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Abstract 

When it comes to truth for Theodor W. Adorno, art and philosophy are closely entangled. Due to 

their contradictory qualities, neither is self-sufficient when it comes to gaining true knowledge, but 

require each other’s capabilities. However, even though Adorno insists on the special bond between 

art and philosophy, his aim is not that they should be synthesized into one and the same method. 

This is because it is not their different strengths that hold their true potential, but their weaknesses. 

“The True is the whole,” writes Hegel, but this idea is what gets shattered by Adorno when he 

insists on the respective inabilities of art and philosophy to obtain absolute truth, as a consequence 

of the suppression of the non-identical held up by identity thinking. By following Adorno’s reading 

of Hegel, I will in this paper instead suggest that we consider truth as broken. My aim is to show 

how such an understanding can align with Adorno’s argument that truth is in the object, outside of 

subjectivity, while also acknowledging the socio-historical mediation of it. Broken parts, seen 

through the respective deficiencies in art and philosophy, could then be understood as being true, as 

we dismiss wholeness as a false demand. 
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1.1. Inledning och frågeställning 

I förordet till Andens fenomenologi skriver G.W.F. Hegel att ”[d]et sanna är det hela”.1 För att nå 

fram till denna helhet binder han negationen till det positiva, genom sin dialektiska metod. 

Sanningen hos Hegel gör därmed anspråk även på det som den förvisar. Identiteten kräver det 

ickeidentiska – men bara för att kunna uttrycka sig själv. Dialektiken erkänner att sanningen 

inbegriper olikheter, men gömmer sedan undan dem i helhetens system. Där tillåts de inte uttrycka 

sig från en egen position, utan endast som likhetens negation. Utifrån sin läsning av Hegel menar 

därför Theodor W. Adorno att det hela är det osanna och ”rättvisans absoluta motsats”.2 Han 

insisterar istället på det ickeidentiskas rätt att inte längre behöva ingå i denna tvingande relation till 

identiteten, utan att befrias från ett sådant förhållande. Samtidigt menar Adorno att vi inte kan 

bortse ifrån det sätt vår historiska situation inbegriper ett identitetstänkande, där sanning förstås 

utifrån verklighetens förmedling genom begrepp. Men identiteten, tänkt som kravet på både det lika 

och det olika som förvisas, reducerar denna verklighet och gör den falsk. Dock har vi möjlighet att 

erfara något ickeidentiskt när vi inser att något annat än identitetens helhet vore möjligt, och därmed 

synliggör falskheten som falsk. Men att frångå det falska skulle istället kräva det Adorno kallar 

försoning mellan det som slitits sönder av det dialektiska tänkandet. Därför kan det i första anblick 

tyckas märkligt att han skriver att ”[d]ialektiken tjänar försoningen”.3 Men det sönderbrutna ska inte 

genom dialektiken hypostaseras till den helhet som Adorno finner hos Hegel, utan den ska användas 

för att den ”demonterar den logiska tvångskaraktär som den lyder”.4 Sanning finns då inte i den 

falska helheten, utan snarare i att bryta upp från den.  

Verklighetens mångfald och föränderlighet reduceras genom begreppens förmedling mellan 

subjekt och objekt enligt Adorno, men samtidigt är det så vi har tillgång till den. Objektets förmåga 

att hela tiden visa på hur det överskrider begreppets bestämning visar på identitetens otillräcklighet 

och hur det ickeidentiska offras i ett sådant system. Trots det utgör identitetstänkandet vårt 

förhållningssätt till världen i och med att det historiskt har påverkat relationen mellan oss. Båda 

dessa två riktningar i Adornos argument måste få plats i hans förståelse av sanning. I Adorno: 

Negativ dialektik och Estetisk teori gör Sven-Olov Wallenstein en utförlig tolkning av dessa viktiga 

titlar av Adorno, samt relationen mellan dem. Där beskriver han identitetstänkandet ”likt ett 

nödvändigt sken som aldrig kan försvinna”.5 Identiteten ger sken av att objektet liknar sitt begrepp, 

samtidigt som objektet visar sig vara något ”Mer” än sina begreppsliga bestämningar. Men det hos 

objektet som undflyr begreppet ska inte förstås som något metafysiskt för Adorno, vilket synliggörs 

 
1 G.W.F Hegel, Andens fenomenologi, övers. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Thales, 2008), 67.  
2 Theodor W. Adorno, ”Aspekter”, i Att läsa Hegel, red. Anders Burman & Anders Bartonek, övers. Anders Bartonek 
(Hägersten: TankeKraft förlag, 2012), 70.  
3 Theodor W. Adorno, Negativ dialektik, övers. Sven-Olov Wallenstein (Göteborg: Glänta Produktion, 2019), 16. 
4 Adorno, Negativ dialektik, 16. 
5 Sven-Olov Wallenstein, Adorno: Negativ dialektik och Estetisk teori (Göteborg: Glänta Produktion 2019), 25. 
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i hans kritik av Martin Heidegger.6 För Adorno finns det inget bortom momenten subjekt och 

objekt, förklarar Wallenstein, utan detta Mer utgörs snarare av ”sammanflätningar” än av något 

transcendent eller ursprungligt.7 Att objektet ska släppas fritt från begreppets bestämning i frågan 

om sanning handlar därför om att tillåta dess relationella aspekter och föränderlighet att ta plats, 

snarare än att nå fram till en kärna. 

Sanningen måste alltså för Adorno dels erkänna identitetstänkandet som förutsättningen för 

filosofin att uttrycka något sant genom historiskt förmedlade begrepp, dels utgöra kritik mot just ett 

sådant sanningsanspråk. Sanningen ska därmed utforskas utifrån sin tillvaro i det falska, vilket leder 

till att den måste nås genom att bryta mot systemet inifrån. Men ett sådant immanent motstånd sker 

inte endast genom filosofi. Enligt Adorno behövs även konsten för att göra detta. Att konstverk kan 

uttrycka något som inte går att säga med begrepp gör att de är närmare det ickeidentiska. Samtidigt 

blir konsten beroende av filosofin, som måste utröna vad konsten säger. För Adorno möts alltså 

konsten och filosofin i frågan om sanning, och han skriver: ”Filosofi och konst konvergerar i sin 

respektive sanningshalt: den sanning som steg för steg utvecklas hos konstverket är ingen annan än 

det filosofiska begreppets sanning”.8 När jag i den här uppsatsen ämnar undersöka Adornos 

estetiska sanning sker det därför genom relationen mellan konst och filosofi. Även om jag främst 

vänder mig till Estetisk teori, vilket är det verk där Adorno ger uttryck för konstens sanning mest 

utförligt, blir även Negativ dialektik en viktig referens. Där finns nämligen många av de 

huvudsakliga filosofiska argumenten för Adornos problemställning kring sanningens relation till det 

falska, och det hela, vilket utgör utgångspunkten för både konstens och filosofins möjlighet att 

uttrycka något sant. Adorno själv menade att dessa verk, tillsammans med ett planerat 

moralfilosofiskt arbete som aldrig färdigställdes, skulle redogöra för hans samlade filosofiska 

anspråk.9 Men viktigt att poängtera är att de aldrig var tänkta att sammanfalla i en fullbordad enhet, 

något som flera av Adornos uttolkare påpekar.10 Istället bör verken ses tillsammans som en helhet, 

men som Wallenstein skriver, ”bara kan ges på ett brutet sätt”.11 Att följa Adornos sanning genom 

estetiken är därför att undersöka den genom konsten och filosofin, där olikheterna mellan dessa 

utgör möjligheten att undslippa den helhet som Hegel insisterade på, och som för Adorno 

upprätthåller det falska. Skillnaden mellan konst och filosofi utgör den växelverkan som gör att 

konsten kan uttrycka något som inte kan sägas med begrepp. Dock behöver den filosofin för att 

begreppsliggöra det som uttrycks för att det ska kunna utgöra kunskap. Men i samma stund som den 

 
6 Adorno, Negativ dialektik, 109.  
7 Wallenstein, Adorno, 53.  
8 Theodor W. Adorno, Estetisk teori, övers. Sven-Olov Wallenstein (Göteborg: Glänta Produktion, 2019), 190. 
9 Wallenstein, Adorno, s. 11.  
10 J.M. Bernstein, The Fate of Art – Aesthetic Alienation from Kant to Derrida and Adorno (Cambridge: Polity, 1992), 
188, Owen Hulatt, Adorno's Theory of Philosophical and Aesthetic Truth (New York: Columbia UP, 2016), x, xiii, 
Wallenstein, Adorno, 115-116, 118, 188. 
11 Wallenstein, Adorno, 11.  
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gör detta, osynliggörs åter igen det som inte ryms inom begreppen. Det som skulle kunna ha varit 

sant, visar sig då åter igen som ännu en del av det falska. Därför måste denna rörelse mellan 

konstens uttryck och den filosofiska interpretationen ske pågående och aldrig stagnera i en sanning 

som inte går att förlora.  

