toe noopt uit zichzelf te treden en zich door
de natuur te laten bepalen. In de kunst echter wordt de zin hiervan, die berust op de
principiBle openheid van de natuur voor de menselijke toetigening, genoten. Nu kan
de mens het zich permitteren zich ontvankelijk op te stellen voor de natuur omdat hij
deze in de vorm van het kunstwerk met zichzelf doordrongen heeft. De esthetische
ervaring van het kunstwerk is het «bewijs" van de toeeigenbaarheid van de natuur.
Daaruit blijkt dat de mens als actief-arbeidend wezen in zich een zinvolle eenheid is
van geest en lichaam en daarom in een goede verstandhouding tot de natuur staat.
In de Scholastiek zijn we deze opvatting op een wat «passivistischer" wijze
tegengekomen in de leer van de accidentaliteit van de kenakt. In het gelukte kennen
komt de mens zich in de zintuiglijkheid tegen als een gelukte verhouding van geest
en lichaam en als een bovencategoriale eenheid van beiden waarin de tegenstelling
tussen stoffelijkheid en intelligibiliteit is overwonnen. De Scholastiek benadrukt hier

7. A.w. biz.50.
8. A.w. T.a.p.
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het aan zichzelf toevallen van de mens in wie, anders dan in God, zijn en kennen,
esse en operari niet samenvallen. Daarom heeft deze ervaring het karakter van een

zelfreceptie. Deze idee van een zelfreceptie is de overstijging van zelfheid en
andersheid, oindat we onszelf als niet van onszelf afkomstig ontvangen. Deze
toebedeling aan zichzelf en zelfreceptie van de mens als schepsel is de overwinning
van de tweeheid van mens en natuur.
Principieel zijn dus in beide filosofiean de verhoudingen in orde. Het in orde zijn
van de verhoudingen is een manifestatie van het absolute als grondslag van beiden.
In verhouding tot die grondslag zijn beiden zowel de mens als de natuur op verschillende wijze verschijning. De natuur als veranderlijkheid en de mens als zich in die
veranderlijkheid verwerkelijkend wezen. Deze goede verhouding kenmerkt zijn
wezen dat hij dient te verwerkelijken.
Bij Adorno kun je niet meer zeggen dat deze verhouding principieel in orde is.
Zij is ook niet meer "doorschijning" van een goede grondslag. Vervolgens verdwijnt
het verschijningskarakter en dit heeft veel gevolgen voor de mogelijkheid van de
mens als zelfverwerkelijking in veranderlijkheid. Adorno geeft nu geen tegenovergesteld wezenskenmerk van de mens. Deze onmogelijke situatie wordt beschouwd als
een historisch gegroeide situatie die niet tot een wezenskenmerk van de mens
gemaakt mag worden. De verwantschap met genoemde filosofieen blijft bestaan in de
mate dat hun wezenskenmerk van de mens als toekomstideaal gaat functioneren.
Maar nu met dit verschil dat, omdat het wezenskenmerk niet meer als mogelijkheidsvoorwaarde aanwezig is, de mogelijkheidsvoorwaarde van de humane zelfverwerkelijking in de geschiedenis zelf nog weer in de geschiedenis waargemaakt moet

worden.
Adorno presenteert vaak de geschiedenis van de Verlichting als een historisch en
dus in zekere zin te voorkomen en te veranderen proces. Maar anderzijds strekt zich
dit proces uit, niet alleen over de historische periode van de Verlichting, maar over
heel de geschiedenis. Als dialectiek van de heerszucht, van onderdrukken en onderdrukt worden, is de valse verhouding bovendien onvermijdelijk. Alleen in de idee
van de utopie houdt Adorno de mogelijkheid open dat het ook anders kan. De utopie
is een toestand waarin de feitelijk slechte verhoudingen overwonnen zijn. Maar deze
overwinning heeft haar mogelijkheid niet daarin dat aan de feitelijke verhouding, hoe
slecht ook, een goede basis ten grondslag ligt. Integendeel: de utopie, als het
principieel in orde zijn van die verhoudingen, moet, zoals gezegd, in haar realisering
de mogelijkheidsvoorwaarden van haar eigen tot standkoming meerealiseren. Hier ligt
de grondslag van het "Munchhausencomplex" dat Adorno's filosofie beheerst.
Bekijken we eerst eens deze geschiedenis.
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1.3 De geschiedenis van de dialectiek van de Verlichting
De geschiedenis van de Verlichting wordt door Adorno herkend in heel de westerse
geschiedenis vanaf zijn primitiefste stadium tot nu toe. Deze geschiedenis wordt
bovendien beschreven in termen en categorieen waarin de Verlichting zelf, m.n. in
de negentiende eeuw, haar eigen plaats in de geschiedenis bepaalde. Adorno bekijkt
de geschiedenis van de Verlichting door de bril van de vooruitgangstheorieen
waarmee de verlichte Europese burger zich tot «avant-garde de l'humanitd" verklaarde. Adorno vraagt dan of de Europese mensheid deze pretentie heeft waargemaakt.
Hij volgt daarom het schema van de verschillende stadia van de ontwikkeling van het
menselijk denken zoals b.v. Comte die opstelde. Volgens deze ontwikkelde de
menselijke geest zich via een religieus, een metafysisch en een positivistisch stadium.
In de tijd waarin Adorno filosofisch gevormd werd was de culturele anthropologie
van Tylor en b.v. van Durkheim in zwang die allen dit schema nog op hun eigen
wijze invullen.. Het religieuze stadium wordt vaak ingevuld met een animistisch fase
die vervolgens weer de idee van een pre-animistisch tijdperk oproept. Soms wordt
het het mythologische stadium genoemd. Wanneer dit schema toegepast wordt op het
eventuele ontstaan van de Griekse filosofie uit de mythologie, ontstaat de problematiek van de verhouding van mythos en logos bij de Presocraten.

De geschiedenis van de Verlichting is dus de geschiedenis van de filosofie van
de Verlichting. Volgen we deze geschiedenis van het heden terug naar het verleden.
We hebben reeds gezegd dat Kant hier centraal staat. Hij wordt gesteld binnen de
context die Francis Bacon afbakende met zijn spreuk "Kennis is macht". Deze vorm
van kennis is niet meer gericht op het "geluk van het inzicht", maar op methode, op
nut en op kapitaal. Met het geluk van het inzicht verdwijnt ook de eigen aard van de
dingen: «Der Mann der Wissenschaft kennt die Dinge insofern er sie machen kann.
Dadurch wird ihr An sich Fur ihn. In der Verwandlung enthullt sich das Wesen der
Dinge als je dasselbe, als Substrat von Herrschaft. Diese Identitat konstituiert die

Einheit der Natur. „9
Niet op zoek naar inzicht werkt deze kennis met methodes en formules. Het
"echte" begrip is erin afwezig. Tegenover de eenheid van de natuur als substraat van
heerszucht staast de abstracte identiteit, het lege zelf van de mens dat met niets
anders bezig is dan zich als «zelf" tegenover de natuur te handhaven. Van een echte
identiteit blijft niets over: «Die Weltherrschaft Ober die Natur wendet sich gegen das
denkende Subjekt selbst, nichts wird von ihm ubrig gelassen, als eben jenes ewige
gleiche Ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten k6nnen. Subjekt und
Objekt werden beide nichtig."10

9. A.w. biz.25.
10. A.w. blz.43.
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Beide worden nietig. De natuur is zichzelf niet meer noch de mens. Toch blijft
de drang naar "ware" kennis van echte werkelijkheid. Door echter alle objectiviteit
van zijn eigen karakter te beroven en te reduceren tot materiaal voor subjectieve
schemata leert men die werkelijkheid nooit kennen. Men leert, omdat men steeds
weer zijn eigen produkten tegenkomt, hoever men ook doordringt, nooit iets nieuws:
«Kein Sein ist in der Welt, das Wissenschaft nicht durchdringen k6nnte, aber was
von Wissenschaft durchdrungen werden kann, ist nicht das Sein. Auf das Neue zielt
nach Kant das philosophische Urteil ab, und doch erkennt es nichts Neues, da es stets
bloss wiederholt, was Vernunft schon immer in den Gegenstand gelegt. "" Adorn
o
parafraseert hier Kants dialectiek van het streven van de kennis naar het eigenlijke,
het «Ding an sich" als het echte zijn dat echter onbereikbaar is, terwijl dat wat
bereikbaar is steeds weer een ander verschijnsel is en nooit het eigenlijke.
Hoewel Adomo zelf niet «het ware zijn" zal denken in een metafysica of de
speculatieve filosofie, prefereert hij deze stijl van denken boven het positivisme
omdat, o.a. in de Godsproblematiek, het streven naar waarheid als zodanig aanwezig
is en daarmee ook de poging het denken zelf te denken. De radicale Verlichting heeft
de verantwoordelijkheid voor de zelfreflectie van het denken van zich afgeworpen
met als resultaat dat het positivisme zelfs het atheisme nog van metafysica beschuldigt. Van de positivist geldt: "Er braucht - zu seinem GlOck - nicht atheistisch zu
sein, weil das versachlichte Denken nicht einmal die Frage stellen kann. 0 12
Adorno verbindt vervolgens vaak vrij gemakkelijk de Kantiaanse subjectiviteitsfilosofie met de moderne wetenschappen, de mathematisering van het wereldbeeld en
met het positivisme. Vanuit Kant gezien is dit niet zonder meer gerechtvaardigd,
maar het getuigt wel van Adorno's neokantiaanse achtergrond. Veel vormen van
neokantianisme ziet de filosofie als een soort wetenschapstheorie. Deze filosofie is
constant bezig met vragen rond de methode van de wetenschappelijke kennis.
Tegenover de subjectiviteitsfilosofie vertegenwoordigt de metafysica veeleer het
echte kenideaal. Ware kennis is kennis van de zaak zelf, van het wezen der dingen,
van echte werkelijkheid. Maar ook in de metafysica speelt de heerszucht volgens
Adorno al een grote rol. Heeft zij uiteindelijk zelf niet haar vernietigers, de subjectiviteitsfilosofie en vervolgens het positivisme voortgebracht? In de «Dialektik der
Aufk18rung" is metafysica,in historisch perspectief, grotendeels hetzelfde als Griekse
filosofie. Dit is van belang in verband met de eventuele mythologische oorsprong van

de metafysica.
De wereld van de metalysica is nog een zinvolle wereld, maar op weg naar het
moderne weternschappelijke wereldbeeld doen mensen met het metafysische begrip
afstand van die zin: "Auf dem Weg zur neuzeitlichen Wissenschaft leisten die
Menschen auf Sinn Verzicht. Sie ersetzen den Begriff durch die Formel, Ursache

11. T.a.p.
12. A.w. biz.42.
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durch Regel und Wahrscheinlichkeit."'3 Oorzakelijkheid was van alle metafysische
begrippen het laatste begrip waarmee de moderne wetenschap zich wilde meten, want
dit begrip was a.h.w. de laatste secularisering van het scheppende principe. Maar
met de val van dit begrip gaat de wetenschap verder zonder deze categorie, en
zonder begrippen als substantie en kwaliteit, activiteit en passiviteit,etc.
De metafysica werkt met algemene begrippen die zelf werkelijkheidswaarde
hebben. Dit blijkt bij uitstek uit de Platoonse idean. Zij zijn de wezenheden van de
verschijnselen. De verlichte kritiek ontmaskert deze ideetn want zij zegt dat deze
ideeen slecht subjectieve produkten zijn die ten onrechte aan de werkelijkheid worden
toegekend. Vervolgens ziet de Verlichting in deze metafysische ideean nog nader op
te helderen voorvormen van haar eigen denken, van zichzelf. Ook Adorno zelf ziet,
in dit historisch perspectief, de Griekse metafysica als een voorvorm van het
14
subjectivistische denken van de moderne tijd.
Maar anders dan Heidegger zoekt hij niet zijn toevlucht bij de Presocraten. De
Presocraten vallen nl. in principe onder dezelfde kritiek omdat zij slechts dat doen
wat in de Platoonse metafysica tot voltooiing komt. Dit hele proces van subjectivering begint al met de overgang van de mythe naar de filosofie: "Die vorsokratischen
Kosmologien halten den Augenblick des Obergangs fest. Die Feuchte, das Ungeschiedene, die Luft, das Feuer, die dort als Urstoff der Natur angesprochen werden,
sind gerade erst rationalisierte Niederschliige der mythischen Anschauung."15 In dit
rationaliseringsproces werd de veelduidigheid der mythische demonen vergeestelijkt
tot de zuivere vorm der ontologische wezenheden. Door Plato's idee8n werden
uiteindelijk ook de patriarchale goden van de 01ympus door de filosofische logos in
zich opgenomen.
Het resultaat is nu dat de geschiedenis van de filosofie gezien kan worden als een
consequente ontmaskering van haar pretenties. De filosofie heeft van oudsher de
pretentie de waarheid der dingen in haar begrippen te kennen. Maar deze kennis is
slechts subjectief. Haar objectiviteit berust alleen maar op een projectie van haar
begrippen op de dingen zelf. Nu komt dus de Griekse metafysica erg in de buurt bij
haar oude vijand, de mythologie. Volgens de metalysica berusten juist de mythologi-

sche voorstellingen op de toekenning van menselijke eigenschappen aan m.n. de
goden, dus op antropomorfisme en projectie. Het subjectiviteitsdenken doet nu met
de metafysica hetzelfde als wat deze met de mythologie deed. Het subjectiviteitsdenken ziet in de metafysica een «verbleekte" vorm van mythologie die nog over haar
eigen subjectivisme voorgelicht moet worden.Het verlichte denken is daarmee een
alleen maar een radicale vorm van anthropomorfismekritiek.

13. A.w. biz.21.
14. Vgl. H.G. Gadamer, Die Aufgabe der Philosophie, in: Das Erbe Europas, Suhrkamp, Frankfurt
1989, blz. 167.

15. Dialektik der Aufklarung, a.w. biz.21-22.
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Maar nu raakt de mythe betrokken in de dialectiek van subjectivering en objectivering. Enerzijds is zij als "geloof" in en onderwerping aan de machten van de
kosmos veel objectiever dan de filosofie, anderzijds is dus deze objectiviteit een
subjectieve projectie.
Ook de mythologie vertoont een dialectiek van de Verlichting. Nu wordt de
verhouding van mythe en filosofie gethematiseerd met als heel dubbelzinnig resultaat
dat de filosofie eigenlijk nog steeds in de mythe is blijven steken, terwijl de mythe
zelf reeds een voorvorm is van het subjectieve denken.

1.4 Mythos en logos
Adorno verplaatst de dialectiek van de Verlichting van binnen de "gewone" geschiedenis van de filosofie "naar buiten" tussen die van de filosofie en de mythologie.
Anders gezegd: Hij betrekt nu de geschiedenis van de mythologie bij de geschiedenis
van de filosofie. Hij kan dit doen omdat m.n. in het interbellum de genoemde
voomitgangstheorieEn, gevuld met wereldwijd materiaal over primitieve religies en
mythologieEn, toegepast worden op de verhouding van de Griekse filosofie en de
Griekse religie. Met n.m. de Presocraten worden zo cultureel-anthropologisch en
godsdienstwetenschappelijk op hun afkomst onderzocht.
Cornford paste in zijn boek "From Religion to Philosophy" als eerste m.n. de
godsdienstsociologische theorieEn van Durkheim toe op de geschiedenis van de
Presocratische filosofie:6 Gadamer spreekt daarom over die "damals herrschende
religionsgeschichtliche Betrachtungsweise" van de presocratische filosofie.17 Werner
J8ger formuleert de verhouding van de filosofische logos tot de mythe op een
Kantiaanse manier die een goed licht werpt op Adorno's probleem: «Mythische
Anschauung ohne jedes formende Element des Logos ist noch blind, und logische
Begriffsbildung ohne jeden lebendigen Kern ursprunglicher mythischer Anschauuung
wird leer, so konnte man in sinngem8sser Umpr8gung eines Satzes von Kant
n18

sagen.

Ook Adorno beroept zich, m.n. wat de maatschappelijke kant van de geschiedenis betreft herhaaldelijk op Durkheim en zijn school. Vervolgens zijn "Anschauung"
en "Begriff" in de vorm van heteronome mythologie en autonome filosofie in een
slechte dialectiek verwikkeld.

16. Voor de vroege cultureel-anthropologische theorieen over de oorsprong van de religie zie: E.E.
Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religion, Oxford University Press, 1965. Voor het
prc,bleem van de overgang van de mythe naar de filosc,tie zie: G.S. Kirk, The Nature of Greek
Myths, Penguin Bc,oks 1974, m.n. het hoofdstuk "Fr<im Myths t, Phil suphy-.
17. H.G. Gadamer, G.S. bd. 6, Griechisehe Philosophie II, J.C.B> Mohr, Tubingen 1985,
biz.280.
18. W. Jaeger, Paideia, De Gruyter, Berlin-New York 1973, biz.208.
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Adorno heeft met zijn interpretatie van de mythologie een dubbele doelstelling die
leidt tot een dubbetzinninge stellingname. Adorno wil o.a. beweren dat de huidige
maatschappij met zijn technisch-wetenschappelijke instelling eigentijk nog niets
verder is dan het mythologische stadium. Er is sprake van een heel duidelijke
polemisch tegen zichzelf keren van alle vooruitgangstheorieen. Maar Adorno speelt
ook de mythologie nog positief uit tegenover de filosofie zoals hij de metafysica eerst
positief uitspeelde tegen het subjectiviteitsdenken. De mythologie heeft iets positiefs
dat in het moderne denken verloren is gegaan, maar toen wil Adorno niet gerekend
worden tot de romantische geesten die tegenover de kille en dorre westerse rationaliteit de irrationele primitieve mythologische aanschouwing verheerlijken. Adorno
werkt dit alles uit in de stelling: "Wie die Mythen schon Auf'kiarung vollziehen, so
verstrickt schon Aufkli:rung mit jedem ihrer Schritte tiefer sich in Mythologie. M 19
De mythologieEn die het slachtoffer werden van de filosofische kritiek, zo
beschrijft terugwaarts kijkend Adorno de geschiedenis, waren eigenlijk niet meer de
echte mythen, maar rationaliseringen ervan die daarom juist reeds een geschikt
slachtoffer van de rationaliteit waren. Die rationalisering kwam binnen het mythologisch proces zelf op gang in de vorm van systematisering en uitleg. Inderdaad
worden de Homerische mythen ook gezien als gerationaliseerde vormen van een
oorspronkelijkere mythologie.
De godenfiguren zijn vervolgens uitgekristalliseerde "wezenheden" en begrippen
van de dingen die er tegenover opgesteld worden en zo in de filosofie tot idee8n
kunnen worden. «Die GBtter scheiden sich von den Stoffen als deren Inbegriffe.":
Deze gedachte ligt geheel in de lijn van de toen in zwang zijnde godsdienstwetenschap.

Die goden, zo leert de antropoloog Tylor en zo spreekt Adorno hem na, zijn zelf
weer uitwerkingen en abstractere vormen van een primitief "animistisch" wereldbeeld, waarin ieder ding zijn eigen ziel had. Dit wereldbeeld had tegenover de
filosofie nog het voordeel van een grote concreetheid, en drukt eigenlijk meer het
ideaal van de ware kennis uit dan de abstracte wetenschap. Maar toch, voorzover het
onderscheid in het concrete ding tussen het stoffelijke en zijn "ziel" gemaakt is, heeft
ook in het animisme reeds de abstractie toegeslagen, en geheel meegaand met de
godsdienstwetenschappen van zijn dagen, zoekt Adorno nog verder terug naar een
fase in het denken, die nog niet bedorven zou zijn door abstractie. In de magie b.v.,
waarin alles de steeds weer unieke belichaming van een "macht" zou zijn, zou een
heel andere, niet abstracte verhouding bestaan van eenheid en veelheid, het algemene
en het bijzondere. In het magische ritueel geldt het unieke van ieder voorwerp of
dier: "Die Heiligkeit des Hic et Nunc, die Einmahligkeit des Erwuilten.„20

19. Dialektik der Aufklarung, a.w. biz.28.
20. A.w. biz.26.
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Toch sluiten deze uniciteiten elkaar niet uit, er heerst alleen een andere vorm van
eenheid en onderscheid dan die van het abstracte algemene begrip. Naast haarfijne
onderscheiden bestaat er verwantschap, affiniteit tussen alle zijnden. Een verhouding
die echter in de moderne tijd verdrongen wordt: "Die Welt der Magie hielt noch
Unterschiede, deren Spuren selbst in der Sprachform verschwunden sind. Die
Mannigfaltige Affinitiiten zwischen Seiendem werden von der einen Beziehung
zwischen sinngebendem Subjekt und sinnlosem Gegenstand, zwischen rationater
Bedeutung und zufuligen Bedeutungstrager verdr8ngt. Auf der magischen Stufen
galten Traum und Bild nicht als blosses Zeichen der Sache, sondern mit dieser als
durch Ahnlichkeit oder durch den Namen verbunden. Die Beziehung is nicht die der
Intention sondern der Verwandtschaft."21 Zeker in de laatste regels formuleert
Adorno hier een kenideaal waarop hij in verband met kunst nog terugkomt. Echte
kennis is kennis van de Naam van de zaak, en deze kennis staat in oppositie met
intenderende kennis.
Maar ook hier ligt reeds de kiem van het rationaliseringsproces dat uitmondt in
de Verlichting. Het feit dat dingen voor elkaar gesubstitueerd kunnen worden in de
rituelen, is reeds een schrede in de richting van de discussieve logica. De moderne
wetenschap geeft hieraan de definitieve wending, en de mogelijkheid van substitutie
ontaart in universele functionaliteit!
Deze geschiedenis van de abstractie voert Adorno dus nu tot het allereerste begin,
en in de bespreking van dat begin schemert, in alle dubbelzinnigheid iets door van
Adornos kenideaal en werkelijkheidsopvatting. Geheel in overeenstemming met in
zijn tijd heersende theorieEn meent Adorno dus dat aan de animistische fase in de
geschiedenis nog een pre-animistische voorafgaat. Ook in overeenstemming met de
in die tijd heersende theorie8n vinden we hier tevens de verwisseling van het

oorspronkelijke als het wezenlijke van iets en als het historisch-chronologische begin
van iets. We komen hier aan de weet wat Adomo, los van alle culturele antropologie, onder kennis verstaat. Nuttig is het te weten dat in deze theorietn de preanimistische fase niet meer beheerst wordt door de voorstelling dat ieder ding zijn
ziel heeft, maar door de opvatting dat ieder ding de specifieke belichaming en zetel
is van een op zich onspecifieke macht. Deze macht werd verder met het polynesische
woord "mana" genoemd. Macht is het eerste woord in de geschiedenis!
Adorno interpreteert deze macht, dit mana zo: .Prime, undifferenziert ist es
alles Unbekannte, Fremde: das was den Erfahrungsumkreis transzendiert, was an den
Dingen mehr ist als ihr vorweg bekanntes Dasein. Was der Primitive dabei als
ObernatOrlich erfiihrt, ist keine geistige Substanz als Gegensatz zur materiellen,
sondern die Verschlungenheit des NatOrlichen gegenitber dem einzelnen Glied. 22
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22. A.w. biz.31.

396

Utopie en geschiedenis

We hebben hier te doen met de ervaring van het andere dat wat meer is dan het
reeds bekende en gefixeerde «Dasein: Maar dit andere is (nog) helemaal niet het
aanlokkelijke waarnaar alle kennis streeft en een werkelijkheid waaraan men zich kan
overgeven. Dit andere is gewoon reele,heteronome overmacht. Deze ervaring van
overmacht brengt vervolgens de beweging van de autonome zelfhandhaving op gang.
Volgens Adorno, die blijkbaar precies weet hoe de primitief denkt, gebeurt dit als
volgt «Er fixiert die Transzendenz des Unbekannten gegenuber dem Bekannten und
damit den Schauder als Heiligkeit. Die Verdoppelung der Natur in Schein und
Wesen, Wirkung und Kraft, die den Mythos sowohl wie die Wissenschaft erst
m6glich macht, stammt aus der Angst des Menschen, deren Ausdruck zur Erkliirung
wird. I23 De transcendentie van het onbekende t.o.v. het bekende wordt gefixeerd
en daardoor wordt de natuur verdubbeld in schijn en wezen, werking en kracht op
basis waarvan wetenschap en mythe mogelijk worden. Adorno gaat nog verder. De
subject-objectscheiding wordt in deze fase gemaakt. Nu gebeurt a.h.w. de «zonde"
van de kennis, het begrip, waarmee alle kennis nagestreefd en eigenlijk nooit bereikt
kan worden.
Adorno houdt het kennen nu «double bind": het moet doen wat het niet mag, nl.
het tegenover elkaar stellen van subject en object: In de pre-animistische fase ziet dit
er zo uit: «In ihm ist selbst die Trennung von Subjekt und Objekt angelegt. Wenn der
Baum nicht mehr bloss als Baum sondern als Zeugnis fOr ein anderes, als Sitz des
Mana angesprochen wird, drOckt die Sprache den Widerspruch aus, dass niimlich
etwas es selber und zugleich etwas anderes als es selber sei, identisch und nichtidentisch. "24 Hele principi8le, oorspronkelijke kenmerken van het kenproces worden
door Adorno teruggeprojecteerd in de eerste fase van de geschiedenis van de
mensheid. De subject-objectsplitsing brengt een verschil tot stand niet alleen tussen
subject en object, maar ook in het object dat nu tegelijkertijd zichzelf is en iets
anders. Het object is identiek en niet-identiek tegelijk. Het valt in zekere zin uit
elkaar. Adorno zegt niet, en dat zullen we tot probleem maken, dat het object en
vervolgens ook het subject zelf in zich een verhouding en daarmee identiteit is van
identiteit en niet-identiteit. De splitsing overheerst bij Adorno en daardoor worden in
de kennis dingen gemaakt tot wat ze niet zijn.
Die splitsing in de zaak, als aanwezig in de differentie tussen het ding en de
goddelijke macht die zich daarin manifesteert, ligt dus aan de basis van de verdubbeling van de werkelijkheid, de natuur, in schijn en wezen, werking en kracht etc. Ten
diepste manifesteert zich deze splitsing en het vreemde dat daarmee de werkelijkheid
aangedaan wordt in de taal en in het begrip. Vervolgen we het citaat.: «Durch die
Gottheit wird die Sprache aus der Tautologie zur Sprache. Der Begriff, den man gern
als Merkmalseinheit des darunter Befassten definiert, war vielmehr seit Beginn das
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Produkt dialektischen Denkens, worin jedes stets nur ist, was es ist, indem es zu dem
wird was es nicht ist. Das war die Urform objektivierender Bestimmung, in der
Begriff und Sache auseinandertraten, derselben, die im homerischen Epos schon weit
gediehen ist und in der modernen positiven Wissenschaft sich uberschlagt. 25 De
werkelijkheidsvisie die hier achterligt en door Adorno zelf niet echt geproblematiseerd wordt, behelst dus dat werkelijkheid zelf eigenlijk compleet identiek is met
zich. a.h.w. uit 66n stuk is.
De mens is dus door de natuur zelf uit het paradijs verdreven, omdat die natuur
zelf (nog) geen paradijs is. De mens kan zich alleen maar handhaven door zich
middels de subject-objectsplitsing autonoom in de natuur op te stellen. Alleen op deze
manier kan en moet hij naar kennis streven. Iedere fase van de geschiedenis bleek
zelf zowel mythologie als Verlichting te zijn. Beiden worden beheerst door het
geheim van de subjectiviteit. Reeds in de fase van de mythologie maakt de mens zich
los van de natuur, maar hij projecteert zijn begrippen nog op de natuur. De natuur
is anderzijds heteronoom en dwingt de mens in zekere zin tot aanpassing, maar
anderzijds is het de mens zelf die zich aanpast. Het werk van zijn subjectiviteit komt
als zodanig nog niet naar voren. Alle eenheid is eigenlijk al tweeheid. Adorno neemt
daarmee zelf geen afscheid van het onmiddellijkheidsideaal van de kennis, van kennis
die zichzelf in de zaak en in de natuur verliest. Maar dit ideaal wordt nu in een
toekomstperspectief gesteld. Adorno zal ieder romantisch heimwee naar de .oertijd"
bekritiseren om het wel als verlangen naar de toekomst te herinterpreteren.

1.5 Het verleden als beeld van de toekomst

Vanuit een romantisch perspectief ziet de oertijd er zo uit dat de mens nog leefde in
een oorspronkelijke, niet-begrippelijke eenheid van subject en object. Adorno gaat
stuksgewijs mee in deze visie om dit verleden als een beeld voor te houden aan het
kennen. Alle begrippelijke kennen is gericht op die eenheid, maar die eenheid en
oorspronkelijkheid moet nog komen. Die eenheid moet door de subject-objectsplitsing
heen: «Denken wird denn auch illusionar, wann immer es die trennende Funktion,
Distanzierung und VergegenstUndlichung, verleugnen will. Alle mystische Vereinigung bleibt Trug, die ohnmachtig inwendige Spur der abgedungene Revolution. n26
Het thema van de mystieke vereniging waar Adorno over spreekt was ook in zwang

in de cultureel-antropologische theorieen van zijn tijd. Ldvy-Bruhl meende een tijd
lang dat de primitief gekenmerkt werd door een pre- en zelfs illogische mentaliteit
die geen splitsing van subject en object kende, maar veeleer leefde in een mystieke
participatie met de werkelijkheid om hem heen. Deze mystieke participatie werd wel

25. T.a.p.
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eens verkondigd als de eigenlijke vorm van kennen die veel rijker was dan de
westerse abstract-begrippelijke denkwijze. Niet alleen in de twintiger jaren, maar
reeds een eeuw te voren, in de Romantiek, was een dergelijke denkwijze populair.
Adorno wil deze zienswijze de pas afsnijden, hoewel hij zichzelf er gedeeltelijk
in herkent. Voorzover alle voorrationele, mythologische kennen nog iets heeft van
"overgave" aan de zaak zelf, ook al gebeurt dit op een slechte manier nl. door
onderwerping aan de natuurprocessen, blijft het precies dat representeren wat het
moderne subjectiviteitsdenken probeert weg te werken.
Door weg te willen werken wat toch nodig is voor kennen, 111. betrokkenheid op
de zaak buiten het kennen, is de dialectiek van de Verlichting steeds vooruitgang en
vernietiging tegelijk geweest: "Diese Linie ist die der Zerstiirung und der Zivilisation
zugleich. Jeder Schritt war ein Fortschritt, eine Etappe der Aufkliirung. Wiihrend
aber alle frOheren Ver8nderungen, vom Pr animismus zur Magie, von der matriarchalen zur patriarchalen Kultur, vom Polytheismus der Sldavenhalter zur katholischen
Hierarchie, neue, wenn auch aufgekliirte Mythologien an die Stelle der iilteren
setzen, den Gott der Heerscharen an Stelle der grossen Mutter, die Verehrung des
Lammes an Stelle des Totems, zerging vor dem Licht der aufgekliirten Vernunft jede
Hingabe als mythologisch, die sich fOr objektiv, in der Sache begrundet hielt..27
M.n. wanneer Adorno de kunst ter sprake brengt, accentueert Adorno de
positieve kanten van de primitieve denkwijze zo, dat de verachting van de Verlichting
voor de primitiviteit ten onrechte is, maar zonder toe te geven aan een romantische
verheerlijking ervan.
Adorno ziet de scheiding van kunst en wetenschap als een gevolg van de rationaliseringsgeschiedenis. Deze scheiding is het gevolg en de ratificering van de splitsing
in de taal van beeld en teken. Oorspronkelijk, zo meent Adorno met de verwijzing
naar de hiBrogliefen, was het woord een eenheid van beeld en teken. Het woord was
daarmee tevens een eenheid van zichzelf en de zaak. De naam staat voor een
dergelijke vorm van taal model. In het uitspreken van de naam wordt niet verwezen
naar iets daarbuiten, maar wordt de zaak in zijn eigen identiteit, bij zijn eigen naam
genoemd. Dit ideaal leeft nog in de joodse opvatting van de Godsnaam.
De scheiding van beeld en teken is onafwendbaar, zo meent Adorno, maar mag
niet nog eens een keer gehypostaseerd worden in de tegenstelling van kunst en
wetenschap. De joodse Godsnaam staat door het beeldenverbod ook zelf nog in de
tegenstelling. Maar deze Naam houdt de eenheid van Naam en Zijn vast als ideaal
juist door het verbod de Naam uit te spreken en God af te beelden.
Tegenover de wetenschap vertegenwoordigt kunst nog iets van het mythische
kenideaal. Wanneer de wetenschap vervolgens het begrippelijke is, dan vertegenwoordigt kunst tegenover de wetenschap de aanschouwing. De scheiding van teken
en beeld is tevens die van aanschouwing en begrip.

27. A.w. biz. 112.
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In kunst komt nog eens de primitieve totaliteit naar voren, de verdubbeling van
het ding tot verschijning; "Es liegt im Sinn des Kunstwerks, dem asthetischen
Schein, das zu sein, wozu in jenem Zauber des Primitiven das neue, schreckliche
Geschehnis wurde: Erscheinung des Ganzen im Besonderen. Im Kunstwerk wird
immer noch einmal die Verdoppelung vollzogen, durch die das Ding als Geistiges,
als Ausserung des Mana erschien. Das macht seine Aura aus. Als Ausdruck der
Totalitat beansprucht Kunst die WOrde des Absoluten."28 In de vorm van de kunst
komt nu het mythologische kenideaal positief terug. Daarom hebben filosofen soms
kunst de voorrang boven de begrippelijke kennis gegeven. Heel positief haalt Adorno
Schelling naar voren: "Nach Schelling setzt die Kunst da ein, wo das Wissen die
Menschen im Stich liisst. Sie gilt ihm als > das Vorbild der Wissenschaft, und wo
die Kunst sei soll die Wissenschaft erst hinkommen <. Die Trennung von Bild und
Zeichen wird im Sinn seiner Lehre > durch jede einzelne Darstellung der Kunst
vollstiindig aufgehoben < "29
De huidige burgerlijke maatschappij heeft een dergelijk vertrouwen in kunst niet.
De kunst wordt als lust geneutraliseerd, ontdaan van haar theoretisch karakter en
praktisch mogelijke veranderende werking, en dan getolereerd: "Solange Kunst
darauf verzichtet, als Erkenntnis zu gelten, und sich dadurch von der Praxis abschliesst, wird sie von der gesellschaftlichen Praxis toleriert wie die Lust. 30 De
sirenen van de lust echter die de mens echt buiten zichzelf zouden kunnen brengen
worden, omgekeerd, volgens Adorno in de burgerlijke maatschappij geneutraliseerd
tot kunst: «Ihre Lockung wird zum blossen Gegenstand der Kontemplation neutralisiert, zur Kunst.„31 De burgerlijke maatschappij liet het weten niet plaats maken
voor de kunst. Schelling bleef een eenzame uitzondering.
Als het weten al eens plaats maakte voor iets anders, dan was het voor het
geloof. Maar het geloof, zo betoogt Adorno, is een privatief begrip en blijft altijd
gebonden aan zijn tegenstander, het weten. Met de tegenstelling roept het zelf het
weten iedere keer weer als zijn vijand naar voren.
De geschiedenis van de Verlichting heeft de oplossing van de verhouding tussen
het begrip en dat wat het te boven gaat en daarmee de oorspronkelijke eigenlijke
eenheid van begrip en werkelijkheid nog v66r zich. Nu ontwikkelt zich nog onophoudelijk de oppositie van mens en natuur steeds verder.
Het denken tracht de natuur aan zich te onderwerpen door middel van de
abstractie, de subsumptieverhouding van het algemene en het bijzondere. De abstractie is het werktuig van de Verlichting en verhoudt zich tot haar objecten als hun
liquidatie. De abstractie brengt een identiteit tot stand waaronder het bijzondere
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bedolven en verminkt wordt. Door middel hiervan probeert het subject zich het
andere toe te eigenen en aan zichzelf immanent te maken. In zekere zin imiteert, zo
meent Adorno, het subject daarmee zelf de natuur als steeds weer hetzelfde in
verschillende verschijningsvormen, zoals reeds gezegd.
Adorno brengt deze identiteit en algemeenheid nu ook in verband met de economische en sociale aspecten. De abstracte eenheid en algemeenheid van de begrippen
komt overeen met de abstracte en totalitaire eenheid van de maatschappij als geheel
t.o.v. de verschillende individuen. Adorno maakt graag gebruik van Durkheims
poging onze kentheoretische begrippen als algemeenheid, totaliteit, etc. sociologisch
af te leiden van de maatschappij als de individuelen transcenderende totaliteit. Alleen
geeft Adorno aan deze theorie een negatieve wending zodat hij deze met zijn
Marxistische opvattingen in overeenstemming kan brengen. Marxistisch gesproken is
deze begrippelijk abstractheid en algemeenheid de uitdrukking van een onderdrukkende maatschappij. Hbt maatschappelijke fenomeen waarin zich die abstracte algemeenheid en identiteit uit, is dan de economische ruilwaarde die abstraheert van de
concrete gebruikswaarde.
We gaan niet in op de vraag of deze verschillende verhoudingen onder hetzelfde
identiteitsbegrip gebracht kunnen worden.
Wat ons hier en nu interesseert, is dat Adorno in de mythe en daarmee de kunst
een kritisch gezuiverd kenideaal ziet. In naam van het begrip heeft de Verlichting iets
verworpen dat op een andere manier nog weer terug kan komen. Met alle kritiek op
de mythologie heeft de Verlichting ook alle «Hingabe an der Sache" verworpen. Er
zou een nieuwe oorsprong gevonden moeten worden, een nieuw denken en een
nieuwe natuur; "Die Definition des Novalis, derzufolge alle Philosophie Heimweh
sei, behiilt Recht nur, wenn dies Heimweh nicht im Phantasma eines verloren
Altesten aufgeht, sondern die Heimat, Natur selber als Mythos erst Abgezwungene
vorstellt. Heimat ist das Entronnen sein. M32 Op dit punt kon Adorno aansluiting
vinden bij de spreuk van Karl Kraus: «Ursprung ist das Ziel". Op een of andere
manier zal dus een nieuwe verhouding van natuur en mens tot stand moeten komen
en daarmee van autonomie en heteronomie. Deze andere manier is nu niet zonder het
begrip te denken en ook niet zonder de daarop berustende techniek. Maar hoe komt
nu een nieuwe verhouding van mens en natuur en van subject en object tot stand en
hoe is ze mogelijk op basis van het verleden? Schetsen we eerst de ondergang van de

Verlichting!
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1.6 Ondergang van de Verlichting
Bekijken we eerst het resultaat van de slechte dialectiek. Daarin is sprake van een
subject-objectverhouding waarin beide tekort komen. Letten we daarbij op de
terminologie: "Die Weltherrschaft Ober die Natur wendet sich gegen das denkende
Subjekt selbst, nichts wird von ihm Obrig gelassen, als eben jenes ewig gleiche Ich
denke, das alle meine Vorstellungen muss begleiten k6nnen. Subjekt und Objekt
werden beide nichtig.•33 Kants transcendentale subject, het kentheoretische subject,
wordt door Adorno als een anthropologische categorie genomen. Van de moderne
westerse mens is niets anders overgebleven dan het «ik denk, dat al mijn voorstellingen moet kunnen begeleiden."
De hedendaagse mens is werkelijk een abstract zelf, zo vervolgt Adorno: "Das
abstrakte Selbst, der Rechtstitel aufs Protokollieren und Systematisieren hat nichts
sich gegenOber als das abstrakte Material, das keine andere Eigenschaft besitzt als
solchem Besitz Substrat zu sein. Die Gleichung von Geist und Welt geht am Ende
n34
auf, aber nur so dass ihre beide Seiten gegeneinander gekurtzt werden.
Het transcendentale subject is tevens subject van systematische kennis en staat in
tegenstelling tot de natuur. Deze tegenstelling is dezelfde als die van geest en wereld.
In Edn adem vervolgt nu Adorno: "In der Reduktion des Denkens auf mathematische
Apparatur ist die Sanktion der Welt als ihr eigenes Mass beschlossen. Was als
Triumph subjektiver Rationalitht erscheint, die Unterwerfung alles Seienden unter den
logischen Formalismus, wird mit der gehorsamen Unterordnung der Vernunft unters
unmittelbar Vorfindliche erkauft. I35 De strekking is weer hetzelfde, de variatie erop
is interessant. Doordat het denken tot mathematische apparatuur is gereduceerd, is de
werkelijkheid tot het feitelijke gedegradeerd waardoor de wereld gesanctioneerd
wordt als haar eigen maatstaf.
De terminologie laat zien hoe de rede geanthropologiseerd is. In het laatste citaat
blijken subjectieve ratio, logisch formalisme en de rede («Vernunft") op hetzelfde
neer te komen. De Kantiaanse en Hegeliaanse onderscheiden trissen: "Verstand",
«Vernunft" en «Geist" functioneren niet meer op hun eigen wijze, maar zij worden
alle vereenzelvigd en gezien als uitingen van de subjectieve ratio. M.a.w. de rede is
definitief een menselijke eigenschap geworden. Als menselijke eigenschap staat dan
de rede tegenover de natuur en de wereld. Voor Kant en Hegel was dit niet zo.
Zonder natuurlijk te ontkennen dat de mens een redelijk denkend wezen is of een
levend wezen begiftigd met de rede, was de rede als zodanig natuurlijk geen menselijke eigenschap. Redelijkheid als zodanig en in optima forma kwam alleen aan God
toe. Kant zou hier spreken over de architectonische rede en Hegel over de absolute
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geest. Bij Kant staat deze rede boven de zintuiglijkheid en het begrip dat daarvan
afhankelijk is, bij Hegel zijn rede en zintuiglijkheid in het absolute verenigd en
verzoend.