I Adorno's Theory of Philosophical and Aesthetic Truth visar Owen Hulatt hur han menar att 

filosofin och konsten syftar mot samma sanning för att sammanföra dessa olika aspekter i Adornos 

filosofi. Jag kommer senare att problematisera slutsatsen i Hulatts tolkning, men han ger en tydlig 

förklaring till hur vi kan förstå att konsten uttrycker något, utan att sammanfalla med det 

begreppsliga språket. Han beskriver att konstobjektets uttryck är ickebegreppsligt, men att det 

begreppsliggörs i vårt mottagande. Men samtidigt erfar vi att det säger något mer än detta, men som 

inte kan subsumeras under vår förståelse av det. Konsten visar oss därmed på begreppens brist 

genom begreppen. Den kritiserar deras anspråk genom att inte sammanfalla med dem, samtidigt 

som den erkänner deras förmedlande funktion. Hulatt förklarar det som att denna dubbla relation till 

begreppen blir konstens möjlighet att göra motstånd mot det falska tänkandet.12 Men eftersom 

konsten inte använder sig av begreppen på ett direkt sätt, är det som uttrycks endast vad Adorno 

kallar språklikt. Därför blir konsten beroende av filosofin som får redogöra för vad den säger. I 

frågan om sanningen kan konsten alltså inte ses som något helt avskilt från det filosofiska 

tänkandet, utan som i relation till det genom den estetiska teorin. Något som ytterligare förtydligas 

av Wallenstein i följande citat:  

 
Adorno lanserar inte en idé om en annan rationalitet av estetiskt slag, som skulle sakna tydliga 

kriterier. Han vill snarare undersöka en inre spänning i rationaliteten själv, utan vilken den inte 

funnes till, och om vilken den estetiska erfarenheten bär vittne på ett särskilt sätt, samtidigt som 

denna erfarenhet också måste tänkas inom filosofin. Den negativa dialektiken vill på så sätt 

överskrida begreppet, men genom begreppet självt, så att tänkandet blir till ett möte med sin egen 

gräns[.]13  

 

Undersökningen av Adornos estetiska sanning kommer därför att ske genom relationen mellan 

konst och filosofi, med betoning på hur en relation kan föra samman olikheter utan att likställa dem 

med varandra eller syntetisera dem till en sluten enhet. Att sanningen skulle vara ett sådant slags 

sammanfallande är just vad Adorno kritiserar. Ett sätt att undvika att hamna där blir därför att 

insistera på att även om konst och filosofin till viss del sammanfaller i sanning, måste skillnaden 

 
12 Hulatt, Adorno's Theory of Philosophical and Aesthetic Truth, 15. 
13 Wallenstein, Adorno, 12-13. 
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dem emellan också uttryckas. Den estetiska teorin är då inte en lösning på problemet med den 

falska världen, men däremot en möjlighet att kritisera den inifrån.  

Konsten har nämligen möjligheten att finnas i världen, men samtidigt vara delvis utanför det 

identitetstänkandet som Adorno kritiserar. Detta kan ske utifrån hur den historiskt har skilts ifrån 

det rationella tänkandet inom upplysningens kunskapsideal, vilket jag återkommer till senare. Men 

konsten kan dock inte tänkas som opåverkad av reducerande rationalitet, identitet eller begrepp, 

utan förfalskas i lika stor utsträckning som resten av verkligheten. Konstens förmåga att uttrycka 

något om det ickeidentiska sker genom att den visar på identitetstänkandets brister, och därmed 

uttrycker den det ickeidentiska indirekt. Utifrån denna särskilda plats som Adorno tillskriver 

konsten, får estetiken ett stort utrymme inom hans filosofi. Han väljer där att bygga vidare på främst 

Kant och Hegel, men utifrån en kritisk position. Dock blir deras förståelse för relationen mellan 

konst och filosofi, och mellan subjekt och objekt, en viktig utgångspunkt för Adornos estetiska 

sanning.   

Filosofin möjliggör ett slags förhållande mellan subjekt och objekt, och konsten ett annat. 

Därför kan de tillsammans närma sig sanningen ifrån olika perspektiv, som sedan kan vävas 

samman utan att bli till den helhet som Adorno kallar det osanna. Genom att undersöka detta 

förhållande ämnar uppsatsen att svara på frågan: Vad innebär det att ta den estetiska sanningen som 

Adorno skriver fram på allvar? 

 

1.2. Disposition och litteraturöversikt 

Uppsatsens bakgrundsavsnitt ämnar placera in Adornos estetik och förståelse av sanning i relation 

till hans läsning av Kant och Hegel. Kortare beskrivningar av några avgörande argument i Kritik av 

omdömeskraften av Kant, respektive Inledning till estetiken av Hegel, kompletteras med referenser 

till Wallensteins för- och efterord till nämnda titlar samt J.M. Bernsteins redogörelse för Kants 

påverkan på estetikens fält. 

Därefter följer uppsatsens utredande del, som inleds med avsnittet ”Det upplysta”. Där 

behandlas falskhetens problem utifrån hur det formuleras av Adorno tillsammans med Max 

Horkheimer i deras gemensamma kritik av upplysningens idealiserande av det rationella tänkandet i 

Upplysningens dialektik. Här lyfts även Hulatt in för en alternativ tolkning av de historiska 

referenserna i boken. Därefter följer en kortare utvikning gällande det Adorno benämner som 

”objektets företräde” från hans text ”On Subject and Object”, för att vidare problematisera idén om 

en god rationalitet. Som ytterligare ett led i detta vänder sig undersökningen till Adornos begrepp 

mimesis, samt den utbredda kritik mot detta som först uttrycktes av Jürgen Habermas. I uppsatsen 

väljer jag dock att redogöra för den genom Albrecht Wellmer, eftersom han ser kritiken från 

Habermas som giltig, men samtidigt insisterar på att bevara vissa poänger hos Adorno. Wellmer 
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bemöts i sin tur av både Wallenstein och Bernstein som visar på brister i hans argument. 

Avslutningsvis lyfts även Espen Hammers invändningar mot Habermas fram, då de visar hur 

kritiken mot mimesis undgår att svara mot Adornos huvudsakliga problemställning.  

I det följande avsnittet, ”Det sanna”, undersöks det hos Adorno viktiga begreppet 

sanningshalten, där sanning beskrivs utifrån den falska, men verkliga, separationen mellan subjekt 

och objekt. Här vänder jag mig främst till Estetisk teori för min framställning av begreppet, för att 

sedan se till hur Max Paddison, som står för en etablerad tolkning av Adorno, beskriver 

sanningshaltens behov av tolkning. Han beskriver det som ”ett utvidgat utövande av hermeneutik”, 

en benämning jag problematiserar. Detta sker delvis med hjälp av Hulatts läsning, där istället 

objektets performativitet framhålls som ett sätt för subjektet att närma sig sanningshalten. Jag ger 

där en mer utförlig förklaring av performativitetsbegreppet hos Hulatt, men här kan kort nämnas att 

det dels beskriver objektets motstånd mot begreppen, dels är en tidslighet i objektet självt.  

I relation till detta argumenterar jag för att en undersökning av sanningen som i för stor 

utsträckning sker utifrån vad vi trots olika problem kan säga om objektet, leder till en otillräcklig 

förståelse av hur Adorno menar att sanningshalten ska undersökas. Jag föreslår därför att det som 

inte kan sägas om sanningen bör erkännas i minst lika hög grad. I avsnittet ”Det dunkla” vänder sig 

undersökning därför till det hos konsten som Adorno kallar det gåtfulla, som ett sätt att ta vara på 

aspekter av sanning som undflyr det klara och tydliga. Gåtfullhetens funktion redogör jag för främst 

utifrån Estetisk teori, medan just tematiseringen av det dunkla hämtas från Adornos ”Skoteinos – 

How to Read Hegel”. Där utför han en kritik mot filosofins krav på sanningen som klarhet, något 

Allison Stone försöker nyansera genom en mer positiv tolkning av det klara. Hon argumenterar för 

att klarheten även bär på en emancipatorisk kraft i upplysningen, vilket hon ser som en aspekt som 

inte bör förnekas. Denna invändning från Stone besvaras med hjälp av Anne Boissières läsning av 

Adorno. Hon väljer att lämna klarhetens möjligheter och problem och istället vända sig till det 

dunkla, som då visar sig vara närmare sanningen än vad de upplysta begreppen någonsin kan 

komma.  

Detta följs av avsnittet ”Det brutna” där undersökningen vänder sig till Negativ dialektik, för 

att se hur Adornos sanning kan förstås genom hans kritik av Hegels helhetsanspråk. Detta för att 

landa i min argumentation för hur sanningen, genom sanningshalten, gåtfullheten och det dunkla, 

kan förstås som bruten. Den är då något annat än en den hela helheten – utan att ge upp ett 

sanningsanspråk. Genom uppsatsen vänder jag mig till Sven-Olov Wallensteins Adorno: Negativ 

dialektik och Estetisk teori för stöd i redogörelse och argumentation.  
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1.3. Metod och syfte 

I den här uppsatsen nämner jag inte ett enda konstverk. Det kan ses som en brist i argumentationen, 

då en helt avgörande aspekt av Adorno resonemang för att konsten bär på någonting sant utgörs av 

hans idé om immanenta analyser av specifika konstverk, och vidare hur dessa inre logiska strukturer 

sammanfaller med den sociohistoriska förmedlingen av verkligheten. Adorno genomför i sitt 

filosofiska arbete ett otal sådana analyser, vilka finns utspridda genom hans texter inom det 

estetiska fältet, samt i ett antal böcker dedikerade till enskilda kompositörer.14 Paddison och Carl 

Dalhaus, för att bara nämna några, har redogjort för och problematiserat denna aspekt av estetiken 

utförligt.15 Vidare kan Boissière ses som ett samtida exempel som bidrar med en ny förståelse av 

musikanalysernas relation till Adornos filosofi i övrigt. Jag återkommer till dessa tolkningar av 

analysernas filosofiska funktion, men jag utför inte själv några sådana analyser. Detta menar jag är 

en direkt följd av att mitt intresse för den estetiska sanningen inte är utifrån rollen som mottagare 

eller interpret av verk – utan som bildkonstnär. I mitt konstnärliga arbete har jag återkommit till att 

tematiskt undersöka olika förståelser för sanningens beskaffenhet, och jag ser den här texten som en 

fortsättning av det. Jag är därmed inte ute efter att undersöka hur särskilda verk i en särskild tid är 

sanna eller inte, och vad det i sin tur säger om vår samtids eller dåtids sanning. Snarare är den här 

uppsatsens syfte att se hur Adorno beskriver konstverk som sanna överhuvudtaget, och vad en 

sådan förståelse för hur sanningen kan uttryckas får för konsekvenser. Om vi medger att konst kan 

vara sann, och som Adorno hävdar att konstens sanning och den filosofiska till viss del konvergerar 

– vad innebär då detta? Att Adorno talar om sanning i konstverk blir ett sätt att tala om något hos 

konsten som inte ska tänkas som relativt. Samtidigt är sanningen i konsten, liksom den som uttrycks 

genom filosofiska begrepp, alltid förmedlad utifrån en historisk och kulturell kontext. Detta gör att 

vi inte kan förstå objektets objektivitet utan en subjektivitet. Syftet med denna text blir därför att 

undersöka hur vi kan förstå en sådan sanning och vad den bär på för möjlighet att beskriva 

kunskapsprocesser som erkänner både subjektivitet och objektivitet i en historisk kontext som inte 

är evig, men inte heller relativ. Att jag själv inte går in i analyser av enskilda verk ska inte ses som 

att jag bortser från att Adorno menar att de utgör en del av konstens sanning. Därför kommer jag att 

argumentera för vikten av att se sanningshalten i enskilda verk, även om den här uppsatsen är mer 

teoretiskt inriktad.  

 
14 I verket som på engelska översatts till Philosophy of New Music behandlas kompositörerna Schönberg och 
Stravinskij. Adorno skrev även återkommande om Beethoven, och i den engelska utgåvan Beethoven: The Philosophy 
of Music har olika färdiga texter samt fragment om kompositören sammanställts. Även In Search of Wagner och Alban 
Berg, Master of the Smallest Link är exempel på publikationer Adorno tillägnar enskilda kompositörer. Boken om 
Mahler har dessutom översatts till svenska, med titeln: Mahler: en musikalisk fysionomi. 
15 Se exempelvis: Max Paddison, ”Immanent Critique or Musical Stocktaking? Adorno and the Problem of Musical 
Analysis”, i Adorno: A Critical Reader, red. Nigel C. Gibson & Andrew Rubin (Oxford, UK: Blackwell, 2002), 209-
233, samt Carl Dahlhaus, Foundations of Music History (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983). 
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Undersökningen av den estetiska sanningen sker alltså utifrån den dialektiska relationen 

mellan subjekt och objekt som återfinns i flera led, och som beskrivs av Adorno spritt igenom hela 

hans filosofiska produktion. Att jag främst vänder mig till Estetisk teori innebär vissa hinder, då det 

är ett verk som publicerades efter författarens död och aldrig hann färdigställas. Bokens utgivare, 

Gretel Adorno och Rolf Tiedemann, förklarar i sitt efterord att även om den fragmentariska stilen 

inte bör ses som ett stilistiskt grepp, utan som en följd av att den inte skrevs klart, skulle en 

bearbetning av texten i efterhand vara att gå emot Adornos insisterande på att inte falla för 

frestelsen att komplettera det som är fragmentariskt.16 Men det går inte heller att förneka hur 

Adornos förståelse för konstellationens möjlighet att genom begrepp överskrida begreppens gränser 

också visar sig i textens form. Konstellationer, förklarar Adorno, ”sätter begreppen centrerade runt 

en sak” och ”kastar ljus över det specifika hos föremålet”.17 Detta är hur begreppen genom språkets 

modell kan komma närmare sanningen i objektets partikularitet, något som det ”klassifikatoriska 

förfarandet” inte kan eller ämnar ta hand om. Han kritiserar därför Hegels dialektik, som han menar 

inte erkänner begreppens språkliga aspekt, trots att ”dialektik i dess enklaste mening postulerar 

språk”.18 Adorno menar därför att Hegel förblev ”adept till den gängse vetenskapen” trots insikten 

att det konkreta bör förstås som att ”saken själv är sitt sammanhang och inte sitt rena själv”.19 En 

undersökning av sanningen, som menar att den finns i det konkreta enskilda konstverket, kräver 

därmed att även dess sammanhang tas i beaktning. Adorno menar därför att Estetisk teori måste 

skrivas ”koncentriskt, i parataktiska delar med lika vikt, vilka ordnats runt en mittpunkt som de 

uttrycker genom sin konstellation”.20 Att begreppen i en filosofisk undersökning ingår i 

konstellationer, liksom de gör i språket, utgör då en kritik mot att ett hierarkiskt system skulle leda 

oss fram till sanningen. Samtidigt erkänner en sådan metod begreppens relation till kunskap genom 

tänkandets struktur. Därför kan formen för argumentens framställning i Estetisk teori även ses 

utifrån konstellationens aspekt. Adorno förklarar:  

 
Det är intressant att tankarnas innehåll under mitt arbete framtvingar vissa konsekvenser för 

formen som jag inte förutsett, utan kommer som en överraskning. Det handlar helt enkelt om 

att det från mitt teorem att det filosofiskt sett inte finns något ’första’ också följer att man 

inte kan bygga upp ett argumentativt sammanhang på gängse hierarkiskt sätt, utan att man 

måste montera samman helheten av en serie delkomplex vilka så att säga är av samma vikt, 

 
16 Gretel Adorno & Rolf Tiedemann, utgivarnas efterord till Estetisk teori, av Theodor W. Adorno, övers. Sven-Olov 
Wallenstein (Göteborg: Glänta Produktion, 2019), 521-522.  
17 Adorno, Negativ dialektik, 162. 
18 Adorno, Negativ dialektik, 162. 
19 Adorno, Negativ dialektik, 162. 
20 Adorno, citerad av G. Adorno & Tiedemann, utgivarnas efterord till Estetisk teori, 525. 
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är koncentriskt anordnade och på samma nivå; deras konstellation, inte följden, är det som 

måste ge idén.21 

 

Utifrån tanken om konstellationen och vidare som ett svar på Adornos tolkning av Hegel, 

undersöker jag därför sanningen från olika riktningar, utan anspråk på en hel helhet. Genom att se 

till relationen mellan subjekt och objekt, samt den mellan identitet och ickeidentitet, försöker jag 

närma mig sanningen utan att förminska den – eller frånta den dess undflyende karaktär. Sanningen 

som något annat än det ”första” eller ”enda”, visar sig då som bruten. För om vi ger upp idén om att 

det sanna är det hela, behöver vi inte se konsten och filosofins respektive begränsningar som att de 

är otillräckliga i relation till deras olika sanningsanspråk. Syftet med det är att visa hur den brutna 

sanningen blir tillräcklig i sig själv, när den inte längre mäter sig mot den falska helhetens krav. Att 

den estetiska sanningen förstås genom både konst och filosofi är hur den erkänner dialektikens 

brott, samtidigt som den gör motstånd mot detta genom att bryta sig loss från kravet på helhet.  

 

1.4. Forskningsbakgrund 

Trots att Adorno är en del av den kritiska teorins ursprung, menar Wallenstein att den pågående 

diskursen inom det fältet till stor del bortser från Adornos huvudsakliga poänger. Istället följs den 

kurs som sätts av Habermas, där språk och kommunikation får en mer väsentlig roll, och idén om 

”objektets företräde” och insisterandet på det ickeidentiska faller undan.22 Utifrån att den tyska 

traditionen inte längre uppehåller sig kring Adornos problemställning, kan vi snarare se hur hans 

frågor och ämnen lever vidare i den franska filosofin, föreslår Wallenstein, och nämner Gilles 

Deleuze och Jacques Derrida som exempel.23 Kopplingen mellan Adorno och Derrida görs även av 

Bernstein.24 Dock är det viktigt att poängtera att vi inte ska tänka dessa filosofer som följare av 

Adorno, menar Wallenstein, utan ”som närmare” honom angående frågor om skillnad och 

motsägelse.25 Dessa två begrepp är viktiga i förhållande till Adornos förståelse av sanning, och 

därför blir denna koppling värd att nämna.  

Ett annat område där Adornos betoning på det ickeidentiska har lyfts fram under senare tid, är 

inom den feministiska diskursen, där det tidigare har fäst större vikt vid Habermas och den samtida 

Frankfurtskolan.26 Ett exempel på detta är antologin Feminist Interpretations of Theodor Adorno.27 

 
21 Adorno, citerad av G. Adorno & Tiedemann, utgivarnas efterord till Estetisk teori, 524. 
22 Wallenstein, Adorno, 208. 
23 Wallenstein, Adorno, 209. 
24 Bernstein, The Fate of Art. 
25 Wallenstein, Adorno, 209. 
26 Claudia Leeb, ”Toward a Theoretical Outline of the Subject: The Centrality of Adorno and Lacan for Feminist 
Political Theorizing”, Political Theory vol. 36 no. 3 (2008): 354. 
27 Renée Heberle (red.), Feminist Interpretations of Theodor Adorno (University Park: Pennsylvania State University 
Press, 2006).  
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Men det finns även en feministisk kritik mot Adorno, som menar att hans filosofi inte kan leda till 

direkta politiska intentioner. Där beskrivs hans estetiska teori som abstrakt kritik, och istället 

framhålls konstnärlig praktik och politisk handling som vägen framåt.28 

Både denna kritik, och den från Habermas, ger uttryck för en utbredd tolkning av Adorno som 

menar att han i för hög grad håller kvar vid metafysiken, och att sanningen då endast kan finnas i en 

bortomvärldslig utopi. Ett exempel på detta finner vi hos Susan Buck-Morss, som menar att 

Adornos kritik mot ett helhetsanspråk går att ställa mot honom själv. Hon förklarar att eftersom den 

negativa dialektiken kan tänkas göra motsatserna utbytbara mot varandra, utgör de tillsammans ett 

slutet system som därmed bildar helhetens totalitet.29 Därför behövs utopin, som något utanför 

detta, men som vi därför aldrig kan nå.  

En liknande slutsats finner man i kritiken mot Adornos immanenta analyser av specifika verk. 

Paddison beskriver kritiken som att man där menar att det sociohistoriska perspektivet som Adorno 

intar i musikanalyserna inte är adekvat, utan istället vilar på en ”värdeladdad estetik”. Därför liknar 

den filosofiska interpretation som Adorno beskriver mest en poetisk spekulation.30 Dahlhaus är ett 

exempel på en sådan tolkning, då han anser att Adorno misslyckas med sitt dialektiska projekt av att 

sammanföra verkets immanenta partikularitet med en historisk förmedling. Istället menar han att 

Adorno faller in i en ”historie-filosofi”, snarare än en rättvis tolkning av de enskilda verken, och 

därmed inte lyckas genomföra varken det ena eller det andra.31 Paddison bemöter Dahlhaus kritik 

och skriver att det är viktigt att förstå hur Adorno själv menar att analyserna i samma grad de är 

oundgängliga, är otillräckliga i sig själva. De kräver alltid den filosofiska interpretationen för att 

kunna utröna sanningshalten.32 Att kritisera Adornos estetiska teori endast utifrån de musikaliska 

analyser som han genomfört vore att kraftigt missförstå projektets anspråk, menar Paddison, och 

poängterar hur Adorno själv uttrycker att analysen i för hög grad faller in i identitetstänkandet.33 En 

förståelse för den estetiska sanningen hos Adorno går därmed både genom enskilda analyser av verk 

och filosofisk interpretation. Därmed är det inte sagt att dessa ska sammanföras till en metod. Vi ska 

snarare röra oss i deras motsatta riktningar samtidigt, utan att hamna i deras vägskäl.  