De gevolgen van de antropologisering zijn nu dat concepten als rede en geest hun
overkoepelende werking niet meer kunnen doen. Voor deze concepten moet dus iets
anders in de plaats komen. Vervolgens wordt de mogelijkheid van correctie van het
verstand door een bovenverstandelijk gebruik van de rede zwaar bemoeilijkt.
Deze opvatting heeft natuurlijk consequenties voor de verhouding van mens en
natuur. De verhouding van mens en natuur wordt bij Adorno absoluut, mede omdat
hij in het wereldbeeld van Kant en Hegel zelf blijft steken. Hij formuleert de
verhouding van mens en natuur nu niet vanuit een nieuw filosofisch gezichtspunt. Bij
Kant en Hegel is de verhouding van de mens tot de natuur niet als zodanig absoluut.
Aan de verhouding van mens en natuur ligt de absolute re(le ten grondslag die mens
en natuur in verhouding gesteld heeft, deze beide, Kantiaans gesproken, op elkaar
heeft toegeordend of, Hegeliaans gesproken, in een identiteit gesteld heeft waarin hij
zelf verschijnt. Voor de houding van de mens tegenover de natuur heeft dit tot
consequentie, zo hebben we met name bij Hegel gezien, dat wanneer hij de natuur
met zijn redelijke intenties benaderd en deze door de natuur bevestigt ziet, hij niet,
zoals Adorno meent, slechts zijn eigen redelijkheid ziet en daarmee de natuur
miskent, maar wet dat hij de «Redelijkheid" van zijn rede in de natuur en daarmee
de redelijkheid van de natuur zelf bevestigd weet. Hij ervaart de redelijkheid van de
verhouding die zijn particuliere redelijkheid te boven gaat. Deze "Redelijkheid"
manifesteert zich op de plaats van de mens in de natuur zelf als mogelijkheidvoorwaarde voor zeliverwerkelijking in verandering.
Bij Adorno ontstaat de oppositie van menselijke rede en natuur eigenlijk omdat
de rede alleen maar gezien kan worden als menselijke rede. Vervolgens moet de
mens zich in en door zijn redelijkheid volkomen onderscheiden van de natuur. De
rede moet als subjectieve ratio die oppositie overwinnen waarmee en waardoor zij
zelf de natuur onrecht aandoet.
Zoals reeds gezegd doet de mens met de ratio niet alleen de natuur buiten hem,
maar ook de natuur in hem onrecht aan. In hem zelf dreigt een splitsing tussen
geestelijkheid en lichamelijkheid. Ook hier dreigt de oppositie absoluut te worden.
Volgen we ook hier eerst een uitspraak van Adorno in zijn terminologie: "Das
Selbst, das nach der methodischen Ausmerzung alter natOrlichen Spuren als mythologischer weder K8rper noch Blut noch Seele und sogar naturliches Ich mehr sein
sollte, bildete, zum transzendentalen oder logischen Subjekt sublimiert, den Bezugspunkt der Vernunft, der gesetzgebenden Instanz des Handelns. Wer unmittelbar, ohne
rationale Beziehung auf Selbsterhaltung, dem Leben sich Oberliisst, fdlt nach dem
Urteil von Aufkliirung wie Protestantismus ins Vorgeschichtliche zuruck. Der Trieb
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als solcher sei mythisch wie der Aberglaube; dem Gott dienen den das Selbst nicht
n36
postuliert, irrsinning wie die Trunksucht.
Het moderne, verlichte zelf bestaat bij gratie van driftonderdrukking. Hierdoor
kan het zel f zich als zelf handhaven tegen de verstrooiing in de lust. Het zelf betaalt
daarvoor wel de prijs van de innerlijke leegte. De mens wordt wederom letterlijk het
transcendentale of logische subject, het referentiepunt van de rede of ook de wetgevende instantie van het handelen.
De identificatie door Adorno van het logische met het transcendentate in Kants
kentheorie hebben we al gezien. Nu is van belang te zien dat Adorno het ik en het
zelf als een drift en daarmee alle natuurlijkheid onderdrukkende instantie ziet.
Adorno meent dat men eigenlijk door de drift boven zichzelf uit zou kunnen komen
en men werkelijkheid zonder distantie zou kunnen ervaren. De Verlichting heeft
hierover een vloek uitgesproken, zo vervolgt Adorno: "Beiden hat der Fortschritt
dasselbe Schickal bereitet: der Anbetung und dem Versinken ins unmittelbar natOrliche Sein ; er hat den Selbstvergessenen des Gedankens wie den der Lust mit Fluch
belegt. 37 De overgave aan het gewone onmiddellijk natuurlijke zijn treft hetzelfde
verwijt als de aanbidding. De "zelfvergetene" van de gedachte of van de lustervaring, zo formuleert Adorno rethorisch, wordt vervloekt. Maar bekijken we dat
waaraan de mens zich aan zou moeten kunnen overgeven dan is dat het "unmittelbar
natOrliche sein"! Dat is blijkbaar de «zaak zelf"
De lustervaring wordt gevreesd. Adorno levert een kritiek op het moderne zelf
ideaal als het stoere zelfbeheersing en onderdrukking van de passies. Kants leer over
de verhouding van plicht en neiging moet het op deze punten natuurlijk ontgelden.
De lust, de overgave aan het onmiddellijke natuurlijke zijn, heet bij Adorno
mimesis. We hebben reeds gezegd dat in de mimesis de mens het onmiddellijke
contact met de werkelijkheid heeft. Deze mimesis is een vorm van aanschouwing en
is wezenlijk receptief. De mens laat zich hiermee onmiddellijk pakken door de
werkelijkheid. In praktisch opzicht is de mimesis de lust en wordt ze vaak, zo hebben
we at gezegd, psycho-analytisch bekeken. Het ik of het zelf is dan het realiteitsprincipe tegenover de mimesis als het lustprincipe. Tegen Freuds realisme in zal Adorno
het lustprincipe verdedigen tegenover het «stabiele" ik.
Wel zal Adorno, wederom zeggen dat hier en nu de mens zich niet kan «overgeven" aan de werkelijkheid omdat hij dan ook, reee 1 en in slechte zin, zijn ik
verliest. Hij wordt het slachtoffer van het heteronome karakter van de werkelijkheid.
De juiste verhouding van spontantiteit en receptiviteit is een utopische wensdroom.
Met een blik op Adorno's esthetica kun je zeggen dat het kunstwerk het «tweede
onmiddellijke natuurlijke zijn" representeert, waaraan de mens zich kan overgeven.
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Tot nu toe heeft de mens eigenlijk geen keus «Das Wesen der Aufklirung ist die
Alternative, deren Unausweichlichkeit die der Herrschaft ist. Die Menschen hatten
immer zu wiihlen zwischen ihrer Unterwerfung unter Natur oder Natur unter das
Selbst."38
In deze situatie hebben we te doen met de ondergang van de Verlichting in een
valse start. De menselijke situatie staat blijkbaar vanaf den beginne op een verkeerd
spoor. Toch wil Adorno het niet laten bij deze "onmogelijke" situatie. De kritiek op
de Verlichting is tevens in naam van de Verlichting gevoerd. In de naam hiervan
komen dan ook Kantiaanse gedachten en begrippen in positieve zin terug.

2.1 Rede en techniek als ideaal van de Verlichting

Adorno's opvatting van de utopie maakt iets duidelijker van zijn omgaan met de
begrippen van Kant. We zien dan wat Adorno eigenlijk verwacht heeft van de
filosofie van Kant. De antropologisering van de kentheoretische begrippen van Kant,
m.n. van begrippen als de rede en het transcendentale ik, staat in dienst van de idee
en de utopie van de mensheid.
Adorno toont zijn utopische verwachtingen in zijn interpretatie van de tegenspraken in Kants opvattingen van het transcendentale en het empirische ik: «In der Kritik
der reinen Vernunft dagegen kommen sie im unklaren Verhiiltnis des transzendentalen zum empirischen Ich und den anderen unvers6hnten WidersprOchen zum Ausdruck. Vernunft als das transzendentale uberindividuelle Ich enthiilt die Idee eines
freien Zusammentebens der Menschen, in dem sie zum allgemeinen Subjekt sich
organisieren und den Widerstreit zwischen der reinen und empirischen Vernunft in
der bewussten Solidari t des Ganzen aufheben. Es stellt die Idee der wahren
Allgemeinheit dar, die Utopie. Zughich jedoch bildet Vernunft die Instanz des
kalkulierenden Denkens, das die Welt fur die Zwecke der Selbserhaltung zurichtet
und keine andere Funktionen kennt als die der Praparierung des Gegenstandes aus
blossem Sinnenmaterial zum Material der Unterjochung.„39 De rede en het ik in zijn
calculerende en beheersende functie hebben we besproken. Maar achter deze
opvatting schuilt wel een utopische verwachting van de rede.
Die rede wordt, geinspireerd door de gedachte van het transcendentale ik, gezien
als een bovenindividueel subject. Dat subject is de mensheid als geheel. De mensheid
die zichzelf als geheel realiseert, verwerkelijkt de ware algemeenheid en daarmee de
zuivere rede in de empirische rede van de feitelijke, afzonderlijke mensen. De rede
is de ware algemeenheid, de utopie. De ware algemeenheid is de echte menselijke
maatschappij, waarin de verzoening en de eenheid van de mensen met elkaar beleefd
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wordt. Op dit punt legt Adorno een verbinding tussen het Marxisme en zijn Kantiaanse gedachtengoed.

Dit Marxisme komen we dan ook weer tegen in Adorno's opvatting van de

realisering van de utopie. Deze realisering bestaat hierin dat het denken op de weg
van de vervreemding zijn zelfbezinning terug krijgt. Zonder het (abstracte) denken
en daarmee zonder techniek kan de mens zichzelf niet als mens realiseren. De
bezinning daarop moet echter teruggevonden worden en deze bezinning wordt,
maatschappelijk-concreet, teruggevonden in de industriBle ontwikkeling: «Auf dem
Weg von der Mythologie zum Logos hat Denken das Element der Reflexion auf sich
verloren, und die Maschinerie verstOmmelt die Menschen heute, selbst wenn sie sie
erniihrt. In der Gestalt der Maschinen aber bewegt die entfremdete Ratio auf eine
Gesellschaft sich zu, die das Denken in seiner Verfestigung als materielle wie
intellektuelle Apparatur mit dem befreiten Lebendigen vers8hnt und auf die Gesellschaft selbst als sein reales Subjekt bezieht. .40
Adorno heeft de marxistische hoop dat de tendentie tot rationalisering, wanneer
zij zich totaal doorzet, de maatschappelijke bezits-onderdrukkingsverhoudingen
doorbreekt. Na zich totaal doorgezet te hebben, zou de rationalisering zich ten goede
kunnen keren: "Seit je war der partikulare Ursprung des Denkens und seine universale Perspektive untrennbar. Heute ist, mit der Verwandlung der Welt in Industrie, die
Perspektive des Allgemeinen, die gesellschaftliche Verwirklichung des Denkens so
weit offen, dass ihretwegen Denken von den Herrschenden selber als blosse Ideologie
verleugnet wird..41 Adorno houdt hier nog een ideaal hoog, nl. de mogelijkheid van
een goede. de natuur en de mens niet onderdrukkende rationalisering en techniek,
waaraan hij later steeds meer gaat twijfelen. Maar de grond van deze twijfel ligt
allang in een dubbelzinnigheid van de «Dialektik der Aufkliirung" zelf besloten.
Die dubbelzinnigheid bestaat hierin dat Adorno enerzijds, in zijn kritiek op de
geschiedenis van de rede, een totale kritiek geeft op de ratio die zich zowel uit in de
wetenschap als in de maatschappelijke verhoudingen en sociaal-economische verhoudingen, terwijl hij anderzijds, bij het zoeken naar een oplossing, stelt dat de rede
slechts heerszuchtig is binnen bepaalde onderdrukkende sociaal-economische verhoudingen waardoor ze eigenlijk niet tot haar recht kan komen.
Adorno wil de rede niet diaboliseren, want de utopie komt natuurlijk niet zonder
de technische ratio tot stand. Adorno hanteert in zijn opvattingen over het sociaaleconomische kader van de ontwikkeling van de ratio, eigenlijk een theorie van de
"Verelendung". Hoe slechter het wordt, hoe totaler de technische ratio doorzet, des
temeer kan de ontwikkeling, op het punt van de omwenteling aangekomen, zich los
maken van de slechte verhoudingen en zich ten goede keren. Marxistisch gesproken
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bergt het rijk van de 'ijzeren' noodzakelijkheid het rijk van de vrijheid, dat daarop
gevestigd moet worden, in zich.42
In zijn latere werken tendeert Adorno steeds meer naar de gedachte dat de ratio
zich op alle fronten als heerszuchtig ontplooit, hoewel hij nooit de rede en de
techniek totaal zat veroordelen. Maar niet alleen in deze gedachtengang, ook in de
wat positiever klinkende marxistische opvatting, blijft de mogelijkheid zelf van de
utopische overstijging van de heerszuchtige ratio een probleem. De grond van dit
probleem wordt duidelijk wanneer we de utopie van de juiste verhouding van de
mens tot de natuur bekijken.

2.2 De utopie van de Verlichting: de verzoening van mens en natuur
Bestuderen we de realisering van de utopie in de brede context van mens en natuur,
dan stoten we precies op de grond van het probleem, waarmee we zo uitgebreid
geconfronteerd zijn in de «Asthetische theorie", nl. hoe de utopie, de ware verhouding van mens tot mens en van de mens tot de natuur, kan ontstaan uit de slechte
verhouding. Maar in de «Dialektik der Aufkliirung" vinden we dit probleem op een
heel ander vlak dan op het esthetische terug. Maar wel kunnen we op dat niveau de
grond van het estheticisme lokaliseren. Dan kan duidelijk worden dat de "Asthetische
Theorie" geen veranderde positie presenteert tegenover de "Dialektik der Aufklii-

rung" en de «Negative Dialektik" maar

de

uitwerking is van een probleem dat

immanent in deze boeken aanwezig is. Volgen we Adorno op zijn reflecties, dan kan,
dat de utopie
onafhankelijk van de typisch esthetische kwesties, duidelijk worden
een
kan
kunstwerk dat zijn
worden, nl. als
alleen estheticistisch verwerkelijkt
gemaakt niet alleen verbergt, maar overstijgt.
Adorno presenteert verschillende wijzen waarop de utopie gerealiseerd kan
worden zonder dat deze in een synthese samengevat worden. Dit kan ook niet. Deze
o.i. aporetische situatie is het gevolg van het reeds genoemde gegeven dat aan de
natuur en de rede van de mens geen overkoepelende redelijkheid meer ten grondslag
ligt. Deze overkoepelende redelijkheid is eigenlijk de utopie die nog gerealiseerd
moet worden! Maar omdat ze nog niet ten grondslag ligt aan de mens en de natuur,
kan ze (nog) niet de bemiddeling van beide zijn en moet ze voortkomen uit den van
beide polen af vanuit de mens df vanuit de natuur. Adorno staat nu zelf voor de
problematische verhouding van mens en natuur die hij in de dialectiek van de
geschiedenis heeft aangetroffen!
Men kan zich afvragen of Adorno niet zelf deze problematische verhouding
geschapen heeft door enerzijds te opereren met door Kant en Hegel geinspireerde
opvattingen over de verhoudingen van mens en natuur, maar door anderzijds de
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verbindende grondslag ervan, bij Kant de idee van een intelligibel substraat en bij
Hegel de absolute geest, weg te halen.
Adorno denkt nu de utopie, het (her)stellen van de ware verhouding van mens en
natuur, vanuit de pool van de natuur en moet proberen de mens en zijn begrippelijke
activiteit daarin te integreren.
Adorno meent dat de mens pas echt mens zal worden, wanneer hij opnieuw
geintegreerd is in de natuur. Dan pas is de prehistorie, de «Vorgeschichte" van de
mens afgelopen. Het tijdperk van de Verlichting meende dat na haar vernietigende
kritiek op de mythologie de mens als zodanig pas geboren werd. Volgens Adorno
hoort de Verlichting zelf nog bij die mythologie, bij de prehistorie van de mens. Wel
is het tijdperk van de Verlichting en de moderne burgerlijke maatschappij hoogtepunt
en daarmee mogelijke punt van ommekeer tegelijk.
We bekijken eerst hoe Adorno de utopie als een herstel van de rede vanuit de
natuur denkt. Hij denkt de utopie vanuit het principe dat de rede in de loop van de
geschiedenis de reflectie op zichzelf en daarmee de controle over zichzelf verloren
heeft. De rede moet deze reflectie op zichzelf terug winnen. Zij kan echter deze
reflectie pas terugkrijgen wanneer het proces van de Verlichting zich totaal heeft
doorgezet. Maar Adorno wit de rede zelf of de mens niet zien als het subject van
deze reflectie. Het subject van de reflectie is de natuur die zich in de dialectiek van
de slechte rede van de Verlichting als vervreemd van zichzelf herkent.
De herkenning van zichzelf in de vervreemding, de heerszuchtige rede, is op
zichzelf van belang. Ze betekent voor Adorno nog helemaal niet dat daardoor de
vervreemding al potentieel opgeheven zou zijn. Daarom stelt Adorno over het denken
de rede als "het orgaan" van de heerszucht: «Ohne sich der Verstrickung, in der es
(het denken, G.S.) in der Vorgeschichte befangen bleibt, entwinden zu kdnnen, reicht
es jedoch hin, die Logik des Entweder-Oder, Konsequenz und Antinomie, mit der es
von Natur radikal sich emanzipierte, als diese Natur, unversdhnt und sich selbst
entfremdet, wiederzuerkennen. Denken, in dessen Zwangsmechanismus Natur sich
reflektiert und fortsetzt, refiektiert eben verm6ge seiner unaufhaltsamen Konsequenz
auch sichselber als ihrer selbst vergessene Natur, als Zwangsmechanismus. .43
Adorno spreekt hier dus van een reflectie in de rede door de natuur zelf. Het is
de natuur die de slechte dialectiek van onderdrukking heeft voortgebracht en die de
rede in haar heerszucht dus zelf geproduceerd heeft. Vervolgens reflecteert ze in die
rede ook op zichzelf. Maar nu niet zo dat zij, quasi-hegeliaans, in de vervreemding
een authentieke, maar beperkte gestalte van zichzelf herkent, b.v. veruitwendiging en
het zich tegenover zichzelf stellen als vorm van zelfrealisering. De natuur herkent
zichzelf als vervreemd en als een dwangmechanisme. Meer niet. Adorno zal niet
zeggen dat met het herkennen van de vervreemding door het denken reeds een begin
is gemaakt met de overwinning ervan. Deze positieve reflectie van de reflectie zou
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voor Adorno niet alleen al de realiteit van de utopie betekenen, maar ook een zekere
prioriteit van het denken tegenover de natuur.
Adorno moet de synthese dus open laten. Vervolgens valt natuurlijk op dat
Adorno in deze passage twee dingen zegt. Enerzijds reflecteert het denken op
zichzelf, maar anderzijds is het de natuur die eigentijk het subject is van deze
zelfreflectie. De natuur reflecteert daarom zichzelf in de zelfreflectie van het denken.
Deze visie zou betekenen dat het dwangmechanisme eigenlijk een noodzakelijke fase
in het produceren van een «vrije" natuur. De natuur zou dan het ware, absolute
subject zijn. Daar valt dan eigenlijk niets meer tegen te beginnen van menselijke
zijde. Ook daarom moet Adorno de synthese wel open laten. Maar wel toont zich een
aporetische situatie. We hebben dan met twee subjecten van de reflectie, a.h.w. met
twee «Zelven" te doen.
Bekijken we dan nu eens het recht van het denken, dat zich altijd in de subjectobjectsplitsing bevindt en daarmee ook het recht van de Verlichting. We hebben al
geciteerd dat Adorno vindt dat het denken, dat objectivering en distantiering verwerpt, illusionair is. De eenheid van subject en object is niet alles. Op zich genomen
is die eenheid onderdrukkend. Daarom blijft alle mystieke vereniging bedrog. Maar
de eenheid, de synthese van de eenheid en de tweeheid van subject en object kan niet
door de Verlichting gesteld en gedacht worden. We voegen er aan toe dat Adorno
deze eenheid niet kan en wil denken. Zo zegt Adorno over het verlichte denken:
«Indem aber Aufklarung gegen jede Hypostasierung recht behiilt und die Herrschaft
als Entzweiung ungeruhrt verkOndet, wird der Bruch von Subjekt und Objekt, den sie
zu Oberdecken verwehrt, zum Index der Unwahrheit seiner selbst und der Wahrheit. 44 Hier formuleert Adorno de kern van zijn gedachte. Het denken berust op
het onrecht van de subject-objectsplitsing, maar het reilexieve bewustzijn laat
openlijk het onrecht hiervan zien zonder dat deze voortijdig tot een eenheid gesynthetiseerd wordt. Het denken toont zijn onwaarheid als onwaarheid zonder daarmee
echter zelf waarheid te claimen omdat het zelf in die splitsing staat.
Adorno meent dat het bewustzijn van de splitsing zelf niet de splitsing overstijgt.
Anders gezegd: de reflectie op de reflectie mag geen positief resultaat hebben.
Bewust aansluiting zoekend bij Hegel, maar even bewust afwijkend van diens
opvattingen noemt Adorno een dergelijke vorm van denken *bepaalde negatie".
Hegel heeft deze term juist gebruikt om aan te geven dat de genegeerde toedracht op
enigerlei wijze positief is overstegen. Hegel zou zeggen dat in de herkenning van de
subject-objectsplitsing deze splitsing als zodanig reeds is overstegen, genegeerd, en
daardoor een moment in de verwerkelijking van de identiteit blijkt te zijn. De
identiteit is er in zekere zin altijd al en wel in wording.
Adorno ziet dit anders. Het absolute, De Naam, de eenheid van subject en object
is nog niet en mag op geen enkele manier positief gesteld worden. Adorno noemt dit
44. A.w. biz.57.
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"bepaalde negatie" en vindt dit terug in het joodse beeldenverbod. Hierop is Adorno's opvatting van dialectiek gebaseerd. Dialectiek probeert iedere situatatie als de
bekentenis van zijn verkeerd-zijn te lezen. Hegel heeft volgens Adorno, door de
bepaalde negatie positief te interpreteren het gehele proces ervan, de totaliteit in
geschiedenis en systeem tot het absolute gemaakt. Daardoor zondigde hijzelf tegen de
leer van de bepaalde negatie en verviel in mythologie. 45
Bekijken we echter nu wat bij Adorno gebeurt. Adorno heft de negatieve
toedracht van de subject-objectsplitsing niet op. Adorno beweert dus ook niet dat het
als zodanig stellen van die splitsing reeds een standpunt boven de splitsing uit
vooronderstelt. Adorno blijft staan bij het tonen van het valse als het valse, zonder
dat positief de waarheid van de eenheid en de verzoening van beide als fundament
van het denken gesteld wordt.
Maar nu vallen eenheid en tweeheid definitief uit elkaar. Adorno blijft dan ook
steeds weer steken in een tweeheid van natuur en begrip, ook daar waar hij meent dat
hij deze in een negatief-utopische verhouding oplost. Zo gauw Adorno meent dat hij
deze dialectiek moet oplossen in een utopische verhouding van de natuur tot zichzelf,
komt het eigen "zelf" van het denken, het begrip en de geest weer naar voren en
andersom. Wanneer in het denken de tweeheid naakt getoond wordt, toont zich
hierin, zo meent Adorno, de natuur: «Aufklarung ist mehr als Aufkliirung, Natur die
in ihrer Entfremdung vernehmbar wird. In der Selbsterkenntnis des Geistes als mit
sich entzweiter Natur ruft wie in der Vorzeit Natur sich selber an, aber nicht mehr
unmittelbar mit ihrem vermeintlichen Namen, der die der Allmacht bedeutet, als
-46
Mana, sondern als Blindes, Verstummeltes.
Adorno «zegt" dingen bij elkaar zonder ze echt bij elkaar te denken, maar ze
kunnen ook niet samen gedacht worden. Enerzijds is er sprake van een zelfkennis
van de geest, waardoor de geest dus het initiatief zou hebben in het herstel van de
ware verhouding van geest en natuur. Maar anderzijds kent deze geest zich niet als
nog tegenover zichzelf in tweeheid staande geest, maar als nog in tweeheid staande
natuur, waarin de natuur zich als verminkt toont. Wat voor zin heeft het dan nog
over de zelfkennis van de geest te spreken?
Men kan zinvol spreken over de zelfkennis van de menselijke geest die zijn
eenzijdig heerszuchtige houding tegenover de natuur als een eenzijdige en beperkte
herkent en zichzelf corrigeert. Maar dan ligt het primaat van de verhouding bij het
menselijk subject, wiens rede vervolgens, voorzover en omdat ze zich kan corrigeren, principieel in een goede verhouding tot de natuur moet staan. Dit primaat wit
Adorno niet. Vervolgens kun je vanuit Hegel nog zeggen dat in de zelfreflectie van
het menselijk denken t.o.v. de natuur, de goddelijke geest zichzelf reflecteert en
realiseert en als zodanig de principieel goede verhouding van mens en natuur
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realiseert en zelf is. Dit laatste kan natuurlijk niet meer bij Adorno zoals we gezien
hebben.

Hier tegenover staat nu wel dat de natuur, die zichzelf reflecteert in de menselijke
zelfkennis zelf op de plaats gaat komen van de absolute geest. Nu de absolute
grondslag van de verhouding van mens en natuur verdwenen is, dreigt steeds een van
beiden tegenover de ander absoluut te worden. Zo roept de ene pool de andere steeds
weer op in de strijd tot verzoening, maar in de verzoening eigenlijk weer tot strijd.
Betreffende de rede is de moeilijkheid fundamenteel deze, dat Adorno een
zelfcorrectie van de rede wil denken zonder dat dit "zelf" een primaat van de rede
tegenover de natuur mag inhouden: "Naturverfallenheit besteht in der Naturbeherrschung, ohne die Geist nicht existiert. Durch die Bescheidung, in der dieser als
Herrschaft sich bekennt und in Natur zurOcknimmt, zergeht ihm der herrschaftlichen
Anspruch, der ihn gerade der Natur versklavt. "47 Het denken moet zelf zijn heerszucht toegeven en "neemt zichzelf daarmee terug in de natuur". Wat is dat: "Zichzelf in de natuur terugnemen"? In dit «zichzelf" terugnemen. spreekt de natuur
zichzelf aan. Wie of wat is nu het "Zelf" dat de activiteit onderneemt?
Volgen we nog een aspect van dit probleem om daarna de zaak af te ronden. De
zelfbezinning van het denken is refiexief en is daarom op het begrip aangewezen. Het
begrip is zowel de bron als de opheffing van het onrecht, zowel de verhindering als
de vervulling van de utopie. Van het utopisch perspectief in de reele onheilsgeschiedenis zegt Adorno: "(...) ist die Erfullung der Perspektive auf den Begriff angewiesen. Denn er distanziert nicht bloss als Wissenschaft die Menschen von der Natur,
sondern als Selbstbesinnung eben des Denkens, das in der Form der Wissenschaft an
die blinde 6konomische Tendenz gefesselt bleibt, 18sst er die das Unrecht verewigende Distanz ermessen. Durch solches Eingedenken der Natur im Subjekt, in dessen
Vollzug die verkannte Wahrheit aller Kultur beschlossen liegt, ist Aufkliirung der
Herrschaft Oberhaupt entgegengesetzt (.-)-48 We vinden hier weer alle problemen
als oplossingen bij elkaar! Het begrip is de distantie van subject en object en de
zelfbezinning daarop, maar niet een bezinning die, hoe aanvankelijk ook, juist als
zelfbezinning er altijd al boven staat. Door het onrecht van de distantie te meten
gedenkt de Verlichting vervolgens niet zichzelf en haar verkeerde, maar wel te
corrigeren, houding tegenover de natuur, maar de natuur zelf in het subject. De
formulering van Adorno is hier bovendien heel dubbelzinning. "Eingedenken der
Natur" kan als genitivus subjectivus En als genitivus objectivus gelezen worden.
Vatten we de problematiek van de verhouding van natuur en redelijke reflectie
samen. Eerst formeel. Adorno blijkt eenheid en tweeheid niet samen te kunnen
denken. Zij zijn geen momenten meer van elkaar. De eenheid is niet de eenheid van
de geest of eventueel van de natuur, die zich in de tweeheid verwerkelijkt, noch is de
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tweeheid de wordende gestalte van de eenheid. Wording en zelfverwerkelijking kan,
Hegeliaans gesproken, op deze basis niet gedacht worden. De eenheid van eenheid
en tweeheid is echter niet alleen de basis van het begrip, maar ook van het kunstwerk
als artefact.
De splitsing blijft verder bestaan tussen de slechte natuur die de mens onderdrukt en een eventuele goede. Het is de vraag of Adorno niet zelf twee momenten
van de natuur tegenover elkaar zet en verabsoluteert. Enerzijds de natuur als weerstand, die zich echter pas toont in de arbeidende toeBigening van de natuur en
anderzijds de principiele toeganketijkheid van de natuur voor de mens, die zich
tevens in de arbeid toont en wet met name in het perfecte artefact. Deze twee
momenten kunnen niet in eenheid gedacht worden als de blijvende natuurlijke
conditie van de mens.
Wil men de natuur als blijvende conditie van de mens en de mens als zelfverwerkelijking in de natuur denken, dan moeten zowel mens als natuur innerlijk als
verhoudingen van identiteit en niet-identiteit gedacht worden.
Wat gebeurt er met de rede: Wat hebben we aan een zichzelf corrigerende rede
die niet reeel boven haar eigen fouten uit kan stijgen? Wanneer we vervolgens de
natuur een "zelf" toekennen dat zich in de vervreemding stelt en laat zien, hebben
we dan niet alle initiatief uit handen gegeven en daarmee iedere zin van een mogelijke zelfcorrectie? De twee "zelven" van de reflectie en van de natuur komen nooit bij
elkaar.
Ook blijven verschillende kenidealen naast elkaar bestaan: het zelfreflexieve
begrip en de esthetische aanschouwing waarin nog iets leeft van de mythische
"overgave" aan de zaak zelf. Omdat Adorno nooit tweeheid in eenheid kan denken
wordt weI iets duidelijk van de voorkeur voor de Naam. Er blijkt een voorkeur voor
onmiddellijke eenheid. Maar deze eenheid moet nog tot stand komen.
Heel duidelijk komt in een terminologische wisseling tussen "verniinftig" en
irrationeel tot uitdrukking dat Adorno een overwinning van de verstandelijke ratio
wil, maar deze overwinning niet positief kan en wil baseren op de ene rede die zich
via de ratio verwerkelijkt. Dat wat de ratio te boven gaat heet dan irrationeel en
tegelijkertijd redelijk: «Die reine Vernunft wurde zur Unvernunft, zur fehler - und
inhaltslosen Verfahrensweise. Jene Utopie aber, die zwischen Natur und Selbst die
Versdhnung ankundigte, trat mit der revolutiondren Avantgarde aus ihrem Versteck
in der deutschen Philosophie, irrational und vernunfig zugleich, als Idee des Vereins
freier Menschen hervor und zog alle Wut der Ratio auf sich."49 De utopie is redelijk. vernunftig" dn irrationeel tegelijk en is als zodanig object van de woede van de
ratio. Maar deze constructie komt alleen daaruit voort wanneer men eerst de rede, de
'Vernunft' met het verstandelijke denken identificeert.

49. A.w. biz. 110.

412

Utopie en geschiedenis

Adorno's motivatie is weI duidelijk. Adorno wil met heel zijn betoog zeggen dat
de mens niet absoluut is, dat hij niet het enige wezen in het universum is. Adorno
probeert dit duidelijk te maken aan de voor hem paradoxale situatie dat de mens in
zijn autonomie afhankelijk is van de omgeving om hem heen. Het inzicht dat
tegenwoordig de mens in de natuur alleen nog maar zichzelf als technisch subject
tegenkomt en in zijn eigen maatschappij juist een ijzeren natuurwetmatigheid,
behoudt zijn culturele actualiteit. De uitwerking ervan loopt echter uit op een m.n.
ongeoorloofde verabsolutering van de natuur. Deze verabsolutering van de natuur
leidt tot een onvruchtbare antithetische dialectiek van de mens en de natuur waarmee
Adorno zelf een stuk van de dialectiek van de Verlichting creBert. Deze dialectiek
komt mede daaruit voort dat men de verhouding van natuur en mens losmaakt uit de
oorspronkelijke filosofische context van Kant en Hegel, waarin beiden gerelativeerd
worden door hen te relateren aan een absolute grondslag.
Plaatsen we nu, afsluitend met het oog op de volgende hoofdstukken., Adorno's
"Diatektik der Aufkliirung" weer in zijn breder kader.

3 Gevolgen en conclusies

Adorno's "Dialektik der Aufklilrung" is een filosofie van de geschiedenis met veel
verschillende lagen en dimensies die ieder afzonderlijk niet als zodanig naar voren
komen. De overkoepelende dimensie is een vooruitgangstheorie in de zin van de
filosofie van Comte, die ook de basis is van de cultureel-anthropologische theorieen
die Adorno hanteert. Deze vooruitgangstheorie is eigenlijk een geschiedenis van het
ontstaan van wetenschap en techniek zowel in haar theoretische als praktisch-veranderende hoedanigheid.
Deze theorie kon ook verwerkt worden in de marxistische opvatting van de
geschiedenis. Marx immers verwachtte van de ontwikkeling van wetenschap en
techniek, die in het sociaal-economisch proces de produktiekrachten vormen de
revolutionaire omwenteling van de produktieverhoudingen ofwel bezitsverhoudingen.
De combinatie van deze opvatting van Marx en de genoemde vooruitgangstheorie in
het dialektisch materialisme leidde tot wat wel eens het vulgair-marxistische vooruitgangsgeloof genoemd werd. Adorno zet zich met zijn "Dialektik der Aufk18rung" af
tegen dit vulgair marxisme, voorzover hij de aspecten van vooruitgang en achteruitgang tegen elkaar uitspeelt, maar deelt wel de combinatie van Marxisme en vooruitgangsfilosofie als gemeenschappelijke vooronderstelling.
Kenmerkend voor deze marxistische vooruitgangsvisie op de geschiedenis is dat
kennis wetenschappelijke kennis is en dat praxis gezien wordt als toepassing van de
resultaten van de wetenschap in techniek en industrie. Deze visie is nog bepalend,
niet alleen voor de utopische verwachtingen van de techniek en de industrie, maar
ook voor Adorno's negatieve identificatie van wetenschappelijke kennis met begrippelijke kennis Oberhaupt. In de "Dialektik der Aufkli:rung" zijn nog marxistische
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elementen te herkennen in de algemene gedachtengang die uitloopt op een kritiek op
de maatschappij, de economie en de technologie als een proces van rationalisering.
De overschrijding van de marxistische positie, kondigt zich daarin aan dat de
heerszuchtige en onderdrukkende kracht van de Westerse maatschappij en haar
rationalisering niet meer eenzijdig vanuit de bezitsverhoudingen, en daarmee vanuit
de klassenstrijd bekeken wordt. Evenzeer wordt de klassenstrijd en de bezitsverhoudingen vanuit de rationalisering bekeken.
De «Dialektik der Aufkliirung" neigt naar de positie dat zich in de bezitsverhoudingen, vervolgens in de economische ruilverhoudingen en in de wetenschap 66n
tendentie tot heerszuchtige rationalisering voordoet. Deze lijn versterkt zich later.
Adorno meent dat de klassetegenstellingen in de moderne maatschappij verdwenen
zijn, niet omdat ze opgelost zijn, maar omdat de burgerlijke samenleving van het
niveau van de klassenmaatschappij nog dieper weggezakt is naar dat van de massamaatschappij. Vervolgens neemt Adorno ook afscheid van de marxistische leer dat de
produktiekrachten, de techniek, de motor van de revolutie zouden zijn en dus voor
een omwenteling van de bezitsverhoudingen zouden zorgen, waarmee de mogelijkheid geschapen zou zijn van de overgang van het rijk van de noodzakelijkheid naar
dat van de vrijheid. Adorno constateert in de Westerse maatschappij dat de techniek
zich steeds verder ontplooit binnen de bestaande kapitalistische bezitsverhoudingen
terwijl deze tesamen met het beheersingsapparaat van de staat ook doeltreffend mee
gerationaliseerd worden.
Vervolgens ziet Adorno dat de rationalisering en haar heerszucht in de communistische landen zich onder andere bezitsverhoudingen doorzet.50 Nu staat Adorno
voor de situatie dat enerzijds de maatschappelijke situatie in haar geheel bepaald
wordt door de heerszuchtige, wetenschappelijk-technologische ratio, terwijl anderzijds de bevrijding uit deze situatie tevens afhankelijk is van deze ratio, want een
andere hebben we nog niet. We hebben weer te doen met de typisch Adorniaanse
paradox dat we door de technologische ratio boven deze ratio uit moeten. Daarmee
wordt dus ook de eis gesteld dat datgene wat boven de technologische ratio uit gaat
niet in de greep mag komen van die ratio, hoewel dat zonder de technologische rede
niet te bereiken is! In Adorno's filosofie van de vooruitgang zullen we deze verhouding aantreffen als de antinomische verhouding van heerszuchtige ratio en verlossing.
Deze antinomie moet wel ontstaan omdat Adorno nog in die zin aan het marxisme verbonden blijft dat hij praxis nog altijd begrijpt als een mogelijkheid tot verandering door middel van de technologische rede. Adorno kent geen praxis onderscheiden
van "poiasis". Het artikel "Marginalien zur Theorie und Praxis" denkt de praxis nog

50. Zie voor Adorno's herinterpretatie van de marxistische visie m.n. zijn "Spiitkapitalismus oder
Industrie Gesellschaft?", en: Reflexionen zur Klassentheorie, in: Soziologische Schriften 1,
G.W. a.w. blz.354-392. Voar zijn gebruik van marxistische begrippen zie (*,k: W. van Reijen,
Adorno zur EinfOhrung, Junius Verlag, 1987.
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vanuit de arbeid als omvorming van de natuur en als toepassing van de wetenschap.
In dit late artikel verwisselt Adorno nog de ethische praxis met de door de technologische rede geinspireerde praxis. Door deze verwisselingen kan Adorno, vanuit zijn
optiek, terecht zeggen dat het doel van iedere juiste praxis bestaat in haar afschaffing:' In de "Negative Dialektik" zegt Adorno het als volgt; «Die Dialektik von
Praxis verlangte auch: Praxis, Produktion um der Produktion willen, universales
Deckbild einer falschen abzuschaffen. I52 Habermas heeft in de Frankfurter Schule
pas weer aandacht besteed aan de eigen dimensie van de praxis onderscheiden van de
techniek.
Bekijken we nu nog eens hoe Adorno in de «Dialektik der Aufklbrung" gebruikt
maakt van vooruitgangstheorieen uit de culturele anthropologie. Een onbepaaldheid
in deze vooruitgangstheoriean maakt het Adorno mogelijk het negatieve en positieve
van de vooruitgang listig tegen elkaar uit te spelen. De theoriean van Comte en Tylor
zien allen het onstaan van de wetenschap uit een eerste religieuze fase als een
voortschrijdend proces van abstraherend denken. Religie en de mythe kunnen dan als
een voorfase van de wetenschap gezien worden. Wetenschap en religie verhouden
zich dan tot elkaar als hogere en lagere graden van abstractie van een en hetzelfde,
de wetenschap. Daarom geldt religie als primitieve wetenschap.
Dat op grond van deze gedachte de verhouding tussen religie en mythe enerzijds
en wetenschap anderzijds ook omgekeerd gezien kan worden, komt heel mooi bij
Durkheim naar voren. In een poging de wetenschap te denken als plaatsvervanger
voor religie in de moderne maatschappij vraagt hij zich af of, wanneer religie gezien
moet worden als de oorsprong van alle wetenschappelijke concepten, de wetenschap
vervolgens niet als de voltooide en volmaakte religie gedacht kan worden 53
Ook bij Comte vinden we de gedachte dat de positivistische eindfase van de
ontwikkeling van het menselijke denken de uiteindelijke waarheid is van de eerste
religieuze fetisjistische fase, zodat hij zijn positivisme kan presenteren als het ware
fetisjisme.54 Adorno's theorie dat de wetenschap in mythologie omslaat en dat de
mythologie reeds Verlichting is, is een negatieve variatie op dit thema. Positivisme
is fetisjisme en we blijken niets verder te zijn.
Adorno kan deze positie uitspelen tegen de romantische verheerlijking van het
primitieve denken dat de subject-objectsplitsing niet zou kennen, waarmee hij tevens
tot op zekere hoogte sympathiseert.55 Hij speelt deze theorieBn tegen elkaar uit niet
omdat hij positief een bepaalde theorie over de primitiviteit heeft, maar omdat er
51. Adorno, Marginalien zur Theorie und Praxis, in: Stichworte, G.S., bd. 10.2, blz.769, blz.780.
52. Negative Dialektik, a.w. biz.382.
53. E. Durkheim, Les Formes admentaires de la vie religieuse, Alcan, Paris 1912, biz.615.

54. A. Courte.
55. Voor een kritiek hierop met kennisname van o.a. Ldvi-Strauss, zie: Anke Thyen, Negative
Dialektik und Erfahrung, Zur Rationalitat des Nichtidentisehen bei Adorno, Suhrkamp,
Frankfurt 1989, blz.65-98.
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voorzover in de vooruitgangstheorieen daarover zich een zelfbegrip van de westerse
cultuur manifesteert waar hij het niet mee eens is. Dit zelfbegrip zegt dat de moderne
mens de primitiviteit reeds verlaten heeft en dat is volgens Adorno niet waar. Dit
zelfbegrip zegt tevens dat het abstracte, discursieve denken hoger staat dan het
intuitieve, mimetische en esthetische denken. Tot op grote hoogte heeft Susan Buck
Morse gelijk wanneer zij zegt dat we de "Dialektik der Aufkliirung" niet moeten
lezen als een positieve uiting over het wezen van de geschiedenis, maar over de
vooruitgangsfilosofie als burgerlijke ideologie.56 Ze is een filosofie over filosofie!
Toch wreekt zich deze strategie m.n. bij de beoordeling van de verhouding tussen
voormoderne metafysica en moderne subjectiviteitsfilosofie en vervolgens het
positivisme. Adorno behandelt deze verschillende vormen van filosofie niet systematisch om vervolgens zelf een van beiden te verdedigen. Adorno verdedigt b.v. niet
positief de mogelijkheid van een metafysisch causaliteitsbegrip tegenover een
moderne opvatting van causaliteit als waarschijnlijkheid. In het kader van de vooruitgangsgeschiedenis ziet hij deze verschillende vormen van filosofie ook als verschillende graden van abstractie, waarbij de laatste en hoogste graad de openbaring is van
de graad van abstractie van de vorige fasen. Adorno behandelt deze filosofiean als
verschillende fasen in een bewustzijnsgeschiedenis die steeds weer achterhaald en
daardoor onwaar geworden zijn.
Inhoudelijk gezien staat Adorno in een debat dat in de twintiger jaren ook vanuit
scholastieke zijde door Martian en Gilson met de moderne subjectiviteitsfilosofie
gevoerd werd. Juist Maritain beweerde dat de moderne filosofie sinds Descartes
gekenmerkt werd door een ontkenning van de lichamelijkheid. De beoordeling van
Mallarmts "potsie pure" als de "engelachtige zelfmoord" van het kunstwerk is een
nadere verbijzondering van het oordeel dat de moderne filosofie lijdt onder de
"engelachtige zonde". Ook de Neoscholastiek kende een debat over de voorrang van
intuitie boven de abstractie. Maritain ontwikkelde zijn gedachten hierover in oppositie
met Bergson, die we ook zijn tegengekomen, in het tweede hoofdstuk van het tweede
deel bij Adorno's begrip «mimesis: De Neoscholastiek stelde vervolgens de
Aristotelische harmonieuze verhouding van de rede en de passies tegenover de
onderdrukkingsverhouding die ook door Adorno bekritiseerd wordt.
Jammer genoeg kan Adorno het debat met de verdedigers van een voormoderne
metafysica niet systematisch voeren. Op dit punt is hij zelf veel teveel gebonden
gebleven aan de vooruitgangsgeschiedenis, hoezeer hij die ook als een dialectiek van
vooruitgang en achteruitgang tegelijk interpreteert. De dialectiek van vooruitgang en
achteruitgang is een geschiedenis van "Verelendung" die tot voltooiing van de ware
moderne subjectiviteit, van de ware maatschappij moet leiden zonder dat het ideaal
hiervan ooit positief gesteld kan worden.

56. Susan Buck-Morse, The Origin of Negative Dialectics, Th.W. Adorno, Walter Benjamin and
the Frankfurt Institute, Harvester Press, Hassocks, Sussex 1977, biz.61.
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Deze strategie leidt ook tot een, in systematisch opzicht, onjuiste interpretatie van
Kant. Kentheoretische categorieen die een transcendentaal karakter hebben, d.w.z.
geldig zijn voor kennis Oberhaupt, worden empirisch-historisch bekeken als onderdelen van een bewustzijnsgeschiedenis zonder dat transcendentaal-reflexief de voorwaarden aangegeven worden waaronder die bewustzijnsgeschiedenis gekend kan
worden. Zelfs het principe van non-contradictie wordt verklaard als onderdrukkend
produkt van de geschiedenis van het menselijk denken.
Hiermee hangt de moeilijke status van de geschiedenis zelf samen. Enerzijds mag
zij geen uitdrukking van het wezen van de mensheid zijn, want dan is deze geschiedenis onverbeterlijk slecht, maar anderzijds is ze wel zo oud als de mensheid zelf,
waardoor het moeilijk wordt de grond van de mogelijkheid van een andere geschiedenis te denken.
Bekijken we nu nog eens de consequenties van Adorno's omgang met het Duitse
Idealisme voor het denkwijze voor het begrip natuur en vervolgens voor de idee van
het kunstwerk. We hebben al gezien dat de natuur het karakter krijgt van een "zelf"
tegenover de mens, omdat de grondslag van de verhouding tussen beiden als de
redelijkheid zelve van de redelijke verhouding van de mens tot de natuur verdwijnt.
Nog op een andere manier krijgt de natuur het statuut van een "zelf", waardoor
eigentijk het menselijke artefact en daarmee het kunstwerk een onmogelijkheid wordt.
We hebben reeds gezegd dat Adorno de eenheid niet kan denken van identiteit en
niet-identiteit.
Het begrip maakt nl. van een zaak iets anders door het te begrijpen in verhoudingen als schijn en wezen, het individuele en het algemene. Het object is niet zelf
in zich een verhouding van het algemene en het bijzondere, schijn en wezen. Deze
verhouding wordt haar veeleer van buiten af aangedaan.
De natuur zou dan absoluut met zichzelf samen moeten vallen. Voor het kunstwerk is echter de consequentie dat de natuur, in de vorm van levenloze stof, juist
door haar vermeende 6'vaste" identiteit niet meer gezien kan worden als veranderbaarheid in zich en daarmee als vatbaarheid voor iets idetels. Bij Hegel hebben we
gezien dat de mogelijkheid van de bewerking van de natuur berust op wat de natuur
zichzelf aandoet. In het contact met en de invloed op elkaar veranderen de dingen
van identiteit. Daarop berust hun bewerkbaarheid voor de mens.
Adorno kan de bewerking van de dingen alleen maar zien als een heerszuchtige
greep van buiten af die niet correspondeert met de eigen aard van de dingen.
Wanneer dat echter zo is zijn niet alleen arbeid en techniek, maar ook het kunstwerk
heerszuchtige onderdrukkende fenomenen. Het valt dan niet in te zien hoe het
kunstwerk ooit een kritische overstijging van de arbeidende en technische houding
zou kunnen zijn. Bovendien geldt nog dat het kunstwerk, zowel in de metafysische
als in de Hegeliaanse visie, het volmaakte artefact, de volmaakte «techniek" is. Juist
het kunstwerk laat zien dat de materie doorschijning is van de idee!
In deze moeten we Liebrucks gelijk geven die zegt dat het object, de stof niet
beheerst en vernietigd wordt door onderdrukking, maar juist door gehoorzaamheid:
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"Der Entschluss zur Herstellung war schon die Nichtigkeitserkliirung des Objekts. Er
war eine Darstellung des Menschen als Begriff. Der konkrete Begriff beweisst durch
seinen Gehorsam gegen die Holznatur des Holzes seine Oberlegenheit. Nichts ist der
Fremdheit des Fremden so gefhrlich wie der Gehorsam. I57 Volgens Liebrucks
bewijst de mens zichzelf juist door de gehoorzaamheid aan het object als het begrip
van de zaak!
Adorno's filosofie van de natuur zou gebaat zijn bij een diepere reflectie over de
verhouding van anorganische en organische natuur. Pas bij de levende natuur kun je
spreken over een eigen «identiteit" van de natuur. Deze identiteit zou vervolgens in
verhouding tot het kunstwerk als menselijk artefact op haar eigen waarde gewaardeerd moeten worden.
Wanneer dan de verhouding tussen natuurschoonheid en kunstschoonheid mede
doordacht wordt, zou een vruchtbare confrontatie tussen voormoderne metafysica en
moderne, Hegeliaanse filosofie tot stand kunnen komen. De verhouding tussen
«phusis" en "techne" zou weer opnieuw bekeken moeten worden. Onderhuids zijn
bij Adorno aanwijzingen voor de zin van een discussie hierover te vinden, maar hij
blokkeert hier zijn eigen mogelijkheden juist door de natuur te verabsoluteren. Door
aan de natuur een soort "zelf" toe te kennen waardoor zij tevens voor de mens iets
absoluuts moeten zijn, wordt het natuurbegrip zeer abstract en kan het geen gelaagdheid in zich toelaten van dode en levende stof.
Adorno daarentegen stelt verschillende momenten van de natuur op zich zelf die
in een onderlinge samenhang thuis horen. In de onderdrukte natuur verabsoluteert
Adorno de natuur als het milieu van de mens tot een wereld die nog tot zijn eigen
recht moet komen. Maar dit eigen recht, zo hebben we in de vergelijking met de
betoverde prins gezien, wordt verabsoluteerd tot een natuur, waaraan de mens niets
meer kan toevoegen. Een estheticistisch opgevatte natuur is een kant en klaar
kunstwerk, waaraan de mens alleen iets kapot kan maken. De onderdrukkende, harde
natuur is het gevolg van de verabsolutering van het moment van de weerstand die de
natuur tijdens de bewerking toont.
Ook deze absoluutheid maakt het eigenlijk onmogelijk de natuzir nog ooit als
materiaal voor arbeid te begrijpen. Begonnen als een kritiek op een mentaliteit die in
de natuur alleen maar materiaal voor arbeid ziet, kan deze theorie eigenlijk alleen
maar eindigen in een estheticistische natuurbeschouwing, waarin de verhouding van
mens en natuur altijd al kant en klaar verwerkelijkt zou zijn, zoals we die in de
"Asthetische Theorie" aangetroffen hebben.
Bekijken we dan nu ditzelfde estheticisme in de geschiedenistheorie die Adorno
op basis van de "Dialektik der Aufidarung" verder ontwikkeld heeft. We treffen dit
estheticisme aan in de verhouding tussen vooruitgang en verlossing: tussen de

57. B. Liebrucks, Sprache und Bewusstsein, bd. 6, deel III, Peter Lang, Frankfurt-Bern 1974,
blz.438.

418

Utopie en geschiedenis

vooruitgang als produkt van menselijke inspanning en de utopie, die als het 'andere'
van alle menselijke arbeid en autonome verwerkelijkingsdrang hierdoor niet compleet
tot stand gebracht kan worden. Daarmee verdwijnt de reele mogelijkheid voor
verandering in Adorno's geschiedenisfilosofie.

2 Vooruitgang

en utopie

1 Vooruitgang en verlossing
Sprekend over het begrip van vooruitgang weigert Adorno te onderscheiden tussen
mogelijk verschillende soorten van vooruitgang naar gelang dat wat vooruitgaat, b.v.
de arbeid of menswaardige leefsituaties, etc. en stelt vanaf den beginne dat vooruitgang een totaalconceptie is van een totale werkelijkheid nl. de vooruitgang van de
mensheid. Adorno beroept zich hiervoor uitdrukkelijk op Kant: "Der Begriff von
Geschichte, in dem Fortschritt seinen Ort h8tte, ist emphatisch, der kantische
allgemeine oder weltbOrgerliche, keiner von partikularen Lebenssphiiren. 058 Kants
geschiedenisopvatting is gebaseerd op de idee van de mensheid. WeI verbindt Adorno
deze vooruitgang van de mensheid ook nog met de marxistische opvatting van de
technologische vooruitgang, maar deze opvatting wordt nu paradoxaal toegespitst.
Men moet zich afvragen, zo meent Adorno, of er nog wel van vooruitgang sprake
is in het tijdperk van zowel utopische als absoluut vernietigende mogelijkheden. De
paradoxale situatie is deze: "Der physische Mangel der lange seiner ( de vooruitgang,
G.S.) zu spotten schien ist potentiell beseitigt: nach dem Stand der Produktivkrafte
brauchte keiner auf der Erde mehr zu darben. Ob weiter Mangel und UnterdrOckung
sei - beides ist eines -, daruber entscheidet einzig die Vermeidung der Katastrophe
durch eine vernunftige Einrichtung der Gesamtgesellschaft als Menschheit. 9,59
In dit opzicht is de idee van de vooruitgang, zo meent Adorno, aangewezen op
de conceptie van de totaliteit. Zij beoogt een totale vooruitgang van de mensheid als
geheel. In de idee van de vooruitgang komt Kants opvatting van de geschiedenis als
een algemene geschiedenis "in weltbOrgerlichen Absicht" tot uitdrukking.
Deze vooruitgang van de mensheid mag nu volgens Adorno niet zo voorgesteld
worden, alsof er al een mensheid is die vervolgens vooruit kan gaan. De vooruitgang
vindt pas plaats wanneer die mensheid gevormd wordt: «kein Fortschritt ist derart zu
unterstellen, als w8re die Menschheit Oberhaupt schon und kunne deshalb fortschreiten.„60 In dit opzicht is de mensheid het doel van de vooruitgang. Alle vooruitgang
tot nu toe kan eigentijk alleen begrepen worden als een hopelijke vooruitgang naar de
mogelijkheid dat er ooit een vooruitgang van de echte mensheid plaats zal vinden.
Er is geen kant en klare, zich voortwaarts bewegende mensheid. Voorzover die
er wel is, is de mensheid eerder een slechte totaliteit die de overgang naar de ware
58. Adorno, Fortschritt, in: Stichworte, G.S. bd. 10-2, blz.618.

59. A.w. biz.619.
60. T.a.p.
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mensheid nog moet meemaken. De mensheid nu zit gevangen in een dergelijke
totaliteit en daarom is ze nog geen echte mensheid en moet de overgang naar de ware
mensheid nog maken. Deze ware mensheid wordt door Adorno ook met het begrip
totaliteit geformuleerd. Dat moet volgens Adorno, maar de ware totaliteit is weI een
heel paradoxale totaliteit. Vooruitgang is zonder totaliteit niet te denken: "Am
einfachsten ist das zu verdeutlichen durch die Bestimmung von Menschheit als des
schlechterdings nichts Ausschliessenden. Worde sie eine Totalitht, die in sich kein
des Zwangs, der alle
begrenzendes Prinzip mehr enthiilt, wo wiire sie zugleich ledig
ihrer Glieder einem solchen Prinzip unterwirft, und wiire damit Totalitiit nicht liinger:
keine erzwungene Einheit.„61 De overgang van de bestaande mensheid, die nog
de slechte
geen mensheid is, naar de nog niet bestaande is dus een overgang van
totaliteit naar de ware totaliteit die geen totaliteit meer is.
Adorno vermijdt iedere gedachte van een mensheid die potentieel reeds aanwezig
is en zich ontwikkelt en vervolmaakt tot de ware mensheid. Nu ontstaat weer het
bekende probleem van de overgang. Hoe is de wording van die nieuwe mensheid uit
de oude, de nieuwe niets uitsluitende totaliteit uit de onderdrukkende totaliteit

mogelijk.
Adorno introduceert dan het begrip verlossing en zoekt aansluiting bii Augustinus. Dat Adorno steun zoekt bij Augustinus is op zich niet verwonderlijk want alle
vooruitgangstheorieen van de Verlichting zijn geseculariseerde variaties, zo weet
Adorno, op Augustinus verhaal van de "civitas terrena" en de «civitas Dei". Maar
dat Adorno juist het concept van de verlossing wil handhaven kan in deze context wel
verwondering wekken. Hij wil dit concept redden uit de secularisering van de
Verlichting en proberen de oorspronkelijke kracht ervan over te brengen naar een
nieuwe, maar tegelijk wel weer seculiere opvatting van vooruitgang. Wat Adorno
aanspreekt in de idee van de verlossing is de transcendentie van de verloste staat
t.o.v. van alle menselijke handelen en maken, waardoor deze niet terecht komt in de

slechte immanentiesamenhang. Maar deze transcendentie van de verlossing kent geen
verlosser! De transcendente staat is de verloste mensheid die als verloste pas voort
bestaande
kan schrijden. Komt de bestaande mensheid in de plaats van deze nog niet

mensheid, dan wordt de geschiedenis onmiddellijk heilsgeschiedenis. Dat is in alle
vooruitgangstheorieBn tot en met Hegel en Marx gebeurd.
Adorno: "In
Augustinus kent deze voorstelling van vooruitgang niet, zo meent
durch
Christus, als
der Augustinischen civitas Dei ist sie gebunden an die Erlusung
an die geschichtlich gelungene; nur eine bereits erldste Menschheit kann betrachtet
werden, als bewege sie sich, nachdem die Entscheidung fiel, vermage der Gnade, die
ihr zuteil wurde, im Kontinuum der Zeit auf das himmlische Reich zu. Vielleicht war
es das Verh8ngnis des spiiteren Denkens Ober den Fortschritt, dass es die immanente
Teleologie und die Konzeption der Menschheit als des Subjekts allen Fortschritts von
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Augustin Obernahm, wdhrend die christliche Soteriologie in den geschichtsphilosophischen Spekulationen verblasste. I62 Daardoor, zo meent Adorno, is de vooruitgang
opgegaan in de civitas terrena.
Adorno speelt deze opvatting van de mensheid als aan het menselijk handelen
transcendent doel uit tegen zijn eigen inspiratiebron: de geschiedenisopvatting van
Kant. Kant heeft de mensheid in de zin van de civitas terrena tot subject van vooruitgang gemaakt: Sie soil, auch beim dualistischen Kant, nach ihrem eigenen Prinzip
fortschreiten. •63 Adorno verwijt Kant a.h.w. dat hij op dit punt niet dualistisch is.
Nu wil Kant dat op dit punt ook helemaal niet zijn. Hij ziet de idee van de mensheid
als eenheid van «vernunftige Weltburger" inderdaad als een immanent doel van de
menselijke natuur. Hij wil proberen deze idee in de natuur van de mens ontdekken.
De menselijke geschiedenis kent een plan. Dit plan getuigt van de voorzienigheid:
«Denn was hilfts, die Herrlichkeit und Weisheit der Sch6pfung im vernunftlosen
Naturreiche zu preisen und der Betrachtung zu empfehlen, wenn der Theil des
grossen Schauplatzes der obersten Weisheit, der von allem diesen der Zweck enthdlt,
- die Geschichte des menschlichen Geschlechts - ein unaufh6rlicher Einwurf
dagegen bleiben soll, dessen Anblick uns n6tigt unsere Augen von ihm mit Unwillen
wegzuwenden und, indem wir verzweifeln jemals darin eine vollendete vernOnftige
Absicht anzutreffen, uns dahin bringt, sie nur in einen andern Welt zu hoffen764
Kant wil uitdrukkelijk geen dualisme van een mensheid hier en nu die zijn vervulling
alleen maar in een andere wereld tegemoet zou kunnen zien. Dat zou vertwijfeling
zijn en een miskenning van de voorzienigheid! Hij wil deze bedoeling, voorzienigheid in de geschiedenis van de mensheid, ontdekken, omdat het een absurde situatie
zou zijn dat we wel de heerlijkheid van de schepping in de redeloze natuur kunnen
prijzen, terwijl het doel van die natuur, de geschiedenis van het mensengeslacht,
alleen tot vertwijfeling zou stemmen.
Adorno maakt van het doel van de geschiedenis tot een andere wereld dan deze
doordat hij er een nieuwe mensheid van maakt. Daarom zegt de idee van de verlossing bij Adorno dat het doel van de vooruitgang, als we wat we nu meemaken

vooruitgang kunnen noemen, transcendent is aan die vooruitgang. De verhouding
tussen dit transcendente doel en de immanente vooruitgangsgeschiedenis wordt door
Adorno met de term verlossing niet positief geformuleerd. Geheel in zijn eigen stijl
denkt Adorno weer in twee negatieve oordelen. Het doel van de geschiedenis komt
noch onmiddellijk in de geschiedenis uit, noch staat de gewone geschiedenis geheel
en al onbemiddeld «los" van dit doel. Van Augustinus wil hij juist leren dat vooruit-

62. A.w. blz.620.

63. A.w. blz.621.
64. L Kant, Idee zur einen allgemeinen Geschiehte ibn weltburgerlieher Absieht, in: Kants Werke,
Akademieausgabe Text, bd. VIII, blz.30.
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gang, verlossing en geschiedenis begrippen zijn die innig samenhangen terwijl ze niet
in elkaar mogen opgaan.
De vooruitgang is natuurlijk altijd aan de temporaliteit van de geschiedenis
gebonden. De temporaliteit van de geschiedenis is een zegen. Want dat betekent dat
er volgens Adorno iets tot een einde kan komen. Adorno heeft geen uitgebreide
theorie over de tijdelijkheid in de geschiedenis en de vooruitgang. De tijdelijkheid
van de geschiedenis houdt voor hem in dat aan deze geschiedenis een eind kan
komen en dat in dat einde een doel bereikt kan worden; "ohne solche Temporalitat
aber wurde die Verruchte des Weltlaufs erst recht im Gedanken verewigt, die
Sch6pfung selber zum Werk eines gnostischen D mons. „65
Daarom protesteert m.i. Adorno tegen Heideggers opvatting van de geschiedenis
en de tijd. Vanuit zijn visie meent Adorno dat Heidegger, door historiciteit en
tijdelijkheid tot wezenlijke kenmerken van de mens te maken, geschiedenis en tijd
vereeuwigt, zodat er geen einde aan zou komen. Geschiedenis als vooruitgang zegt
dat er een doel is dat boven die tijd en die geschiedenis uitgaat. Maar dit doel mag
niet zonder meer bezien worden als het resultaat van een "transcendente ingreep":
"Wird Fortschritt gleichgesetzt der Erl6sung als dem transzendenten Eingriff
schlechthin, so bOsst er mit der Zeitdimension, jede fassliche Bedeutung ein und
verfluchtigt sich in geschichtslose Theologie. Wird er aber in der Geschichte
mediatisiert, so droht deren Vergdtzung und, in der Reflexion des Begriffs wie in der
„66
RealitUt, der Widersinn, das sei bereits Fortschritt, was ihn inhibiert.
Wat Adorno dus niet kent, zo is hier al te zien, is een mensheid en daarmee een
vooruitgangsgedachte waarin de mensheid en menselijkheid als een "an sich" of als
een reEle mogelijkheid vooraf gegeven is die nog verder ontwikkeld moet worden.
Deze idee wordt precies in de kritiek op Kants gedachte dat de mensheid zijn
natuurlijke aanleg moet ontwikkelen verworpen. Deze idee is bij Adorno veeleer een
overgang van de vooruitgang van mensheid die nog geen mensheid is naar een
mensheid die z6 vooruitgaat, dat ze ook de vooruitgang uiteindelijk achter zich kan
laten. De aard en de mogelijkheid van die overgang blijft echter onbepaald.
Van wat hier en nu vooruitgang heet, zegt Adorno dat in het geheel alles
voortschrijdt behalve het geheel zelf. Bij Goethe is dit te vinden in de uitspraak "Und
alles Dr8ngen, alles Ringen ist ewige Ruh im Gott dem Herrn." Heget benadert
volgens Adorno deze gedachte met zijn leer van de proces van de "Weltgeist" als een
absolute dynamiek die in zichzelf terugkeert. Alleen 66n notabene wil Adorno hieraan
toevoegen, nl. dat dit totalitaire geheel het goddelijk absolute niet is, maar zijn door
de gedachte onkenbaar gemaakte tegendeel. 67

65. Fortschritt, a.w. biz.621.
66. T.a.p.
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Het resultaat van deze vooruitgang kan alleen daarin bestaan dat er eindelijk een
vooruitgang plaats kan vinden, hoewel dit resultaat natuurlijk paradoxaal is, want nu
moet uit de onheidsgeschiedenis toch de heilsgeschiedenis voortkomen. Adorno
accepteert deze paradox ten volle en stelt de tegensprakelijke verhouding tussen
onvrijheid en vrijheid, onheil en heil, etc. als de dialectiek van de vooruitgang.
Daarom zegt hij van het autonome beheersingsdenken als rem en bron van de
vooruitgang tevens: "Hat die fortw#rende Unterdruckung den Fortschritt den sie
entband, immer zugleich auch sistiert, so hat sie, als Emanzipation des Bewusstseins,
Oberhaupt erst den Antagonismus und das Ganze der Verblendung erkennen lassen,
die Voraussetzung dafOr, ihn zu schlichten. Der Fortschritt, den das Immergleiche
.68
erzeugte, ist, das endlich einer beginnen kann, in jedem Augenblick.
Adorno kan daarom het antagonisme van de eerste, «slechte" vooruitgang als een
"Verelendung", een achteruitgang met progressief effect beschijven. Het antagonisme
van de "ungesellige Geselligkeit" dat volgens Kant de geschiedenis voortstuwt,
vervangt Adorno door de marxistische idee van het antagonisme van de burgerlijke
maatschappij. Als repliek op een kritiek die zegt dat alle technische vooruitgang ons
gevoerd heeft van de steenslinger tot de atoombom, een kritiek die Adorno zelf deelt
en zelf heeft uitgesproken, antwoordt hij dat pas in het tijdperk van de bom een
toestand in het vizier kan komen waarin alle geweld verdwenen is.
Positief bestaat de vooruitgang daarin dat de mens uit de ban treedt van het
heerszuchtige denken, uit de slechte dialectiek van natuurbeheersing en nog altijd
beheerst worden door de natuur. Wanneer we die vooruitgang bereiken, houdt
eigenlijk ook de vooruitgang op: "Fortschritt heisst: aus dem Bann heraustreten, auch
aus dem des Fortschritts, der selber Natur ist, indem die Menschheit ihrer eigenen
NaturwOchsigkeit innewird und der Herrschaft Einhalt gebietet, die sie uber Natur
ausObt und durch welche die Natur sich fortsetzt. Insofern liesse sich sagen, der
Fortschritt ereigne sich dort wo er endet. 969
Adorno's visie op de verwerkelijking van de vooruitgang kan gespannen worden
tussen de woorden van twee dichters: tussen het woord van Hiilderlin «Wo aber
Gefahr ist w8chst das Rettende auch" en het woord van Celan: "Es ist Zeit dass es
Zeit wird!" De verwerkelijking van het reddende ogenblik in de tijd zelf verdwijnt.
De term verlossing geeft enerzijds aan dat het einddoel van de vooruitgang niet
geheel met het proces van bereiken ervan samenvalt, maar anderzijds moet dat
einddoel natuurlijk wel de vervulling van het streven zijn. Er dreigen weer twee
werelden te ontstaan. De twee rijken staan haaks op elkaar, maar vervolgens moet de
nieuwe mensheid de vervulling zijn van de oude en moet in de oude wereld de
openheid aanwezig zijn voor de mogelijkheid van de nieuwe: "Darum ist der
innerweltliche Fortschritt, Widersacher des anderen, zugleich auch offen auf dessen

68. A.w. biz.625.
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MOglichkeit, wie wenig immer er diese in sein eigenes Gesetz hineinzuschlingen
.70
verrnag.
Adorno kent geen overgang tussen de slechte en de goede totaliteit. Er is ook
geen sprake van een sprong. De mogelijkheid van de sprong zou al de aanwezigheid
van de goede werkelijkheid betekenen: «Solange Herrschaft sich reproduziert,
solange kommt in der Aufldsung des Auf16senden die alte Qualitiit roh wieder zutage:
in einem radikalen Sinn gibt es da gar keinen Sprung. Der wUre erst das Ereignis das
hinaussfOhrt. -71 Hij houdt zelf van de idee van de vooruitgang alleen over de raad
niet verder in regressie weg te zinken. Alleen op een negatieve manier kan zo de idee
van de vooruitgang gehandhaafd worden.
Adorno kent niet de idee dat de bestaande werkelijkheid een grondslag heeft van
waaruit ze tevens de mogelijkheid heeft zich te vernieuwen. Noch is de menselijke
geschiedenis op Hegeliaanse wijze opgenomen in de zelfverwerkelijking van het
absolute, noch kent Adorno de metafysische idee van de schepping als de steeds weer
gegeven reele mogelijkheid van een nieuw begin. De idee van de voorzienigheid is
sinds Auschwitz voor Adorno onmogelijk, zo blijkt in zijn "Meditationen zur

Metaphysik".

Juist doordat de verhouding tot het absolute begrepen wordt als een verhouding
tussen twee werelden ontstaat een probleem van de verhouding tussen de twee
werelden analoog aan dat van de verhouding tussen natuur en genade in de theologie.
Adorno kent deze problematiek door Goethe's Faust! Het gebruik van deze termen
voor de verhouding van aansluiting van deze werelden correspondeert met de
toepassing van termen als «erfzonde" en «val" op de onmogelijke wanverhouding
tussen het bestaande en de utopie. We analyseren de onmogelijke wanverhouding
eerst in het licht van de idee van een 'val' van de werkelijkheid, voegen vervolgens
een kritische beschouwing eraan toe vanuit de idee van de "intercisio contemplationis", om daarna over te gaan tot de relatie tussen het bestaande en de utopie als die
van natuur en genade. We krijgen dan te doen met Adorno's romantische joodsduitse mensheidsreligie.

2.1 Mogelijkheid en werkelijkheid: schepping en erfzonde
De eerste vorm waarin het probleem van de mogelijkheid van de utopie zich voordoet, is in de verhouding van het nieuwe tot het oude. De vraag naar de mogelijkheid
van het nieuwe is eigenlijk de vraag naar mogelijkheid Oberhaupt binnen het bestaande. Adorno zou Adorno niet zijn wanneer hij geen dubbelspel speelde. Tegen alle
pragmatisme dat aanpassing aan het bestaande en de bestaande mogelijkheden

70. A.w. biz.632.
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predikt, stelt Adorno polemisch dat zich aanpassen aan het hier en nu mogelijke
betekent zich niet langer aanpassen, maar het mogelijke te verwerkelijken. De utopie
behoort tot de mogelijkheden. Maar de realiteit van precies die mogelijkheid in
verhouding tot het bestaande zal Adorno niet formuleren.
Adorno spant deze mogelijkheid tussen twee uitersten, nl. die van de totale
aanpassing waarin alle mogelijkheid verdwijnt en die van de willekeurige, abstracte
mogelijkheid. Zo stelt hij in zijn kritiek op de pragmatische idee van aanpassing:
"Sie verewigt die Herrschaft des Immergleichen. Dialektik giibe mit deren Sanktionierung sich selber, die Idee der M8glichkeit auf. Wie aber ware diese zu denken,
wenn sie nicht abstrakt und willkurlich sein soll, vom Schlage jener Utopie, welche
die dialektische Philosophen verfremt haben? Umgekehrt, wie vermag der n8chste
Schritt Richtung und Ziel zu erlangen, ohne dass das Subjekt mehr weiss als bloss
das Vorgegebene? Wollte man die kantische Frage umformulieren, sie k6nnte heute
wohl lauten: Wie ist ein Neues Oberhaupt mdglich972 Hoe is iets nieuws mogelijk?
Het moet mogelijk zijn, want zonder dat perspectief zou de mens niet de kleinste stap
boven het bestaande uit kunnen zetten. Zonder die mogelijkheid zou alle utopie
abstract zijn.
Positief de mogelijkheid aangeven van deze verhouding kan en wil Adorno niet.
Enerzijds vreest hij een abstractie, anderzijds is hij bang dat deze houding binnen het
bestaande getrokken en daarmee vervalst wordt. Zo heet het in Minima Moralia:
"Weil die dialektische Bestimmung der neuen Qualimt jeweils auf die Gewalt der
objektiven Tendenz sich verwiesen sieht, steht sie unter dem fast unausweichlichen
Zwang, wann immer sie mit der Arbeit des Begriffs die Negation der Negation
erreicht, auch im Gedanken das schlechte Alte fOrs nichtexistente Andere zu unterschieben. .73 Met zijn theorie van de negatie van de negatie redeneert Adorno
precies andersom dan Hegel.
Vanuit Hegel zou men, middels de negatie van het negatieve oordeel, moeten
redeneren dat in de kennis van "Herrschaft" als Herrschaft, deze ook overstegen
wordt, zodat eigenlijk de heerszucht, positief, "aanvankelijk" al overstegen is. Maar
Adorno kent geen aanvankelijkheid en geen wording. Adorno moet dus wel vrezen
dat de positieve overstijging de totale overstijging en overwinning van de heerszucht
is. Vanuit een Hegeliaans gezichtspunt is Adorno's utopie van het nieuwe en het
andere juist die grote abstractie die hij vreest.
Adorno kent vele verschillende manieren om de "onmogelijke" verhouding van
de utopie tot het bestaande uit te drukken, maar steeds blijkt daarin tevens de
onmogelijke verhouding van mogelijkheid en werkelijkheid. Naast de term verlossing
gebruikt Adorno graag andere religieuze terminologie die hij geseculariseerd binnen
zijn opvatting van de mensheidsgeschiedenis toepast. 6dn van die termen is erfzonde.

72. Adorno, Veblens Angriff auf die Kultur, in: Prismen, G.S. bd. 10.1, blz.94-95.
73. Minima Moralia, t.a.p
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Wanneer de werkelijkheid zo slecht is dat de mens zich daarboven niet kan verheffen, dan moet men zich afvragen hoe deze bestaande werkelijkheid ooit zo kon
ontstaan. Voor de even "onmogelijke" opheffing van de onmogelijke verhouding
zoekt Adorno dan toevlucht bij een secularisering van de verhouding van natuur en
genade! We bekijken eerst het thema van de erfzonde.
De "erfzondige" verhouding tussen het bestaande en de utopie werkt Adorno uit
in verband met het werk van Beckett. Adorno meent dat in Becketts stukken duidelijk
wordt dat de menselijke subjectiviteit zelf schuld is aan zijn situatie in radicale zin.
Dat men Oberhaupt bestaat, dat is de grote schuldsituatie waarin, ketters, de erfzonde
en de schepping samenvallen, de: "Subjektivit t selbst ist die Schuld; dass man
das
Oberhaupt ist. Ketzerisch fusioniert sich die ErbsOnde mit der Sch6pfung. Sein, v74
Existentialphilosophie als Sinn von Sein ausposaunt, wird zu dessen Antithesis.
In de «Negative Dialektik" interpreteert Adorno Becketts wereldbeeld als een
vorm van legitiem nihilisme. Becketts nihilisme is geen «nietsgelovigheid" voor wie
het absolute nu ingevuld wordt met het "Niets". Zijn nihilisme is niet een abstracte
ontkenning van alles. Integendeel: "Solcher Nihilismus impliziert das Gegenteil der
Identifikation mit dem Nichts. Gnostisch ist ihm die geschaffene Welt die radikal
M 75
b6se und ihre Verneinung die Mdglichkeit einer anderen, noch nicht seienden.
Wanneer dit nihilisme is, zo meent Adorno, moet het verdedigd worden.
Ten behoeve van de komende wereld moet dus de huidige bestaande wereld als
de radicaal boze gezien worden. Wanneer dat moet, kunnen beide werelden niet in
positieve zin als elkaars mogelijkheid gezien worden.
Toch mag de tegenstelling weer niet absoluut zijn. In de bestaande wereld moet,
zo formuleert Adorno, sporen van de andere wereld aanwezig zijn. Maar dat betekent
niet dat Adorno nu de bestaande wereld positief interpreteert als de mogelijkheid
voor een dergelijk spoor van de utopische mogelijkheden! "Daseiendes" en utopie
zijn niet elkaars mogelijkheid en werkelijkheid. Toch moeten ze wel op elkaar
aansluiten. Die aansluiting kan vervolgens alleen maar uitwendig begrepen worden
door Adorno zodat de utopie en het "bestaande" toch als twee werelden blijven
bestaan.
Die twee werelden moeten wel blijven bestaan, omdat Adorno mogelijkheid
dikwijls alleen maar kennen wil, zo blijkt, als totaliteit van mogelijkheden die totaal
verwerkelijkt moet worden, dus als een verhouding van alles of niets. De bestaande
werkelijkheid als realisering van de mogelijkheid kan dan alleen maar begrepen
worden als een verlies van mogelijkheden.
Dit blijkt ook weer daar waar Adorno, voor zijn doen, het dichts komt bij een
idee van een werkelijke en te verwerkelijken mogelijkheid: "Auch der Gedanke der
die stets wieder besiegte Maglichkeit gegen die Wirklichkeit festhiilt, hiilt sie bloss,

74. Der Versuch das Endspiel zu verstehen, a.w., biz.317.
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indem er die M8glichkeit als eine der Wirklichkeit fasst unter dem Blickpunkt ihrer
Verwirklichung; als das, wonach die Wirklichkeit selbst, wie immer auch schwach,
die Fuhler ausstreckt, nicht als ein "Es war so sch6n gewesen", dessen Klang
vorweg damit sich abfindet, dass es missriet. 76 Adorno bedoelt deze uitspraak als
een compliment aan Hegel. In deze opvatting van mogelijkheid ligt volgens hem het
waarheidsgehalte van de Hegeliaanse filosofie.
De allereerste woorden van dit citaat zijn heel typisch voor Adorno: de werkelijkheid verhoudt zich tot de mogelijkheid niet als de verwerkelijking ervan, maar als de
nederlaag. Verderop in de voorzin zegt Adorno bijna dat de werkelijkheid begrepen
moet worden als het zijnde in de mogelijkheid zich te verwerkelijken. In de nazin
laat Adorno zien dat hij de verhouding uitwendig opvat. De werkelijkheid hier en nu
strekt, hoe zwak ook, haar voelhoorns uit naar de mogelijkheid. De mogelijkheid
moet dan gedacht worden als iets dat van buiten af op haar toekomt en waarvoor de
bestaande werkelijkheid ontvankelijk is.
Wil de gedachte van de mogelijkheid niet zelf op zijn beurt de utopie tegenhouden, dan moet het utopisch bewustzijn de mogelijkheid denken als komend van het
«niet-zijnde". Adorno kan de verhouding dan ook omdraaien. De werkelijkheid
waarop die mogelijkheid duidt, is die van het concrete, het onmiddellijk werkelijke,
waartegenover de gedachte van de mogelijkheid altijd iets abstracts heeft: "Erkenntnis, die den Inhalt will, will die Utopie. Diese, das Bewusstsein der M8glichkeit,
haftet am Konkreten als dem Unentstellten. Es is das M6gliche. nie das unmittelbar
wirkliche, das der Utopie den Platz versperrt; inmitten des Bestehenden erscheint es
darum als abstrakt".77
Dat de werkelijkheid, hier en nu, als een verlies aan mogelijkheid wordt gezien,
blijkt heel duidelijk in de "Negative Dialektik". Juist dan wanneer Adorno de
werkelijkheid wil begrijpen als een "worden", als een dynamiek, blijkt zij een
stilstand te zijn. Adorno formuleert eerst de overeenkomst tussen de idealistische en
zijn materialistische, negatieve dialectiek en vervolgens het verschil: "Iin Lesen des
Seienden als Text seines Werdens berOhren sich idealistische und materialistische

Dialektik-... .Womit negative Dialektik ihre verhiirtete Gegensthnde durchdringt, ist
die M6glichkeit, um die ihre Wirklichkeit betrogen hat un die doch aus einem jeden
blickt. v78 De werkelijkheid wordt begrepen als een "stolling", waarin steeds de
dynamiek van het worden en van wat alle dingen hadden kunnen worden verloren
gaat. De werkelijkheid is het bord linzen waarvoor de zijnden hun mogelijkheden
verkopen.