En mer samtida läsning som bättre svarar mot ett sådant anspråk finner vi hos Boissière när 

hon väljer att gå bortom den tidigare diskursen kring de musikaliska analyserna. Istället för att se till 

hur de kan tänkas stå för det partikulära, ställt mot teorins krav på allmängiltighet, lyfter hon fram 

vikten av att se till hur erfarenheten av musiken relaterar till filosofin för Adorno. Att vi kan erfara 

 
28 Amy Mullin, ”Adorno, art theory, and feminist practice”, Philosophy Today vol. 44 no. 1 (2000): 16-30.  
29 Susan Buck-Morss, The Origin of Negative Dialectics: Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, and the Frankfurt 
Institute (New York: The Free Press, 1977), 185. 
30 Max Paddison, ”Review Article: Adorno’s ’Aestethic Theory’”, Music Analysis vol.6 no. 3 (1987): 366. 
31 Dahlhaus, Foundations of Music History, 29-32. 
32 Paddison, ”Immanent Critique or Musical Stocktaking?”, 215.  
33 Paddison, ”Immanent Critique or Musical Stocktaking?”, 218. 
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konstens begreppslösa uttryck, för att sedan begreppsliggöra det filosofiskt, blir hur hon föreslår att 

musikanalyserna inte ska ses som en tillämpning av filosofi på empiriskt material – utan istället hur 

filosofin kan komma ur musiken.34 Därmed blir förhållandet mellan objektets sanning och filosofin 

omkastad, vilket i sin tur svarar bättre mot de kriterier Adorno ställer upp för sanningen. Dessutom 

ger det oss en förståelse för hur han menar att filosofin inte ska sättas utan komponeras.35  

Även Hulatts Adorno's Theory of Philosophical and Aesthetic Truth, samt Wallensteins 

Adorno: Negativ dialektik och estetisk teori, visar var den samtida diskussionen kring Adorno 

befinner sig i relation till just estetikens roll i sanningsanspråket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Anne Boissière, ”Orientation towards the Concrete”, i Critical Theory: Past, Present, Future, red. Anders Bartonek 
& Sven-Olov Wallenstein (Huddinge: Södertörns Högskola, 2021) 204. 
35 Adorno, Negativ dialektik, 41. 
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2. Bakgrund – Estetik via Kant och Hegel  

Att både Kant och Hegel utgör en utgångspunkt för hur Adorno förklarar sanningens relation till 

konsten och filosofin går inte att undgå, då han återkommande refererar till dem – inte endast 

genom Estetisk teori, utan även i Negativ dialektik och andra texter. Trots att han till viss del 

underkänner deras slutsatser, utgör deras system tillsammans den tankestruktur han väljer att bygga 

vidare på. De var, skriver han, de sista som ”kunde skriva stor estetik utan att förstå något om 

konst”.36 För att skriva fram Adornos position utifrån Kant och Hegel kommer jag att undersöka 

estetikens relation till förnuftet och det rationella tänkandet. Fokus kommer ligga på relationen 

mellan subjekt och objekt, vilken jag förstår som viktig för sanningens förhållande till konst och 

filosofi. 

I Kritik av omdömeskraften instiftar Kant estetikens plats inom ett bredare filosofiskt fält. 

Wallenstein förklarar att estetiken agerar som en ”bro” mellan det rena och det praktiska förnuftet 

hos Kant, och därmed ”försonar dessa två delar av förnuftet inom en enhet”.37 Men gränsdragningen 

mellan förnuftets funktioner är fortfarande gällande och bron ett erkännande av detta. Samtidigt blir 

den också ett sätt att kunna överskrida gränsen. Bernstein förklarar att det är hos Kant som den 

rationella och estetiska tanken åter undersöks i relation till varandra, och vidare att den 

västerländska filosofiska traditionen efter det kan sägas delas åt två håll. Den ena riktningen utgörs 

av den analytiska traditionen, som nöjer sig med uppdelning som Kant gör i den tredje kritiken. 

Men där den andra kontinentala traditionen, ser just denna uppdelning som en kritisk punkt i hans 

filosofi – då man menar att tänkandet inte kan ses som separerat på detta sätt, utan snarare som mer 

hoptrasslat. Från en sådan läsning följer kritiken av den ”upplysta moderniteten”, menar Bernstein, 

och placerar in Adorno i ett sådant fält.38   

Kant menar att de estetiska omdömena är enskilda, och deras objekt unikt, men att de 

samtidigt gör anspråk på att vara allmänt gällande, förklarar Bernstein. Trots att deras objekt inte 

kan subsumeras under vare sig förnufts- eller moraliska begrepp, är de inte heller uttryck för endast 

ett personligt gillande eller ogillande, utan uttrycker något som ska erkännas av alla.39 Det estetiska 

omdömet går alltså inte att förstå endast utifrån vare sig kunskapens krav eller moralens, utan följer 

en tredje väg som därmed bör undersökas i sin egen rätt. Kant skriver:  

 
[I] de högre kunskapsförmågornas familj finns också ett mellanled mellan förståndet och 

förnuftet. Detta är omdömeskraften, om vilken man analogt har anledning att förmoda att den a 

priori borde innehålla, om inte en egen lagstiftning, så i alla fall en egen subjektiv princip a priori 

 
36 Adorno, Estetisk teori, 481. 
37 Sven-Olov Wallenstein, efterord till Inledning till estetiken, av G.W.F. Hegel, övers. Sven-Olov Wallenstein, 
(Göteborg: Daidalos, 2005), 112-113. 
38 Bernstein, The Fate of Art, 7.  
39 Bernstein, The Fate of Art, 18-19.  
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för att söka efter lagar, som, även om inget föremålsfält tillkommer den som dess egen domän, 

likväl kan ha en grund med en viss beskaffenhet, för vilken endast denna princip ska kunna vara 

giltig.40 

 

Vi kan förstå att de estetiska omdömena kan vara giltiga, trots att de saknar begreppslig grund i 

objektet, genom att se till Kants förklaring av det sköna och det sublima. När vi fäller estetiska 

omdömen är det som om det sköna eller sublima är en egenskap hos objektet, men i själva verket 

ligger det i subjektet. Kant förklarar denna sammanblandning i sin redogörelse för det sublima 

följande:   

 
Alltså är känslan för det sublima i naturen en aktning för vår egen bestämmelse, som vi genom en 

viss subreption (förväxling av aktning för objektet med mänsklighetens idé i vårt subjekt) 

tillskriver ett objekt i naturen, vilket så att säga för oss åskådliggör överlägsenheten hos vår 

kunskapsförmågas förnuftsbestämmelse i förhållande till den största sinnliga förmåga.41  

 

När vi ställs mot naturens övermäktighet i det sublima möter vi samtidigt det överlägsna i oss 

själva, genom vår förmåga att ställa oss över naturen. Objektet blir därmed endast ett medel för vår 

erfarenhet av oss själva som subjekt. Men trots allt krävs objektet för denna upplevelse, och det är 

endast i objektets storhet, eller när vi uppfattar naturen som mäktigare än oss själva, som detta kan 

ske. I mötet med det sublima finns alltså en särskild relation mellan objekt och subjekt som inte kan 

förklaras genom de som utgörs av förnuftet eller moralen. Därmed blir det estetiska omdömet hos 

Kant intressant i relation till Adornos förståelse av sanning, där subjektets ställning över objektet 

ifrågasätts. För Kant innebar den estetiska omdömeskraften dels att erkänna estetikens autonomi, 

skild från förnuftet och moralen, dels att överbrygga motsättningarna mellan dessa fält. Men att 

Kant trots detta faller tillbaka till subjektets prioritet över objektet gör att den tredje kritiken blir en 

viktig utgångspunkt för Adornos kritik av upplysningens ideal, menar Wallenstein.42 De estetiska 

omdömena som Kant skriver fram innebär därför både en möjlighet att omdefiniera förhållandet 

mellan subjekt och objekt, och ett förhindrande av det. 

Efterföljande tänkare inom den tyska idealismen bygger vidare på estetiken som Kant lämnar 

efter sig, men går också bortom Kants intention, förklarar Wallenstein vidare.43 Ett exempel är hur 

Hegel fäster stor vikt vid estetikens försonande funktion hos Kant, men samtidigt utför en kritik mot 

 
40 Immanuel Kant, Kritik av omdömeskraften, övers. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Thales, 2003), 29. 
41 Kant, Kritik av omdömeskraften, 114.  
42 Wallenstein, Adorno, 138. 
43 Wallenstein, förord till Kritik av omdömeskraften, 10. 
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hur han menar att Kant också upprätthåller en separation mellan både subjekt och objekt, samt den 

mellan begrepp och verklighet,44 Hegel skriver: 

 
Vidare tog Kant förvisso flera steg framåt i det att han återfann den krävda enheten i det som han 

kallade det intuitiva förståndet; men även här förblev han stående vid motsatsen mellan det 

subjektiva och objektiviteten, på så sätt att han pekar på den abstrakta upplösningen av motsatsen 

mellan begrepp och realitet, allmänhet och särskildhet, förstånd och sinnlighet, och därmed på 

idén, men själv återigen för denna upplösning och försoning till blott subjektiv, inte till något i 

och för sig sant och verkligt. I detta avseende är Kritik av omdömeskraften, i vilken han behandlar 

den estetiska och den teleologiska omdömeskraften, instruktiv och märkvärdig. De sköna 

föremålen i naturen och konsten, de ändamålsenliga naturprodukterna, genom vilka Kant närmar 

sig det organiskas och levandes begrepp, betraktar han endast med utgångspunkt i den subjektiva 

reflektionen som bedömer dem.45 

 