Op deze gedachte berust Adorno's weigering het wezen van de mens te definieren. Een weigering waarin zich tevens het gevaar van die gedachte openbaart. Door

76. Erfahrungsgehalt, in: Drei Studien zu Hegel, G.S., bd.5, biz.322.
77. Negative Dialektik, biz.66.
78. Negative Dialektik, a.w. blz.62.
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een wezensbepaling, zo meent Adorno, zou men de mens op zijn werkelijkheid, zijn
heden en verleden, vastleggen en hem zijn mogelijkheden, zijn toekomst a.h.w.
ontnemen: «Was der Mensch an sich sein soll, ist immer nur, was er war: er wird
an den Felsen seiner Vergangenheit festgeschmiedet. Er ist aber nicht nur was er war
und ist, sondern ebenso was er werden kann; keine Bestimmung reicht hin das zu
„79
antezipieren.
Wanneer men de mens definieert, dan ziet hij eruit als een figuur van Beckett of
als de beeldenstoet van Barlach. Zijn beeld van de mens is dat wat van de mens
feitelijk geworden is. Wat de mens, als mensheid in zijn geheel, werkelijk is,
daarover beslist de toekomst en deze utopische toekomst wordt door Adorno soms in
de religieus klinkende terminologie van het laatste oordeel gebracht: "Ober die
ngo
Gattung entscheidet ihr jOngster Tag wie in der Utopie.
Het gevaar van deze gedachtengang ligt hierin dat het toekomstig mogelijke van
de mens evenzeer Auschwitz als de verhindering van Auschwitz is, zonder dat op
grond van een wezensbepaling van de mens gezegd kan worden dat Auschwitz een
mogelijkheid is die niet verwerkelijkt moet worden, omdat de mens daardoor tegen
zijn eigen wezen ingaat en zich als zedelijk wezen vernietigt. Met zijn gedachten
brengt hij zijn eigen definitie van vooruitgang als de verhindering van Auschwitz in
gevaar!

Voor Adorno is de feitelijke werkelijkheid de moord op de mogelijke. Zowel in
verband met de menselijke geschiedenis als de natuur blijkt dat Adorno de werkelijkheid als een "gevallen" werkelijkheid ziet. Wanneer het "bestaande" inderdaad die
slechte werkelijkheid is, het radicale boze, dan ontstaat natuurlijk het probleem hoe
ze ooit zo is kunnen worden! Bekijken we de uitspraken die Adorno daarover doet
om daar vervolgens tegenover te plaatsen de allerradicaalste verwachting die Adorno
heeft van de "andere", de feitelijkheid totaal transcenderende werkelijkheid.
Adorno zet zijn filosofie af, zoals we reeds gezien hebben, van een metafysica
van de geschiedenis die het historische karakter van de mensheid tot een onveranderlijke wezenseigenschap van de mens maakt. Voor hem, hebben we gezien, moet de
geschiedenis een einde hebben en daarom heeft de historiciteit een van de mens een
bepaalde toevalligheid: "Solche Erkenntnis wird von der Geschichtsmetaphysik
hintertrieben. Der heraufziehende Katastrophe korrespondiert eher die Vermutung
einer irrationalen Katastrophe in den Anfangen. Ist Deze irrationaliteit in de geschiedenis komt m.i. niet ten laste van de geschiedenis zelf, maar van Adorno omdat hij
de bestaande geschiedenis alleen maar als een catastrofe kan opvatten. Juist omdat
deze catastrofe irrationeel-toevallig zou zijn, hoopt Adorno dat ze weer ongedaan
gemaakt kan worden!

79. Negative Dialektik, blz.61.
80. Versuch das Endspiel zu verstehen, a.w., biz.290.
81. Negative Dialektik, a.w. blz.317.
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Adorno's gedachte dat de bestaande werkelijkheid een verlies aan mogelijkheid
belichaamt en eigenlijk een soort val is uit het oorspronkelijke rijk der mogelijkheden, kan teruggevoerd worden tot meerdere historische bronnen. Men verwijst graag
naar de kabbalistische joodse mystiek die de werkelijkheid ziet als een afval van God
van zichzelf, die in de geschapen werkelijkheid weer op weg is naar zichzelf. Deze
idee zou dan ook Schelling beinvloed hebben die de schepping ziet als een val van de
essentie in de existentie.82
Aan deze invloeden zou nog toegevoegd kunnen worden de theologie van Paul
Tillich, de theoloog in het gezelschap van de Frankfurter Schule bij wie Adorno
gehabiliteerd is. Tillich, ook geinspireerd door Schelling, meent uitdrukkelijk dat,
hoewel het begrip van de schepping en dat van de erfzonde niet met elkaar samenvallen, feitelijk schepping altijd een val inhoudt. Hij formuleert deze these om de
gedachte aan een utopie te verwerpen: "There was no utopia in the past, just as there
will be no utopia in the future. Actualised creation and estranged existence are
identical.....If God creates here and now, everything he has created participates in
the transition from essence to existence. He creates the newborn child; but if created,
it falls into the state of existential estrangement. This is the point of the coincidence
of creation and the Fall. 83 Bij Tillich dreigt de schepping en de erfzonde samen te
vallen omdat de schepping gezien wordt als een overgang uit de sfeer van de zuivere
essentie, de idetle mogelijkheden, in de sfeer van de beperkende existentie. Deze
overgang is bovendien irrationeel.
De gedachte van een val van de werkelijkheid, van een catastrofe heeft Adorno
niet alleen in de "Negative Dialektik" maar reeds vele jaren daarvoor in de "Dialektik der Aufldbrung" neergeschreven. Daar betreft deze val de natuur en de gedachte
van een wederopstanding van de natuur aan het einde der tijden! Het sprookje van
het geluk van de dieren en daarmee van een natuur die haar ogen opslaat, wordt
verteld tegen de achtergrond van een gevallen natuur: «Jedes Tier erinnert an ein
abgrundiges Ungluck, das in der Urzeit sich ereignet hat. Das Miirchen spricht die
Ahnung des Menschen aus. Wenn aber dem Prinzen dort die Vernunft geblieben war,
so dass er zur gegebenen Zeit sein Leiden sagen und die Fee ihn erl6sen konnte, so
bannt Mangel an Vernunft das Tier auf ewig in seine Gestalt, es sei denn das der
Mensch, der durch vergangenes mit ihm eins ist, den er16senden Spruch findet und
durch ihn das steinerne Herz der Unendlichkeit am Ende der Zeiten erweicht. . 84
Juist van Adorno zou je verwachten dat hij de natuur in haar anderszijn van de
mens zou waarderen! Proberen we deze toedracht van een gevallen en utopisch

82. Vgl. Hent de Vries, Theologie im Pianissimo & zwischen Rationalitat und Dekonstruktion, Kok,
Kampen 1989, blz. 131.
83. Paul Tillich, Systematic Theology, vol.two, James Nisbet, London 1960, biz.50.
84. Dialektik der Aufklarung, a.w. biz.285.
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herstelde natuur nog wat nader te verklaren vanuit de verhouding van de natuur tot
het kunstwerk bij Adorno.
In het kunstwerk, zo zei Adorno, slaat de natuur de ogen op. Maar, zo hebben
we gesteld, in het kunstwerk is de natuur zo "gemaakt" door de mens terwijl het
kunstwerk dit gemaakt zijn tegelijkertijd verbergt. In het kunstwerk eigent de mens
zich, traditioneel gezien, de natuur, de anorganische stof, toe door haar met het
ide8le zo te bezielen dat deze de mens vanuit zichzelf redelijk aankijkt
De toeschouwer wordt verrast door deze «andere" idealiteit van het kunstwerk,
die hij niet als de zijne herkent, omdat het kunstwerk hem deze toont, a.h.w.
naadloos in de mate waarin het zijn gemaakt zijn verbergt. Daarom kan in die
ervaring de mens zichzelf vergeten en beleeft hij zijn idealiteit als de andere van
zichzelf, nl. als die van de stof zelf die daarvoor wel de ontvankelijkheid is. Hij
wordt verrast met zichzelf zonder dat hij deze verrassing als zodanig herkent.
Verabsoluteert men deze ervaring van het kunstwerk dat zijn gemaakt zijn
verbergt tot het kunstwerk dat zijn gemaakt zijn overstijgt, en past men dit model toe
op de natuur, dan verschijnt de natuur als een sprookjesachtige idealiteit die geheel
anders is dan de menselijke rationaliteit. De mens kan in de estheticistische ervaring
zichzelf hierin vergeten, omdat hij niet wil weten dat hij de bron ervan is. In de
resurrectio naturae, het ontwaken van de betoverde prins in het dier, verwacht
Adorno dat de natuur als altijd at volledig aangepast verschijnt aan de mens. Het
anderszijn van de natuur hoeft niet meer overwonnen te worden. Deze estheticistische
idealiteit van de natuur is dan het "andere" van de mens dat toch met hem verzoend
is. De zelfprojectie in de natuur wil Adorno niet herkennen.

2.2 Mogelijkheid en werkelijkheid: de intercisio contemplationis
Bekijken we Adorno's visie op de geschiedenis van de zelfrealisering van de mensheid en daarmee samenhangend de verhouding van mogelijkheid en werkelijkheid
vanuit Hegel, dan blijkt dat we te doen hebben met de "schdne Seele". De werkelijkheid is het verraad van de mogelijkheden. De mogelijkheden van de mens blijven
altijd het "andere" van zijn feitelijke werkelijkheid. Hegel kent natuurlijk ook de idee
dat de feitelijkheid hier en nu, die onze keuze bepaalt, een verlies aan volheid van
mogelijkheden betekent. Maar dit verlies is tegelijkertijd de winst van onze zelfrealisering. Juist in verband met het einde van de kunst bekritiseert hij de romantische
opvatting van de genialiteit en de innerlijkheid als het onvermogen zich te kunnen
incarneren in de feitelijkheid.
Hegel spreekt over zelfrealisering als «sich punktualisieren" hier en nu. Dat is
incarnatie, kruis en verrijzenis tegelijk voor Hegel: "Stirb und werde!" Buiten de
volheid van zichzelf kunnen treden, dit zelfverlies accepteren is de winst van de
werkelijkheid. Psychologisch illustreert Hegel deze opdracht heel mooi aan de hand
van de heldinnen van Shakespeare's toneelstukken en vervolgens aan de figuren in de
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Duitse "Bildungsroman". Van een Julia zegt Hegel dat zij een rijk, in zich gesloten
innerlijk heeft dat nog niet verwikkeld is in een netwerk van bijzondere interessen en
beperkte doelstellingen, maar: "FOr ein in sich so geschlossenes Gemilt muss nun
aber ebensosehr eine Zeit kommen, in welcher es an einem bestimmten Punkt seiner
inneren Welt ergriffen wird, in eine fors Leben bestimmende Empfindung seine
ungeteitte Kraft ganz hineinwirft, mit unzersplitterter Starke hieran hUngt und
glucklich wird oder haltungslos untergeht.„83 Wanneer een dergelijk uittreden niet
lukt, stelt Hegel: «Es bleibt den grausamen Widerspruch ausgesetzt (...) keine
BrOcke zu haben, sein Herz und die Wirklichkeit zu vermitteln. M 86
Adorno staat op zijn manier heel duidelijk in deze gruwelijke tegenspraak, juist
omdat hij bepaalde consequenties die Hegel uit de overwinning van de tegenspraak
trekt, wil vermijden. De overwinning van de abstracte, "sehnsOchtige" verhouding
tot de werkelijkheid resulteert in een werkelijkheid die Hegel beschrijft in zijn
interpretatie van het subject van de «Bildungsroman": «Denn das Ende solcher
Lehrjahre besteht darin, dass das Subjekt sich die Harner abliiuft, mit seinem
WOnschen und Meinen sich in die bestehenden Verhiiltnisse und die VernOnftigkeit
derselben hineinbildet, in die Verkettung der Welt eintritt und in ihr sich einen
angemessenen Standpunkt erwirbt. Mag einer sich noch soviet mit der Welt herumgezankt haben, umhergeschoben worden sein, zuletzt bekommt er meistens doch sein
Miidchen und irgend eine Stellung, heiratet und wird ein Philister so gut wie die
anderen auch (...) und so ist der ganze Katzenjammer der ubrigen da:n
Dat deze bestaande verhoudingen nu net de «vernunftige" zouden zijn, is voor
Adorno onverdragelijk. We hebben Hegels kritiek op de romantische cultus van het
genie en het innerlijke zijn "intercisio contemplationis" genoemd. Hegel meende dat
het subject uit moest treden uit de narcistische spiegeling van zijn eigen innerlijk. Hij
verwijt aan de filosofie van het «andere" precies dat wat Adorno aan het identiteitsdenken verwijt, nl. verabsolutering van het subject. De "werkelijkheid" wordt alleen
het andere van het subject, omdat dit subject de bestaande werkelijkheid niet als zijn
wereld erkent en zich in zijn eigen wereld opsluit. Hij is constant met zijn mogelijkheden bezig. Dat is voor Hegel identiteitsdwang.
Hegel bespot de mening van de Romantiek dat deze steeds in zich zelf gelijk
blijvende naturen de hogere zou zijn: "Das Interesse fOr dergleichen Subjektivitiiten,
die immer nur in sich selber bleiben, ist ein leeres Interesse, wie sehr jene auch die
Meinung hegen, die h6heren reineren Naturen zu sein, welche das G6ttliche, das so
recht in den innersten Falten stecke, in sich hervorbriichten und recht im Negligt

85. Hegel, Voriesungen Ober die Asthetik, bd. II, a.w. biz.205.

86. A.w. blz.207.
87. A.w. biz.220.
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sehen liessen."88 Hegels kritiek staat duidelijk in verband met de ontdekking van de
puberteit en de adolescentie in de romanliteratuur van zijn tijd.
Hegels "interciso contemplationis" is een oproep zich los te maken uit de narcistische zelfspiegeling en tot acceptatie van het bestaande als enige plaats van zelfverwerkelijking. In het bestaande toont de mens zijn substantialiteit. Niet alleen de
moraal, ook de kunst krijgen daar alleen een substantiele inhoud waardoor subjectiviteit meer is dan subjectieve willekeur.
De term en het begrip van de intercisio contemplationis hebben we aan de
scholastieke denkwereld ontleend. Maar de zin van deze scholastieke filosofie
manifesteert zich ook nog in confrontatie met de filosofie van Adorno. In het eerste
hoofdstuk hebben we gezien dat de metafysische schoonheidservaring als een
volmaaktheidservaring van de dingen een oproep is de werkelijkheid praktisch aan
deze volmaaktheid toe te laten komen. De volmaaktheidservaring is een opgave om
de aanvankelijke volmaaktheid van alle werkelijkheid, m.n. van de mens, tot volle
..
ontplooting te brengen. Maar Adorno kent de mens en de mensheid, d.w.z. de
bestaande mens(heid) niet als een aanvankelijke volmaaktheid die ontwikkeld moet
worden! Door het «Daseiende" naar beneden te halen, blijft Adorno aan positiviteit
niets anders over dan de schoonheidservaring van het kunstwerk die daardoor
absoluut dreigt te worden.
Absoluut geworden is de schoonheidservaring een bedreiging van de praxis omdat
ze de werkelijkheid laat verschijnen alsof ze altijd al goed is en niet meer veranderd
en verbeterd hoeft te worden. De moeilijkheden die daaruit voortvloeien, hebben we
in de behandeling van zijn esthetica gezien. Daarom "mag" kunst eigenlijk niet. Het
slechte bestaande noopt de mens zin te zoeken in de esthetische ervaring, terwijl deze
ervaring het bestaande steeds weer als zinloos laat verschijnen. De kunstschoonheid
is een abstracte oproep tot verandering. Ze «is" zelf geen vorm van schoonheid, een
volmaaktheid, die boven zich uit verwijst naar de "schoonheid" van het zijnde.
Voorzover ze daarnaar verwijst als naar de utopie overstijgt ze zichzelf radicaal zodat
ze overbodig wordt. De relativiteit van de kunstschoonheid wordt opgeofferd aan de
utopische eenheid van mens tot mens en van de mens tot de natuur.
Adorno kent geen schoonheidservaring die een oproep is de werkelijkheid te
verbeteren, omdat de werkelijkheid een aanvankelijke volmaaktheid is en daarmee
een schoonheid heeft die tot volle uitstraling moet komen. De schoonheidservaring
die de werkelijkheid als nader te ontwikkelen bevestigt, wortelt in de liefde als de

perfectie van het handelen!
Een aantal motieven uit deze gedachtengang kent Adorno wel en we vinden deze
wanneer hij zich op Goethe beroept.
We gaan dan nu over naar de verhouding tussen het bestaande en de utopie als
een van natuur en genade. Adorno kan het natuurlijk niet bij twee werelden laten. De

88. A.w. bd. I, biz.314.
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utopie en het bestaande moeten bij elkaar komen, maar ze komen niet precies als zich
verwerkelijkende eenheid bijeen. Er blijft een uitwendigheid en een negatieve
bepaling van de verhouding over, die Adorno doet kiezen voor de terminologie van
natuur en genade.

2.3 Mogelijkheid en werkelijkheid: natuur en genade
"Kein Gluck, das nicht dem gesellschaftlich konstituierten Wunsch Erfilltung
verhiesse, aber auch keines, das nicht in der Ermllung das Andere verhiesse.„89 De
utopie is de vervulling van het bestaande, maar die vervulling belooft een moment
dat er boven uitgaat. Die vervulling, zo blijkt, is eigenlijk zelf een moment dat boven
het bestaande uitgaat. Adorno blijft van mening, dat de wereld in staat van verlossing
dezelfde is als deze, maar dan geheel anders!
Adorno beroept zich hiervoor op Goethe. In zijn interpretatie van Goethe wordt
iets duidelijker hoe Adorno's seculier omgaat met religieuze begrippen. De bestaande
werkelijkheid, de werkelijkheid van het heerszuchtige autonome denken is van zich
uit niet in staat zijn verlossing en vervulling te bereiken. Deze moet in zekere zin op
haar afkomen.
In een interpretatie van de slotscbne van Goethe's Faust gaat Adorno nader in op
de bekende woorden: "Nur wer strebend sich bemuht, den k6nnen wir erlasen...Und
hat an ihm die Liebe gar/von oben teilgenommen,/ begegnet ihm die selige Schar/
mit herzlichem Willkommen." Adorno interpreteert de vervulling van dit menselijke
streven niet als een resultaat van dit streven zelf, maar als een voltooiende accidentaliteit, die aan dit streven toevalt. Het streven ziet Adorno als de burgerlijke rede, als
het heerszuchtige denken waardoor de mens in de slechte natuursamenhang van
onderdrukken en onderdrukt worden terechtkomt.
De verlossing door de dedname van de liefde is een hogere instantie die inbreekt
en voltooit tegelijk, zowel van buiten komt als een nieuwe kwaliteit is van de
bestaande werkelijkheid: "Eine h6here Instanz gebietet der Immergleichheit. Das ist
die Gnade, auf welche das trockene > gar < verweist; wahrhaf jene die vor Recht
ergeht; an der der Zyklus von Ursache und Wirkung zerbricht. Der dunkele Drang
der Natur steht ihr bei, aber gleicht ihr nicht ganz. Die Antwort der Gnade auf das
Naturverhiltnis, wie immer auch in diesem vorgedacht, springt doch umschlagend als
neue Qualit t hervor und setzt in die Kontinuit die Z8sur. "90 Het antwoord van de
genade verbreekt de samenhang van het «Immergleiche". De natuur heeft een drang
in zich boven zich uit te komen en helpt de genade, maar is niet zelf de genade.

89. Veblens Angriff auf die Kultur, in: Prismen, a.w., biz.87.
90. Zur Schlussszene des Faust, in: Noten zur Literatur, bd. II, a.w. biz.136.
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Deze komt, hoezeer ook door de natuur venvacht en voorbedacht, als iets nieuws.
De oude orde uverdwijnt" dan in de nieuwe.
In zijn collegedictaten, door anderen genoteerd en uitgegeven onder de titel
"Philosophische Terminologie", gaat Adorno nader in op deze verhouding van het
streven dat op zich moet mislukken en wiens lukken, "Es ist gelungen", alleen door
een genadevolle daad van de mater gloriosa gerealiseerd wordt. Adorno verwijst voor
deze idee van genade naar theologen als Luther, Pascal en Augustinus. De verwijzing naar Augustinus gebeurt in een bespreking van de Platoonse theorie van het
moment van «enthousiasme", het niet-begrippelijke, in het menselijk kennen. Adorno
tussen de genadeleer en
"keine blosse Analogie!"
trekt een duidelijke analogie
wat hij noemt het mystieke element in de Platoonse kentheorie: "Schon in fruhen
patristischen Zeiten spielte dieser Begriff der gr6sste Rolle, als er wesentlich
vermittelt durch Augustin wurde, der auf Platon und dann den Neuplatonismus
zurOckgeht; die Theologen wie Luther und vor allem Pascal sind von der platonischaugustinischen mystischen Tradition hergekommen. Mystisch eben deshalb, weil hier
es doch gleichzeitig an
dem Subjekt ein Wissen in sich selbst zugemessen wird, das
"91
soil
kOnnen.
aus
nicht
haben
sich selber und nur von sich
Adorno wordt zelf echter geen theoloog in de zin van Luther of Pascal Hij
interpreteert de idee van het streven in Goethe's Faust, terecht of ten onrechte, dat
laten we buiten beschouwing, vanuit zijn opvatting van de natuur. Uiteindelijk komt
het streven van de mens tot rust in de erkenning van zijn natuurgebondheid aan de
teruggekomen natuur.
Het kennen ligt blijkbaar ingebed in een intuitief, van buiten komend moment.Ook in het handelen zien we deze toedracht. Adorno heeft heel goed beseft dat
in iedere gelukte handeling en in ieder kennen van de mens iets meer tot uitdrukking
komt dan door het kenproces en de handeling zelf absoluut waargemaakt kan worden.
Daarom zegt Adorno van de tegemoetkoming van de liefde aan het menselijk streven:
"wie wenn das AOsserste, wonach die Dichtung tastet, zum Streben nur als erg nzendes Akzidenz zumilt."92
Vanuit de Scholastiek zou men zeggen dat in iedere gelukte kenact en zedelijke
handeling de mens aan zichzelf toevalt als een gelukt-gelukkig wezen. Dat is de bron
van de schoonheidservaring. Wat de mens als doel van zijn streven toevalt is de
voltooiing en ervaring van het begin. De mens is een gelukt wezen daarom kan hij
streven naar zelfverwerkelijking. Dit streven is daardoor geen leeg of machteloos
streven. Wat van buitenaf komt, is het begin dat volledig intiem is aan de mens. De
vervulling door de genade in de "visio beatifica" vervult nog zelf de schepselijke
structuur van streven en lukken ten volle, Vanuit Adorno gezien, bestaat de mens als
-

-

91. Theodor Adorno, Philosophische Terminologie bd. II, hrsg. Rudolf zur Lippe, Suhrkamp,
Frankfurt 1974, biz.287-288.
92. Zur Schlussszene des Fausts, a.w., biz. 134.
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dit gelukte wezen nog niet. De mens is geen aanvankelijke volmaaktheid die gerealiseerd moet worden. De utopische denkwijze zegt veeleer dat de mens als gelukt
wezen enerzijds door de mens zelf gerealiseerd moet worden - de ware mensheid
als opgave van de slechte mensheid - maar anderzijds op de mens af moet komen.
In zijn opstel "Zum Klassizismus von Goethes Iphigenie" geeft Adorno nog een
variatie op dit thema. Hier maakt hij tevens iets duidelijk van zijn, door Walter
Benjamin geinspireerde seculiere religie. In dit artikel ziet Adorno de hoop als een
teken van het ontsnapt zijn aan de natuurbeheersing. De hoop wordt door hem niet
gezien als een menselijk gevoel, dat als zodanig ook aan het slechte bestaande
geketend zou zijn, maar als een ster die voor de mensheid opgaat en zo a.h.w.
ingrijpt in haar beheersingsdrang: "Hoffnung gebietet dem Machen, Herstellen
Einhalt, ohne das sie doch nicht ist."e Deze hoop kan de mens inspireren tot een
niet-activistische houding van de mens, tot een gebaar van overgave zonder daarin
zichzelf op te geven: «Es gilt einer Gebiirde die sich ergibt, anstatt auf sich zu
9,94
pochen, aber auch ohne zu entsagen.
Adorno's eigen streven is heel erg duidelijk. Adorno wil arbeid en rust, activistisch streven en afronding, weerstandsoverwinning en overgave kunnen verzoenen.
Adorno interpreteert Faust tegen de achtergrond van de burgerlijk-faustisch strevende, arbeidende en calculerende rede. De verhouding tussen het maken en dat wat een
halt toeroept aan alle maken, wordt echter negatief geformuleerd.
We hebben te doen met een verzoening die het streven, die de zelf verwerkelijking overslaat, zodat ook de vervulling abstract blijft en mede daarom van buiten af
moet komen.
Adorno interpreteert de vervulling van het streven van Faust, aan het slot van zijn
artikel over Goethe's Faust in het licht van Goethe's «Wanderers Nachtlied": "Ober
alle Gipfel ist Ruhe,/ in alle Wipfeln spurest du /kaum einen Hauch/ Die V8gelein
schweigen im Walde, / Warte nur, balde,/ Ruhest du auch." Deze rust hoort
eigenlijk alle streven achter zich te laten. Deze opvatting kunnen we nog iets
verduidelijken in de laatste paragraaf. Wel hebben we reeds in het hoofdstuk over het
begrip en de esthetische ervaring een tekst uit de Minima Moralia geciteerd;" Rien
faire comme une bBte, auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen,
> sein sonst nichts, ohne weitere Bestimmung und ErfOllung < k6nnte an Stelle von
Prozess, Tun, Erfullen treten und so wahrhaft das Versprechen der dialektischen
9,95
Logik einl6sen, in ihren Ursprung zu mOnden.
De verhouding van passiviteit en activiteit die Goethe in zijn werk gestatte geeft
tussen het streven van de mens en de eraan toevallende vervulling, is voor Adorno
een manifestatie van een geslaagde verzoening van Verlichting en theologie, waarin

93. Zum Klassizismus von Goethes Iphigenie, in: Noten zur Literatur IV, a.w. biz.513.
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95. Minima Moralia, a.w. nr. 100, blz.208.
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geheel volgens de voorstellingen van Walter Benjamin het sacrale in het profane is
binnen gegaan: "Auf seiner obersten Erhebung erreicht das Goethesche Werk den
Indifferenzpunkt von Aufkl ung mit einer heterodoxen Theologie, in der Aufklarung
sich auf sichselbst besinnt, und die errettet wird, indem sie in Aufkliirung verschwindet."96 Adorno zou Adorno niet zijn wanneer hij zijn visie op Goethe niet met een
geweldige paradox zou besluiten: de Verlichting wordt gered doordat ze in Verlichting verdwijnt. De Verlichting die nog in de antinomische dialectiek staat, bezint
zichzelf en wordt opgeheven, niet in een religie of theologie, maar in de «ware"
Verlichting. De eigen aard van deze "ware" Verlichting blijft in duisternis gehuld.
Adorno's gebruik van de termen «verlossing", 'sval", "schepping en erfzonde",
"jongste dag", dnatuur en genade" in een theorie over geschiedenis en vooruitgang
is zelf de toepassing van deze combinatie van Verlichting en heterodoxe theologie.
Wanneer Adorno Goethes werk als een vorm van "theologie" beschouwt, dan kan
natuurlijk ook het joodse element niet ontbreken. De slotscene van Faust, het chorus
mysticus, wordt door Adorno als een vorm van joodse mystiek gezien. De slotwoorden luiden: «Alles Vergiingliche/ ist nur ein Gleichnis;/ das Unzuliingliche,/ Hier
wird's Ereignis;/ das Unbeschreibliche,/ Hier ist's getan;/ Das Ewig-Weibliche/
Zieht uns hinan. " Dat het toch lula, dat het bestaande meer is dan het slechte
bestaande, dat het op de een of andere manier aangevuld wordt, dan "gebeurt" het,
dan wordt het onbeschrijfelijke gedaan.
Adorno verbindt deze strofen met de joodse mystiek, of Goethe dit nu zelf wilde
of niet: "Sagt die mit Bedacht gewiihlte Bezeichnung Chorus mysticus in der
Schlussstrophe mehr als das vage Clicht einer Sonntagsmetaphysik, dann zitieren die
Sachgehalte, mochte Goethe es wollen oder nicht jOdische Mystik herbei (...)
vollends die Verse des Pater profundus: > 0 Gott beschwichtige die Gedanken,/
Erleuchte mein bedurftig Herz <..sind die einer chassidischen Stimme (...)".97
Wanneer de joodse mystiek er is, dan kan de muziek niet meer ver zijn. Adorno
heeft en die
verwijst naar Mahler die deze tekst in zijn Achtste Symphonie verwerkt
98
aan deze grote stof volgens Adorno eervol grandioos mislukt is.

3 Faust en de misantropie
Adorno probeert op velerlei wijzen de kloof tussen de utopie en het bestaande te
overwinnen. In absolute zin kan die kloof niet bestaan, maar de poging deze te
overwinnen blijft in een uitwendige, negatief geformuleerde verhouding steken. Wat
het streven realiseert, wordt niet duidelijk, wat de genade aanvult evenmin. De

96. Noten zur Literatur von Goethes Iphigenie, a.w. biz.514.
97. Zur Schlussszene des Fausts, biz. 132-133.
98. T.a.p. Vgl. Adorn„, Mahler, biz.283 e.v.
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moeilijkheid precies de verwerkelijking van de utopie te denken, geeft aan dat de
utopie eigenlijk altijd al had moeten zijn. Dat de werkelijkheid van nu niet utopisch
is, laat daarom een "val" vermoeden. Die «val" van zowel de geschiedenis als de
natuur betekent niet meer dan dat de werklijkheid hier en nu, zowel van de mens als
de natuur, niet geaccepteerd wordt.
Vanuit die val is de utopie bijna onvoorstelbaar, omdat ze door iedere voorstelling in de gevallen werkelijkheid wordt getrokken. Wanneer de utopie gerealiseerd
kan worden, moet ze eigenlijk niet zozeer het bestaande vervullen, maar in de
vervulling de verhouding tot het bestaande opheffen. Deze moeilijkheden komen
uiteindelijk daaruit voort dat Adorno het transcendente tot een andere wereld maakt.
Die wereld, absoluut geworden, staat dan boven alle mogelijkheden en feitelijkheden
van de bestaande wereld
De term transcendentie slaat op een «Verfassung der Welt" in een heel radicale
zin. In de "Meditationen zur Metaphysik", aan het einde van de "Negative Diatektik" stoot Adorno op een aantal consequenties van de vooruitgang en de utopische
vervulling die hij niet uit de weg gaat. Wanneer de mensheid zijn ware wezen pas
in de toekomst realiseert, dan komen de generaties uit het verleden nooit aan hun
ware wezen toe! Daarom kan de ware, verloste mensheid, volgens Benjamin, geen
eindresultaat van een voortschrijdend proces zijn. Ze is transcendent t.o.v. alle fasen
van de geschiedenis. Wat is vervolgens de plaats van het verleden in deze utopie?
Adorno zoekt weer zijn aansluiting bij bepaalde aspecten van de metalysische
ervaring die hij aan alle positivistische onmythologisering wil ontrukken en deze aan
het denken, niet als een argument, maar juist als een ervaring wil voorhouden: «Was
von Entmythologisierung nicht getroffen wOrde, ohne sich apologetisch sich zur
VerfOgung zu stellen, wiire kein Argument - dessen Spiire ist die antinomische
schlechthin - sondern die Erfahrung, dass der Gedanke der sich nicht enthauptet, in
Transzendenz mOndet, bis zur Idee einer Verfassung der Welt, in der nicht nur
bestehendes Leid abgeschafft, sondern noch das unwiderruflich vergangene widerrufen wiire. "99
Adorno wil een universele "Widergutmachung" waarin niet alleen alle leed in het
aangezicht van de vervulling uitgewist, maar eigenlijk herroepen is. Dat wat onherroeplijk voorbij is, moet herroepen worden. Het verleden als verleden is uitgewist,
het bestaande is ongedaan gemaakt.
De utopie als vervulling van het bestaande heft radicaal de verhouding van het
bestaande en de utopie op. Dan ontstaan de twee werelden opnieuw. Want de vraag
naar de zin van het bestaande laat zich des te scherper voelen.
Het aan vertwijfeling grenzende pessimisme van Adorno wordt mede veroorzaakt
door de gedachte dat transcendentie een andere "Verfassung der Welt" is. Deze
opvatting maakt van de komende wereld een altijd al volmaakte wereld in het licht

99. Negative Dialektik, a.w. blz.395.
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waarvan de gewone, nog te maken en altijd nog te vervolmaken wereld de hel dreigt
te worden. Maar hebben we in de toekomstige wereld nog weI met een wereld te doen,
wanneer de verhouding van mogelijkheid en werkelijkheid zo radicaal, van verleden
en toekomst, is opgeheven. Juist in verband met de transcendentie van God t.o.v. de
verhouding van mogelijkheid en werkelijkheid moeten we hierop nog terugkomen.
In Adorno's geschiedenisfilosofie hebben we te doen met een vorm van «binnenwereldse mystiek" waarin de wereld verabsoluteerd wordt tot het absoluut goede, dat
alle afstand en wording achter zich laat en tot het absoluut slechte voor zover het
goede nog gerealiseerd moet worden. Goethe's «mystieke" visie van het .gelukte"
ogenblik wordt tehulp geroepen. Dit «mystieke" moment is natuurlijk ook in de
scholastieke als in de Hegeliaanse filosofie aanwezig. Maar in deze filosofieEn is dit
moment altijd al gerealiseerd, volgens de scholastieke filosofie in de schepping en
volgens de Hegeliaanse in de incarnatie. Beide filosofieen hebben de bedoeling
daarmee de wereld open te houden voor menselijke zeliverwerkelijking, die bij
Adorno verdwijnt. Niet voor niets was de volgende regel van de dichter Trakl, de
dichter "ohne den ich mir meine geistige Existenz nicht vorstellen kann", Adorno's
lijfspreuk: "Ach wie scheint denn alles Werdende so krank."100
Deze binnenwereldse mystiek, Adorno's joods-duitse religie van de humaniteit,
dreigt het tegengestelde te worden van wat Adorno wil realiseren. Adorno wil, met
Benjamin, theologische en sacrale motieven dienstbaar maken aan de seculariteit en
ze materialistisch uit de hemel halen en ze binnen laten dringen in de porien van de
dagelijkse werkelijkheid.
Wat in feite gebeurt is dat Adorno de dagelijkse zinvolle structuur van de
werkelijkheid, van wording en zelfverwerkelijking kapot maakt, zodat de genade,
theologisch gesproken, maar een goedkope genade genoemd kan worden.
Vanuit een scheppingsmetafysica gezien, kan Adorno zichzelf en de werkelijkheid
om hem heen niet waarderen als een gelukte gave, d.w.z. als een zinvolle opgave tot
zelfverwerkelijking, die natuurlijk nooit af is omdat de mens als eindige werkelijkheid altijd gekenmerkt blijft door de structuur van altijd te voltooiien mogelijkheid en
werkelijkheid. Iedere verwerkelijking getuigt zodoende van deze zinvolle mogelijkheid, maar laat tevens de onafgerondheid zien.
De genade vervult vervolgens deze onafgerondheid, nog helemaal boven de
mogelijkheden tot zelfverwerkelijking van de mens uit. Adorno ziet, vanuit deze
visie, het doen en laten van de mens als een onmogelijke poging boven zijn bestaande, «slechte" zelf, uit te komen en verwacht vervolgens, in de nieuwe ware mensheid, zijn eigen mogelijkheid tot zelfrealisering als altijd al volledig verwerkelijkt,
genadevol geschonken te krijgen. Dat is wereldvlucht.

100. Vgl. Peter von Haselberg, Wiesengrund-Adorno, a.w. biz. 17 en Karl Beck, Kritische Theorie

" und Theologie, in: Theologische-Praktisches Quartalschrift, 119 (1971), heft. 3, blz.212220, biz.218.

Vooruitgang en utopie

439

Niet alleen is Adorno's bestaande wereld, de schepping hier en nu, niet zo
onmenselijk als Adorno denkt, maar ook is Adorno's utopie niet zo goed als hij
denkt. Voorzover ze de structuur van mogelijkhed en werkelijkheid overslaat, kent
deze werkelijkheid, net als de "bestaande", geen enkele openheid voor de mens. De
utopie is even onmenselijk als de bestaande werkelijkheid voor de mens die zichzelf

wil verwerkelijken.
Adorno's sympathieke pleidooi voor een niet activistische beheersende maar voor
een mimetisch receptieve houding t.o.v. de werkelijkheid, is, juist omdat deze
houding niet voor de bestaande maar alleen voor de toekomstige goede en nieuwe
werkelijkheid, de utopie, geldt, heel erg dubbelzinnig. Als negatie van de bestaande
werkelijkheid is dit pleidooi net zo goed de totale faustische opstand.
De verdediging van de mogelijke mens leidt tot misantropie tegenover de
bestaande mens: «Wenn es einem um das zu tun ist, was mit dem Menschen maglich
wiire, so kann man den wirklichen Menschen nur schwerlich gut bleiben. Es ist
schon so weit gekommen, dass Menschenfreundlichkeit beinahe ein Index von
Gemeinheit ist.... Die Gemeinheit der Menschenfreundlichkeit dOrfe darin stecken,
dass die GOte einen Vorwand ist, an den Menschen genau das zu bejahen, wodurch
sie sich nicht bloss als Opfer sondern als virtuelle Henker selber bewiihren. 7,101
Ook Kant kende de misantropie als de verleiding zich terug te trekken uit de mensenwereld, wanneer men de feitelijke mens beoordeelt in het licht van de mogelijke
mens. De treurigheid over wat de mensen elkaar aandoen, kan groter zijn dan het
genoegen van de omgang met hen. De mens verdient alleen liefde voor zijn welwil102

lendheid, niet voor zijn gedrag.
Adorno radicaliseert deze misantropie. Goed zijn voor de mensen betekent hen
bevestigen in hun slechtheid! Adorno meende in een discussie met Fromm over de
psycho-analyse, dat patienten in de psycho-analytische praktijk niet bevestigd of
tegemoetgekomen mochten worden, maar eerst radicaal «verelendet" moesten worden
opdat dan ten laatste aan het eind van de depressie het licht zou doorbreken!'03
Zijn misantrope humaniteitsreligie is een messianisme zonder inessias, kent een
erfzonde zonder duivel, wil een verlossing zonder verlosser en een genade zonder
God. De mens dreigt daardoor zelf God en de duivel, de utopie en het bestaande,
tegelijkertijd te worden. Beiden zijn hem teveel. We willen proberen de bedoeling
van Adorno met deze "onmogelijke" opvatting van de mens te doorgronden wanneer
we haar confronteren met Adorno's opvatting van de Godsidee, m.n. bij Kant en
Hegel.
Het laatste woord over Adorno, het leed en het kwaad hebben we nog niet
gesproken.

101. Wiggershaus,a.w. biz.301.
102. Mertens, a.w. biz.37.
103. Wiggershaus, a.w. biz.300.

3 God en de verrijzenis van het lichaam

1.1 Metafysica na Auschwitz
In de «Meditationen zur Metaphysik" bespreekt Adorno de drie grote themata van de
traditionele metafysica specialis, nl. God, de wereld en de ziel. Deze themata worden
op de basis van een historische ervaring behandeld, de ervaring van Auschwitz. De
mogelijkheid van metafysica na Auschwitz staat op het spel. Deze mogelijkheid
wordt door Adorno heel dubbelzinnig geinterpreteerd. Enerzijds zou men alle
metafysica na Auschwitz voor waardeloos willen verklaren omdat ze op geen enkele
manier in staat is geweest de gebeurtenis van Auschwitz te voorkomen, anderzijds
zou het verdwijnen van alle metafysica de definitieve bevestiging van Auschwitz
betekenen, omdat daarmee het perspectief van transcendentie verdwenen zou zijn.
Maar de plaats van God, de wereld en de ziel zijn wel veranderd na Auschwitz.
Reeds in de Minima Moralia stelt Adorno dat de wereld na Auschwitz de wereld
is na de ondergang van de wereld. We staan voor het objectieve einde van de
humaniteit. Het gewoon doorgaande leven verdoezelt het feit dat het leven afwezig
is. Adorno spreekt over een "Gesundheid zum Tode". Wanneer Auschwitz niet het
einde van de humaniteit betekent, waar wacht men dan nog op: "Was heute geI 104
schieht, mOsste > Nach Weltuntergang < heissen.
De wereld waarin metafysica bedreven wordt, is dus de wereld na de ondergang
van de wereld. Ook de leer van de onsterfelijkheid van de ziel is veranderd omdat
door Auschwitz de dood de dood niet meer is: "Seit Auschwitz heisst der Tod
fOrchten, Schlimmeres fOrchten als den Tod."105 Auschwitz is voor Adorno geen

geisoleerd feit, maar de consequentie en de negatieve voltooiing van de moderne
westerse cultuur. Auschwitz heeft aan de dood alleen maar voltrokken en voltooid
wat de moderne cultuur zelf al geinitieerd had. In de "Minima Moralia" citeert
Adorno met instemming de woorden van Charles Pdguy uit 1907: «Le monde
moderne a rtussie a avilir ce qu'it y a peut-Btre de plus difficile d avilir au monde,
parce que c'est quelque chose qui a en soi, comme dans sa texture, une sorte
particulibre de dignitt, comme une incapacitd singulibre d' Btre avili: it a avili la
mort."'06 De moderne cultuur heeft het bestaan de dood, die zijn eigen waardigheid
heeft, te vervuilen.

104. Minima Moralia, nr. 33, biz.61.

105. Negative Dialektik, a.w. biz.364.
106. Minima Moralia, nr. 148, biz.263.
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De huidige maatschappij heeft het individu zo functioneel vervangbaar gemaakt
dat de dood in de maatschappij als "quantitt ndgligeable" geintegreerd kan worden.
In het individuele leven kan de dood niet meer geintegreerd worden, maar moet wel
verschijnen als alleen maar iets vreemds. Rilke's gebed dat ieder toch zijn eigen dood
mag sterven, is totaal ouderwets geworden. In Auschwitz is de mensheid zelf
gestorven.

Erger dan doodgaan, was volgens Socrates, je ziel verliezen. Sinds Auschwitz
moet men vrezen zijn ziel, zijn humaniteit te verliezen. Adorno gebruikt zijn pleidooi
voor de individuele acceptatie en integratie van de dood niet als een argument tegen
de leer van de onsterfelijkheid van de ziel. Dit pleidooi geeft eerder aan de vraag
naar de onsterfelijkheid de juiste achtergrond.
Deze vraag moet volgens Adorno gesteld worden, wil de mens niet in vertwijfeling aan de wereld eindigen. Hoewel deze vertwijfeling zijn fundamentum in re heeft,
mag ze niet het laatste woord hebben. De metafysische ideeen geven eigenlijk aan dat
de vertwijfeling, hoe reeel gefundeerd ook, het laatste woord niet kan hebben. De
vertwijfeling is "unausdenkbar".
De dood kan niet het absolute zijn, want dan is alles uiteindelijk niets. Dan is er
geen waarheid; niet alleen de lust, maar ook de waarheid wil eigenlijk eeuwigheid.
Adorno richt zich dan ook tegen Heideggers opvatting dat de dood het "Dasein" als
zodanig zou konstitueren: "Gerade weil der Tod. nicht, wie bei Heidegger. die
Ganzheit des Daseins konstituiert, erfdhrt man, solange man nicht debil ist, den Tod
und seine Boten, die Krankheiten, als heterogen, ichfremd."'07 Men wrijft zich de
ogen uit bij de term «ikvreemd", want is de opheffing van het heerszuchtige ik niet
net een doelstelling van Adorno's filosofie! Maar juist de dood geeft Adorno aanleiding tot de gedachte of het "ik" of het subject tegenover het object ook niet iets
zelfstandigs heeft.
Dat de dood en zijn voorboden, de ziekten, ervaren worden als ikvreemd
bevestigt natuurlijk de positie van het ik tegenover de natuur. Het feit dat men moet
sterven verschijnt ook, zo meent Adorno, aan de ouder wordende mens, die de dood
in tekenen van zwakte voelt aankomen, als een door de eigen natuur veroorzaakt
ongeluksgeval met evenveel trekken van toevalligheid als een reBel ongeluk dat van
buiten op de mens afkomt. Daaraan ontleent Adorno een gedachte die in contrapunt
verloopt met zijn geliefde thesen van een voorrang van de objectiviteit t.a.v. het
begrippelijke en daarmee van de natuur tot het ik: «Das krdftig die Spekulation,
welche die Einsicht vom Vorrang des Objekts kontrapuntiert: ob nicht der Geist ein
Moment des Selbstiindigen, des Unvermischten habe, das frei wird gerade dann,
wenn er nicht seinerseits alles frisst und von sich aus die Todverfallenheit reprodu-

ziert. . 108

107. Negative Dialektik, a.w. biz.362.
108. A.w. biz.363.

442

Utopie en geschiedenis

Adorno ontleent het recht om te vragen naar de onsterfelijkheid van de ziel zowel
aan de dynamiek van het individuele leven als aan die van de mensheid. Geen
mensenleven dat zich open en vrij tot de objecten verhoudt, is toereikend genoeg om
dat te voltooiien wat in de geest als potentieel van ieder mens voor handen is. 109
Maar ook de mensheidsgeschiedenis zelf, zoals Adorno die concipieert, maakt de
vraag naar dood en onsterfelijkheid extra dringend. We hebben al eens de stelling
van Adorno geciteerd dat eigenlijk al het verleden leed herroepen zou moeten
worden. Wanneer het zo is dat in de toekomst de mensheid zijn ware wezen,
verlossing en vervulling bereikt, hoe kunnen dan de doden hieraan ooit deel hebben?
Deze vraag inspireerde, volgens Adorno, Kant toen hij toch vast wilde houden
aan de metafysische ideeen, waarvan hij de mogelijke kennis ondermijnd had: "Dass
keine innerweltliche Besserung ausreichte, den Toten Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen; dass keine ans Unrecht des Todes ruhrte, bewegt die kantische Vernunft dazu,
gegen Vernunft zu hoffen. Das Geheimnis seiner Philosophie ist die Unausdenkbar-

keit der Verzweiflung. "110
Dat de vertwijfeling niet ten einde toe te denken is, inspireerde Kant, volgens
Adorno, tot de dubbele stellingname dat hij enerzijds een absolute grens moest
trekken tussen het absolute en het zijnde, terwijl hij anderzijds meende dat alle
gedachten convergeren in het absolute, zodat hij zich niet bij die grens neer kon
leggen. Dat Kant zich genoodzaakt zag de metafysische ideeen te denken, terwijl hij
niet tot affirmatie van deze ideeen kan overgaan, is kenmerkend voor de waardigheid
van de Kantiaanse filosofie.
Adorno geeft ook zelf geen affirmatieve theorie over de onsterfelijkheid van de
ziel, maar neemt het probleem als vraag mee in de vraag naar de mogelijkheid van
metafysica. De vraag naar de mogelijkheid van metafysica staat gelijk aan de poging
zich niet neer te leggen bij de feitelijkheid en is uitdrukking van de hoop dat het lage
en gemene niet het laatste woord kunnen hebben. Deze hoop vindt zijn expressie in
de transcendente ideeen van God, de onsterfelijkheid van de ziel en een andere
wereld. Deze ideeen krijgen bij Adorno de functie het negatieve tot op het bot toe te
laten en te doordenken, tot aan de twijfel aan deze ideeen zelf, terwijl het denken
daardoor in een vertwijfeling terecht komt die niet vol te houden is. Er is een
mislukken van het denken van het transcendente en er is tevens een mislukking van
het ontkennen van het transcendente. Maar beide vormen van mislukken hebben
tevens iets van een gelukkig mislukken.
Gelukkig kunnen we de vertwijfeling niet ten einde toe denken; het bestaande, het
feitelijke en daarmee alle laagheid kunnen niet het laatste woord hebben. En gelukkig
kunnen we het transcendente niet positief denken, want daarmee blijft het buiten de

109. A.w. biz.362.
110. A.w. blz.378.
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greep van het heerszuchtige denken dat in deze gelukkige mislukking tot zelfbezinning gedwongen wordt.
Met Adorno hebben we steeds de term "transcendentie" of «het transcendente"
gebruikt voor de metafysische ideeen. In Adorno's filosofie blijken de metafysische
ideeEn vaak samen te vallen in de idee van "iets" dat deze wereld overstijgt. Wanneer we de verhouding tussen de ideeen bekijken, dan blijkt deze er niet te zijn. Zij
staan allen voor «het andere". Bekijken we dit "andere" nader dan stoten we weer
op een voor Adorno typisch complex van problemen dat we al eerder zijn tegengekomen: Is dit "andere" een andere wereld, d.w.z. een nieuwe verhouding van mens tot
mens en van de mens tot de natuur, of is het het "Andere" van alle wereldse
verhoudingen.
Daarmee samenhangend treffen we weer het probleem van wording en zelfverwerkelijking aan. Horen deze, Hegeliaans gezien, thuis in het leven van het absolute
zelf of zijn zij kenmerken van de totaliteit van al het eindige, hetgeen meer met een
scholastieke visie in overeenstemming zou zijn? De problemen van streven en
vervulling komen weer naar voren.
Op een eigen wijze ontmoeten we dit complex van problemen bij Adorno's
interpretatie van Kants opvatting van de onsterfelijkheid van de ziel. We treffen
daarin een vermenging van de theoretische en praktische rede aan die uiteindelijk
verwijst naar een probleem met het marxistisch begrip van praxis. Op het spel staat
de idee van de zich door middel van arbeid, wetenschap en techniek producerende
mensheid.
De samenvatting van de metalysische ideeBn tot «het andere" maakt het Adorno
onmogelijk om, zoals Kant het wit, te onderscheiden tussen God als het oorspronkelijke hoogste goed en de "gelukkige" verhouding van mens en natuur na dit leven als
het afgeleide hoogste goed. Hier doet zich dus hetzelfde voor als bij de "Dialektik
der Aufkliirung". Daar hebben we gezien, in vergelijking met Kants «Kntik der
Urteilskraft", hoe God als de verbinding tussen de natuur en menselijke rede
verdween. In Adorno's omgang met de postulaten van de praktische rede merken we
dat God als oorzaak van de verbinding van intelligibiliteit en de natuur, d. i. de
eenheid van zedelijkheid en geluk als het hoogste goed voor de mens, verdwijnt.
Op dit punt komt de eindigheidsproblematiek heel scherp naar voren. Want nu
dreigt het afgeleide hoogste goed, de gelukkige verhouding van de mens tot de natuur
zelf absoluut te worden. De eindigheid van deze verhouding bepaalt o.a. de verhouding van rust en streven. Deze verhouding wordt m.i. een onmogelijke wanneer de
eenheid van mens en natuur tot een absolutum wordt verklaard. Bekijken we het
typische van deze constellatie van problemen, dan komt Adorno's eigen filosofie
hierin naar voren als een "dialectiek van de maakbaarheid".
We komen deze constellatie van problemen. m.n. de vermenging van de theoretische en de praktische rede, al tegen in Adorno's interpretatie van de godsidee en het
ontologisch godsbewijs
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1.2 Het ontologisch godsbewijs

«Er hielt an den metafysischen Ideen fest und verbot dennoch, vom Gedanken des
Absoluten, das einmal sich so verwirklichen kOnnen wie der ewige Friede, Oberzuspringen in den Satz, das Absolute sei darum. Seine Philosophie kreist, wie Obrigens
"lll
Meteen zij gezegd dat
wohl eine jede, um den ontologischen Gottesbeweis.
Adorno geen theorie heeft over de mogelijkheid speciaal van het ontologische
godsbewijs in relatie tot een ander godsbewijs, b.v. het kosmologische. Uit de
Kantiaanse en Hegeliaanse filosofie neemt Adorno gewoon het motief over van het
ontologische godsbewijs als het eigenlijke godsbewijs. De relatie die in de geciteerde
tekst, zonder nadere verklaring, gelegd wordt tussen de kenbaarheid van het absolute
en zijn verwerkelijking als de eeuwige vrede getuigt van een identificatie van de
theoretische rede met de praktische bij Kant.
Deze identificatie hebben we reeds gezien in de "Dialektik der Aufkliirung". In
de idee van de zichzelf door wetenschap en techniek realiserende mensheid vielen
Kants theoretische en praktische rede samen. De vereenzelviging van de ideeBn van
de theoretische met die van de praktische rede, die daaruit voortvloeit heeft Adorno
eens in zijn "Der Essay als Form" even terloops als duidelijk uitgesproken opstel:
"Was Kant inhaltlich als den Zweck der Vernunft einsieht, die Herstellung der
Menschheit, die Utopie, wird von der Form, der Erkenntnistheorie her verwehrt,
welche der Vernunft es nicht gestattet, Ober den Bereich der Erfahrung hinauszugehen, der im Mechanismus von blossem Material und unveriinderlichen Kategorie zu
dem zusammenschrumpft, was von je schon war." 12 De rede heeft dus bij Kant als
doel, zo meent Adorno, de "Herstellung" van de mensheid. De realisering van dit
doel wordt door de vorm van Kants kentheorie tegengehouden, omdat deze het niet
toestaat over de ervaring uit te gaan. De ervaring "krimpt" samen tot de feiten die
altijd al waren en biedt niets nieuws meer. Deze identificatie geldt voor de «negative
Dialektik" en voor alle uitspraken over het ontologische godsbewijs. De relatie tussen
de utopie, de eeuwige vrede, de constitutie van de mensheid en God als het ideaal
van de rede, maakt precies het eigene uit van Adorno's opvatting van het godsbewijs.
De godsidee wordt bekeken. Maar ook de moeilijkheid wordt hier duidelijk.
Wat Adorno in het ontologische godsbewijs fascineert, is de mogelijke waarde
van het denken tegen de vertwijfeling in. Bij alle kritiek op het begrip en het
rationele denken meent Adorno dat het rationele denken toch niet niets kan zijn, het
mag zichzelf niet opgeven. Zo formuleert Adorno in "Anmerkungen zum philosophischen Denken: "Was an Philosohie bindet, ihr Glock, ist dass sogar der verzweifelte
Gedanke etwas von dieser Gewissheit des Gedachten in sich triigt, letzte Spur des
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ontologischen Gottesbeweises, wo m6glich, das Unausldschliche an ihm."113 Adorno plaatst het ontologisch godsbewijs binnen de vraag naar de mogelijkheid van
waarheid Oberhaupt en daarmee de mogelijkheid van de mens boven het gevangen
zijn in zichzelf en zijn begrippelijke aparatuur. Zou het dan toch mogelijk zijn ware
werkelijkheid te kennen?
Zo zegt Adorno van Hegels poging het ontologisch godsbewijs te redden voor de
kritiek van Kant: «Die Stringenz von Hegels Versuch der Rettung des ontologischen
Gottesbeweises gegen Kant mag bezweifelt werden. Aber was ihn dazu bewog, war
nicht der Wille zur Verdunkeling der Vernunft, sondern im Gegenteil, die utopische
Hoffnung, dass der Block, die "Grenzen der M6glichkeit der Erfahrung" nicht das
letzte sei; dass es doch wie in der Schlussszbne des Fausts gelinge: dass in all seine
Schwiiche, Bedingtheit und Negativitiit der Geist der Wahrheit ahnele und darum zur
Erkenntnis der Wahrheit tauge. .114
Een typische combinatie van Adorniaanse motieven! Dat we boven de grenzen
van de ervaring uit zouden kunnen, is uitdrukking van een praktisch-utopische hoop
en de vervulling van deze hoop wordt geformuleerd in analogie met de slotscEne van
Faust: "Das Unzul nglische, hier wird's Ereignis".
Kant en Hegel worden vervolgens met elkaar geconfronteerd. Wanneer we deze
confrontatie nog wat uitdiepen, kan duidelijk worden, m.n. aan Adorno's kritiek op
Hegel, waarom we in de vorige paragraaf nog niet het laatste woord over Adorno
wilden spreken.

1.3 Kant en Hegel: de dialectiek van rust en streven
In zijn inleiding in de filosofie, de door andere genoteerde "Philosophische Terminologie" laat Adorno iets meer blijken van zijn eigenlijke interesse in het godsbewijs.
In een weergave van Kants kritiek op dit bewijs komt Adorno tot de conclusie dat
volgens Kant de transcendentie Gods en de mogelijkheid van de bevestiging van zijn
bestaan niet samen te denken zijn, omdat voor de kennende bevestiging van het
bestaan van iets het begrip een aanschouwing nodig heeft, maar dat vervolgens aan
de Godsidee geen aanschouwing gegeven kan worden. Dit betekent nu niet, zo
Adorno, dat Kant de godsidee afwijst. Kant kan een agnosticist genoemd worden
voorzover hij de mogelijkheid van kennis van het absolute bestrijdt. Maar Kant kan
ook, en Adorno gaat hierin ver mee, gezien worden als iemand die de transcendentie
van het absolute respecteert door te menen dat iedere poging deze te willen kennen
in tegenspraken uitmondt.

113. Adorno, Anmerkungen zum philosophischen Denken, in: Stichworte, in:

Gesellschaft II, G.S. 10.2, a.w. biz.606.
114. Adorno, Aspekte, in: Drei Studien zu Hegel, a.w. blz.286.
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Waarom Kant toch aan een transcendente werkelijkheid wil vasthouden, is
volgens Adorno te vinden in de "Kritik der praktischen Vemunft": «Ich selber halte
fOr den einzigen und sthrksten Anhalt dazu, wie die Kantische Stellung zu der
Existenz Gottes gewesen ist, sein Argument in der > Kritik der praktischen Vernunft <: das Unrecht und das Leiden in der Welt seien so unendlich, dass der
Gedanke an die Welt ohne den an eine, wie man so schlicht und bOrgerlich sagt,
ausgleichende Gerechtigkeit und an deren Garanten, namlich Gott, etwas zu Grauenhaftes w re, um vorgestellt werden zu k6nnen. " 115 In het aangezicht van het lijden
in de wereld wil Kant, zo meent Adorno, de godsidee redden als een perspectief op
de mogelijkheid van een andere wereld, niet om de bestaande wereld als het tranendal te accepteren, maar juist om zich niet bij het bestaande neer te leggen.
In zijn meditaties over de metafysica vergelijkt Adorno dit praktische motief met
de tekst van Schiller die Beethoven voor zijn negende symphonie gebruikte: "Muss

ein ewiger Vater wohnen." Dat Adorno zd de postulaten van de «Praktische Vernunft" opvat, zullen we nog apart bekijken! Nu moeten we eerst Adorno's interpretatie van de Hegeliaanse positie weergeven.
Terugkerend tot het ontologisch godsbewijs bekritiseert Adorno Kant vanuit
Hegel. Zich beroepend op Hegel vraagt Adorno zich in zijn colleges af, of we,
wanneer we het absolute niet kunnen kennen, we Oberhaupt nog wel kunnen kennen.
Wanneer we werkelijk door de voortschrijdende beweging van ons bewustzijn tot de
aanname van het absolute gemotiveerd worden, kan de idee van het absolute daarom
nietig zijn, alleen omdat er geen corresponderende ervaring aan gegeven kan
worden? Zit niet in ieder afzonderlijk oordeel een anticipatie op en vooronderstelling
van een absolute waarheid?: «Schon indem ich spreche, setze ich, k6nnte man sagen,
und Hegel hat das gesagt, das Ganze oder das Absolute mit, und indem ich es
mitsetze, sage ich auch bereits, dass es sei. Es liesse also zwischen der Utopie zu der
das Denken sich gedrtingt fOhlt und der Wirklichkeit in der wir existieren gar nicht
so radikal scheiden wie es in der kantischen Argumentation vorliegt."'16 Voorzover
in ieder oordeel een anticipatie van een absolute waarheid schuilgaat, kan de kloof
tussen de utopie en de werkelijkheid niet radicaal zijn. Aansluitend daaraan confronteert Adorno zijn gehoor met de vraag: "Und schliesslich, was heisst Oberhaupt noch
Wahrheit? Was heisst der Begriff der Wahrheit, wenn die Wahrheit, die m6gliche
Wahrheit von der Wirklichkeit, so total getrennt wird? Ist nicht Alles Nichts wenn
Gott nicht ist.I117 Meegaand met Hegel maakt Adorno de overgang van de thematiek van de transcendentie, van God die buiten de immanentiesamenhang blijft, naar
die van de totaliteit, naar een God die de totaliteit van alles is en eigelijk de tot
goddelijke totaliteit opgeblazen menselijke rede is. Door God positief te kunnen

115. Philosophische Terminologie bd. I, a.w. biz. 111.
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affirmeren, dreigt de rede God binnen zijn greep te krijgen en daarmee zelf totaal te
worden.
Op deze wijze hangen de slechte totaliteit, de verabsolutering van de rede, en de
godsidee samen. De totaliteitsgedachte houdt voor Adorno altijd een verabsolutering
in van de menselijke rede. In de "Meditationen zur Metaphysik formuleert Adorno
dit als volgt: "Der ontologische Gottesbeweis ist, trotz der Kantischen Kritik,
gleichsam diese noch in sich hinaussaugend, in der Hegelschen Dialektik auferstanden. Jedoch vergeblich. Indem Hegel folgerecht, das Nichtidentische in die reine
IdentitAt auf16st, wird der Begriff Garant des Nichtbegrifflichen, Transzendenz von
der Immanenz des Geistes eingefangen und zu seiner Totalitiit sowohl wie abgeschaft."'18 Adorno beweert dat het ontologisch godsbewijs bij Hegel, Kants kritiek
nog in zich opnemend, weer is op gestaan, maar toch vergeefs. De transcendentie die
het begrip zoekt, wordt, een keer gevonden door de geest, zo formuleert Adorno
paradoxaal. tot zijn totaliteit afgeschaft. De afronding door transcendentie door
middel van het begrip is tegelijkertijd zijn afschaffing.
Kant krijgt van Adorno het verwijt dat hij niet consequent doordenkt op, en
meedenkt met «de hang" van de rede tot het uitsterste te gaan om zo bij de theoretische affirmatie van het bestaan van het absolute en transcendente uit te komen, maar
krijgt wel het compliment dat hij daardoor recht doet aan de heel eigenaardige,
transcendente status van het absolute. Hegel daarentegen krijgt het compliment dat hij
radicaal doordenkt en zo met de rede naar het uiterste tast, maar tevens het verwijt
dat hij daardoor het absolute binnen de greep van de rede en het transcendente binnen
de immanentiesamenhang trekt.
De overgang tussen Kant en Hegel ziet Adorno in het beroemde argument van
Hegel dat wie, als Kant, een grens trekt hem daardoor al heeft overschreden. Op
deze wijze is de rede ook bij Kant absoluut, alleen weigert Kant deze conclusie te
trekken. In de "idee" van de "Kritik der einen Vernunft" is het absolute, het
transcendente ding "an sich", het ontwerp van een totaliteit van argumenten en feiten
die zelf nooit feitelijk afgesloten kan worden, maar in het licht waarvan wel steeds
nieuwe, eindige en feitelijke toedrachten en argumenten ontdekt worden. Kant is een
"heerszuchtig" denker die echter ontdekt dat het absolute als het transcendente met
deze heerszucht niet te verenigen is. Adorno's waardering hiervoor is heel dubbelzinnig, want Adorno meent tevens dat Kant door onze ervaring te beperken tot het
eindige en feitelijk vaststelbare, de ervaring te kort doet. De menselijke ervaring
wordt pas recht gedaan wanneer ze meer kan, maar dan dreigen alle grenzen
overschreden te worden en de heerszucht totaal te worden. Dit laatste gebeurt nu bij
Hegel.

118. Negative Dialektik, a.w. biz.394.
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Hegel wordt verweten, dat hij door het absolute binnen de mogelijkheden van het
menselijk weten te brengen, het menselijk weten verabsoluteerd heeft. Zowel het
begrip als de arbeid van de mens worden daardoor verabsoluteerd.

1.4 De God van de arbeid

Op dit punt geeft Adorno een kritiek op Hegel die interessant is omdat ze zeer veel
overeenkomst vertoont met kritiek op Hegel vanuit een voormodern metafysisch
standpunt zonder dat Adorno dit zelf precies weet. Wederom, juist als bij de kunst,
kun je zeggen dat Adorno een romantische positie inneemt tussen de voormoderne
metafysische opvatting van het absolute en de Hegeliaanse.
In zijn Hegelstudies gaat Adorno nader in op wat volgens hem bij Hegel heet de
"arbeid van het begrip". Onmetaforisch mag, zo meent Adorno, de term arbeid op
hetbegrippelijke denken toegepast worden. Hegel is in deze een erfgenaam van Kant.
Adorno meent dat Hegels verabsolutering van de arbeid voortkomt uit Kants leer
van het "ik" van de synthetische apperceptie dat, omdat het actief is, in verband
gebracht wordt met de praktische rede: "Nach der Bestimmung der Enzyklop8(lie
aber ist er > wesentlich activ, producierend <, so wie schon die kantische praktische
Vernunft von der theoretischen sich wesentlich dadurch unterscheidet, dass sie
ihren > Gegenstand < , die Tat, schafft. Das kantische Moment der Spontaneitiit, das
in der synthetischen Einheit der Apperzeption mit der konstitutiven Identitiit geradezu
in eins gesetzt ist - Kants Begriff des Ich denke war die Formel for die Indifferenz
erzeugender Spontaneitat und logischer Identitiit - wird bei Hegel total und in
solcher Totalitiit Prinzip der Seins nicht weniger als des Denkens. ./19
Het karakter van arbeid ontleent het begrip aan zijn Kantiaanse oorsprong, nl. aan

de spontanBiteit van het bewustzijn dat in de akt van het "ik denk dat al mijn
voorstellingen moet kunnen begeleiden" de identiteit van het gegevene bepaalt in de
synthese ervan, in het bewustzijn zelf. Met een neokantiaans klinkende term wordt
deze activiteit "erzeugen" genoemd. Het Kantiaanse "ik" wordt vervolgens gezien als
de formulering voor de «indifferentie" van voortbrengende spontaneiteit en logische
identiteit.
De eigenaardige vermenging van de praktische en de theoretische rede heeft m.i
zijn gronden in de marxistische verklaring die Adorno nu geeft van dit arbeidende
karakter van het begrip. Hegel was volgens Adorno bijna doorgestoten tot de
eigenaard van het Kantiaanse van de synthetische apperceptie. Het was aan de jonge
Marx voorbehouden dit geheim en daarmee tevens het wezen van de Hegeliaanse
filosofie bloot te leggen. Marx zegt van Hegel dat hij in de dialectiek, in de negativiteit als bewegend en "erzeugend" principe: "dass er das Wesen der Arbeit fasst und

119. Aspekte, Drei Studien zu Hegel, a.w. blz.265.
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den gegens ndlichen Menschen, wahren, weil wirklichen Menschen, als Resultat
seiner eigenen Arbeit begreift. v 120
Hegels filosofie, voortkomend uit de zichzelf voortbrengende spontan8iteit, is
uitdrukking van de materitle werkelijkheid dat de mens zichzelf als mens produceert
en realiseert in de arbeid. Niet alleen is Hegels filosofie volgens Adorno een uitdrukking van de arbeid, maar een zichzelf niet doorschouwende ideologische verabsolutering van de arbeid. Deze verabsolutering geschiedt door met de «arbeid" van het
begrip, de arbeid zelf tot principe van de absolute geest te maken.
De arbeid krijgt daardoor de status van "de idee" in metafysische zin, ze wordt
in eeuwigheid verheerlijkt: "Falsch aber wird der Idealismus, sobald er die Totalitiit
der Arbeit in deren Ansichsein verkehrt, ihr Prinzip zum metafysischen, zum actus
purus des Geistes sublimiert und tendenziell das je von Menschen erzeugte, Hinfalige, Bedingte samt der Arbeit selber, die ihr Leiden ist, zum Ewigen und Rechten
verklart. "121 Adorno meent dus dat Hegels idealisme de arbeid sublimeert tot
*actus purus" van de geest en daarmee het menselijk geproduceerde, en het voorwaardelijke in het absolute opneemt. Bovendien wordt het aspect van het lijden van
de arbeid gesublimeerd. De arbeid wordt tot het principe van de subject-objectverhouding gemaakt, zodat ook het religieuze gehalte er door bepaald wordt. Wanneer
arbeid tot het principe van het absolute wordt gemaakt "ist menschliche Arbeit in
ihrer dinghaft materiellen Gestalt in die wesenlichen Bestimmungen des Geistes als
des Absoluten hineingenommen. n 122
Deze sublimering van de menselijke arbeid tot de absolute geest getuigt volgens
Adorno van een niet doorschouwde ideologie. Adorno wendt zich weer tot Marx.
Voordat wij hierin met Adorno meegaan, willen we eerst nog stil blijven staan bij de
zog. verheerlijking van de arbeid tot "actus purus" van de geest. Op dit punt ligt een
confrontatie met een voormoderne metafysica voor de hand.
Door de arbeid te sublimeren, zo meent Adorno, wordt de dialectiek van rust en
streven in het absolute gebracht. Het absolute is dan de totaliteit van deze beweging.
Dat bedoelt Adorno met actus purus, een begrip dat stamt uit de voormoderne

metafysica.
Adorno ziet Hegels leer van het begrip als een totaliteit waarin tegelijkertijd de
dynamiek van het begrip als zijn behoefte tot afsluiting ervan, aanwezig is. Die
totaliteit, tevens het systeem, kenschetst Adorno als volgt: "Zwischen dessen Begriff,
als abschliessendem und damit stillstellendem, und dem der Dynamik, als dem der
reinen autarkischen Erzeugung aus dem Subjekt, die alle philosophische Systematik
konstituiert, herrscht Widerspruch ebenso wie Verwandschaft. Die Spannung von
Statik und Dynamik konnte Hegel ausgleichen nur vermOge der Konstruktion des
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Einheitsprinzips, des Geistes, als eines zugleich Ansichseienden und rein Werdenden,
unter Wiederaufnahme des aristotelisch-scholastischen actus purus „123
Alleen door de geest te begrijpen als tegelijkertijd een «an-sich", dus als een op
zichzelf staand zijn, dn als pure wording, kon Hegel de spanning tussen dynamiek en
staticiteit oplossen. Die spanning ligt in het denken als enerzijds een steeds verder
willen zoeken en zich steeds verder willen uitbreiden, en anderzijds als een streven
naar afronding.
De aristotelisch-scholastieke leer van de actus purus beleeft dus volgens Adorno
zijn opstanding in Hegels leer van de spontaan producerende, wordende geest.
Adorno heeft vaker de actus purus geinterpreteerd als de absolute zichzelf verwerkelijkende geest. Dit is echter niet de betekenis van actus purus in de aristotelischscholastieke traditie!
Adorno beseft niet dat zijn kritiek op Hegel heel dicht in de buurt komt van een
neo-scholastieke kritiek. Maar deze kritiek gaat juist uit van het onderscheid tussen
de Aristotelische leer van de actus purus en de Hegeliaanse zichzelf verwerkelijkende
geest. Adorno's kritiek op Hegel, neo-scholastiek vertaald, zou luiden dat Hegel de
structuur van de menselijke zelfverwerkelijking, die gekenmerkt wordt door de
blijvende spanningsverhouding van mogelijkheid en werkelijkheid, geprojecteerd
heeft op het transcendente en absolute zijn, dat in zijn volmaaktheid de verhouding
van mogelijkheid en werkelijkheid overstijgt en zuivere werkelijkheid, actus purus,
is.

Tevens heeft de op de scholastiek geinspireerde kritiek naar voren gebracht dat
Kant en Hegel de spontaneiteit van de mens verabsoluteren ten koste van een,
weliswaar geestelijke, receptiviteit.124 Ook zij ziet hierin een verheerlijking van de
mens als arbeidend subject.

1.5 Adorno tussen Hegels subjectiviteitsfilosofie en voormoderne metafysica
Toen we Adorno's opvatting van de verwerkelijking van de utopie, tussen streven en
verlossing, bespraken, hebben we deze opvatting bekritiseerd met behulp van Hegels
kritiek op de "sch6ne Seele" die, bang voor zelfverlies, niet de overgang van
mogelijkheid naar werkelijkheid kan voltrekken. Tevens hebben we toen gezegd,
mede naar aanleiding van Adorno's idee van een totale herroeping van het leed van
het verleden, dat hiermee het laatste woord nog niet gesproken was. We willen het
toen gesproken woord niet terugtrekken, alleen iets nader nuanceren in het licht van
Adorno's kritiek op Hegels absolute Geest als verheerlijking van de arbeid.

123. Negative Dialektik, a.w. biz.35-36.
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Adorno spreekt in zijn kritiek op Hegel over "het leed" van de arbeid dat nu nog
in God wordt geplaatst. We houden staande dat Adorno zowel in zijn utopische
begrip van de nieuwe natuur als dat van de vervulling van de menselijke geschiedenis
geen raad weet met het «leed" van de arbeid als de realisering van een idee in de
gegeven feitelijkheid, en als de overgang van mogelijkheid naar een beperkte en
bepaalde verwerkelijking. Maar deze kritiek geldt omdat Adorno hier zelf de
structuur van de menselijke zelfverwerkelijking niet positief bepaalt en accepteert.
Wanneer echter deze structuur in het absolute geplaatst wordt, dreigt met de verheerlijking van de activiteit en de arbeid, vanuit voormodern metafysisch gezichtspunt,
een verheerlijking van het leed.
We hebben gezien dat volgens Hegel de mens uit zich moet treden, dat hij zich
moet incarneren in en weer op moet staan uit de eindige feitelijkheid: een pijnlijk
proces. Dit proces wordt door Hegel ook gezien als een accepteren van het kwade.
In de feitelijkheid gaan staan en in het kwade gaan staan, worden in dit opzicht
positief opgevat. In feite interpreteert ook Hegel het treden in de feitelijkheid als het
erfzondeverhaal. Wanneer men nu deze structuur in God plaatst, wordt ook het
kwade een onderdeel van Gods werkelijkheid. De mens realiseert zich volgens Hegel
door zich te incarneren en te sterven, en door weer op te staan uit de feitelijkheid en
hij weet zich hierbij in de rug gesteund door de absolute geest die zich altijd al op
deze wijze verwerkelijkt heeft.
Het zich stellen in, en weer terugtrekken uit de feitelijkheid, het «Stirb und
Werde" als werkelijkheid zelf van God gezien, houdt dan in niet alleen een sterven
van zichzelf in de feitelijkheid en eindigheid, maar tevens een vernietiging van de
eindigheid ten behoeve van de eigen werkelijkheid. Hegel vreest dit vooral bij wat hij
noemt de "orientalische Weltanschauung", maar de vraag kan gesteld worden of dit
gevaar niet in Hegels filosofie zelf aanwezig is. Wanneer het absolute zich realiseert
in de eindigheid, dan is de opheffing en vernieting van de eindige werkelijkheidswijze een onderdeel van het goddelijk leven zelf.
In verband met een poging de geschiedenis te zien als de opeenvolging van
verschillende tijdelijke gestalten in het leven van de eeuwige geest, karakteriseert
Adorno deze Hegeliaanse opvatting als volgt: «zeitliches Dasein diene vermage der
seinem Begriff innewohnenden Vernichtung dem Ewigen, das in der Ewigkeit von
Vernichtung sich darstelle,"123 Auschwitz zou een onderdeel zijn van het leven van
de goddelijke geest! Een van de diepste impulsen die Adorno drijven in zijn kritiek
op Hegel is de afwijzing van de verheerlijking van het kwaad en het leed. Het
eeuwige worden van de hegeliaanse goddelijke geest is de eeuwige vernietiging.
De vraag naar de verhouding tussen eindigheid en kwaad zou dus door Adorno
bekeken moeten worden. Jammer genoeg laat Adorno hier alle kansen liggen. In de
uitwerking van zijn eigen visie wordt Adorno het slachtoffer van Hegels kritiek op
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de "Sch6ne Seele", ofwel van wat Hegel noemt de «substantiele" wereldbeschouwing. Deze wereldbeschouwing kan de wereld alleen maar zien als «uit Un stuk",
waarin geen plaats is voor de negativiteit die te doen heeft met de verhouding van
mogelijkheid en werkelijkheid. Omdat beide niet als eenheid gedacht kunnen worden,
valt de wereld uiteen in twee werelden die t.o.v. elkaar wisselend positief en negatief

zijn.
Adorno zelf kan de verhouding tussen eindigheid en kwaad niet stellen omdat hij
geen raad weet met de eindigheid! Vanuit een scholastiek gezichtspunt zou men
Adorno gelijk kunnen geven in zijn kritiek op Hegel, maar niet in zijn utopische
wereldbeschouwing. Ook vanuit de Scholastiek moet men zeggen dat de verhouding
van mogelijkheid en werkelijkheid voor de mens als zelfverwerkelijkend wezen
kenmerkend is, zonder deze structuur daarmee in de goddelijke werkelijkheid zelf te
verplaatsen.
Wil men dus de waarde van deze structuur bepalen in haar menselijke positiviteit
en vervolgens haar eindigheid ofwel oneindigheid bepalen, dan moet deze verhouding
uitdrukkelijk in relatie tot het absolute en oneindige bekeken worden. Om de
Hegeliaanse en metafysische opvatting en waardering van de positiviteit en negativiteit van deze verhouding juist te kunnen beoordelen, moet de relatie tot God erbij
betrokken worden. Dat doet Adorno echter niet.
Adorno's utopie van het "mines Sein, sonst nichts", dat boven alle arbeid,
activiteit en alle wording uitgaat, is eerder een «vals" midden tussen de Hegeliaanse
en de metafysische visie op de werkelijkheid. Bekijken we nog eens de uitspraak
waarin Adorno Hegels absolute zo positief mogelijk in het licht van zijn eigen utopie
probeert te waarderen: «Die Ruhe der Bewegung aber, das Absolute, meint am Ende
auch bei ihm nichts anderes als das versOhnte Leben, das des gestillten Triebes, das
kein Mangel mehr kennt und nicht die Arbeit, der allein es doch die Versdhnung
dankt, " 126 Het absolute is een totaliteit van rust, van vervulde begeerte. De retatie
tot arbeid en wording kan alleen maar negatief geformuleerd worden. Die relatie
blijft als relatie onbepaald.
Het onmiddelijkheidsideaal plaatst de metafysische bepaling van het absolute als
werkelijkheid die menselijke wording en zelfverwerkelijking transcendeert in de
totaliteit van de menselijke zelfverwerkelijking, zonder deze met Hegel te willen zien
als de wijze waarop het absolute zichzelf verwerkelijkt heeft. Deze combinatie laat
een nieuw "vals" midden zien: de natuur die zowel als materiaal voor de arbeid
gezien wordt 6n als die werkelijkheid waardoor alle arbeid, en daarmee alle streven
en wording gerelativeerd wordt, omdat deze erin "verdwijnt" en tot rust komt. De
verhouding van mens en natuur wordt daardoor zelf absoluut. Bekijken we nu deze
nieuwe variatie op het reeds gestelde probleem van de relatie van de mens tot de
natuur.

126. In: Aspekte, in: Drei Studien zu Hegel, 1970, a.w. blz.277.
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1.6 Hegel en Marx: God en de natuur
Adorno probeert Hegel met behulp van Marx te overstijgen, maar doet dit z6 dat
daardoor precies het "onmogelijke" utopische wereldbeeld ontstaat. Adorno meent
dat de natuur de mens als arbeidend wezen en daarmee als subjectiviteit relativeert.
Hoe kan nu de natuur de menselijke subjectiviteit relativeren? Aan het antwoord dat
Adorno op deze vraag geeft moeten we vervolgens vragen hoe de natuur staat t. o.v.
de verhouding van rust en streven, van arbeid en vervulling? Vatten we eerst nog
eens samen!
De menselijke subjectiviteit wordt op Hegeliaanse wijze gerelateerd aan en
gerelativeerd door de goddelijke absolute subjectiviteit, die zich altijd al verwerkelijkt
heeft op de wijze waarop de mens zich nog in de veranderlijke natuur verwerkelijken
moet. Deze Hegeliaanse conceptie wordt door Adorno juist gezien als een verabsolutering van de menselijke subjectiviteit. Dat deze verabsolutering niet het absolute is,
blijkt bij Hegel volgens Adorno daaruit dat hij de absoluutheid van de geest niet vol
kan houden: "Die Absolutheit des Geistes ist immanent von Hegel nicht durchzuhalten, und wenigstens soweit bezeugt das seine Philosophie selbst, wie sie das Absolute
.127
nirgends findet als in der Totalitiit der Entzweiung, in der Einheit mit Anderm.
Volgens Adorno is deze inconsequentie de uitdrukking van het feit dat het subject
nog altijd het andere nodig heeft. Zolang dit niet uitdrukkelijk erkend wordt, is
Hegels geest een verabsolutering van de arbeid als «fessellos' producerende kracht
die meent alles uit zichzelf te kunnen halen.
Het laatste citaat zou ook vanuit een voormodern metafysisch standpunt onderschreven kunnen worden. Dat het absolute steeds als eenheid met het andere geformuleerd moet worden, getuigt tegen de absoluutheid van het absolute! Een voormoderne metafysicus had het Adorno niet verbeterd!