För att estetikens område ska bli relevant i förhållande till sanningen för Hegel, kan det inte vara 

endast subjektets erfarenhet som ligger till grund för estetiska omdömen. Han riktar därför en 

anklagelse mot Kant, och menar att denne endast genomfört en ”skenbart fulländad försoning” 

mellan subjekt och objekt, men som endast erkänner subjektet.46 Hegel insisterar dock på att 

försoningen mellan subjekt och objekt är nödvändig för att estetiken ska relateras till något sant, och 

väljer därför, till skillnad från Kant, att sätta det sköna i konsten högre än det i naturen.47 För Hegel 

får konstverket därför en viktig position utifrån att det speciella förhållandet mellan subjekt och 

objekt som det inbegriper, han skriver: ”Konstverket är ingen naturprodukt, utan kommer till stånd 

genom mänsklig verksamhet; även om konstverket väsentligen är gjort för människan, och är mer 

eller mindre hämtat ur det sinnliga, för hennes sinnes skull, så har det ett ändamål i sig.”48 

Konstverken är skapade av subjekt, för subjekt, och innefattar därmed aspekter av subjektivitet men 

också alltid av något objektivt i sig och för sig, så som objekt. På så sätt kan man förstå hur Hegel 

menar att gränsdragning mellan subjekt och objekt luckras upp i konstverket. Han skriver:  

 
Den mest allmänna bestämningen av denna grundval är att det konstsköna erkänns som ett av de 

mellanled som upplöser motsatsen och motsägelsen mellan den i sig abstrakt vilande anden och 

naturen – såväl den natur som framträder i det yttre som den inre naturen i den subjektiva känslan 

och det subjektiva sinnet – och återför dem till enhet.49  

 
44 Wallenstein, efterord till Inledning till estetiken, 113.  
45 Hegel, Inledning till estetiken, 63. 
46 Hegel, Inledning till estetiken, 66-67. 
47 Hegel, Inledning till estetiken, 8. 
48 Hegel, Inledning till estetiken, 31. 
49 Hegel, Inledning till estetiken, 62. 
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Konstverket har alltså förmågan att undvika subsumtion under begrepp, genom att ha ett ändamål i 

sig självt. Det faller därför inte under subjektets ”praktiska intresse”, och konstbetraktandet 

förvandlar därmed inte sitt objekt till ”allmänna tankar och begrepp”. Konstobjektet möjliggör 

därmed en annan relation mellan subjekt och objekt än den genom begreppen. De kan istället 

förenas i konstverket, så som sken, som något ”mellan den omedelbara sinnligheten och den ideala 

tanken”. Hegel menar därför att konstverket är ”ännu inte ren tanke” men inte heller ”blott materiell 

tillvaro”.50 Att han beskriver konsten som sken, men samtidigt som en upplösning av 

gränsdragningen mellan subjekt och objekt, beskriver Wallenstein som att vända upp och ned på 

”den traderade platonska begreppsligheten”.51 Det av Sokrates fördömda poetiska skenet som förde 

filosofen bort från sanningen genom sinnliga förnimmelser, blir istället en förutsättning för 

sanningen enligt Hegel, som skriver: ”[S]kenet är självt väsentligt för väsendet, sanningen vore inte 

till om den inte sken och sken fram, om den inte vore för Ett, för sig själv såväl som för anden 

överhuvudtaget.”52 

Att Hegel i sin estetik sammanbinder konsten och sanningen på ett så tydligt sätt, är en av de 

tankegångar som Adorno senare kommer att följa. Men det som hos Hegel blir möjligheten för hur 

sanningen och konsten hör samman, alltså en prioritet av det konstsköna över det natursköna, blir 

hos Adorno istället till ett hinder, han skriver: 

 

Det som Hegel ser som en brist hos det natursköna, att det undandrar sig det fasta begreppet, är 

emellertid det skönas egen substans. I Hegels övergång från natur till konst står emellertid den 

ofta påtalade mångtydigheten i ’upphäva’ inte att finna. Det natursköna slocknar utan att lämna 

några spår i det konstsköna. Eftersom det inte behärskas och bestäms av anden gäller det för Hegel 

som förestetiskt. Men den behärskande anden är konstens instrument, inte dess halt.53  

 

För Adorno är Hegels estetik inte den genom konsten upphävda dialektik mellan subjekt och objekt, 

som därmed skulle göra den fullbordad och filosofiskt klarlagd.54 Den försoning som Hegel påstår 

har skett mellan subjekt och objekt i estetiken får därmed samma kritik av Adorno som tidigare 

riktades mot Kant, och är ett återkommande tema i Adornos kritik mot Hegel. Men trots denna 

polemiska relation, menar Wallenstein att Hegels insisterande på en historisk medvetenhet för 

 
50 Hegel, Inledning till estetiken, 44. 
51 Wallenstein, efterord till Inledning till estetiken, 115. 
52 Hegel, Inledning till estetiken, 13.  
53 Adorno, Estetisk teori, 116. 
54 Wallenstein tillägger att Adorno här följer en etablerad missuppfattning om vad Hegel menar med ”konstens slut”, 
något som snarare bör tolkas som att konstens plats förändras i relation till det absoluta, men likväl skulle kunna anta 
nya former. Wallenstein, Adorno, 230.  
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sanningen utgör en viktig utgångspunkt för Adorno.55 Hegel går därmed att se som förutsättning för 

Adornos egen filosofi, men en som han ställer sig kritisk mot och ämnar forma om inifrån. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Kants gränsdragning mellan förnuftets olika funktioner, 

utgör en del av det upplysningsideal som Adorno är kritisk mot. Att Kant ser estetiken som en bro 

över gränserna blir dock en möjlighet att överbrygga denna falska separation, men ska inte tänkas 

som en försoning av dessa. Detta påpekas av Hegel, som istället insisterar på den försoning han 

finner i den upphävda dialektiken mellan subjekt och objekt som utgör konstverket. Mot detta 

invänder Adorno, som insisterar på att vi trots allt lever i en verklighet som utgörs av det smärtsamt 

oförsonade, som en följd av separationens verkliga falskhet. Gränsen som Kant ställer upp blir ett 

problem, men försoningen hos Hegel ett annat. Istället kan man kanske förstå Adornos position som 

att han insisterar på att vi endast kan gå bortom gränsen genom att erkänna vår begränsning. Han 

skriver: 

 
Det sublimas ascendens är ett med att konsten tvingas till att inte bortse från de bärande 

motsägelserna, utan att i sig utkämpa dem; försoning är för dessa inte resultatet av deras konflikt, 

utan endast av att konflikten finner ett språk. Därmed blir emellertid det sublima latent. Konst 

som strävar mot en sanningshalt i vilken det oavgjorda i motsägelserna faller är inte mäktig den 

negationens positivitet som besjälade det sublimas traditionella begrepp som något närvarande 

oändligt.56  

 

Konsten visar alltså det oförsonade som oförsonat och dess uppgift blir inte att säga sig 

försona detta, men inte heller att erkänna separationen som giltig. Istället får konsten en 

särskild roll att spela i relation till sanningen. Utifrån att den historiskt har skilts från 

förnuftets kunskapsanspråk, intar konsten en annan position än filosofin. Undersökningen 

vänder sig därför till Adornos begrepp mimesis för att utreda detta närmare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 Wallenstein, efterord till Inledning till estetiken, 125. 
56 Adorno, Estetisk teori, 281. 
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Det upplysta 

 

3.1. Sanningens problem 

Adornos förståelse för hur sanningen kan finnas i konsten etableras redan i det tidiga verket 

Upplysningens dialektik, som skrevs tillsammans med Max Horkheimer. Där genomför de en kritik 

av det rationella tänkandet och argumenterar för hur upplysningens kunskapsideal, trots sitt uttalade 

syfte att göra samhället mer fritt, hamnar i samma typ av fängslande mytologi som den ämnar 

frigöra oss ifrån.57 Trots att de i ett tillägg till den andra upplagan uttrycker att de inte ”orubbligt” 

står fast vid det som tidigare skrivits,58 finns där grundläggande argument för hur Adorno även 

senare menar att ett upphöjande av det rationella tänkandet för oss längre ifrån sanningen. Han 

menar exempelvis att själva rationaliteten hänger samman med människans djuriska instinkt att vilja 

behärska sin natur, vilket innebär att vi inte bör ställa denna kraft över andra. Detta kommer att bli 

ett återkommande tema för Adorno, som återfinns senare i flera av hans texter, inte minst i Negativ 

dialektik.59  

Genom kritiken av upplysningens idealiserande av rationaliteten låter Adorno och 

Horkheimer oss förstå att vi lever i en falsk verklighet, till följd av vetenskapens åtskillnad mellan 

verklighet och begrepp. Begreppen liknar verkligheten, men blir dess avbild och dubblering. Detta 

ställs emot tidigare kunskapstraditioner som istället vilar på mytologiska grunder. Till skillnad från 

begreppen fungerade mytens tecken inte endast som symboler för något, utan utgjordes även av 

detta i sig själva.60 I det mytologiska tillståndet är alltså inte verkligheten separerad från sin 

beskrivning, så som den blir genom begreppen. Istället råder en sammansmält relation mellan 

symbolen och det som den symboliserar.  