Maar de menselijke subjectiviteit wordt bij Adorno ook niet gerelativeerd door de
goddelijke werkelijkheid zoals de voormoderne metafysica hem denkt. Deze zegt dat
de subjectiviteit, gedacht als verhouding van mogelijkheid en werkelijkheid, typisch
menselijk is en zijn grond heeft in een absolute werkelijkheid die pure werkelijkheid
is en zodoende alle subjectiviteit overstijgt. Als pure actualiteit staat deze goddelijke
werkelijkheid niet alleen boven de veranderlijkheid van de natuur, maar ook boven
de mens als creatieve mogelijkheid die zich in deze veranderlijkheid zelf verwerkelijkt. Deze actualiteit is iets heel anders dan spontane produktie.
De werkelijkheid die de menselijke subjectiviteit moet relativeren is die van de
natuur. Adorno meent hiervoor aansluiting te kunnen vinden bij Marx. Deze leverde
nl. kritiek op de stelling van het programma van Gotha dat de arbeid de bron van alle
rijkdom zou zijn. Marx voegde hieraan toe dat ook de natuur bron van rijkdom is.
Nu moet de natuur zelf altijd in relatie tot de arbeid geformuleerd worden, zo meent

127. A.w. blz.266-267.
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Adorno, maar ze is tevens de grens en de beperking van de arbeid. Dat de arbeid de
natuur nodig heeft, zegt dat arbeid niet alles is, dat er iets "anders" is dan arbeid. Nu
is Adorno's interpretatie van Marx aan wisselingen onderhevig. Ook Marx wordt
beschuldigd van verheerlijking en verabsolutering van arbeid en techniek Maar
binnen de context van een vergelijking met Hegel wil Adorno zeggen, dat Marx door
de natuur tegenover de mens te stellen, de menselijke arbeid relativeert, terwijl Hegel
door de mens en de natuur te synthetiseren in de absolute geest, de menselijke arbeid
verabsoluteert.
De verheerlijking van de arbeid doet alsof er buiten de arbeid niets anders is. In
de filosofie vindt deze mentaliteit zijn neerslag in een kentheorie van het subject dat
meent met zijn begrip alles te kunnen bepalen en niet de afhankelijkheid erkent, in
de zintuiglijke aanschouwing, van "gegeven" materiaal. In de bepaling door de
synthetische apperceptie probeert het subject het bepaalde materiaal geheel en al als
zijn eigen produkt te stellen, waardoor het zijn eigen activiteit en daarmee de arbeid
zelf tot metafysische instantie opwerpt: "Der Schritt jedoch durch den sich die Arbeit
zum metaphysischen schlechthin aufwirft, ist kein anderer als die folgerechte
Eliminierung jenes > Materials < an das jede Arbeit gebunden sich fOhlt, und das ihr
selber ihre Grenze vorzeichnet, sie ans Untere mahnt und ihre Souver8nit8t relativiert. Darum jongliert Erkenntnistheorie so lange, bis das Gegebene die Illusion des
selbst vom Geist erzeugten bereitet. 128 Of men Kant en Hegel als dergelijke subjectief idealisten mag beschouwen die het "gegevene" kwijt willen, laten we nu
buiten beschouwing. Ook hier zijn neokantiaanse invloeden te vermoeden.
We moeten ons nu afvragen of deze natuur nu niet alleen als materiaal, maar ook
als grens en verder nog als vervulling van het menselijk streven kan gelden. In welke
zin is de natuur een grens van de menselijke arbeid? Heeft het zin de relatie tussen
arbeid en natuur te zien als tussen een menselijke daad die zich uitleeft op gegeven
materiaal? Wordt er zoniet eerst een tweeheid gemaakt die er niet is, om vervolgens
die twee in een valse relatie bij elkaar te brengen? Natuurlijk heeft de arbeid behoefte
aan materiaal, daardoor wordt arbeid als arbeid gedefinieerd. Behalve inspannende,
"leedvolle" activiteit "is" arbeid omvorming van de natuur. De arbeid maakt iets van
de natuur door van haar veranderlijkheid, haar omvormbaarheid gebruik te maken.
Zo komt haar rijkdom juist als rijkdom naar voren.
Stoot men in deze relatie op de grenzen van de arbeid, dan stoot men even goed
op de grenzen van de natuur. In deze grens wordt dan de beperktheid van een
bepaalde vorm van zelfverwerkelijking, c.q. de arbeid, duidelijk. Adorno stelt het zo
voor dat de natuur als materiaal van de arbeid tevens een grens ervan is. Behalve
mogelijkheid tot verwerkelijking in de arbeid is de natuur dan een van buitenaf
komende grens aan de arbeid.

128.

A.w. biz.272.

God en de verrijzenis van het lichaam

455

Bovendien bestaat de mogelijkheid naast de verhouding van de arbeid nog een
andere relatie tot de natuur aan te gaan. Want men kan, zo hebben we bij Kant
gezien, de natuur op zich af laten komen en haar op zichzelf in haar schoonheid
genieten. Deze schoonheidsbeleving heft de veranderlijkheid van de natuur niet op.
Men kan vervolgens in het kunstwerk de stof genieten. Juist het kunstwerk stelt, zo
hebben we bij Hegel geleerd, het stoffelijke op zichzelf. Maar het kunstwerk, zo
hebben we gezien,is bedriegelijk voorzover het zijn gemaakt zijn verbergt. Het
spiegelt ons als natuur van de stof terug wat we er zelf van gemaakt hebben. Ook in
het kunstwerk wordt de veranderlijkheid van de natuur vooronderstelt in alle genieten
en niet-activistisch op ons af laten komen.
Wordt echter de verhouding van de mens tot de natuur geplaatst onder de druk
van de pretentie het einde en de vervulling te zijn van de menselijke arbeid, de
utopische rust van alle streven tot verandering van de natuur te zijn, dan moet ze
onder deze druk bezwijken. Hoe kan de natuur als veranderlijke en hoe kan de mens
als zich in de veranderlijke natuur verwerkelijkend wezen dit waarmaken. "Auf dem
Wasser liegen, sein sonst nichts, in ihren Ursprung zu munden", etc., als dit at
verwacht kan worden, kan het van de natuur verwacht worden? Heft men dan niet de
voor de mens bepalende verhouding op van zelfverwerkelijking in verandering te
zijn?
Vanuit een metafysische visie kan men zeggen dat de rust, de schepping, in
zekere zin aan alle streven naar zelfverwerkelijking voorafgaat en daarin tot ontplooing komt. Vervolgens geldt dat ook de «Visio beata" geen eind maakt aan het
strevende karakter van de mens, want de mens kan steeds verder doordringen in de
vervulling door de goddelijke werkelijkheid. Zo blijft de eindigheid van de mens ook
in paradijselijke staat bewaard. Dit zijn gedachten die Adorno verder niet aanhaalt en
niet kent. Zoals Adorno geen aanvankelijke volmaaktheid kent die verwerkelijkt moet
worden, zo kent hij geen vervulling van deze verwerkelijking waarvan het genot
steeds verder uitgediept kan worden.
Maar ook Hegels "Stirb und Werde" als creatieve akt van zelfverwerkelijking
kan door Adorno niet geaccepteerd worden. Dat proces moet ten einde komen in een
definitieve vervulling. Wanneer men deze vervulling verwacht, dan verwacht men
eigenlijk een opheffing van de bestaande verhouding van mens en natuur, en moet
men wel een tweede natuur of een «resurrectio naturae" uit de gevallen natuur
verwachten.
De eigen aard van deze "nieuwe natuur" wordt door Adorno met een nooit
positief bepaald. Als utopie staat zij onder het beeldenverbod dat verbiedt haar
positief te schilderen. Maar juist hier werkt dit beeldenverbod averechts. Het
blokkeert de mogelijkheid te bepalen of de natuur en vervolgens de nieuwe juiste
verhouding van mens en natuur, inderdaad het absolute en transcendente is. Niet het
absolute en het transcendente moeten als zodanig ter sprake gebracht worden, maar
de verhouding van het relatieve tot het absolute, van immanentie tot transcendentie

456

Utopie en geschiedenis

en van eindigheid en oneindigheid moet als zodanig doordacht worden. Het beeldenverbod moet nu opgeheven worden juist om afgoderij te voorkomen.
Bedenkt men wat deze "tweede" natuur zou kunnen zijn, waarbij de eventuele
joodse of christelijke herkomst van deze gedachte van ondergeschikt belang is, dan
is het model van het kunstwerk het geschikst. We hebben al in de "Asthetische
Theorie" gezien hoe Adorno het kunstwerk ziet als een voorbode van een nieuwe
natuurschoonheid waarin de natuur haar ogen opslaat. Adorno's constructie van twee
naturen ontstaat omdat de 6ne natuur aan twee geheel verschillende eisen moet
voldoen: enerzijds materiaal voor arbeid te zijn, anderzijds een de arbeid overstijgende absolute vervulling van alle menselijke arbeid en streven Oberhaupt te zijn.
Deze natuur moet de eerste wel overstijgen want die natuur bestaat niet. Er
bestaat geen natuur waarin de mens definitief tot een hem ook in zijn eigen intelligibiliteit, vervullende rust komt, tenzij als esthetische projectie. Daarin wordt de tot
kunstwerk gemaakte natuur terug geprojecteerd op de natuur zelf.
Die natuur hoeft niet te bestaan, omdat de eerste natuur en de eerste mens niet zo
slecht zijn als Adorno denkt. De veranderlijke natuur kan legitiem gebruikt worden
door de arbeid ten behoeve van de menselijke behoeftebevrediging. Ze kan op zich

genoten worden in haar eigen schoonheid, ze kan in het kunstwerk genoten worden
als in volmaakte overeenstemming met de menselijke redelijkheid. Zo is de natuur
goed genoeg, ze hoeft niet meer door een tweede natuur overstegen te worden.
Voorzover de natuur tegemoet komt aan de behoeftebevrediging, de arbeid, en aan
het genot van de mens vervult ze de mens tevens op dat niveau. Hiermee is niet
gezegd dat de vervulling in de natuur, precies als natuur en op dat niveau, de

definitieve vervulling is van de mens.
De voornaamste consequentie m.b.t. tot de zog. metafysische ideeen van de
wereld, de onsterfelijkheid en de ziel is dat alle drie ideeen in zekere zin los van
elkaar bestaan omdat de godsidee niet meer de basis is van de goede verhouding
tussen mens en natuur. Staat God buiten de wereld als eindige totaliteit van vervulling en verwerkelijking? Of is God slechts een naam voor een andere wereld als de
goede verhouding van verwerkelijking en vervulling?

2.1 De ondoordenkbaarheid van de vertwijfeling

We zullen nu proberen Adorno's eigen metafysische positie iets duidelijker te
krijgen, om daarna zijn opvatting van de onsterfelijkheid van de ziel bij Kant te
bekijken.
Adorno's eigen metafysische positie moet eerst negatief bepaald worden als een
protest tegen de verabsolutering van de subjectiviteit. Daarom pleit Adorno voor een
eindigheid van de subjectiviteit of van de menselijke geest. Maar in deze eindigheid
is niets positiefs te vinden. Het blijkt voor Adorno onmogelijk de positiviteit van de
menselijke eindigheid te formuleren. Adorno's zorg is duidelijk, hij vreest dat de
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mogelijkheid het absolute te kennen leidt tot de idee van het absolute weten: «Zu
fragen ist, ob Metaphysik, als Wissen vom Absoluten, Oberhaupt m6glich sei ohne
die Konstniktion absoluten Wissens, jenen Idealismus, der dem letzten Kapitel der
Hegelschen Phiinomenologie den Titel leiht. Sagt nicht, wer vom Absoluten handelt,
notwendig, es sei das denkende Organ, das dessen mdchtig sei, eben dadurch selbst
das Absolute? „129
Adorno kent niet de reflexie van de eindige geest op zichzelf, waarin, indirect,
duidelijk kan worden dat deze geest in een absolute gegrondvest is. Blijkbaar moet
het absolute direct bewezen worden, als het al zou kunnen. Dan ontstaat natuurlijk
het probleem dat het absolute altijd gebonden blijft aan de categorieEn van het
eindige, voorwaardelijke denken van de filosofie: "Obwohl sie das Absolute denkt,
bleibt es als von ihr Vermitteltes dem bedingten Denken hijrig."130 Dat het absolute
nu gebonden blijft aan de categorieen van het voorwaardelijke denken is de grond
daarvoor dat het niet positief gesteld mag worden, want daardoor zou de absoluutheid
van de eindige menselijke geest tot stand komen.
Komt de reflexieve weg uit bij de bevestiging van de eindige geest in de absolute,
dan komt Adorno uit bij de idee van de zelfnegatie van de eindige geest. Op dat punt
laat Adorno zich eerder inspireren door Kant dan door Hegel. Kants idee van het
intelligibele. voor Adorno de utopie die kritisch, theoretisch en praktisch, het
bestaande overstijgt, duidt op een grens van het denken. Op de grens van het denken
blijkt dat het "Daseiende" niet alles is en dat de geest eindig is, maar in zijn eindigheid tevens meer is dan alleen maar "Dasein" en natuurbeheersing. Wil het intelligibele deze kritische functie van begrenzing kunnen uitoefen, dan mag het zelf op zijn
beurt niet positief als "bestaand" gedacht worden: "Der Begriff des Intelligibeln ist
die Selbstnegation des endlichen Geistes. Im Geist wird was bloss ist, seines Mangels
inne; Abschied vom in sich verstockten Dasein ist der Ursprung dessen am Geist,
worin er sich sondert von dem Naturbeherrschenden Prinzip in ihm. Diese Wendung
will, dass er auch nicht selber zum Daseienden werde: sonst wiederholt endlos sich
das Immergleiche. "131
Wel beschouwd zegt dus de idee van het intelligibele dat het "bestaande" niet
alles is en dat de geest die het bestaande als zodanig kent meer moet zijn dan dit
bestaande, zonder dat dit «meer" van de geest, als van het bestaande Oberhaupt zelf
positief geformuleerd kan worden. Dat is de negative dialectiek. Daarom kan hier
ook de eigenaardige term van zelfnegatie van de eindige geest vallen.
Wat zelfnegatie nu positief oplevert, wordt niet gezegd en kan dus blijkbaar niet
gezegd worden. Men moet Adorno vragen of nu niet het denken als zelfverlies
abstract tegenover het denken als heerszucht komt te staan.

129. Negative

Dialektik, a.w. biz.397.
130. T.a.p.
131. A.w. blz.384.
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In een traditionele metafysica is de zelfkennis van de menselijke geest als eindig
geen pure negatie, maar een begronding van haar eindigheid in het oneindige. Die
begronding valt weg. Toch mag de zelfnegatie ook niet het laatste zijn, er is eindigheid, maar ook overstijging van de eindigheid. De verhouding tussen beide kan en
wil Adorno niet formuleren. Adomo spreekt over de metafysische ervaring als de
vraag naar de door de eindigheid verlangde negatie van de eindigheid.
Deze activiteit van de geest zou de inspiratiebron van Kants filosofie zijn: "Um
Geist zu sein, muss er wissen, dass er in dem, woran er reicht, nicht sich ersch6pft;
nicht in der Endlichkeit, der er gleicht. Darum denkt er was ihm entruckt ware.
Solche metafysische Erfahrung inspiriert Kants Philosophie, bricht man sie einmal
aus dem Panzer der Methode heraus. Die Erwiigung, ob Metaphysik Oberhaupt noch
m6glich sei, muss die von der Endlichkeit erheischte Negation des Endlichen
reflektieren. Ihr Riitselbild beseelt das Wort intelligibel. n 132
Dit intelligibele is dus eigenlijk niet meer dan de negatie van het bestaande. Het
mag vervolgens zelf niet als zijnde, maar ook niet als niet-zijnde gedacht worden:
"Der Begriff des Intelligibeln w e der von etwas, was nicht ist und doch nicht nur
nicht ist. 133 Deze idee komt, in andere bewoordingen, weer terug in de «Asthetische Theorie" als bepaling van de utopie.
Niet voor niets laat Adorno het begrip van het intelligibele t.a.v. van het "Dasein" onbepaald. Het is, als het andere van het bestaande, net zo goed Kants intelligibele wereld, de natuur en zijn bron, God.
Adorno meent dat Kant zelf de affirmatie van wat de zintuiglijkheid overstijgt,
versmaad zou hebben, mede omdat de voorstelling ervan altijd gevangen zou blijven
binnen de zintuiglijke wereld. In een "grootse tweeduidigheid" zou Kant daarom zijn
positie opengelaten hebben: "In grossartiger Zweideutigkeit hat er die eigene Position
offen gelassen; dem Motiv des > Muss ein ewiger Vater wohnen <, das Beethovens
Komposition der kantianischen Hymne an die Freude in Kantischem Geist auf dem
Muss akzentuierte, stehen die Passagen gegenOber, in denen Kant, darin Schopenhauer so nahe, wie dieser spiiter es reklamierte, die metafysische Ideen, insbesondere
der Unsterblichkeit, als gefangen in den Vorstellungen von Raum und Zeit und
darum ihrerseits beschriinkt, verwarf. Verschmiiht hat er die Obergang zur Affirma-

tion. "'34
Met een veel meer Adorniaanse dan Kantiaanse redenering stelt Adorno dat Kant
de bevesting van het intelligibele en de transcendente idee8n geweigerd zou hebben
om ze niet te "bevuilen" met aan de zintuiglijkheid gebonden voorstellingen. Dit
motief kennen we ook uit het opstel over Sch6nbergs' "Moses und Aaron", waarin

132.
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hij deze gedachte illustreerde met de bekende regels van Rilke: "Alle welche dich
suchen, versuchen dich. Und die, so dich finden, binden dich an Bild und Geb rde."
Bij het denken van de godsidee drijft Adorno de paradox van het denken van de
transcendente ideetn, zoals we die ontmoet hebben bij het ontologisch godsbewijs, op
de spits. Omdat ieder denken van de godsidee tevens verraad aan deze idee is, meent
Adorno: «Wer an Gott glaubt kann deshalb an ihn nicht glauben. Die M6glichkeit,
fur welche der g6ttliche Name steht, wird festgehalten von dem, der nicht glaubt.
Erstreckte einst das Bilderverbot sich auf die Nennung des Namens, so ist es in
dieser Gestalt selbst der Superstition verd chtig geworden. Es hat sich verschirft:
Hoffnung auch nur zu denken, frevelt an ihr und arbeitet ihr entgegen."135 Zelfs in
de gestalte van het beeldenverbod is het denken van het absolute nog te ideologisch.
De hoop zelfs het absolute te denken werkt zichzelf tegen! Adorno gaat heel erg ver!
Maar Adorno zelf ontloopt het gevaar van afgoderij ook niet. Met het beeldenverbod wordt afgoderij bedreven, wanneer het de vraag blokkeert of het absolute een
andere wereld of het andere van alle wereldse verhoudingen is. Het beeldenverbod
moet opgeheven worden, wanneer in de context van deze metafysica de natuur
geintroduceerd wordt als de werkelijkheid waaraan de mens zijn eindigheid beleeft:
«Selbstbesinning der Natur in den Subjekten; allein in der Erfahrung der eigenen
136
Naturhaftigkeit enragt der Genius der Natur".
De bepaling van het transcendente als dat wat is en niet-is geeft ons te denken.
Adorno wil er zijn paradox mee uitdrukken. Denken we het andere, transcendente
dan moeten we eigenlijk zeggen dat het, vergeleken met het zijnde, niet is, maar
ontkennen we het, dan moet het volgens Adorno gedacht worden omdat anders het

"Daseiende" absoluut gesloten zou zijn.
Eigenlijk zegt Adorno niet meer dan dat het intelligibele, de utopie, alles wat
boven de immanentiesamenhang van het bestaan uitgaat, niet-nietig is. Hetzelfde zegt
hij van het denken dat dit intelligibele probeert te denken.
Maar ook het bestaande wordt, maar nu omgekeerd, als niet-nietig gedacht. Het
bestaande kan toch niet het totaal geslotene, het absurde, de totale vertwijfeling zijn.
De twee niet-nietigheden kunnen echter samen nooit in verhouding geformuleerd
worden als werkelijk bestaande, zij het eindige zinvolheid. Vervolgens kan er dus
geen relatie gelegd worden van een eindige naar een absolute zinvolheid.
Zou het bestaande echt gesloten zijn, zo meent Adorno, dan zou er geen besef
zijn van wat er boven uitgaat en dan zou de vertwijfeling absoluut zijn: "Nicht
absolut geschlossen ist der Weltlauf, auch nicht die absolute Verzweiflung; diese ist
vielmehr seine Geschlossenheit. n 137

135. Adorno, a.w. 394.
136. A.w. biz.388.
137. A.w. 396.
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Hieruit volgt echter geen conclusie tot een positief aanwezige zin, hoewel hij wel
zegt dat in het bestaande «sporen" aanwezig zijn van het "andere". Maar het

bestaande «is" zelf niet op enigerlei wijze positief de, zij het eindige, realiteit van dit
andere. Soms lijkt het erop! Dan kan de verhouding van het bestaande tot de utopie
bijna geformuleerd worden in termen van deelhebbing: "Jegliches Gluck ist Fragment
n138
des ganzen GlOcks, das den Menschen sich versagt und das sie sich versagen.
Ieder geluk is een fragment van het totale geluk zo zegt Adorno in de voorzin, maar
hij zegt niet dat ieder eindig en fragmentair, maar toch positief geluk hier en nu
voortkomt uit deelhebbing aan een totaal en absoluut reEel geluk dat als het transcendente niet het onze is. In de nazin zegt Adorno dat dit totale geluk weigert zich aan
de mensen te geven en dat de mensen zich dit geluk zelf onthouden. Het is zelf niet
als volheid positief aanwezig in het fragmentaire geluk. Dan is de wereld, dan is
ieder fragment van geluk eigenlijk geen geluk meer, omdat men alleen maar recht
heeft op dit totale geluk. Om welk totaal geluk gaat het? Is niet ieder menselijk geluk
zelf fragmentair, nog altijd aan te vullen geluk, omdat de mens zelf een fragmentair,
c.q. eindig wezen is? Wat betekent in deze context nog de stelling dat ieder geluk
deel is van een totaal geluk. Wat moet je verstaan onder en wat mag je verwachten
van totaal geluk?
Adorno laat de maat van het menselijke geluk onbepaald tussen twee uitersten.
Het ene uiterste, nl. dat deze wereld positief een deel van het geluk zou zijn in de zin
van een weerglans van de transcendente zin in de immanentie wordt door Adorno
ontkend. In verband met Auschwitz heeft Adorno eens gezegd dat gebeurtenissen van
deze aard «die Konstruktion eines Sinnes der Immanenz, der von affirmativ gesetzter
Transzendenz ausstrahlt, zum Hohn verurteilen."139 Zeker is de theologische
gedachte van een goddelijk plan met de wereld onverdragelijk: «Das die endliche
Welt der unendlichen Qual umfangen sei von einem gattlichen Weltplan, wird fOr
jeden, der nicht die Geschiifte der Welt besorgt, zu jenem Irrsinn, der mit dem
„140
positiven Normalbewustsein so gut sich vertriigt.
Het andere uiterste, het negatieve antwoord dat we bij Adorno vinden, nl. dat het
ideaal van het niets, de absolute vertwijfeling, al verdwijnt voor het oplichten van
een oog, ja zelfs voor het kwispelen van een hond die men iets lekkers gegeven
heeft. zegt dat deze ervaringen niet niets zijn. Maar de positiviteit ervan kan niet
gesteld worden. Dan kan echter de vraag naar de relativiteit of absoluutheid ervan
ook niet gesteld worden!
Deze kwesties zijn van belang voor de bepaling van de utopie als de beste
wereld, d.i. het geluk van en voor de mens, het goddelijke absolute geluk. Ook een
de mens totaal vervullend geluk blijft een naar menselijke maat gegeven geluk. Ook
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hier is het weer van belang transcendentie als een andere wereld of als het andere
van alle wereldse verhoudingen en daarmee de verhouding van eindig en oneindig te
doordenken. Op deze problemen zullen we met name stoten wanneer we Adorno's
escapades met Kants opvatting van de onsterfelijkheid van de ziel bekijken.
Hier kunnen we nog zeggen dat Adorno, door transcendentie te denken als «het
andere", als "Konvergenz aller Gedanken im Begriff von etwas, das anders w8re als
das uns glich Seiende, die Welt," en daarmee onbepaald te laten, immanente
mogelijkheden en werkelijkheden van de wereld en de absolute werkelijkheid van
God verwart. Deze verwarring manifesteert zich weer in de verhouding van immanentie en transcendentie. Dat waarin alle gedachten van transcendentie convergeren
is het "menselijke beloofde andere van de geschiedenis": «Konvergenz, das menschlich verheissenen Andere der Geschichte".'41
Adorno wil ook de immanentie niet zonder meer verdoemen: «Die Kapuziner
predigt von der Eitelkeit der Immanenz liquidiert insgesamt auch die Transzendenz,
die einzig von Erfahrungen in der Immanenz gespeist wird. I142 Met kan niet
ontkennen dat ervaringen van transcendentie gevoed worden door de immanentie.
Maar het problematische van de wijze hoe Adorno deze verhouding opvat hebben we
gezien bij de thematiek van natuur en genade.

2.2 De zelfbegrenzing van de rede tussen theorie en praxis
We hebben reeds gezegd dat uit het ideaal van de zelfnegatie en zelfbegrenzing van
de rede eigenlijk positief niets af te leiden valt. Maar toch heeft Adorno met deze
opvattingen een bepaalde opvatting van metafysica verbonden. De noodzaak van een
soort metafysica hangt nauw samen met de idee van de zelfnegatie van de rede.
De mogelijkheid van metafysica hangt voor Adorno nauw samen met de
"onmogelijkheid" van de historisch gegroeide praxis, in de marxistische betekenis
van het woord, waardoor de utopie gerealiseerd had moeten worden.
De mislukte praxis is die van wetenschap en techniek samen met de economie,
die na het kapitalisme de utopie had moeten brengen, maar feitelijk geleid heeft tot
een onverwinnelijk systeem van uitbuiting en zinloze produktie, waarin de mens
verloren dreigt te gaan. Juist als theorie is de metafysica een kritiek op een dergelijke
praxis.
De zelfreflectie van de geest, haar niet-absoluutheid, het besef van haar nieteenheid met zichzelf en het niet-identieke leidt volgens Adorno tot een kritiek op het
primaat van de praxis dat Marx van Kant via het idealisme leerde: "Solche Selbstreflexion ereilt sogar die These vom Primat der praktischen Vernunft, die von Kant
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Ober die Idealisten geradewegs zu Marx reicht. Die Dialektik von Praxis verlangt

auch: Praxis, Produktion um der Produktion willen, universales Deckbild einer
n 143
falschen, abzuschaffen.
Hedentendage anticipeert de geest die zijn gebondenheid in het bestaande
doorschouwt, zonder daardoor hier en nu echt uit het bestaande los te komen, eerder
de vrijheid dan de verstrikte praxis: «Wo Geist heut und hier selbstiindig wird,
sobald er die Fessel nennt, in welche er ger t, indem er anderes in Fesseln schl gt,
n 144
antezipiert er. und nicht die verstrickte Praxis, Freiheit.
Omdat in het idealisme en het marxisme, zowel theoretisch als praktisch in
techniek en kapitalisme, de heerszucht de overhand heeft, zoekt Adorno soms
inspiratie bij het voormoderne, metafysische kenideaal van de contemplatie.
Dit ideaal zou een gezonde correctie kunnen zijn op de praxis. Adorno richt zich
allereerst weer tegen Marx: "Marx hat die These vom Primat der praktischen Vernunft von Kant und dem deutschen Idealismus empfangen und geschiirft zur Forderung, die Welt zu veriindern anstatt sie bloss zu interpretieren. Er hat damit das
Programm absoluter Naturbeherrschung unterschrieben. I 145 Praxis wordt hier door
Adorno zelf begrepen als verandering en als natuurbeheersing.
Het doel van de praxis kan echter alleen maar de afschaffing zijn van het primaat
van de praxis op de wijze waarop het de burgerlijke maatschappij beheerst heeft, nl.
in de vorm van arbeid en techniek.
Marxistisch gesproken zou, wanneer de produktiekrachten, d.w.z. de technische
mogelijkheden, zich ver genoeg ontwikkeld heeft, deze overstegen kunnen worden.
Dit zou ook in Marx' begrip van praxis als mogelijkheid opgesloten liggen. Op basis

daarvan zou een niet-ideologische contemplatie, d.w.z. een contemplatie die niet
geniet te midden van nog steeds bestaande ellende, mogelijk zijn: "Das Telos der
ihm zufolge falligen Praxis war die Abschaffung ihres Primats in der Gestalt, welche
die burgerliche Gesellschaft durchherrscht hatte. Kontemplation wiire mdglich ohne
InhumanitUt, sobald die Produktivkriifte soweit entfesselt sind, dass die Menschen
nicht liinger von einer Praxis verschlungen werden, die der Mangel ihnen abzwingt
und die dann in ihnen sich automatisiert. Das Schlechte an der Kontemplation bis
heute, der diesseits von Praxis sich genOgenden, wie Aristoteles erstmals als summum bonum sie entwickelt hatte, war, dass sie gerade durch ihre GleichgOltigkeit
gegen die Veriinderung der Welt zum StOck bornierter Praxis: dass sie Methode und
instrumentell ward."146 Een typisch staaltje van Adorniaanse dialectiek.De contemplatie tot nu toe was slecht omdat ze nog niet toegekomen was aan de praxis.
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Daardoor werd de contemplatie, in de vorm van zelfgenoegzaamheid, zelf een slechte
praxis.
Adorno formuleert de verhouding van contemplatie en praxis nu z6, dat contemplatie pas mogelijk is wanneer het materitle gebrek is opgeheven door een praxis die
ook zichzelf afschaft. De goede praxis die de verkeerde afschaft, is die praxis die
praxis overstijgt. Adorno raakt in deze paradoxale verhouding verstrikt omdat hij zo
vaak praxis verwisselt met arbeid en techniek. De huidige vorm van arbeid en
techniek is een slechte praxis die overstegen moet worden, mede door verdere
ontwikkelingen van de techniek!
Deze verdere technologische ontwikkelingen die de arbeid tot een minimum
reduceren, beinvloeden ook het begrip van praxis. Adorno moet wet zo ingewikkeld
doen, omdat hij praxis zelf opvat als arbeid en techniek en niet als een vorm van
ethisch-praktisch omgaan met arbeid en techniek. De ethisch-praktische omgang moet
weer in de technologisch begrepen praxis gelegd worden: "Die m6gliche Reduktion
von Arbeit auf ein Minimum mOsste den Begriff Praxis radikal affizieren. Was an
Einsicht einer durch Praxis befreiten Menschheit zufiele, wiire von Praxis, die
ideologisch sich selbst erhOht und die Subjekte so oder so sich zu tummeln veranlasst, verschieden. Ein Abglanz davon fallt auf Kontemplation heute".147 Hier en
nu heeft de contemplatie iets van die andere praxis die geen praxis meer is.
Adorno ziet daarom de contemplatie niet ten ontrechte, als een «verhalten", een
vorm van gedrag. Dit ideaal van de contemplatie wordt door hem niet verder positief
ingevuld. Zij is geen genot van het geschouwde in ouderwets metafysische zin, niet
de vervulling van de praxis. Die praxis is niet meer dan het inzicht in de eigen
grenzen van de rede, het opgeven van heerszuchtige pretenties door de praxis en
kennis.
De theoretische en praktische houdingen die volgens Adorno het best de zelfnegatie van de rede uitdrukken zijn "Sehnsucht" en zelfs «vergebliches Warten". Beide
zijn uitdrukking van niet bezitten te besmetten. Wel wil deze metafysica het bestaande lezen als een tekst waarin sporen van het verlangen naar het andere aanwezig zijn.
Geen "grote" metafysica van op zich staande ideeEn, maar een micrologie van
fenomenen, concreet bij Adorno culturele fenomenen, waarin die verlangens neergeslagen liggen.
Vatten we Adorno's metafysica nog eens samen, vanuit de verwijten en complimenten aan Kant en Hegel, dan vertoont zij de gestalte van een rusteloos streven dat
zijn eigen grenzen verkent en onmoet. Inderdaad: «Nur wer strebend sich bemOht,
kiinnen wir erldsen." De theorie van de zelfnegatie van de subjectiviteit is niet alleen
een theoretisch aangelegenheid, maar ook een praktische. In de theorie is de zelfnegatie van de eindige geest een "gelukkige" mislukking van het begrip in het
aangezicht van de transcendentale ideeEn. Praktisch betekent de grenservaring van
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de subjectiviteit de ervaring van de grenzen van de maakbaarheid. Het begrip
contemplatie is de theoretisch-kritische notie van die grens. De transcendentale
ideeBn, kort samengevat de utopie, is niet alleen iets dat gemaakt moet worden, maar
ook iets dat alle maken, veranderen, etc. overstijgt. Onder de termen natuur en
genade zijn we deze toedracht al in de vooruitgangs- en geschiedenisfilosofie
tegengekomen.

Hoe sympathiek deze conceptie van metafysica en van het menselijke denken
soms ook klinken kan, toch blijkt haar onhoudbaarheid wanneer we haar volgen in
de interpretatie van Kants postulaat van de onsterfelijkheid van de ziel. Deze
onhoudbaarheid blijkt juist daar het meest waar de motieven het meest op elkaar
lijken.
Kant ontwikkelt zijn opvattingen over de onsterfelijkheid van de ziel en het geluk
in een ander leven preeies in verhouding tot het morele streven dat een vervulling
zoekt die het zelf niet kan bewerkstelligen. Maar juist door zijn confuse identificatie
van de praktische en de theoretische rede blijkt Adorno's motivatie een geheel andere
te zijn. Tevens blijkt nu in de praktische filosofie hetzelfde euvel als bij de theorie.
Zoals Adorno daar geen positief begrip van eindige, menselijke kennis kon ontwikkelen, zo kan hij in de moraal geen begrip van eindig, strevende zelfverwerkelijking
ontwikkelen. We hebben deze toedracht al gezien bij de geschiedenisfilosofie.
Maar juist bij de postulaten van de praktische rede blijkt tevens welke ongehoorde absoluutheidspretenties schuil gaan achter Adorno's concepties van de utopie.
Deze absoluutheidspretenties hebben weer te maken met een ideaal van onmiddellijk
eenheid waarin geen differentie van mogelijkheid en werkelijkheid en dus ook geen
streven aanwezig mag zijn. Zij zijn vervolgens een voortvloeisel van de weigering de
verschillende verhoudingen van totaliteit en transcendentie te doordenken. Deze
weigering openbaart hier m.i. toch haar atheistische karakter.

3.1 De onsterfelijkheid van de ziel tussen theoretische en praktische rede
Dat Kants denken zou berusten op de ondoordenkbaarheid van de vertwijfeling
formuleert Adorno met name bij het postulaat van de onsterfelijkheid van de ziel. We
hebben de volgende uitspraak reeds eerder geciteerd: "Dass keine innerweltliche
Besserung ausreichte, den Toten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen; dass keine ans
Unrecht des Todes rOhrte, bewegt die kantische Vernunft dazu, gegen Vernunft zu
hoffen. Das Geheimnis seiner Philosophie ist die Unausdenkbarkeit der Verzweif-148

lung.

Deze ondoordenkbaarheid van de vertwijfeling roept bij Kant volgens Adorno een
"begeerte tot redden" (een term van Walter Benjamin) wakker. Deze begeerte, die
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meer is dan een vrome wens, wil de metafysica redden. Zo interpreteert op dit punt
Adorno juist Kants wending naar de praktische rede: "Wieviel tiefer die kantische
Begierde des Rettens grOndet denn einzig im frommen Wunsch, etwas von den
traditionellen Ideen inmitten des Nominalismus und wider ihn in Hiinden zu halten,
bezeugt die Konstruktion der Unsterblichkeit als eines Postulats der praktischen
Vernunft. Es verurteilt die Unertraglichkeit des Bestehenden und bekriiftigt den
.149
Geist, der sie erkennt.
Heel duidelijk is hier de teneur van Adorno's filosofie aanwezig. Kant wil de idee
van de onsterfelijkheid van de ziel voor de filosofie redden via de praktische rede en
Adorno interpreteert deze «redding" vanuit zijn opvatting van theorie! Kant zou de
ondragelijkheid van het bestaande veroordelen en de geest die het bestaande als het
(slechte) bestaande kent, willen bevestigen. Zo komt Kants postulaat van de praktische rede binnen het perspectief van Adorno's metafysica, zijn theorie van de

ondoordenkbaarheid van de vertwijfeling en, zo zullen we nog zien, van de zelfnegatie en zelfbeperking van de rede. Deze visie van Adorno moet een heel scheve
interpretatie van Kant opleveren. De verhouding tussen de theoretische en praktische
rede kan door Adorno nooit recht gedaan worden!
Adorno meent, geheel tegen Kants bedoeling in, dat de ideeen van de praktische
rede de theoretische zouden moeten verbreden, boven zich uit zouden moeten tillen
en vervolgens dat de theoretische rede zelf een vorm van "Verhalten" is: "Kras
widerstreitet dem Kantischen Pathos des Unendlichen das Hausbackene seiner Lehre.
Hat die praktische Vernunft den Primat Ober die theoretische inne, so musste auch
diese, selber eine Verhaltensweise, an das heranreichen, wozu die ihr Obergeordnete
angeblich fiihig, wenn nicht durch den Schnitt zwischen Verstand und Vernunft deren
eigener Begriff hinfallig werden soll."150 Adorno gebruikt hier een reflectie-argument, nl. dat het voorranggeven aan de praktische rede zelf een voor de theoretische
rede toegankelijke activiteit is die hem, wanneer hij de consequenties ervan zou
trekken, ver weg zou voeren van zijn negatieve filosofie van de vertwijfeling! De
praktische rede moet wel, zo meent Adorno, de theoretische rede "uitbreiden", want
zou zij dat niet doen, het (theoretische) begrip zelf van een praktische rede "Vernunft" onmogelijk worden. Maar Adorno is geneigd zijn kritiek op Kant in
Kant's werk zelf te leggen als een daarin aanwezige tegenspraak.
Vervolgens worden de postulaten van de praktische rede God en m.n. de onsterfelijkheid van de ziel, op een heel eigenaardige manier vanuit Adorno's opvatting van
de theoretische rede binnen het bereik van de theoretische rede gebracht. Adorno
interpreteert de "Kritik der praktischen Vernunft" als een poging daar een positieve
metafysica te construeren die meer biedt dan de negatieve grensbepatingen van de
«Kritik der Reinen Vernunft." Binnen deze nieuwe «positieve" theorie bespreekt
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Adorno dan de opvatting over vrijheid uit de «Kritik der reinen Vernunft" om deze
metafysica als een produkt van vertwijfeling te kunnen kenschetsen!
Adorno presenteert nu eerst Kants opvatting over de theoretische idee van
causaliteit uit vrijheid, dus de idee van de oorsprong van de wereld in een vrijheid
buiten deze wereld. Hij interpreteert de onmogelijkheid van een positief bewijs
hiervan als voortkomend uit de grenzen die de ervaring aan de rede stelt. Tegenover
deze negatieve constructie stelt hij de positieve, metafysische van de praktische rede.
Dat Kant in vertwijfeling omtrent deze idee zou verkeren, probeert Adorno weer met
een citaat uit de antinomie van de theoretische rede aannemelijk te maken. De
conclusie luidt dan dat Kants positie heel dicht bij het atheisme ligt: "Der Konstruktion des Blocks (de grenzen van onze kennis die kennis van het absolute blokkeren.
G.S.) steht bei Kant die positive der Metaphysik in der Praktischen Vernunft
gegenuber. Ihr Verzweifeltes hat er keineswegs verschwiegen: > Wenn auch indessen
allenfalls ein transzendentales Vermugen der Freiheit nachgegeben wird, um die
Weliveriinderungen anzufangen, so wOrde dieses Vermdgen doch wenigstens nur
ausserhalb der Welt sein mOssen (wiewohl es immer eine kOhne Anmassung bleibt,
ausserhalb dem Begriffe aller m6glichen Anschauuungen noch einen Gegenstand
anzunehmen, der in keinen mOglichen Wahrnehmung gegeben werden kann < Die
Parenthese von der > kuhnen Anschauung < meldet Kants Skepsis wider seinen
eigenen mundus intelligibilis an. Dem Atheismus komt jene Formulierung aus der
Anmerkung zum dritten Antinomie recht nahe. 151 Nu heeft Kant niet de bedoeling
om in de «Kritik der praktischen Vernunft" een positieve metafysica op te bouwen,
waaraan hij vervolgens in de "Kritik der theoretischen Vernunft" twijfelt. Kant vult
echter de de idee van een vrije oorzaak van de natuur, precies als oorzaak van geluk
en gerechtigheid voor de doden, in de Kritik der praktischen Vernunft geheel
onatheistisch in.
Maar Kant maakt daar een onderscheid tussen het hoogste goed in oorspronkelijke zin, God, en een afgeleide hoogste goed, de beste van alle werelden, d.i. de
wereld waarin de onsterfelijke zielen het geluk genieten waar ze recht op hebben.
God, de hoogste macht, moet, in praktische zin, gepostuleerd worden als reale
oorzaak van het afgeleide hoogste goed, het geluk in overeenstemming met de
zedelijkheid. Adorno maakt dit onderscheid niet en komt daardoor zelf in een
atheistische positie terecht. Gaan we nu eerst even in op Adorno's interpretatie van
deze antinomie van de vrijheid uit de «Kntik der reinen Vernunft".
Adorno interpreteert de geciteerde passage verder z6, dat het kennen van deze
causaliteitsvrijheid inhoudt dat deze vrijheid gedacht zou moeten worden als een
voorwerp van een «mogelijke" aanschouwing, terwijl deze vrijheid tegelijkertijd
gedacht moet worden als iets dat alle aanschouwing overstijgt. Voor deze tegenspraak
zou de rede moeten kapituleren, tenzij deze grens van de aanschouwing een eigen,
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«irrationalistische", niet genoeg begronde zelfrestrictie zou zijn. Vanuit de theoretische rede gezien, klopt deze redenering. Maar toch zou, door de
grens van de

aanschouwing niet te accepteren, deze zintuiglijke aanschouwing tot een onderdeel en
daarmee bevestiging van de oneindigheid van de rede zijn en vervolgens zou transcendentie een element worden van de immanentie van de geest. De neokantianen en
de idealisten zouden deze opvatting van de rede hebben.
Nu trekt Adorno aansluitend God en de ziel als postulaten van de praktische rede
binnen deze dialectiek van de grenzen van de rede: "Was Kant mit ROcksicht auf die
Freiheit durchblicken lasst, gelte erst Recht von Gott und Unsterblichkeit. Denn diese
Worte beziehen sich auf keine reine M6glichkeit von Verhalten, sondern sind, dem
eigenen Begriff nach, Postulate eines wie immer auch gearteten Seienden. Es bedarf
einer > Materie < und hinge bei Kant vollends von jener Anschauung ab, deren
M6glichkeit er von der transzendenten Idean ausschliesst. I 152 Adorno stelt hier
eisen die vanuit de postulaten van de praktische rede gezien onzin zijn. De paralogismen van de theoretische rede behandelen de onsterfelijkheid als een eigenschap van
iets blijvends nl. het «ik denk". Adorno behandelt deze problematiek helemaal niet!
Vanuit de praktische rede gezien, zo moet men tegen Adorno argumenteren, zijn
vervolgens de idee van de ziel en de godsidee wel degelijk vormen van «Verhalten",
dus van gedrag! Als vormen van gedrag komen zij tot uitdrukking in een praxis, een
handelen dat Adorno niet kent.
De zin van Adorno's eigenaardige constructie is de volgende. Adorno is geinteresseerd in de mogelijkheid van metafysica. In dat opzicht heeft hij weinig aan de
idee van de onsterfelijkheid van de ziel, zoals die in de "Kritik der reinen Vernunft"
gepresenteerd en bekritiseerd wordt. Adorno is existentieel betrokken bij de idee van
de onsterfelijkheid van de ziel, zoals die vervat ligt in het postulaat van de praktische
rede: gerechtigheid en geluk voor de doden. De inhoud van dit postulaat wil Adorno
bewaren en op zijn manier in het perspectief plaatsen van de theoretische rede. De
vorm van het praktische postulaat zelf, moet hij daarbij weglaten. Het perspectief van
de theoretische rede, is de ondoordenkbaarheid van de vertwijfeling. In dit perspectief past God als noodzakelijk postulaat van de praktische rede niet. De eigen
betekenis van Adorno's idee van de ondoordenkbaarheid van de vertwijfeling, zijn
negatieve dialectiek heeft een eigen kleur en pathos in vergelijking met Kants
dialectiek en antinomie.
De metafysische houding getuigt niet zozeer van een dialectiek van de praktische
rede, ook niet van de puur theoretische, maar van een dialectiek van de maakbaarheid van de wereld. De metafysische houding van verwachting en verlangen wil de
gedachte van de maakbaarheid van de wereld overstijgen. De uitvoering van deze
dialectiek bestaat in het tot het uiterste doorvoeren van pretenties die leiden tot een
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antithetische verhouding van gave en opgave, mogelijkheden en werkelijkheden van
de mens.
De vorm waarin Adorno zijn Kant interpretatie giet, doet weer een, met literaire
middelen gevoerde, polemiek vermoeden. Kant wordt letterlijk "gegen den Strich"
gelezen, tegen de haren ingestreken. De teksten van Kant worden zo tegen elkaar
uitgespeeld, dat zou moeten blijken dat Kants motieven heel anders in zijn werk
vervat liggen dan op de wijze waarop hij ze presenteert. Adorno's eigen bedoelingen
verschillen in ieder geval van die van Kant.