Men som Hulatt uppmärksammar oss på, innebär en beskrivning av begreppets separation 

med saken som något som har skett – att ett annat försonat tillstånd måste ha föranlett detta. Men 

istället för att se rationalitetens utveckling i Upplysningens dialektik som redogörelser för historiska 

skeenden, menar Hulatt att det finns mer stöd för att läsa dem på ett annat sätt. Han föreslår att vi 

kan läsa dem som ontogenetiska, alltså som att de refererar till den genetiska utvecklingen av en 

 
57 Max Horkheimer & Theodor W. Adorno, Upplysningens dialektik. Filosofiska fragment, övers. Lars Bjurman och 
Carl-Henning Wijkmark (Göteborg: Daidalos, 1996), 11.  
58 Horkheimer & Adorno, Upplysningens dialektik, 16. 
59 Här skriver Adorno: ”Systemet, i vilket den suveräna anden trodde sig förklarad, har sin urhistoria i det förandliga, i 
släktets animaliska liv. Rovdjur är hungriga; språnget mot offret är svårt, ofta farligt. För att djuret ska våga ta det krävs 
ytterligare impulser. Dessa smälter samman med hungerns olust till raseri mot offret, var uttryck syftar till att förskräcka 
och förlama det. I fortskridandet till humanitet rationaliseras detta genom projektion. Ett animal rationale som har aptit 
på sin motståndare måste i egenskap av rean lyckliga ägare till ett överjag finna en grund. Ju mer fullständigt det som 
detta djur gör följer lagen om självbevarelse, desto mindre kan det inför sig självt och andra tillstå dennas överhöghet; 
annars skulle dess mödosamt uppnådda status av zoon politikon inte var trovärdig, som det heter på nytyska. Det 
levande väsen som ska äta måste vara ondskefullt. Detta antropologiska schema har sublimerats ända in i 
kunskapsteorin.” Adorno, Negativ dialektik, 31. 
60 Horkheimer & Adorno, Upplysningens dialektik, 32-33. 
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enskild individ. Beskrivningarna går då att förstå som att de relaterar till hur det rationella tänkandet 

tar form i varje medvetandes utvecklig, vilket inbegriper en förståelse för att levande subjekt också 

har en erfarenhet av något som föranlett det begreppsliga tänkandet – om än endast som embryon 

eller tidiga foster. Hulatt menar därmed att det ”primitiva medvetandet” som beskrivs av Adorno 

och Horkheimer skulle syfta till det odifferentierade tänkande som varje människa erfar i sin 

tidigaste del av livet.61 En sådan poäng kan möjligtvis styrkas genom Adornos eget insisterande på 

att det försonade tillståndet inte är något vi kan tänkas återvända till, dels för att det skulle innebära 

en regression tillbaka till mytologi,62 dels för att det sannolikt aldrig har funnits.63 Hulatts förklaring 

bör därför snarare ses som en påminnelse om att vi inte bör läsa Upplysningens dialektik som en 

historisk redogörelse, snarare än att den endast ska läsas ontogenetiskt. Försoningen förstås därmed 

inte som ett faktiskt tillstånd att återinföra, utan blir till en dialektisk motsats till det oförsonade som 

vi erfar genom skillnaden mellan objekt och begrepp, eller objekt och subjekt. Det försonade blir 

negationen av vår erfarenhet som visar oss att något annat skulle kunna vara möjligt.  

Argumentet Adorno och Horkheimer för fram är dock inte att upplysningens kunskapsideal är 

skilda från den mytologiska världen, utan tvärt om att de vilar på samma mekanismer – vilket är 

människans drift att vilja behärska naturen. Även om mytens symboler inte utförde den särskiljande 

våldsutövning som begreppen genomför, används de som medel för att tjäna människans önskan om 

att forma naturen efter sin vilja. På samma sätt fungerar upplysningens drivkraft att befria 

människan på bekostnad av naturens frihet. De skriver:  

 
Myten förvandlas till upplysning och naturen till ett rent objekt. Människorna betalar sin ökade 

makt med ett växande främlingskap inför det de utövar sin makt över. Upplysningen förhåller sig 

till tingen som diktatorn till människorna. Han känner människorna i den mån han förmår 

manipulera dem. Vetenskapsmannen känner tingen i den mån han förmår framställa dem. På så 

vis blir deras ”i sig” ett ”för honom”. Under förvandlingen avslöjar sig tingens väsen oföränderligt 

som detsamma, ett substrat av makt.64  

 

Kritiken mot upplysningen är inte en önskan om att återvända till myten, utan den vänder sig mot 

att kunskap definieras utifrån subjektets maktutövning mot objektet. Adorno och Horkheimer 

skriver därför att: ”Upplysningens väsen är det alternativ vars oundviklighet är likadan som 

maktens. Människorna har alltid stått inför valet mellan att böja sig själva efter naturen eller naturen 

efter sig själva.”65 Kunskapsidealet där subjektet sätter gränserna för vad som får kallas sant eller 

 
61 Hulatt, Adorno's Theory of Philosophical and Aesthetic Truth, 12, 34-35.  
62 Adorno, Negativ dialektik, 158.  
63 Adorno, Estetisk teori, 102. 
64 Horkheimer & Adorno, Upplysningens dialektik, 25. 
65 Horkheimer & Adorno, Upplysningens dialektik, 47. 
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verkligt blir detta herravälde där subjektet behärskar objekt, en gränsdragning som Adorno och 

Horkheimer tillskriver Kant,66 och som vi känner igen från den anklagelse som riktades mot honom 

av Hegel. Men trots att de stämmer in i en sådan kritik, är de lika skeptiska till idén om att 

gränsdragningen kan göras ogjord eller återförenas till Hegels helhet. De skriver: ”Skilsmässan 

mellan tecken och bild är omöjlig att återkalla. Men om den därtill aningslöst självbelåtet 

hypostaseras, så leder var och en av dess båda isolerade principer allt längre bort från sanningen.”67 

Uppdelningen av subjekt och objekt beskrivs som en konsekvens av människans rädsla för 

naturen, där önskan att behärska den först leder till hennes vilja att forma den genom mytens 

symboler, sedan med hjälp av upplysningens begreppsliga kunskap. Men en sådan relation mellan 

subjekt och objekt, där subjektets högre ställning är en följd av objektets kuvning, för oss endast 

längre ifrån sann kunskap. Adorno skriver: ”Sanningen hos en sådan frihet är emellertid för 

subjektet osanning: ofrihet för det andra.”68 När subjektet ställer sig över objektet, genom att med 

begreppen reducera dess mångfald, kan sanningen inte uttryckas positivt eftersom den samtidigt 

innebär det andras osanning. Kunskapens krav på sanningen blir alltså varför vi inte kan nå den. 

Olikheter kan inte sammanfalla sömlöst utan att samtidigt också reduceras i sig själva. Det är alltså 

sant att subjekt och objekt är åtskilda, utifrån hur separationen historiskt har format vårt sätt att 

tänka. Samtidigt är detta en osanning då ett historiskt skeende inte kan tänkas omfatta hela objektet. 

Adorno föreslår därför att den skillnad som tillfogats subjekt och objekt måste erkännas – men 

utifrån objektets företräde. Detta är hur vi kan erkänna det motsägelsefulla i att kunskapens sanning 

är förbunden med dess osanning.69 Objektets företräde är därför inte att tänka bort subjektets 

förmedling, utan tvärtom att se hur den påverkar objektet – utan att ställa sig över det. Tanken om 

ett objekt oberoende av subjektets medvetande är, enligt Adorno, i sig en subjektiv abstraktion.70 

Därför insisterar han på att den objektivitet som subjektet inbegriper inte nås genom att skala bort 

dess partikularitet eller historiska situation, utan istället genom att se till hur dessa förutsättningar 

utgör och påverkar både subjekt och objekt.71 

Men det finns ett område där naturen och människan ingår i en annat typ av förhållande, 

menar Adorno och Horkheimer, nämligen konsten. Konstverket bär på en specifik förmåga, då det 

är ”en uppenbarelse av det hela i det partikulära” och innehar spår av mana, alltså verklighet som 

inte differentierats genom begrepp.72 Men detta begreppslösa i konstverket som undgått 

förfalskning, går inte att direkt överföra till kunskap. För när konstverket motsäger sig 

 
66 Horkheimer & Adorno, Upplysningens dialektik, 41.  
67 Horkheimer & Adorno, Upplysningens dialektik, 33.  
68 Adorno, Estetisk teori, 96.  
69 Theodor W. Adorno, ”On Subject and Object”, i Critical Models: Interventions and Catchwords, övers. Henry W. 
Pickford (New York: Columbia University Press, 2005), 249. 
70 Adorno, ”On Subject and Object”, 250.  
71 Adorno, ”On Subject and Object”, 253.  
72 Adorno & Horkheimer, Upplysningens dialektik, 34.  
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upplysningens krav på sanning, ger det samtidigt upp anspråket på att utgöra kunskap. Detta 

illustreras av Adorno och Horkheimer i deras framställning av myten om Odyssevs, där sanningen i 

sirenernas sång endast är tillgänglig som oskadliggjord. Sången erfars av Odyssevs, men kan inte 

leda till handling, då han låtit sig fjättras vid skeppets mast. För besättningen är den istället ohörbar 

eftersom de gjort sig döva med hjälp av vax, eftersom deras kroppsliga arbete krävs för att föra 

skeppet vidare.73 De skriver: ”Så länge konst avstår från att gälla för kunskap och därmed håller sig 

ifrån praktiken, tolereras den liksom annan lust av den samhälleliga praktiken.”74 Konstens sanning 

förlorar därmed sin kraft, eftersom den inte kan leda till handling. Därför behövs filosofin, som en 

relation mellan sanningen och kunskapen. Konsten säger oss något sant, men för att utröna vad den 

säger måste den ingå i en relation med filosofin, där det begreppslösa i verket begreppsliggörs 

genom filosofisk interpretation.75 Att konstens behov av filosofi också är filosofins behov av konst, 

utgör ett huvudtema för hur Adorno menar att sanning kan erfaras, och något jag kommer att 

undersöka vidare längre fram i uppsatsen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att den falska verkligheten alltså är den som uppstår 

genom subjektets våld mot objektet, vilket sker i upplysningens namn. Det sanna vore istället 

det försonade tillståndet, där objektet inte beskärs för att passa begreppets form. Men de 

försök till försonande helhet som tidigare utförts döms också ut som falska, då åtskillnaden 

som redan skett är oåterkallelig. Istället för en falsk försoning föreslås ett annat 

förhållningssätt mellan subjekt och objekt, nämligen det genom mimesis – ett begrepp som 

ofta kritiseras i läsningar av Adorno. I följande avsnitt kommer jag därför att undersöka 

begreppet närmare samt svara mot kritiken.  

 

3.2. Mimesis 

Begreppet mimesis återkommer ofta hos Adorno, men är likväl svårfångat. I Upplysningens 

dialektik beskrivs det utifrån skillnaden mellan tanke och värld, men som något annat än det 

begreppsliga förhållandet som inom vetenskapen både förstärker och ignorerar denna skillnad. 