3.2 Kant: God en de onsterfelijkheid van de ziel als postulaten van zinvol
gedrag

Bekijken we in het licht van deze eigenaardige Kantinterpretatie nog eens wat Adorno
doet. Dan kan ook het positieve van Kants postulatenleer weer opnieuw verschijnen
in het licht van Adorno's metafysica van de vertwijfeling! Adorno wil de omkering
van de verhouding van het zinlijke en het intelligibele in de «Kritik der praktischen
Vernunft" niet mee maken. Bekijken we deze omkering allereerst bij Kant.
Voor de theoretische rede vormen het Ding an sich, het intelligibele en het
goddelijke een het voortschrijdend onderzoek in de zintuiglijkheid en feitelijkheid
naar afronding gidsend perspectief, in het licht waarvan steeds nieuwe feiten ondekt
kunnen worden, maar dat zelf nooit positief achterhaald kan worden. Deze ideeen
blijven in die zin een "onmogelijke" opgave, omdat het ons alleen maar gegeven is
andere, nieuwe feiten te ontdekken. Alleen als totaliserend en afsluitend zoekperspectief zijn ze theoretisch mogelijk. Zij zijn theoretisch niet achterhaalbaar omdat het
denken altijd gebonden is aan de zintuiglijke aanschouwing en zonder deze aanschouwing leeg blijft. De gebondenheid aan de aanschouwing maakt dat de rede altijd
weer iets zintuiglijks ontdekt en nooit de grond ervan.
In de praktische rede liggen de verhoudingen anders. Praktisch wordt de kloof
juist van de kant van het intelligibele ervaren. Volgens Kant moet de vrije wil als
causaliteit uit vrijheid, moreel ingrijpen in de feitelijkheid. De opgave van de mens
bestaat er in de morele wet zo goed mogelijk te realiseren, d.w.z. het intelligibele
rijk der doeleinden, de beste van alle mogelijke werelden, zoveel mogelijk te laten
doordringen in de feitelijkheid. Deze verwerkelijking blijft voor de mens altijd
vervolmaakbaar.
We zeggen hiermee niet dat Kant in zijn ethiek nu zelf een onproblematische
verhouding van intelligibiliteit en zintuiglijkheid gevonden heeft. Ook Kants ethiek
kent hier zijn eigen moeilijkheden van de mens als burger van twee werelden. In de
bespreking van Kants "Kritik der Urteilskraft" in het eerste deel hebben we nog weer
andere moeilijke aspecten van deze verhouding gepresenteerd.
We zeggen alleen dat de verhoudingen van de theoretische rede niet die van de
praktische rede zijn. Integendeel, in de praktische rede zijn de verhoudingen omge-

God en de verrijzenis van het lichaam

469

keerd. Kants idee is juist dat het intelligibele wel vanuit het besef van de wil gezien
kan worden en dat nu van daar uit een relatie tot de zintuiglijkheid gelegd kan
worden. Door zijn wil beinvloedt de mens oorzakelijk de zintuiglijkheid.
Dit aspect van Kants wending naar de praktische rede, die hier voor de juiste
interpretatie van de postulaten van de onsterfelijkheid van de ziel en van de "Wiedergutmachung" aan de doden van belang is, wordt door Adorno in zijn metafysische
overwegingen niet betrokken. De achtergrond hiervan wordt iets duidelijker in
Adorno's kritiek op Kants ethiek. Kants ethische theorie van de wil als causaliteit
door vrijheid en over de mens als intelligibel wezen worden door Adorno, mede met

behulp van psycho-analytische motieven, ook als "herrschaftlich" geinterpreteerd. Bij
de behandelingen van de "Dialektik der Aufkliirung" hebben we dit al gezien.
De mens als intelligibel wezen is een de zinlijkheid onderdrukkend wezen. Juist
in de ethiek ontwerpt Kant een beeld van de mens waarin de zintuiglijkheid naar
beneden gehaald wordt en waarin de wezenlijke gebondenheid van de geest aan de
zintuiglijkheid ontkend wordt. In de ethiek zou Kant van de menseliike rede een
absoluut beheersende rede, want zuivere rede maken. Dit menselijk wezen lijdt aan
lustangst. Psycho-analytisch gezien is volgens Adorno de mens als intelligibel wezen
een "Ober-Ich, de bron van het geweten, en dit Ober-Ich, zo zullen we nog zien,
wordt door Adorno niet positief gewaardeerd!
Vanuit marxistisch gezichtspunt kritiseert Adorno Kants opvatting van de vrije
wit. Deze opvatting stelt dat de mens al vrij is, terwijl de mens volgens Adorno nog
vrij moet worden in een toekomstige maatschappij. Deze vrijheid mag vervolgens
niet in tegenstelling staan met gebondenheid aan de zintuiglijkheid! Deze vrijheid
berust niet op een zelfbeheersingsideaal, maar op het ideaal van een ik dat zich aan
de impulsen van zijn niet-ik, de natuur, kan overleveren.
Het begrip van een causaliteit door vrijheid wordt door Adorno als een onmogelijk begrip beschouwd. Causaliteit wordt door Adorno altijd in het licht gezien van
natuuroorzakelijkheid, en vrijheid is volgens Adorno onwetmatigheid bij uitstek. Het
«Du sollst" van de categorische imperatief spreekt volgens Adorno de echte vrijheid
tegen. 153

In deze kritiek op Kants categorische imperatief als een filosofie van een zuivere,
heerszuchtige subjectieve rede doet Adorno nu ook een uitspraak over de postulaten
van de praktische rede. Want deze zijn volgens hem daarmee in tegenstelling: "Die
das Subjekt transzendierende Postulate der praktischen Vernunft, Gott, Freiheit,
Unsterblichkeit, implizieren Kritik am kategorischen Imperativ, der reinen subjektiven Vernunft. Ohne jene Postulate k6nnte er gar nicht gedacht werden, wie sehr auch
Kant das Gegenteil beteuert; ohne Hoffnung is kein Gutes."'54 Adorno meent dus
dat de postulaten van de praktische rede in tegenstelling zijn met Kants ethiek.

153. Aw. blz.258.
154. A.w. biz.272.
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Kants ethiek is een filosofie van de zuivere, subjectieve rede en die rede is
volgens Adorno een heerszuchtige rede. Maar de postulaten van de praktische rede
zijn postulaten van de hoop en vallen dus buiten de macht van de heerszuchtige rede.
Dat is de Adorniaanse gedachtengang en met deze gedachtengang zijn de postulaten
weer in de dialectiek van de zelfnegatie van de rede te brengen!
Hier bestaat een verwantschap tussen Adorno en Kant. Ook bij Kant overstijgen

de postulaten van de praktische rede dat wat de mens zelf verwerkelijken kan.
Daarom zijn zij inderdaad postulaten van de hoop die toch in iedere morele daad van
zelfverwerkelijking voorondersteld worden. Maar het verschil toont zich in de idee
van morele verwerkelijking. Bekijken we deze idee bij Kant dan komt heel precies
een significant verschil tussen Kant en Adorno naar voren.
Kant plaatst zijn postulaten in relatie tot een menselijk moreel handelen dat altijd
onvolmaakt, onaf, maar toch zinvol is. Zij ondersteunen het morele handelen in het
zicht van de onvolmaaktheid. De vervulling die de postulaten van de hoop aan het
menselijk handelen beloven, hebben tot taak hier en nu het zinvol handelen,dat altijd
vervolmaakbaar blijft, mogelijk te maken. Bij Adorno treffen we precies het onvermogen aan het streven en daarmee de juiste verhouding van streven en vervulling te
denken.

Volgen we nog eerst Kant om daarna Adorno's denkwijze opnieuw in relatie tot
Kant te bepalen. In praktisch perspectief probeert de mens volgens Kant het intelligibel rijk als rijk der doeleinden, d.i. het rijk van de juiste verhouding tussen de
mensen en God, als intelligibele wezens in de bestaande zintuiglijkheid te realiseren.
De realisering van het hoogste goed streeft hij na zonder dit ooit volledig te kunnen
bereiken. In deze poging geeft de mens aan de zintuiglijke wereld de vorm van een
bovenzintuiglijke wereld zonder aan de zintuiglijke wereld all)reuk te doen. In de
formulering van Plat: "Wij geven aan de zinlijke wereld de vorm van een bovenzinlijke wereld, wanneer wij er een wereld van maken, waarin alles wat daarin door
mensen gebeurt in volmaakte overeenstemming is met de bovenzinlijke idee van het
zedelijk goede.•155 De volmaakte overeenstemming is niet haalbaar omdat de
menselijke wil niet volledig heilig is. Wel streeft de wil er naar heilig te zijn, d.w.z.
in volledige overeenstemming te zijn met de morele wet die het hoogste goed als
object heeft. Maar als in de zintuiglijkheid staand redelijk wezen is de mens op geen
enkel tijdstip van zijn bestaan tot die heiligheid en volmaaktheid in staat. Omdat deze
praktisch wel vereist is, kan ze alleen als een oneindige opgave, een progressus ad
infinitum, verstaan worden. Nu wordt het postulaat van de onsterfelijkheid van de
ziel van belang.
Kant postuleert deze onsterfelijkheid omdat de oneindige opgave alleen zinvol is
onder de vooronderstelling van een oneindig voordurend bestaan van dit redelijke

155. Jan Plat, Ethiek van Kant in de kritische werken, in: Besehouwingen over de ethiek van
Immanuel Kant, Nijmegen 1983, biz.49.
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wezen. M.a.w. het streven naar volmaaktheid, hoewel een oneindige opgave, is geen
onmogelijke, zelfs een noodzakelijke opgave en vooronderstelt daarmee noodzakelijkerwijze de onsterfelijkheid van de ziel.
Op analoge wijze functioneert de godsidee als postulaat van de praktische rede.
Het streven naar heiligheid houdt in het streven naar het hoogste goed, d.i. de
eenheid van heiligheid en geluk. Gelukkig zijn betekent voor een mens dat zijn
heiligheid beantwoord wordt door zijn natuurlijke toestand Deze eenheid brengt de
best mogelijke wereld tot stand. Om deze eenheid tot stand te brengen moet een
oorzaak van de natuur gepostuleerd worden die zelf een morele causaliteit heeft en
die oorzaak is God. God als degene die in kan grijpen in de natuur kan de juiste
verhouding voor ieder mens tot stand brengen.
Deze praktische idee van God vult dus positief, niet in theoretisch, maar in
praktisch opzicht de idee van een vrije oorzaak van de natuur in en overstijgt in deze
dus de antinomie van de vrije oorzaak in de «Kritik der reinen Vernunft: «Also wird
auch das Dasein einer von der Natur unterschiedenen Ursache der gesammten Natur,
welche den Grund dieses Zusammenhanges, niimlich der genauen Obereinstimmung
n 156
der Gluckseligkeit mit der Sittlichkeit, enthalte, postuliert.
Deze Godsidee bepaalt Kant nog nader als een oorzaak door verstand en wil.
Tevens wordt God gezien als het oorspronkelijke hoogste goed dat de bron is van de
juiste verhouding van geluk en zedelijkheid die door Kant als de beste wereld en
vervolgens als een afgeleid hoogste wordt bepaald. "Also ist die oberste Ursache der
Natur, sofern sie zum h6chsten Gute vorausgesetzt werden muss, ein Wesen. das
durch Verstand und Willen die Ursache (folglich der Urheber) der Natur ist,d.i.Gott.
Folglich ist das Postulat der Mdglichkeit des h6chsten abgeleiteten Guts (der besten
Welt) zugleich das Postulat der Wirklichkeit eines h8chsten ursprunglichen Guts,
niimlich der Existenz Gottes. .157

3.3 Vertwijfeling en de dialectiek van de maakbaarheid
Adorno wil de dialectiek van de vertwijfeling, voorzover ze op te lossen is, oplossen
in een zelfbegrenzing van de rede die geen capitulatie voor de feitelijkheid inhoudt.
De Kantiaanse zelfbegrenzing van de rede dreigt met het stellen van de grens de rede
te beperken tot de feitelijkheid. Adorno daarentegen ziet een zelfbegrenzing van de
rede zelf als metafysische act. Deze zelfbegrenzing is als het ware het centrum van
de "ondoordenkbaarheid van de vertwij feling". De bekentenis van de eindigheid van
de geest moet iets anders zijn dan het zich neerleggen bij de feitelijkheid.

156. Kant,

157. T.a.p.

Kritik der Praktischen Vernunft, a.w. bd. V, blz. 125.
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Adorno 's redeneringen blijven dus in de sfeer van de theoretische rede. Kants
redenering dat begrippen die alleen kenwaarde hebben door hun toepassing op
zintuiglijk gegeven materiaal deze waarde verliezen, wanneer de zintuiglijkheid
overschreden wordt, terwijl de overschrijding zelf wel gedacht moet worden, wil de
zintuiglijkheid niet totalitair worden, wordt door Adorno zo geinterpreteerd dat de
ideeEn niet bevestigd zouden mogen worden, omdat ze daardoor weer zintuiglijk en
a.h.w. verraden zouden worden. M.n. de idee van de vrijheid wordt door Adorno
nog in dit perspectief behandeld.
De idee van causaliteit uit vrijheid wordt niet in praktische zin behandeld, maar
als de theoretische antinomie van een mogelijke intelligibele en vrije oorzaak die aan
het begin van de keten van natuuurnoodzakelijk samenhangende oorzaken zou staan.
Waarom nu deze eigenaardig vermenging van de wereld van vooral Kants "Kritik der
praktischen Vernunft" met een denkwijze die in de sfeer van de theoretische re(ie
thuis hoort. Daardoor komen God en de onsterfelijkheid als postulaten van de
praktische rede, ofwel Adorniaans-utopisch geformuleerd, als geluk voor iedereen
inclusief de doden, niet tot hun recht.
In een kritiek op Bloch heeft Richard Schaeffler eens gezegd dat wie de postulaten van de praktische rede van de hoop laat functioneren als ideeen van de theoretische

rede

uitkomt bij

een theorie

«des

Gerichts Ober die WidervernOnftige

Welt. n158
Mutatis mutandis willen we deze kritiek op Adorno toepassen. Heel simpel
zeggen deze postulaten dat de plicht naar het allerbeste te streven in een leven dat
onaf is en in altijd onvolmaakt blijvende situaties zinvol is. Het is altijd goed om
goed te zijn. Dat is rede als gedrag ofwel, om een term van Adorno te gebruiken.
"Vernunft als Verhalten". Op deze wijze krijgen de transcendentale ideeen, die
theoretisch gezien alleen in hun mogelijkheid maar nooit als werkelijk bewezen
kunnen worden, een praktisch-redelijke werkelijkheid. Bekijken we nu nog kort het
wezenlijk verschil tussen de theoretische en praktisch rede om vervolgens niet alleen
Adorno's misverstand, maar ook zijn eigen perspectief duidelijk te krijgen.
Adorno maakt, door de transcendentale ideeen in een dialectiek van de zelfnegatie
van de theoretisch-technische rede te plaatsen, van ideean die de mogelijkheid van
zinvol handelen bepalen «onmogelijke" opgaven in de zin van de theoretische rede.
De idee van de «ondoordenkbaarheid van de vertwijfeling" berust daarop dat de
theoretische rede het «bestaande" moet overstijgen om niet in hopeloosheid ten onder
te gaan, maar tevens het transcendente niet positief mag denken om het niet aan het
bestaande te verraden en zichzelf te verabsoluteren.
Plaatst men de transcendentale ideeen van God en de ziel juist met hun praktischutopische waarde in deze dialeciek, dan wordt het bestaande een «harde" feitelijkheid
waarin niets gerealiseerd kan worden, een «widervernunftige Welt", en de postulaten
158. R. Schaeffier, Religionsphilosophie, Verlag Karl Alber, Freiburg-Munchen 1983, biz.228.
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van de praktische rede krijgen iets etherisch, ze kunnen beter niet astuksgewijs"
verwerkelijkt worden, want dan worden ze verraden.
Adorno blijkt iets te voelen voor het alternatief dat Brecht eens opstelde tussen
een wereld waarin we alleen nog maar slecht kunnen handelen, het kwade kunnen
doen, en een wereld waarin we dat niet meer hoeven te doen: «Das Obel ist nicht
dass freie Menschen radikal bOse handeln, so wie Ober alles von Kant vorgestellte
Mass hinaus b6se gehandeld wird, sondern dass noch keine Welt ist, in der sie, wie
es bei Brecht aufblitzt, nicht mehr bdse zu sein brauchten. Das B8se wiire demnach
ihre eigene Unfreiheit: was Bdses geschieht kdme aus ihr. 159
De wereld zou van dien aard zijn dat daarin alleen maar slecht gehandeld zou
kunnen worden. Het kwade is dan de onvrijheid van de wereld. De wereld is goed
wanneer daarin niet meer slecht gehandeld hoeft te worden, m.a.w. wanneer er
eigenlijk geen morele keuzen gemaakt hoeven te worden. Met Kants postulaten leer
moet je zeggen dat het altijd zin heeft naar vervolmaking te streven en dat het dus
altijd zinvol is de volgende stap te zetten
Adorno's theoretische rede komt «praktisch" tegenover deze idee8n in de houding
terecht van "Sehnsucht", vergebliches Warten", of ook hoop. Dat is Adorno's
"Vernunft als Verhalten". Maar deze hoop is een heel andere dan die van Kant. Die
berust op de idee van een aanvulling van ons handelen. Deze idee is bij Adorno
verdwenen, mede door Adorno's marxistische invulling van praxis als arbeid. In zijn
kritiek op Kant worstelt Adorno eigentijk met de marxistische conceptie van de mens
die door arbeid de utopie, het absolute zou moeten realiseren, maar die, geconfronteerd met de dood en het lijden van de overleden generaties. op de grenzen van de
maakbaarheid stoot.
Door dit Marxisme is de idee van een goddelijke aanvulling van ons handelen
verdwenen. De kritiek op de absolute maakbaarheid roept nu een ander absolutisme
op, nl. dat van de utopie die als volmaakte werkelijkheid in zekere zin op de mens
af moet komen. Van die kant uit gezien heeft Adorno dus geen idee van een zinvol
handelen dat altijd strevend, dus altijd onaf blijft.
Bekijken we nu Adorno's eigen utopische verwachtingen in zijn kritiek op Kants
ethiek, dan komt een geweldig absolutisme naar voren dat berust op een ideaal van
volkomen samenvallen van norm en werkelijkheid. Adorno bekritiseert Kants
opvatting van de mens als ethisch-intelligibel wezen psycho-analytisch als uitdrukking
van een "Ober-Ich", een ik, waarin mede door de invloed van de maatschappij en de
medemens in het algemeen een ideaalbeeld van het ik tot stand komt dat als het
geweten functioneert. Dit "Ober-Ich" nestelt zich vervolgens in het onbewuste.
Adorno kritiseert dit "Ober-Ich", het produkt van onderdrukking, zelf als een
onderdrukkende instantie. In een kritiek op de psycho-analyticus Ferenczi stelt
Adorno dat niet zozeer het onbewust zijn van dit ideaalbeeld en geweten opgeheven
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moet worden, maar het "Ober-Ich" zelf, en interpreteert vanuit dit licht Kant.
Opheldering van het onbewuste is niet genoeg: "Aber das langt nicht zu: die von
Kant konstatierte Unwiderstehlichkeit des Gewissenszwanges besteht,wie die archaischen Tabus, in solchem Unbewusst werden, W8re ein Zustand allseitiger rationaler
Aktualitiit vorstellbar, so etablierte sich kein Oberich."'60 Niet alleen moet het
«Ober-Ich" opgehelderd worden, maar zou een toestand van volledige doorzichtige
rationele actualiteit bestaan, dan zou zich geen dergelijk ik gevormd hebben. Het
«Ober-Ich" moet volgens Adorno opgeheven worden.
Die opheffing kan alleen gebeuren daar waar zich de volmaakte maatschappij
gerealiseerd heeft en de "objectieve" zedenwet zich volledig gerealiseerd heeft. Nu
wordt Kant nog door Adorno overtroffen. De objectiviteit van de zedenwet is niet
alleen maar verheerlijking van de zichzelf verabsoluterende subjectieve rede: «Der
Vorwurf, in der Objektivit des Sittengesetzes spreize einzig die subjektive Vernunft
zum Absoluten sich auf, wiire subaltern. Kant spricht, fehlbar und entstellt, aus, was
gesellschaftlich mit Grund zu fordern wiire. Solche Objektivitiit ist so lange nicht in
die subjektive Sphare, nicht die der Psychologie und nicht die der Rationatilit, zu
Obersetzen, sondern existiert zum BOsen und Guten getrennt von ihr fort, bis
besonderes und allgemeines Interesse real zusammenstimmen. Das Gewissen ist das
Schandmal der unfreien Gesellschaft. .161
Zolang de objectieve zedenwet nog niet totaal gerealiseerd is, heeft ze nog een
onvrij en onderdrukkend karakter, is ze nog onderscheiden van de subjectiviteit,
maar verwacht mag worden, en Kant spreekt dat volgens Adorno uit, dat ze totaal
gerealiseerd kan worden. Daarom mag de objectiviteit van de zedenwet niet als een
puur gegeven van de subjectieve rationaliteit en de psychologie gezien worden. Ten
goede en ten kwade bestaat die objectiviteit nog los van de subjectiviteit totdat de
ware eenheid van subjectiviteit en objectiviteit bereikt is. Het geweten is een teken
daarvan dat die wet nog niet gerealiseerd en dat dus de utopische, niet onderdrukkende maatschappij nog niet ontstaan is.
Adorno probeert zelfs de volgende gedachte uit: «Vielleicht wiiren freie Menschen auch vom Willen befreit,I162 Eigenlijk worden we hier weer met het ideaal
van het «Auf dem Wasser liegen (...) reines Sein sonst nichts" geconfronteerd. Van
de mystieke ervaring wordt vaak gezegd dat daarin de stem van het geweten zwijgt,
omdat een volmaakte eenheid ervaren wordt. Adorno verwacht zoiets van de juiste
maatschappij! Het kan dan niet meer verwonderen, dat Adorno, in het licht van dit
ideaal van de werkelijkheid, van de mens niet meer wil verwachten dan dat hij een
goed dier geweest is. Maar alleen het midden tussen het goede dier en de opheffing
van het geweten is de ware menselijke maat!

160. A.w. biz.269.
161. A.w. biz.272.
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Nu kunnen we pas zien wat Adorno gemist heeft door de postulaten van de
praktische rede precies als die van de praktische te miskennen. De (on)mogelijkheid
van zijn absoluutheidspretenties kan beoordeeld worden in het licht van het onderscheid tussen het oorspronkelijke en het afgeleide hoogste goed, tussen de godsidee
en de idee van de beste wereld.
Door de transcendentale ideeEn samen te vatten onder 'Het andere' wordt een
waardering in het licht van dit onderscheid vermeden. Adorno's wereld van de
"Wiedergutmachung" en het geluk voor de gestorvenen blijft, Kantiaans gezien, als
de juiste verhouding van mens en natuur, de beste wereld en deze blijft onderscheiden van God. Het onderscheid is voor de bepaling van de waarde van de utopie van
levensbelang.
Wordt de beste wereld als het absolute gesteld, zonder dat God geponeerd wordt
als de hoogste macht die deze wereld kan bewerkstelligen, dan komt de mens voor
een "onmogelijke " opgave te staan. Hem wordt ter realisering een ideaal voorgehouden, dat hij niet kan verwerkelijken. Voor Adorno functioneert dit ideaal vervolgens
als een kritiek op alle drang tot maken en bewerkstelligen. De mens moet zich
receptief opstellen. Maar vervolgens komt de realisering van dit ideaal "nergens"
vandaan. Er is geen andere macht, geen Schepper, geen Verlosser, geen Genadeschenker die deze wereld tot stand kan brengen. Door geen God achter de utopie te
poneren wordt de mens ten onrechte een ideaal voorgehouden. De utopie, de ware
verhouding van geluk en deugd, begrepen als de overeenstemming van mens en
natuur, kan geen te realiseren ideaal van de mens zijn, omdat hij de macht daarover
niet heeft. Kants postulatenleer zegt dat zinvol handelen toch mogelijk is in deze
onmachtsbekentenis. Bij Adorno dreigt het handelen zijn zin te verliezen: de mens
moet te veel en te weinig.
Kan men verder totaal geluk, een totale overeenstemming van norm en werkelijkheid, het goede zonder meer van de beste van alle werelden verwachten?
Adorno ontloopt al de kwesties die voor de utopie van levensbelang zijn precies
door de postulaten van de praktische rede binnen de sfeer van de theoretische te
behandelen. God als bewerker van de utopie wordt via de antinomie van de theoretische rede uitgeschakeld. Dan kan de idee van de utopie ontstaan die enerzijds door

de mens gedacht en gerealiseerd moet worden, maar die anderzijds een grens is van
alles wat de mens met zijn denken en doen wil beheersen. Wederom: omdat Adorno
door zijn lezing van Kant de Godsproblematiek in relatie tot de utopie zo precies uit
de weg gaat, laat zich, evenals bij zijn interpretatie van Hegels leer van het einde van
de kunst, een verborgen, met literaire middelen gevoerde polemiek met Kant
vermoeden.
We hebben gezegd dat in Adorno's filosofie van de postulaten van de praktische
rede iets van atheisme duidelijk wordt. Door niet echt te onderscheiden tussen de
verschillende transcendente ideeEn laat Adorno niet alleen de conceptie van transcendentie in het ongewisse, maar ook die van de menselijke zelfverwerkelijking. Adorno
kan nooit positief stellen dat de mens als een moreel zichzel f verwerkelijkend wezen,
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in zijn onafheid, toch een zinvol wezen is. Scholastiek gesproken: Adorno kan niet
zeggen dat het tot de volmaaktheid van de mens behoort een zichzel f verwerkelijkende, dus in de spanning van mogelijkheid en werkelijkheid staande werkelijkheid te

zijn.
Gezien zijn absoluutheidseisen en onmiddelijkheidsidealen wordt deze spanning
eigenlijk als onmogelijk ervaren. Adorno heeft moeite met alle vormen van afstandsoverwinning. Als God zelf zou hij de altijd al volmaakte overeenstemming moeten
zijn. De utopie die het menselijk maken overstijgt, is de beste van alle mogelijke
menselijke werelden zonder arbeid, handelen en streven.
Dat is atheisme, want het is de verabsolutering van de idee van de wereld tot een
quasi-goddelijke status. Ze verliest daardoor haar eigen dynamiek. Voorzover er in
de wereld begrippelijk gekend, gearbeid, gehandeld en gestreefd wordt, komt er niets
positiefs tot stand, voorzover er iets in tot stand moet komen, moet het zijn wording,
arbeid, etc. en alle innerlijke differentie eigentijk achter zich laten.
Het beeldenverbod moet dus opgeheven worden, want Adorno dreigt er zelf de
afgoderij mee te bedrijven die hij vreest van de positief gestelde godsidee. Atheisme
is niet de ontkenning van een entiteit, van een «hoogste wezen" dat God heet, naast
andere «wereldse" wezens. God, het absolute is, zo zeggen we in zekere zin met
Adorno, niet direct toegankelijk. De eigen aard van die werkelijkheid blijkt alleen
wanneer de eigen aard van onze eindige werkelijkheid goed oplicht. Wanneer iets
over God gezegd wordt, wordt dus altijd een verhouding bepaald, die van het eindige
en het oneindige, het relatieve en absolute. Komt 6dn pool, m.n. die van het eindige,
tekort dan wordt ook aan de andere tekort gedaan.
Adorno weigert door utopische verlangens de eigen aard van de eindige werkelijkheid van de menselijke zelfverwerkelijking positief recht te doen en doet haar
tekort door haar met utopisch goddelijke pretenties te belasten. Daardoor wordt de
eigen aard van de goddelijke transcendentie ontkent. Adorno is in die zin, met de
woorden van Habermas, «unbeirrt atheistisch" gebleven. 163
Daarom is het interessant om te weten te komen, waarom Adorno de metafysica
wil bekritiseren precies met enkele noties uit de typisch religieus-theologische
voorstellingswereld. Juist zij laten, nu van de kant van de kunst, opnieuw die
eigenaardige verbinding zien tussen religieuze ideeen en een. nu esthetisch, immanentie-ideaal

163. J. Habermas, Urgeschichte der Subjektivitiit und verwilderte Selbstbehauptung, in: Philosophish-politische Profile, a.w. blz. 197.
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3.4 Metafysica, kunst en religie: de opstanding van het lichaam

Adorno's doordenking van de metafysica blijft niet bij de metafysica staan. De
metafysica heeft volgens Adorno op religie voor dat zij een "verlichtere vorm van
denken is die veel "bijgelovige" aspecten van religie heeft overwonnen. Op een punt
echter blijft zij bij religie achter. Het nadeel van religie is tegelijkertijd het voordeel.
Doordat religie altijd in de sfeer van de zintuiglijke voorstelling verblijft, loopt zij
altijd het gevaar van bijgeloof, geloof in een spokenwereld te zijn. Religie berust
verder op autoriteit. De metafysica laat dit achter zich. Daarentegen is de metafysica
abstract juist omdat ze het contact met de zintuiglijkheid verloren heeft. Wil dat
contact herstelt worden, dan moet religie weer te hulp geroepen worden.
Adorno wordt daarmee geen gelovige jood of christen. Aan de religie en de
theologie stelt Adorno de vraag of haar voorstellingen symbolen zijn die steeds weer
iets anders en iets begrippelijks symboliseren. Haar kern zou leeg zijn. Symboliseert
religie steeds weer iets anders of niet, dat is de theologische antinomie van tegenwoordig. Adorno meent dat ook in Goethe's Faust deze antinomie aanwezig is en
citeert om dit te bewijzen heel bekende woorden: "Elwas von der Antinomie verbirgt
sich bereits in der Konstruktion des Fausts. Mit dem Vers > Die Botschaft hBr ich
wohl, allein mir fehlt der Glaube, < deutet er seine eigene Ergriffenheit, die ihn
vorm Selbstmord bewahrt, als Wiederkehr trOgerisch tr6stender Oberlieferungen aus
der Kindheit. Die Dichtung entscheidet nicht, ob ihr Stufengang die Skepsis des
mOndigen Denkens widerlege oder ob ihr letztes Wort wiederum Symbol - > nur
ein Gleichnis < - sei und die Transzendenz, ndherungsweise hegelisch, s kularisiert
zum Bild des Ganzen erthlilter Immanenz. I164 Of deze opvatting van Adorno van
de verhouding van transcendentie en immanentie als interpretatie van Goethes Faust
klopt laten we buiten beschouwing, maar wel kunnen we zeggen dat deze opvatting
heel precies Adorno's eigen probleem aanraakt.
Is transcendentie echt «zelf" iets of is het een symbool voor de vervulling van
de immanentie, van deze wereld die nu nog onvervuld en onvolmaakt is? Is transcendentie een andere wereld die toch de vervulling is van deze wereld? Er moet een
"Einldsung im Seienden" zijn! Adorno meent dat de religie daarvoor meer voorstelingen paraat heeft dan de metafysica.
De metafysische speculaties beoordeelt Adorno als volgt «Alle metafysischen
jedoch werden fatal ins Apokryphe gestossen. Die ideologische Unwahrheit in der
Konzeption von Transzendenz ist die Trennung von Leib und Seele, Reflex von
Arbeitsteilung. Sie fGhrt zur Verg6tzung der res cogitans als des naturbeherrschenden
Prinzips, und zur materiellen Versagung, die am Begriff einer Transzendenz jenseits

164. Negative Dialektik, biz.392.
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des Schuldzusammenhanges zerginge."'65 De metafysische conceptie van transcendentie, produkt van de scheiding van hoofd- en handarbeid, leidt tot verabsolutering
van het denken als het natuurbeheersende principe en tot materiBle gebrekkigheid
Echte transcendentie staat buiten de daardoor gegroeide schuldsamenhang en zou de

tegenstelling van het geestelijke en het materiale overstijgen.
Daarom zoekt Adorno aansluiting bij het beeld van het verheerlijkte lichaam:
"Hoffnung aber heftet sich, wie in Mignons Lied, an den verkl rten Leib.0166Metaphysik will davon nichts h6ren, nicht mit materiellem sich gemein machen.
Het is typisch voor Adorno de gedachten van het verheerlijkte lichaam primair
aan een kunstwerk te beleven en wel aan een gedicht van Goethe. Maar de religieuze
achtergrond is wel degelijk aanwezig: «Die christliche Dogmatik, welche die
Erweckung der Seelen mit der Auferstehung des Fleisches zusammendachte, war
metafysisch folgerechter, wenn man will: aufgekliirter als die spekulative Metaphysik; so wie Hoffnung leibhafte Auferstehung meint und durch deren Vergeistigung
ums Beste sich gebracht weiss. "167 Met een spitse pointe keert Adorno de verhouding tussen metafysica en religie om. Enerzijds is metafysica als een ontmythologise-

ring van de zintuiglijke voorstellingen van het absolute een vooruitgang op de religie,
maar anderzijds door het contact met de zintuiglijkheid te houden, is de religie
metafysisch consequenter en zelfs "verlichter" dan de speculatieve metafysica.
Adorno ziet in de christelijke gedachte van de opstanding des vlezes zelfs een
bondgenoot van een «goed" filosofisch materialisme: "Mit der Theologie kommt er
dort Oberein, wo er am materialistischsten ist. Seine Sehnsucht ware die Auferstehung des Fleisches; dem Idealismus, dem Reich des absoluten Geistes, ist sie ganz
fremd. n 168
De opstanding van het lichaam is volgens Adorno, juist vanwege de eenheid van
lichaam en geest, een leerstuk van alle grote religies tenzij men, zoals het jodendom,
de redding van de doden onder het beeldenverbod heeft geplaatst: «Die grossen
Religionen haben entweder, wie die judische, die Rettung der Toten nach dem
Bilderverbot mit Schweigen bedacht, oder die Auferstehung des Fleisches gelehrt. Sie
haben ihren Ernst an der Untrennbarkeit des Geistigen und Leiblichen. Keine
Intention, nichts > Geistiges <, das nicht in leibhafter Wahrnehmung irgend grOndete
n 169
und wiederum nach leibhafter Erfullung verlangte.
De eenheid van lichaam en geest is natuurlijk tevens hEt esthetische thema. Bij
Kant hebben we gezien hoe in zijn filosofie de juiste relatie van de onsterfelijke ziel
tot de zintuiglijkheid ter sprake wordt gebracht bij de ervaring van het «Erhabene",
die, hoewel geen schoonheidservaring, toch een esthetische, want zintuiglijke
165.
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167. T.a.p.