Mimesis beskrivs som ett ”släktskapsförhållande” mellan symbolen och saken, som ställs emot den 

distanserade relationen som utgörs av den mellan begrepp och objekt inom vetenskapen.76 Detta 

menar Adorno är en sorts relation som trängts undan genom upplysningens upphöjande av 

rationaliteten. Mimesis tillskrivs därmed det mytologiska, eller arkaiska, tillståndet innan 

upplysningen separerande värld och verklighet genom begrepp. Men i kontrast till Hulatts 

påminnelse om att se den tidsliga aspekten av denna utveckling som något annat än en rent historisk 

 
73 Adorno & Horkheimer, Upplysningens dialektik, 49. 
74 Adorno & Horkheimer, Upplysningens dialektik, 48.  
75 Adorno, Estetisk teori, 187, 190. 
76 Adorno & Horkheimer, Upplysningens dialektik, 26. 
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sådan, får skillnaden mellan myt och upplysningen för konsten en mer historisk förankring. Detta 

eftersom Adorno menar att konstens mimetiska kvalitet är en följd av dess historiska början i 

religiösa och mytologiska sammanhang. Konstens mimesis är alltså inte hur den kan avbilda 

världen, istället menar Wallenstein att den snarare utgörs av ”den magiska relationen mellan 

objektet som kännetecknar urhistorien”, som ”finns kvar som ett spår i konsten efter att den lösgjort 

sig från myten”.77 Att konsten kan frigöra sig från det mytologiska tillståndet sker dock, liksom för 

vetenskapen, genom rationalitet. Adorno skriver: 

 
Konstens förkastande av de magiska praktikerna, dess förfäder, involverar delaktighet i 

rationaliteten. Att den såsom något mimetiskt är möjlig mitt i rationaliteten och använder dess 

medel, är en reaktion på den dåliga irrationaliteten hos den rationella världen i egenskap av 

förvaltad värld. Ty målet för all rationalitet, för inbegreppet av medel för att behärska naturen, 

vore något som självt inte är medel, alltså något icke-rationellt. Just denna irrationalitet döljs och 

förnekas av det kapitalistiska samhället, och i motsats till detta representerar konst sanning i 

dubbelt avseende; i det att den håller fast den bild av rationalitetens mål som den senare täcker 

över, och i det att den dömer det bestående för dess irrationalitet och meningslöshet.78 

 

Konsten gjorde sig alltså autonom genom rationaliteten, men eftersom den också avsagt sig 

kunskapsanspråket kan den behålla spår av mimesis och därmed innefatta båda dessa aspekter av 

relationen mellan tanke och värld.79 Konsten kan därmed inbegripa olika sätt för subjektet att 

förhålla sig till objektet, men som inte kan reduceras till varandra då de utgör skilda möjligheter för 

erfarenheter. Att konstverkets mimesis blir en utgångspunkt för konstens sanning är för att den kan 

erkänna partikularitet i objektet, utan att likställa den med begreppets krav på allmänhet, vilket är 

hur vi kan erfara något sant. Adorno skriver: ”De mimetiska impulser som sätter konstverket i 

rörelse, integrerar i det och återigen desintegrerar det, är bräckliga språklösa uttryck. Språk blir de 

genom sin objektivering till konst. Såsom ett räddande av naturen uppreser de sig mot dess 

förgänglighet.”80 Mimesis är inte beroende av begreppen, men samtidigt som det blir ett sätt att 

närma sig något begreppslöst, erkänner det inte i tillräckligt hög grad hur begreppet historiskt har 

format subjektets relation till objektet. Därför innebär inte mimesis att vi direkt når fram till 

sanning. Trots att det inbegriper något som inte är tillgängligt genom det rationella tänkandet, får vi 

inte förneka hur verkligheten har begreppsliggjorts. Mimesis visar på så sätt det rationella 

tänkandets brist, utan anspråk att bli dess enda ersättare. Det begreppsliga inordnandet av världen är 

 
77 Wallenstein, Adorno, 155-156. 
78 Adorno, Estetisk teori, 84. 
79 Paddison, ”Adorno’s ’Aestethic Theory’”, 362. 
80 Adorno, Estetisk teori, 263. 
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trots allt hur vi som subjekt har tillgång till den, genom tänkande och kunskap. Svårigheten är 

därför att inte falla in i ett upphöjande av det ena eller andra. Vi ska istället se dem som olika 

aspekter av hur vi kan relatera till världen, men där var och en också inbegriper sin egen 

problematik. Adorno menar att det mimetiska i konsten utför en kritik mot den rationalitet som gjort 

sig absolut.81 Samtidigt krävdes rationaliteten för att konsten skulle kunna inta en sådan autonom 

position där den kan göra detta.  

Trots denna potential i hur den mimetiska relationen kan innefatta något ickebegreppsligt, är 

det viktigt att förstå att det inte är det konstnärliga subjektet eller konstobjektets interpret som ingår 

i den relationen, utan konstverket självt. Adorno skriver att ”[k]onstverkens mimesis är att vara lika 

sig själva”, och vidare att ”i så motto är det estetiska skenet och även dess yttersta konsekvens i det 

hermetiska verket sanningen själv”.82 Konstverkets mimesis visar alltså det falska i helhetens 

sanningsanspråk, när det visar sig som helt i sig självt. Att konstverken ställer sig utanför helheten 

visar på dess brist och blir därför ytterst en kritik mot dess anspråk.  

I relationen mellan subjekt och objekt måste en skillnad både erkännas och samtidigt förstås 

som det som upprätthåller det falska. Kritik blir det som svarar mot båda dessa krav. Subjektet ska 

därmed inte genom mimesis närma sig objektet, detta skulle vara att följa det som Adorno beskriver 

som det felaktiga i antagandet att endast det lika känner lika, och vidare att ”filosofi tror sig känna 

det olika i det att den gör sig lik det, samtidigt som den därmed egentligen bara känner sig själv”.83 

Istället måste filosofin erkänna skillnaden mellan subjektets tanke om objektet, och objektet självt. 

Mimesis är alltså inte den enda lösningen på ett sådant problem. Däremot kan konstverkets 

mimetiska funktion ge subjektet erfarenheter av något ickebegreppsligt hos objektet, som inte är 

möjligt genom rationellt tänkande. Mimesis visar därmed att en annan relation mellan tanke och 

objekt inte bara är möjlig, utan även att den kan vara närmare något sant eftersom upplysningens 

krav inte erkänns där. Mimesis ska dock inte tänkas ersätta begreppen, dels för att de utgör en 

verkligt verkande struktur, dels för att även mimesis är ett sätt för subjektet att behärska objektet. 

Att en större del av objektets sanning omfattas tar inte bort det faktum att det används av subjektet 

för sin egen skull, vilket blir relevant att ha i åtanke när man ser till kritiken som riktas mot Adornos 

insisterande på den potential han ser i mimesis.  

 

3.3. Kritiken mot mimesis 

Att mimesis utgörs av en ickebegreppslig relation mellan subjekt och objekt gör att den kan 

inbegripa ett uttryck för det ickeidentiska som annars osynliggörs av begreppen. Men även om 

 
81 Adorno, Estetisk teori, 91. 
82 Adorno, Estetisk teori, 154. 
83 Adorno, Negativ dialektik, 151. 
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konstverk har mimetiska aspekter – kan vi alltså inte tänka oss att de skulle vara helt skilda från 

begrepp eller rationalitet, eftersom de också påverkas av sin historiska situation. Vi ska inte heller 

se det som att Adorno menar att mimesis i sig skulle vara en möjlig väg framåt, eller bakåt – som vi 

såg i avsnittet om Upplysningens dialektik. Därför blir den kritik mot Adorno där mimesis förstås 

som ett alternativ till rationalitet missriktad, menar Wallenstein, och skriver: ”Som Adorno ständigt 

understryker kan mimesis lika lite ersätta det instrumentella förnuftet som helt undertryckas av det; 

det fungerar snarare som ett inre korrektiv, en påminnelse om det som det identifierande tänkandet 

inte kan uttömma.”84 Kritiken han syftar mot är den som först uttrycks av Habermas, men som 

återges och förs vidare genom olika tolkningar av Adorno. Wellmer är ett exempel, som i sin 

läsning av Adornos estetik försvarar vissa poänger, men samtidigt erkänner den kritik Habermas 

riktar mot den som giltig.85 I korta drag går Habermas poäng ut på att det i Adornos filosofi inte går 

att differentiera mellan den ojämlika relationen mellan subjekt och objekt som går genom 

begreppen, från den intersubjektiva kommunikativa relationen som kan uppstå mellan två jämlika 

subjekt, förklarar Wellmer. Istället menar han att det blir mimesis som får utgöra det 

kommunikativa beteendet som står utanför begreppsliggörandet hos Adorno, dock utan att erkänna 

den intersubjektiva kommunikationen som en möjlighet.86 Genom att inte särskilja dessa olika 

kommunikativa relationer som subjektet kan ingå i, faller allt begreppsligt tänkande in i den 

instrumentella rationaliteten som Adorno förstår som subjektets behärskande av objektet. Därmed 

omöjliggör det för filosofin att genom begrepp ta del av det mimetiska spåret som ändå bevarats i 

tänkandet, vilket gör mimesis till ”rationalitetens Andra” och en förening dem emellan till en 

”negation av den historiska verkligheten”. Det finns alltså ingen möjlig försoning inom det systemet 

som endast erkänner relationer mellan subjekt och objekt, utan denna blir förpassad till utopin. Så 

sammanfattas Habermas kritik av Wellmer, men han föreslår sedan själv en möjlig väg framåt. 