168. A.w. biz.207.
169. Minima Moralia, nr. 151, VII, blz.282.

God en de verrijzenis van het lichaam

479

ervaring is. De idee van het "Erhabene" is Kants kritisch gezuiverde versie van de
metafysische ervaring van het intelligibele schone. Bij Hegel zijn we deze idee
tegengekomen in samenhang met de incarnatie en het kruis, als de structuur van de
menselijke ervaring:"Stirb und Werde."
Beiden willen daarmee zeggen dat lichaam en geest goed op elkaar zijn afgestemd. Kant zegt paradoxaal dat in de ervaring van het "Erhabene" de mens in
zintuiglijkheid voelt dat deze overstegen moet worden.
Ook bij Hegel komt deze idee terug met als correctie dat de zintuiglijkheid voor
de mens geschikt is, «open" is om zich er in te verwerkelijken, wat ook een afsterven aan zichzelf als onbeperkte mogelijkheid betekent, om er vervolgens weer uit op
te staan. Bij beiden ligt dan mischien toch meer de nadruk op de onsterfelijkheid van
de ziel, als de voortreffelijkheid van het geestelijke t.o.v. het lichamelijke als zijn
materiaal, dan op de verrijzenis van het lichaam.
Bij de behandeling van de Scholastiek hebben we gezegd dat het thema van de
verrijzenis van het lichaam het eigenlijke theologische thema is tegenover een
metafysica van de onsterfelijkheid van de ziel. In een middeleeuwse theologie van de
schoonheid kan natuurlijk ook de incarnatie een grote rol spelen. Niet zozeer om het
genot van de kunstschoonheid te verdiepen, maar juist om deze en alle aardse
schoonheid te overstijgen, om te komen tot het genot, uiteindelijk na de opstanding
des vlezes, van de goddelijke schoonheid.
Adorno kent alleen de idee van de opstanding des vlezes en deze idee verbindt
hem blijkbaar het meest met het christendom. De incarnatie wijst Adorno vanuit
joodse motieven af. In de "Dialektik der Aulkliirung" beschuldigt hij de christelijke
leer van de incarnatie van vergoddelijking en verabsolutering van het eindige, en
maakt het verwijt dat het christendom daarmee de idolatrie, het bijgeloof, vergeestelijkt. De idee van de incarnatie getuigt van de menselijke zelfreflectie in het absolute:
«Um soviel wie das Absolute dem Endlichen geniihrt wird, wird das Endliche
verabsolutiert. Christus, der fleischgewordene Geist, ist der vergottete Magier. Die
menschliche Selbstreflexion im Absoluten, die Vermenschlichung Gottes durch
Christus ist das proton pseudos. Der Fortschritt Ober das Judentum ist mit der
Behauptung erkauft, der Mensch Jesus sei Gott gewesen."im Binnen Adorno's
filosofie van de utopie vertegenwoordigt de idee van de incarnatie veel teveel de
verheerlijking van de bestaande werkelijkheid, terwijl de idee van de opstanding en
verheerlijking van het lichaam daarentegen de toekomstige nieuwe werkelijkheid
oproept.
We hebben al gezegd dat Adorno deze ideeen eerder in de vorm van kunst dan
in specifiek religieuze vorm beleeft. Niet voor niets verwijst hij naar een gedicht van
Goethe. Pas in een interpretatie van Proust wordt duidelijk wat het kunstwerk hier

170. Dialektik der Autklarung, biz.202.
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voor Adorno betekent. Het mag dan ook niet verwonderen dat Adorno zijn idee van
onsterfelijkheid en opstanding het best in een kunstwerk gerepresenteerd ziet.
In de "Meditationen zur Metaphysik" stelt Adorno dat Proust, hoewel een auteur
die zich geheel en al over kon geven aan begenadigde "vervulde" ogenblikken, deze
toch niet tot de zin van het leven kon maken, juist omdat hij aanvoelde dat alle
fragmentaire zinervaringen, hoe authentiek ook, tegenover de onherroepelijkheid van
de dood ideologisch worden. Daarom heeft Proust in zijn werk " A la rdcherche du
" Proust hat daher an einer der
de
temps perdu" de hoop op
opstanding uitgesproken:
zentralsten Stellen seines Werkes, beim Tod Bergottes, wider alle Lebensphilosophie,
doch ungedeckt von den positiven Religionen, der Hoffnung auf der Auferstehung
zum tastenden Ausdruck verholfen."'71 Daar ter plekke legt Adorno deze gedachte
niet verder uit. Bekijken we nu Adorno's essay "Kleine Proust-Kommentare" dan
herkennen we de metafysische motieven die Adorno in zijn "Meditationen" inspireerden.

Adorno is gefrappeerd door een Kafka-achtige zin van Proust over de dood van
de schrijver Bergotte: «Der Gedanke, Bergotte sei nicht fOr alle Zeiten Tod, ist
demnach nicht v611ig unglaubhaft. "172 Tot deze gedachte wordt, volgens Adorno,
Proust geleid door de reflectie dat de morele kracht van de dichter, voor wie hij het
grafschrift schrijft van een andere orde is dan de natuurlijke en die daarom ook zou
beloven dat de natuurlijke orde niet de laatste is. Vervolgens vergelijkt Adorno deze
ervaring met de ervaring van grote kunstwerken: «Vergleichbar wiire diese Erfahruhg
der an grosse Kunstwerken: das ihr Gehalt unm6glich nicht wahr sein kOnne; das ihr
Gelingen und ihre Authentizi t selber auf die Realitiit dessen verwiesen, wofOr sie
einstehen. Tatsachlich m6chte man die Stellung der Kunst im Proustschen Werk, sein
Vertrauen in die objektive Macht von dessen Gelingen, mit jenem Gedanken zusammenbringen, dem letzten, blassen, s6kularisierten und dennoch unaus16schlichen
Schatten des ontologischen Gottesbeweises. ,·,173
Deze ervaring van het kunstwerk, nl. dat de inhoud van het kunstwerk wel waar
moet zijn is vergelijkbaar met de ervaring van de morele kracht van een kunstenaar
die niet verloren kan gaan. Bergotte, gemodeleerd naar Anatole France is niet alleen
een getuigenis van gewetensvolheid en goedheid, maar tevens een groot schrijver.
Adorno prijst Proust nu dat hij de idee van de onsterfelijkheidheid niet verbindt
met een waarde of een persoon die eeuwig blijft, maar met iets dat zelf verganketijk
is in de tijd, een stoffelijk ding, het kunsttwerk. Daarin ligt het theologische gehalte
van Prousts werk: "Sein Gehalt ist dem theologischen so viel n her als der der Lehre
Bergsons, wie er ferner sich hiilt von jeglicher Positivitat. Die Idee von Unsterblich-

171. Negative Dialektik, biz.371.
172. Adorno, Kleine Proust-Kommmentare, in: Noten zur Literatur Il, a. w. biz.213.
173. A.w. biz.214.
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keit wird nur geduldet an dem was selber, wie er wohl wusste, vergiinglich ist, den
Werken als den letzten Gleichnissen von Offenbarung in der wahren Sprache. „174
Wanneer het kunstwerk wordt gezien als parabels, voorbeelden van openbaring
in een ware taal, en de vereeuwiging gedacht wordt in het kunstwerk dan heeft
Adorno niet positief het bekende clich6 van de kunstenaar die doorleeft in zijn
werken gepropageerd, maar de mislukking van dit clichd. Alleen in het licht van de
mislukking is de gedachte van de eeuwigheid van het kunstwerk interessant: "So
tr umt an einer spiiteren Stelle Proust in der Nacht, nachdem sein erstes Feuilleton
im Figaro erschien, von Bergotte, als w e er noch am Leben - als erh6be das
gedruckte Wort Einspruch gegen den Tod, bis der erwachende Dichter der Vergeblichkeit noch dieses Trostes inne wird. I 175 Opstaan in een kunstwerk is een
onmogelijke droom. Adorno doelt hiermee niet op het verder leven van de auteur in
het algemeen in zijn werken, maar op het ogenblik van vereeuwiging van het
stoffelijke in de tijd en van het stoffelijke in het kunstwerk. De vereeuwiging is niet
van blijvende aard. Een tevergeefse troost: "Authentisch ist das Proustsche Werk,
weil seine auf Rettung abzielende Intention frei ist von aller Apologie, allem Versuch
irgend einem Seienden Recht zu geben, irgend Dauer zu verheissen. Aufs non
confundar hofft er in der Schutzlosen Preisgabe an den Zusammenhang von Natur;
der Rest ist ihm noch einmal, mit dem iiussersten Hintersinn, Schweigen."176 De
prijsgave aan het stoffelijke, in het bewustzijn van de vergankelijkheid ervan,
vertegenwoordigt voor Adorno de ware gedachte van de mogelijkheid van de
onsterfelijkheid.
Of deze interpretatie van Proust klopt, moet ik buiten beschouwing laten De
gedachte die Adorno hier uitprobeert is te fragmentair om te kunnen bepalen of ze
werkelijk iets bijdraagt tot een filosofie van de dood en het eeuwige leven.
Voor Adorno vertegenwoordigt deze passage van Prousts droom zowel een
esthetische als filosofische piek- en grenservaring: "Jede Interpretation der Stelle
bleibt hinter ihr zuruck: nicht wie das Clicht es will, weil ihre kOnstlerische Wurde
h6her stOnde als der Gedanke, sondern weil sie selbst an der Grenze angesiedelt ist,
auf die auch der Gedanke stosst. „177
Dat het even lukt. de belofte van "werkelijk zijn" in de vergankelijke stof. dat
het eindige, stoffelijke en vergankelijke "iets" wordt en leeft, dat is het ideaal van
het kunstwerk en eigenlijk ook het ideaal van de filosofie. Herinneren we ons dat
Adorno Hegels filosofie als een geestelijk lichaam beschreef: "Als sublimierter Geist
tOnt die Person vom Auswendigen, Leibhaftigen so wie nur grosse Musik: Hegels
Philosophie rauscht. Wie bei seinem ihm h8rigen Kritiker Kierkegaard k6nnte man

174. T.a.p.
175. T.a.p.
176. T.a.p. vgl. Theses upon Art and Religion today, in: Noten zur Literatur Anhang, biz.653.
177. T.a.p.
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von einem spirituellen Leib reden."178 De idee van een geestelijk lichaam is de idee
van het kunstwerk en het kunstwerk representeert voor Adorno het ideaal van een
toekomstige, van zin doorstraalde immanentie. Daarom kan Adorno van Prousts werk
zeggen dat het een een hieroglief is van: "0 death, where is thy sting? 0 grave,
where is thy victory".179

4 Slot

Men weet niet welke wereld men binnentreedt wanneer men probeert zich Adorno's
conceptie van de utopie eigen te maken; een wereld van totaal geluk, van een totale
actualiteit van de niet onderdrukkende rede in de wereld van de mensen alsook van
de natuur. een wereld die gekenmerkt wordt door een onmiddellijkheidsideaal dat
geen differentie van mogelijkheid en werkelijkheid, van streven, etc. toelaat.
Daardoor komt de absolute differentie tot stand tussen de feitelijke en de ideale

werkelijkheid, want zij zijn niet meer elkaars mogelijkheid en werkelijkheid.

Adorno's utopische religie doet denken aan opvattingen van Schlegel zoals Benjamin
die beoordeelt. Goedkeurend citeert hij dit oordeel over Schlegels religieuze mensheidsideaal: "Abgelehnt wird der Gedanke eines sich in der Unendlichkeit realisierenden Ideals der vollkommenen Menschheit, es wird vielmehr das Reich Gottes jetzt in
der Zeit, auf Erden gefordert....Vollkommenheit in jedem Punkte des Daseins,
realisiertes Ideal auf jeder Stufe des Lebens, aus dieser kategorischen F6rderung
erwachst Schlegels neue Religion. v 180
«Das Reich Gottes jetzt" is Adorno's toekomstideaal. Nu is het nog niet zo, maar
deze op ieder punt van het "Dasein" volkomen wereld is de totaliteit die nog niet is
en transcendent is t.o.v. de bestaande slechte, totaliteit.
Adorno's totaliteitsconceptie heben we juist vanwege de "onmogelijke" verhouding van mogelijkheid en werkelijkheid bepaald als een slecht midden tussen een
metafysische opvatting die de structuur van mogelijkheid en werkelijkheid plaats in
de totaliteit van het eindige, en de Hegeliaanse opvatting die deze verhouding plaatst
binnen het leven van God zelf.
Vanuit Hegel gezien, lijdt Adorno aan een «substantiale" wereldbeschouwing dat
is een wereldbeschouwing die met de innerlijke verhouding van mogelijkheid en
werkelijkheid de negativiteit niet toelaat in de werkelijkheid. Daarom wordt de
negativiteit absoluut. De negatieve dialectiek van Adorno berust uiteindelijk op de
ontkenning van de rot van de negativiteit in de menselijke zelfverwerketijking.

178. Aspekte, in: Drei Hegelstudien, a.w. biz.294.
179. Theses upon Art and Religion today, t.a.p.
180. Walter Benjamin, Begriff der Kunstkritik, a.w. blz.9.
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Het kunstwerk staat uiteindelijk model voor een van immanente zin vervulde
nieuwe totaliteit. Het kunstwerk kan de filosoof in die verleiding brengen omdat het
kunstwerk zijn gemaakt zijn verbergt, waardoor het lijkt alsof zijn zin er is zoals ze
er is. Laat men zich door deze schijn van het kunstwerk verleiden, dan onstaat een
estheticistisch misverstand, nl. dat van het kunstwerk dat zijn gemaakt zijn radicaal
overstijgt. Het kunstwerk komt, net als de utopie, in een onmogelijke verhouding tot
het feitelijke te staan. Bij Adorno zien we dat dit estheticistische misverstand van de
kunst ook samenhangt met een utopistisch misverstand. Adorno wil dat het kunstwerk
"even" een wereld op zich is. die toch niet los mag staan van het bestaande, maar de
relatie kan niet positief gedefinieerd worden.
De utopie als een onmiddelijkheidsideaal wordt estheticistisch misverstaan omdat
alle maken, streven en verwerkelijken er niet in geplaatst kan worden.
Deze moeilijkheden rond de conceptie van totaliteit en de plaats daarin van de
verhouding van mogelijkheid en werkelijkheid bepalen uiteindelijk ook de verhouding
van esthetische ervaring en begrip. We hebben gezien hoe deze verhouding bij
Adorno weer een "slecht" midden is tussen een Hegeliaanse en een metalysische
schoonheidsopvatting.
Bepalen we nu positief de waarde van Adorno's filosofie. Adorno's filosofie
bevat een schat aan actuele ervaringen aan de hand waarvan de relevantie, positief en
negatief, van een metafysische en speculatieve filosofische problematiek duidelijk
gemaakt kan worden.
Actueel is natuurlijk de door Adorno verwoorde ervaring van de natuur als
materiaal voor arbeid waarin we alleen onszelf tegenkomen, en van de menselijke
instituties waarin we onszelf kwijt zijn geraakt, zodat ons daar alleen een vreemde
ijzeren "natuurwetmatigheid" tegemoetkomt.
De kwalijke gevolgen van de verheerlijking van arbeid en techniek voor de natuur
en de plaats van de mens daarin zijn hedentendage duidelijk. Het is de moeite waard
Adorno te volgen op zijn ontdekkingstocht naar de bron van deze verheerlijking in
het zelfbegrip van de moderne mens zoals dat in de moderne filosofie tot uitdrukking
komt. De kritiek op Hegel dat hij arbeid, lijden en kwaad vereeuwigt en verheerlijkt
in zijn Godsbegrip blijft inspirerend, hoewel Adorno daar zelf geen alternatief te
bieden heeft. Verrassend is zijn aansluiting bij enkele momenten uit de voormoderne
metafysica, b.v. bij het ideaal van de contemplatie, hoewel dit ideaal tevens dikwijls
modern wordt ingevuld met de ervaring van het menselijk gemaakte kunstwerk.
Adorno's filosofische motieven laten zien dat de verhouding tussen voormoderne
metafysica, Kant en Hegel nog niet tot het verleden van de filosofie behoort.
Integendeel: Adorno is een lont dat, goed aangestoken de explosieve lading van het
contact tussen Kant, Hegel en de voormoderne metafysica tot ontbranding kan
brengen.

Actueel is Adorno, omdat zijn relativering van de wetenschappelijk-technische en
praktische verhouding tot de wereld door de esthetische vol religieuze motieven zit,
terwijl toch de religie tussen wetenschap, ethiek en kunst geen eigen, positieve plaats
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krijgt. In de religieuze beleving van de werkelijkheid zou Adorno teveel zin aan de
bestaande feitelijkheid moeten toekennen.
Bij die angst daarvoor zou ik vanuit een religieus-metafysisch perspectief tot slot
even
willen stilstaan. Catharina van Siena moet eens gezegd hebben dat de weg
nog
naar de hemel een onderdeel is van de hemel zelf. Adorno blijkt dit te beseffen en
daarom te vrezen dat de weg naar de utopie een onderdeel is van de utopie zelf. De
utopie zou daardoor haar absoluutheids- en onmiddelijkheidskarakter verliezen.
Vervolgens mag de weg naar de utopie nooit op aarde beginnen, want zodoende zou
de hemel zelf eigenlijk al op aarde beginnen. Nu is dat ook zo! Maar niet zoals
Adorno meent. Hij vreest dat wanneer deze bestaande werkelijkheid als een stuk van
de hemel wordt gezien, de weg naar de hemel niet meer wordt ingeslagen. Het
omgekeerde is echter het geval:de erkenning van deze realiteit is de erkenning van
het bestaande als goed uitgangspunt en dat is het begin van de weg.
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:
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Philosophie der neuen Musik.
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Prismen: Ohne Zeitbild.
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Verhaltnis von Philosophie und Musik.
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Vermischte Schriften (II), zie boven.
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Current of Music.

Elements of a Radio Theory.
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Samenvatting

Dit proefschrift behandelt de esthetica van Theodor W.Adorno. Vanuit de esthetica
wordt zijn metafysica geinterpreteerd. Het proefschrift concentreert zich allereerst op
Adorno's stelling dat kunst en de esthetische ervaring een correctie zijn op
de
heerszucht van het begrippelijke kennen, maar dat zij, voor hun in juiste interpretatie. toch op dit kennen zijn aangewezen. Deze stelling wordt vervolgens behandeld
tegen de achtergrond van Adorno's opvatting van moderne kunst als een protest tegen
de bestaande verhoudingen. Onze these luidt dat Adorno's
verwachtingen van kunst
te hoog gespannen zijn. Historisch gezien komt dit tot uitdrukking in de verwisseling
van het voormoderne ideaal van het metalysische schouwen met het moderne ideaal
van de esthetische ervaring van het kunstwerk en de projectie van de
metafysische
transcendentalieBn, de eenheid van het ware, goede en schone, op het kunstwerk als
voorbode van de utopie.
M. n. betreffende de moderne kunst leidt Adorno's filosofie tot grote dubbelzinnigheid. Enerzijds verdedigt Adorno een tamelijk traditionele opvatting van het kunstwerk als het artefact dat zijn gemaakt zijn verbergt, anderszijds ontkent hij de
traditionele filosofische vooronderstellingen ervan. Zowel Kant en Hegel, Adorno's
directe filosofische bronnen, alsook een voormoderne metafysica zeggen dat schoonheid en kunstschoonheid getuigen van een goede werkelijkheid, van een juiste
verhouding van mens en natuur, en is het van de mens als een goed geordende
eenheid van geest en lichaam. Voor Adorno is het kunstwerk juist een protest tegen
de wanorde van deze verhoudingen en daarom moet het kunstwerk het bestaande als
de slechte overstijgen. In zijn analyse van het moderne kunstwerk echter stelt hij dat
dit kunstwerk een vorm is van vertwijfeling, van een gevecht met zijn mogelijkheid,
omdat het zijn eigenlijke mogelijkheidsvoorwaarde, de goede werkelijkheid, mist.
Adorno vat het kunstwerk vervolgens op als een voorbode van de goede werkeleijkheid die nog moet komen en waarin het zelf overbodig geworden is. Daar waar het
kunstwerk nodig is, in het slechte bestaande, is het onmogelijk. daar waar het
mogelijk is, in de goede werketijkheid, is het overbodig. Op beide wijzen kondigt
zich een einde van de kunst aan. Het bestaande kunstwerk neemt eigenlijk een
onmogelijk voorschot op zijn eigenlijke mogelijkheidsvoorwaarde. Juist doordat het
een voorschot is, dreigt het kunstwerk die nieuwe wereld ook steeds weer te verraden
aan de bestaande. Het kunstwerk loopt het gevaar uiteengereten te worden tussen de
bestaande wereld en de utopie, omdat de dne wereld, de actuele verhouding van mens
tot mens en van de mens tot de natuur uiteenvalt in die twee werelden.
Hierachter gaat een eindigheidsproblematiek schuil. Wat is de waarde van het
kunstwerk? Wat is de bepaalde en beperkte waarde van de esthetische ervaring, van
het begrippelijk kennen en van het "schouwen"? We proberen aan te tonen dat achter
de stellingen van Adorno over de (on)mogelijkheid van de begrippelijke bepaling van
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de esthetische ervaring en van de (on)mogelijkheid van het kunstwerk de weigering
schuil gaat positief de eindigheid van het kunstwerk en het esthetische te bepaten.
Vervolgens kunnen we bij de bespreking van de idee van de utopie laten zien dat
Adorno weigert de verhouding van het eindige en het oneindige positief te bepalen.
De utopische werkelijkheid wordt vaak in een religieus klinkende terminologie
het «andere" genoemd dat nooit positief bepaald kan worden, omdat zij valt onder
het «beeldenverbod". Juist omdat de verhouding van het eindige en oneindige nooit
gethematiseerd wordt, wordt dit "andere" en transcendente nooit expliciet begrepen
als het andere van alle wereldse verhoudingen, maar als een andere wereld. In de
vorm van een «andere" wereld wordt echter de idee van de wereld verabsoluteerd.
Daarom stellen we dat Adorno's beeldenverbod opgeheven moet worden, omdat er
afgoderij mee bedreven dreigt te worden. Vervolgens heeft juist de verabsolutering
van de wereld tot gevolg dat de wereld onder de absoluutheidsdruk bezwijkt. Als
typische eindige eenheid van mogelijkheid en werkelijkheid valt zijn uiteen in de
tegenstelling van de bestaande werkelijkheid die slecht en de nog komende mogelijkheid die goed is. Juist omdat mogelijkheid en werkelijkheid uiteenvallen kunnen
verandering en menselijke zelfverwerkelijking niet goed meer gedacht worden. Een
goede, maar tevens te o.i. niet zinvol gedacht worden. Het uiteenvallen van mogelijkheid en werkelijkheid is o.i. verwant met de verabsolutering van het esthetische
voorzover in het kunstwerk een werkelijkheid gepresenteerd wordt die altijd al in
orde is zodat de verhouding van mogelijkheid en werketijkheid in haar vervulling
opgeheven schijnt te zijn. Dat is de strekking van de idee van het kunstwerk als het

artefact dat zijn gemaakt zijn verbergt.
In deel I geven we de achtergrond van Adorno's probleemstelling. De opvattingen over schoonheid en kunstschoonheid bij Kant en Hegel, voorafgegaan door een
uiteenzetting over het voormoderne, metafysische schoonheidsbegrip. In deel II
behandelen we Adorno's opvattingen over de verhouding van de esthetische ervaring
en het begrip er van en aan de hand daarvan zijn opvatting van de verhouding van
ervaring en begrip in het algemeen. We laten zien dat Adorno het metafysische ideaal
van het schouwen verwisselt met de esthetische ervaring van het kunstwerk. In deel
III behandelen we Adorno's idee van het kunstwerk en de kunstgeschiedenis. Hier
uiten zich de problemen van mogelijkheid en werkelijkheid in het actualisme van de
esthetische ervaring, in de verabsolutering van de autonome kunst en in moeilijkheden met de historiciteit van kunst. We passen concreet de hierin gewonnen
inzichten toe in een interpretatie van Adorno's theorie van de muziekgeschiedenis die
volgens hem beheerst wordt door een objectivistisch-metafysische tendentie, de
polyfoon-fugatische muziek, en door een subjectivistisch-autonome, het sonate
principe. Schunberg probeerde de synthese van beiden te zijn. Vervolgens brengen
we Adorno's joods-religieuze achtergrond ter sprake en zijn uiteenzetting met de
christelijke filosofie van Hegel juist wanneer Adorno gebruik maakt van Hegels idee
van het einde van de kunst.
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In deel IV behandelen we de plaats van het kunstwerk tussen het slechte bestaande en de utopie. Twee begrippen van kunst blijkt Adorno te hanteren. Hij hanteert
een hegeliaans begrip van kunst volgens hetwelk kunst de idee van het bestaande
formuleert. Adorno herinterpreteert deze opvatting en bepaalt kunst vervolgens als
formulering van het "onwezen" van het bestaande. Tevens hanteert hij een door
Mallarmd en de "podsie pure" geinspireerde idee van het kunstwerk als zuivere
overstijging van het bestaande. Het kunstwerk krijgt dan de positie van de platoonse
idee. Tevens behandelen we Adorno's interpretatie van het werk van Beckett als een
voorbeeld van een joodse kunstreligie van de afwezigheid van het absolute. In deel
V behandelen we de estheticistische opvatting van de werkelijkheid zoals die in
Adorno's geschiedenisfilosofie en in zijn metafysica tot uitdrukking komt. Het blijkt
dat de geschiedenis niet meer gedacht kan worden in termen van verandering en
zelfverwerketijking. Tevens blijkt, in Adorno's interpretatie van Kant, dat de mens
ethisch niet meer kan functioneren, wanneer de idee van God en die van een andere" wereld, de utopie, niet goed uit elkaar gehouden worden. In het thema van de
verrijzenis van het lichaam, de ziel van het werk van Proust, brengt Adorno de
metafysica, kunst en religie bij elkaar.

Summary

This thesis deals with the aesthetics of Theodor W. Adorno. His aesthetics forms the
starting point for an interpretation of his metaphysics. The thesis first concentrates on
Adorno's proposition that art and aesthetic experience serve as correctives to the
thirst for dominance of conceptual knowledge. while at the same time they depend on
this conceptual knowledge for their correct interpretation. Subsequently this proposition is discussed against the background of Adorno's view of modern art as a protest
against existing relations. It will be argued that Adorno's expectations of art are
exaggerated. Historically, this is reflected in the confusion of the pre-modern ideal
of metaphysical contemplation with the modern ideal of the aesthetic experience of
the work of art. This is also related to the projection of the metaphysical transcendentals - the unity of what is true, good and beautiful - on the work of art as a
foreshadow of utopia.

Adorno's philosophy results in serious ambiguity, particularly where modern art is
concerned. On the one hand, he defends a more or less traditional approach to the
work of art in which it is regarded as an artefact that hides that it was made; on the
other hand, he denies the traditional philosophical presuppositions of this approach.
Not only Kant and Hegel, Adorno's direct philosophical sources, but also a premodern metaphysics claim that beauty and the beauty of art are evidence of a 'good'
reality, of a well-balanced relationship between man and nature, and of man as a
well-ordered unity of mind and body. Adorno, on the other hand, sees the work of
art as a protest against the disorder of these relationships and therefore the work of
art has to transcend the existing 'bad' reality. In his analysis of modern art, however,
he claims that the modern work of art is a manifestation of desperation, of a struggle
with its own possibility to exist, because essentially the conditions under which it
would be possible are absent. Subsequently, Adorno interprets the work of art as the
foreshadow of a 'good' reality that is yet to come and in which the work of art itself
will have become superfluous. There where the work of art is necessary, in the bad
existing reality, it is impossible; there where it is possible, in the 'good' reality, it is
superfluous. In both situations, art is seen as coming to an end. The existing work of
art in fact takes an impossible advance, so to speak, on its own condition for
existence. And precisely because it is an 'advance', the work of art is constantly in
danger of betraying the new world to the existing one. The work of art is in danger
of being torn apart between the existing world and utopia, because the one world, the
existing and 'present' relationship between man and man and between man and
nature, disintegrates into these two worlds.
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This implies the philosophical problem of finiteness. What is the value of the
work of art? What is the explicitly defined but also limited value of the aesthetic
experience, of conceptual knowledge and of 'contemplation'?
This thesis tries to show that what is behind Adorno's propositions about the
(im)possibility of the conceptual determination of the aesthetic experience and the
(im)possibility of art is a refusal explicitly to define and positively to appreciate the
finiteness of the work of art and of aesthetics. Subsequently, when the idea of utopia
is discussed, it will be shown that Adorno refuses to define the relation between the
finite and the infinite positively.
Utopian reality is often, in a terminology that sounds religious, called the 'other',
that which can never be defined positively because it comes under the Old Testament
'ban on images'. It is precisely because the relation between the finite and the infinite
is never thematised that this 'other' and transcendent reality is never explicitly
understood as the otherness of all wordly relations but as another world. Through
this concept of an 'other' world, however, the idea of the world is made absolute.
That is why it is proposed in this thesis that Adorno's 'ban on images' be abolished;
it is in danger of being used for idolatrous purposes. In addition, making the world
absolute causes the world to collapse under the pressure of its absoluteness. As a
typical finite unity of possibility and reality it disintegrates into the opposition
between the existing reality that is bad and the possibility of the future that is good.
It is precisely because possibility and reality are separated that change and human
self-realization can no longer be understood properly. Adorno is not capable of
conceiving of a 'good' reality that is also capable of change and improvement.
The opposition between possibility and reality is related to the fact that Adorno
makes the aesthetic absolute. The work of art, namely, presents a reality that has
always been a harmoniuous unity, so that the relationship between possibility and
reality, being fullfilled, seems to disappear. That is the meaning of the idea of the
work of art as an artefact that hides that it was made.
Part I presents the background to Adorno's way of thinking: the notions about art
and the beauty of art in Kant and Hegel. This is preceded by a discussion of the premodern, metaphysical concept of beauty. Part II deals with Adorno's views on the
relation between the aesthetic experience and the way in which it is conceptualised,
and based on this, with his views on the relation between experience and conceptual
knowledge in general. It will be shown that Adorno confuses the metaphysical ideal
of contemplation and the aesthetic experience of art. Part III goes into Adorno's idea
of the work of art and of art history. Here we are confronted with the problems of
possibility and reality with regard to the 'actualism' of the aesthetic experience, with
regard to making autonomous art absolute. and with regard to the historicity of art.
The insights gained here are then used as a concrete basis for an interpretation of
Adorno's theory of the history of music, which, in his opinion, is dominated by an
objectivistic-metaphysical tendency (polyphonic-fugal music) and by a subjectivisticmetaphysical tendency (the sonata principle). Schunberg tried to be a synthesis of
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both. Subsequently, Adorno's Jewish religious background will be looked at, and his
critical discussion with the Christian philosophy of Hegel, while at the same time
Adorno uses Hegel's idea of the end of art.
Part IV explores the position of the work of art between the 'bad' existing reality
and the reality of utopia. It appears that Adorno sees art in two different ways. He
uses the Hegelian philosophy, in which art is seen as the formulation of the idea of
the existing reality, but he re-interprets Hegel's view and defines art as the formulation of the negative essence of the existing reality. In addition, he also inspired by
Mallarmt and the 'podsie pure' - regards art as a pure transcendence of the existing
world; the work of art is then given the position of the platonic idea. Part IV also
deals with Adorno's interpretation of the work of Beckett as an example of a Jewish
'religion of art' from which the absolute is absent, or rather, present in a negative
way.
In part V we will look at Adorno's over-aesthetical approach to reality on the
basis of his philosophy of history and his metaphysics. It will become clear that
Adorno is no longer capable of conceiving of history in terms of change and selfrealization. It will also appear, from Adorno's interpretation of Kant, that man can
no longer function ethically if the idea of God and the idea of an 'other' world are
not kept properly separated. Adorno uses the theme of the resurrection of the body,
the soul of the work of Proust, to bring metaphysics, art and religion together.
-

Translation Thea Steeghs

Zusammenfassung

Vorliegende Promotionsschrift behandelt die Asthetik von Theodor W. Adorno.
Ausgehend von der Asthetik wird seine Metaphysik interpretiert. Die Arbeit konzentriert sich in erster Linie auf Adornos Behauptung, daB Kunst und sthetische
Erfahrung zwar eine Korrektion der Herrschsucht des begrifflichen Kennens seien,
trotzdem aber fOr ihre richtige Interpretation auf dieses Kennen angewiesen seien.
Diese Behauptung wird auf dem Hintergrund von Adornos Auffassung von moderner
Kunst als eines Protestes gegen bestehende Verh ltnisse behandelt. Unsere These
lautet, daB Adornos Erwartungen an die Kunst zu hoch sind. Historisch gesehen
kommt dies in der Verwechslung des vormodernen ideal metaphysischen Schauens
mit dem modernen Ideal der iisthetischen Erfahrung des Kunstwerks zum Arisdruck
sowie in der Projektion der metaphysischen Transzendentalien, der Einheit des
Wahren, Guten und Schonen, auf das Kunstwerk als Vorbote der Utopie.
Vor allem hinsichtlich der modernen Kunst fuhrt Adornos Philosophie zu einer
gewissen Widerspruchlichkeit. Einerseits verteidigt Adorno eine ziemlich traditionelle
Auffassung vom Kunstwerk als eines Artefakts, das sein gemachtes Sein verbergt,
andererseits verneint er dessen traditionellen philosophischen Voraussetzungen.
Sowohl Kant als auch Hegel, Adornos direkte philosophische Quellen, als auch die
vormodernen Metaphysiker sagen, daB Sch6nheit und Kunstsch6nheit eine gute
Wirklichkeit bezeugen, d.h. Zeugen eines richtigen Verhiiltnisses zwischen Mensch
und Natur sowie Zeugen vom Menschen als einer gut geordneten Einheit von Geist
und K6rper sind. FOr Adorno ist das Kunstwerk gerade ein Protest gegen die
Unordnung dieses Verhiiltnisses und soll das Bestehende als die schlechte Wirklichkeit Obersteigen. In seiner Analyse des modernen Kunstwerks jedoch behauptet er,
daB dieses Kunstwerk eine Form der Verzweiflung, eine Form des Kampfes mit
seiner Mdglichkeit ist, da es seine eigentliche M8glichkeitbedingung vermiBt.
Desweiteren fallt Adorno das Kunstwerk auf als Vorboten einer guten Wirklichkeit,
die noch kommen soll und in der es selbst uberflussig geworden ist. Dort, wo das
Kunstwerk notwendig ist, im schlecht Bestehenden, ist es unmdglich, da, wo es
m6glich ist, in der guten Wirklichkeit, ist es Oberflussig. Auf beide Weisen kundigt
sich ein Ende der Kunst an. Das bestehende Kunstwerk nimmt eigentlich einen
unmOglichen VorschuB auf seine Maglichkeitsbedingung. Gerade dadurch, daB es ein
VorschuB ist, droht das Kunstwerk die neue Welt auch immer wieder an das Bestehende zu verraten. Unserer Meinung nach droht das Kunstwerk zwischen der
bestehenden Welt und der Utopie auseinandergerissen zu werden, da die eine Welt,
d.h. die prasente Beziehung zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch
und Natur, in diese zwei Welten auseinanderfdllt. Hier hinter verbirgt sich eine
Endlichkeitsproblematik. Was ist der Wert des Kunstwerkes, was ist der bestimmte
und begrenzte Wert der iisthetischen Erfahrung des begrifflichen Kennens und des
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«Schauens"? Wir m6chten kiar machen, daB sich hinter den Thesen Adornos Ober die
(Un)mOglichkeit der begrifflichen Bestimmung der asthetischen Erfahrung und der
(Un)m6glichkeit des Kunstwerkes die Weigerung verbrigt, positiv die Endlichkeit des
Kunstwerkes und des 8sthetischen Oberhaupt zu bestimmen. Im weiteren k6nnen wir
bei der Besprechung der Idee der Utopie zeigen, daB Adorno sich weigert, das
Verhdltnis des Endlichen zum Unendlichen positiv zu bestimmen.
Die utopische Wirklichkeit wird haufig in einer religi6s klingenden Terminologie
'*das Andere" genannt, das niemals positiv bestimmt werden kann, da diese Wirklichkeit unter das "Bilderverbot" Fllt. Gerade weil das Verh81tnis zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen niemals thematisiert werden kann, wird dieses «Andere"
und Transzendente niemals explizit als das andere alter weltlichen Verhdltnisse
aufgefasst, sondern als eine andere Welt. In der Form der «anderen" Welt wird
jedoch die Idee der Welt verabsolutiert. Aus diesem Grund behaupten wir, dall
Adoprnos Bilderverbot aufgehoben werden muB, da damit Abg6tterei betrieben zu
werden droht. Desweiteren hat gerade die Verabsolutierung der Welt zur Folge, dall
die Welt dem Absolutheitsdruck erliegt. Als typische endliche Einheit von M6glichkeit und Wirklichkeit falt sie auseinander in den Gegensatz zwischen bestehender
Wirklichkeit, die schlecht ist und in die noch kommende Mdglichkeit, die gut ist.
Gerade weil M6glichkeit und Wirklichkeit auseinanderfallen, kdnnen Veriinderungen
und menschliche Selbstverwirklichung nicht mehr als gut gedacht werden. Eine gute,
aber jeweils zu ver8ndernde und zu verbesserende, Wirklichkeit kann durch Adorno
nicht sinnvoll gedacht werden. Das Auseinanderfallen von M6glichkeit und Wirklichkeit ist unserer Meinung nach mit der Verabsolutierung des Astheitischen verwandt,
als daB im Kunstwerk eine Wirklichkeit prD:sentiert wird, die immer schon in
Ordnung ist, sodaB das Verh ltnis zwischen M6glichkeit und Wirklichkeit in ihrer
ErfOllung aufgehoben zu sein scheint. Das ist die Absicht der Idee vom Kunstwerk
als dem Artefakt, das sein Gemachtsein verbirgt.
Im ersten Teil der Arbeit stellen wir den Hintergrund von Adornos Problemstellung dar, indem wir die Auffassungen Ober Sch6nheit und KunstschOnheit bei Kant
und Hegel, der eine Auseinandersetzung mit dem vormodernen, metaphysischen
Sch6nheitsbegriff vorausgeht, darlegen.
Im zweiten Teil behandeln wir Adornos Auffassung uber das Verhaltnis von
iisthetischer Erfahrung und dessen Versmndnis sowie an der Hand davon seine
Auffassung Ober das Verhdltnis zwischen Erfahrung und Begriff im allgemeinen. Wir
machen deutlich, daB Adorno das metaphysische Ideal des Schauens mit der Ssthetischen Erfahrung des Kunstwerkes verwechselt. Im dritten Teil behandeln wir
Adornos Idee des Kunstwerkes und der Kunstgeschichte. Hier zeigen sich die
Probleme des Verhiiltnisses zwischen M6glichkeit und Wirklichkeit in einer aktualistischen Interpretation der asthetischen Erfahrung, in der Verabsolutierung der
autonomen Kunst und in Schwierigkeiten mit der Historizit t der Kunst. Wir Obertragen konkret diese Einsichten auf eine Interpretation von Adornos Theorie der
Musikgeschichte, die seiner Ansicht nach von einer objektivistisch-metaphysischen
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Tendez beherrscht wird, niimlich von der polyphonen und fugatischen Musik sowie
von einer subjektivistisch-autonomen Musik, n8mlich dem Sonaten-Prinzip. Sch6nberg versuchte die Synthese beider zu sein. Im weiteren besprechen wir Adornos
jOdisch-religi6sen Hintergrund sowie seine Auseinandersetzung mit der christlichen
Philosophie von Hegel, und zwar gerade dort, wo Adorno sich Hegels Idee vom
Ende der Kunst bedient.
Im vierten Teil behandeln wir die Stellung des Kunstwerks zwischen dem
schlechten Bestehenden und der Utopie. Zwei Kunstauffassungen scheint Adorno
heranzuziehen. Er verwendet eine hegelianische Auffassung von Kunst, der zufolge
die Kunst die Idee des Bestehenden formuliert. Adorno interpretiert diese Auffassung
neu und bestimmt Kunst im weitern Verlauf als eine Formulierung des «Unwesens"
des Bestehenden. Zugleich verwendet er eine durch Mallarmd und die "podsie pure"
inspirierte Idee des Kunstwerks als reiner Obersteigung des Bestehenden. Das
Kunstwerk erhalt dann die Stellung der platonischen Idee. Gleichzeitig befassen wir
uns mit Adornos Interpretation des Werkes von Beckett als einem Beispiel einer
judischen Kunstreligion der Abwesenheit des Absoluten. In Teil fOnf behandeln wir
die iisthetizistische Auffassung der Wirklichkeit, wie diese in Adornos geschichtsphilosophisch verstandenen Metaphysik zum Ausdruck kommt. Es scheint, daB die
Geschichte nicht mehr in Thermen von Veranderung und Selbstverwirklichung
gedacht werden kann. Zudem zeigen wir an Adornos Kantinterpretation, daB der
Mensch ethisch nicht mehr gut funktionieren kann, wenn die Gottesidee und die Idee
von einer "anderen" Welt, d.h. die Utopie, nicht konsequent auseinander gehalten
werden. In der Thematik der Auferstehung des Leibes, der Seele des Werkes von
Proust, fOhrt Adorno die Metaphysik, die Kunst und die Religion zueinander.

Obersetzung Klaus Sonnberger
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Adorno's filosofie is een -provocatie zowel naar inhoud als vorm.
Inhoudelijk wil Adorno iedere valse positiviteit uit de weg gaan en dus
zal hij liever tegenstellingen aanscherpen dan ze opheffen. In de vorm
komt die provocatie tot uitdrukking in een moeilijke taal vol paradoxen
die bewust gemakkelijke communicatie de pas af wil snijden.
Kunst, utopie en werke/ijkheid wil die provocatie beantwoorden. De
auteur gaat systematisch · in discussie met Adomo's these van de
'Unausdenkbarkeit der Ve'rzweiflung' Adorno meent dat de huidige
werkelijkheid gegronde aanleiding geefttotabsolute vertwijfeling. Tevens
is het echter volgens hem onmogelijk de huidige werkelijkheid radicaal
als het absoluut negatieve: te denken. Daarom komt Adorno tot de
conclusie van de'ondoordenkbaarheid' van de vertwijfeling waarmee hij
dus de werkelijkheid niet totaal negatief wil kenschetsen, maar ook niet
positief wil acceptereti. De auteur wit meer!
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Hij onderzoekt de invloed van deze stelling op Adorno's opvatting van
kunst in het algemeen en moderne kunst in het bijzonder. Vervolgens gaat
de auteurin opdemetafysischeenreligieuze achtergronden van Adorno's
denkwijze. Hij brengtdaarin een verrassende combinatie aanhetlichtvan
hetjoods-messianistische mensheidsideaal methet culturele humaniteitsideaal van de Duitse Romantiek.
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