Genom ett erkännande av intersubjektivitetens kommunikativa relation, menar han att vi kan lösa 

upp den dialektiska motsättningen mellan ”subjektivering och förtingligande” och därmed 

möjliggöra den ”historieimmanent frihetspotential” som han menar går förlorad hos Adorno och 

Horkheimer.87  

Wallenstein bemöter denna invändning från Wellmer genom att förtydliga att även om 

konstverken för Adorno säger oss något, ”är det uppenbart att uppfattningen av konst som 

kommunikation är en av de konceptioner mot vilken Estetisk teori i sin helhet invänder mot, och det 

är inte något som Adorno skulle ha förbisett.”88 Att Wellmer, genom Habermas, försöker föra in ett 

 
84 Wallenstein, Adorno, 150. 
85 Wallenstein, Adorno, 208, Bernstein, The Fate of Art, 244-247.  
86 Albrecht Wellmer, Dialektiken mellan det moderna och det postmoderna – Förnuftskritik efter Adorno, övers. 
Joachim Retzlaff (Stockholm/Lund: Symposion Bokförlag & Trycker AB, 1986), 23. 
87 Wellmer, Dialektiken mellan det moderna och det postmoderna, 23-26. 
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intersubjektivt perspektiv på kommunikationen kan därför uppfattas som att undvika viktiga 

poänger i Adornos kritiska inställning till kommunikationens möjlighet som sådan, eftersom den 

inbegriper historiskt formade maktstrukturer. Att Adorno insisterar på konstverkens språklikhet, är 

inte det samma som ”kommunikation i gängse mening”, förtydligar Wallenstein,89 och skriver 

vidare: 
 

Verken drar sig undan alla försök att tillskriva dem en bestämd mening eller funktion, inte på 

grund av någon irrationalitet, utan, som vi sett, just för att de med sådan emfas förefaller likna ett 

språk, att de förefaller säga något – men vad de säger glider undan och måste alltid göra det.90  

 

Eftersom det som konstverken genom mimesis kan uttrycka är ickebegreppsligt, krävs ett till steg 

för att detta ska utgöra kunskap – vilket sker genom den filosofiska interpretationen. Vad det 

innebär kommer jag att återkomma till, men för tillfället kan det visa på hur mimesis aldrig är tänkt 

som ett förhållningssätt som ska ersätta något annat fullt ut. Istället kan vi se det som ett uttryck för 

behovet av att vi också kan erfara att något sägs, men utan ord. 

Bernstein förklarar det vidare som att Wellmer försöker undvika Adornos utopiska anspråk 

genom att ersätta det med Habermas intersubjektiva kommunikation, som ett sätt att möjliggöra en 

förståelse för världen där det kan finnas relationer mellan subjekt som inte inbegriper våld.91 Men 

ett försök att bevara en kärna av rationalitet som inte skulle tänkas inbegripa rationaliseringens 

förtryck bortser från hur sanningen har kommit att bli hoptrasslad med dessa historiska 

maktstrukturer.92 Det blir därmed omöjligt att separera dessa olika aspekter av rationaliteten, för att 

endast plocka ut det som kan tänkas tjäna något gott. Alla sådana försök upprepar istället den 

struktur med vilken identitetstänkandet förtrycker det ickeidentiska. Bernstein förtydligar vidare att 

sanningen alltid måste förstås utifrån sin maktställning över det osanna, även en kommunikativ 

rationalitet skulle vila på en sådan grund. På så sätt menar han att Habermas och Wellmer faller 

tillbaka in i just den struktur som Adorno ämnar komma åt i sin kritik.93 Att Adorno poängterar att 

subjektet tycks glömma att det också är objekt,94 gör det svårt att se hur en förklaring som endast 

ser till subjektets subjektivitet skulle kunna vara tillräcklig. I relation till hur vi kan tänkas säga 

något om sanningen krävs en annan förståelse för världen en den som endast ser till subjektet, även 

om den skulle förstås genom intersubjektiviteten. 

 
89 Wallenstein, Adorno, 150. 
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Ytterligare ett sätt att bemöta Habermas kommer från Hammer, som skriver att vi måste 

undersöka också intersubjektiviteten dialektiskt, för att på så sätt erkänna även dess objektivitet. 

Han förklarar att trots att Habermas differentierar den performativa aspekten av relationer mellan 

subjekt från den instrumentella aspekten där subjekten objektifierar varandra, ser han inte till hur 

deras olika relationella möjligheter är hoptrasslade med varandra. Vidare förtydligar Hammer att 

även om vi skulle uppnå ett sådant särskiljande, och tala om helt rationella relationer, skulle dessa 

inte vara fria från subjektets objektifiering av andra – då det är rationaliteten själv som utgör 

subjektets vilja att behärska andra som objekt.95 Därmed är det inte så att Adorno påstår att all 

rationalitet är av ondo, en sådan ensidig syn skulle också kraftigt missförstå honom. Mimesis är 

därmed inte något som ska stå för sig, eftersom denna relation också har sina tydliga begränsningar. 

Detta gäller inte minst utifrån att den inte uttrycker den gällande begreppsligheten som formar och 

har format tänkandet och världen historiskt. När Habermas därför menar att Adornos insisterande på 

mimesis gör att han faller offer för en transcendental realism, genom kravet på att en sann tanke är 

avhängigt att den representerar saken som den är i sig, förklarar Hammer att detta istället är en 

uppfattning som snarare ligger närmare Heidegger. En sådan förståelse för ett grundläggande och 

omedelbart Vara är snarare något som Adorno ifrågasätter.96  

Sanningen måste alltså finnas inom den osanna strukturen, där subjekt behärskar objekt, eller 

begrepp delar upp verklighet och värld i identitet och ickeidentitet. Eftersom detta är vår historiskt 

förmedlade förutsättning kommer vi inte undan eller bort ifrån den, vare sig genom att återgå till 

något arkaiskt, eller genom att avtäcka det falska för att nå en sann grund. Adornos anspråk är, att 

trots detta, finna en möjlighet för sanningen att erfaras – utan att bortse från de sociohistoriskt 

förmedlade förutsättningarna eller det omedelbara i objektet som står bortom den enskilda 

subjektiviteten. Därför kan mimesis, som en aspekt av relationen mellan subjekt och objekt, utgöra 

kritik mot begreppens anspråk på objektet. Däremot är det inte en direkt väg till sanning, bortom 

subjektets naturbehärskande rationalitet. Att vända sig till sanningen i detta paradoxala och 

motsägelsefulla tillstånd, där den är sammanvävd med det falska och osanna, är vad Adorno gör till 

sin filosofiska uppgift.  
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Det sanna 

 

4.1. Sanningshalt och interpretation  

I Adornos kritik mot upplysningen beskrivs det rationella tänkandet som ett uttryck för subjektets 

reducerande av objektet genom begrepp. Han framhåller därför förmågan hos konstens mimesis 

som bevarar spår från det mytiska tillståndet, där förfalskningen genom begrepp inte behöver ske. 

Men även om konsten bär på detta arv inom sig, är vi som mottagande subjekt ändå fast i den falska 

verkligheten, vilket omöjliggör det för sanningen att visa sig för oss positivt. Däremot kan den 

finnas i konstverket, då den genom mimesis gör sig till immanent autonomi, ställd mot världens 

heteronomi som trots allt är dess förutsättning. Men det är genom att undvika att sammanfalla med 

denna världs påstådda helhet och uttrycka något som inte omfattas av begrepp, som konsten kan 

visa sanningen som negation. Adorno skriver att sanningen i konstverken går att förstå som en följd 

av att de ”förbjuder sig genom sin gestalts autonomi att släppa in det absoluta i sig, som vore de 

symboler”.97 När konstverket gör motstånd mot det absoluta, mot att sanningen skulle finnas i den 

falska försonade helheten, visar det den falska sanningen som falsk. Då kan istället den sanna 

sanningen erfaras, men aldrig genom att påstå sig vara hel – utan endast utifrån hur den delvis visar 

sig genom konstverkens sanningshalt.  

Konsten är inte upplyst kunskap, men den är inte heller oberoende av upplysningens dialektik. 

Den får därmed en speciell plats som är utanför, men inte bortom den. Konsten kan därför bevara 

något oupplyst som en del av verklighetens beskaffenhet, och blir då en kritik mot upplysningens 

ideal av klarhet, vilket jag kommer att återkomma till senare. Konsten frigör sig från myten genom 

rationalitet, men behåller mimesis som ett motstånd mot det rationella anspråket i upplysningen. 

Den sanning som konsten innehar är alltså ett avkall på sanningsanspråk, som en följd av sitt 

bevarade ”magiska moment”. Den är samtidigt ”det estetiska skenet och den estetiska sanningen”.98  

Att konsten på detta sätt utgör kritik av en falsk sanning, som ändå bevarar något som trängts 

undan hos en sann sådan, visar på sanningens undflyende karaktär. Det konstverken uttrycker är 

inte det direkt sanna – men visar det falska som falskt. Att sanningen därmed beskrivs utifrån sin 

”halt” kan då förstås som ett resultat av detta. Dock innebär inte det att sanningen ska ses som 

relativ, utan som invävd i pågående relationer som måste tas i beaktning för att vi ska kunna säga 

något om den. Konstverkets sanningshalt blir därför tillgänglig utifrån det konstnärliga objektets 

förmåga att inte fullt behärskas av det rationella subjektet. Samtidigt måste halten uttryckas genom 

subjektet och därmed åter igen förfalskas. Men detta är också att erkänna haltens 

verklighetsförankring och undvika att göra anspråk på en naivt evig, eller våldsamt reducerande, 
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sanning i en bortomvärldslig objektivitet – vilket i sin tur gör den mer sann. Adorno skriver: ”Att 

begripa sanningshalten postulerar kritik. Inget begrips om man inte begriper dess sanning eller 

osanning, och detta är den kritiska uppgiften. Verkens historiska utveckling genom kritiken och den 

filosofiska utvecklingen av deras sanningshalt står i växelverkan.”99 Det objektiva i halten är 

förmedlat genom subjektivitet. Det står alltså inte bortom historisk föränderlighet, utan är ytterst 

avhängd denna. Att objektiviteten ska förstås som subjektivt förmedlad är dock inte det samma som 

att sanningen i dess halt sker som en syntes mellan subjekt och objekt, något som förtydligas av 

Wallenstein:  

 
Sanningshalten är snarare relationen mellan polerna, på en gång nedsänkt i historien och bortom 

den, på väg mot oss och de framtida verk som i sin tur omskapar det förflutna. Därför kräver 

analysen av formens immanens filosofi lika mycket som den kräver en reflexion över verkens 

yttre sammanhang; inre förståelse och yttre förklaring bildar en dialektisk enhet i vilken 

spänningen mellan sidorna inte får neutraliseras.100  

 

Konsten visar då den sanning i objektet som vägrar att falla in under begreppen eller det absoluta, 

men som likväl erkänner sin subjektiva förmedling. Att se sanningen genom halten, som det 

obehärskade i objektet, är att erkänna att sanningen är det som finns i det mest partikulära, men som 

inte kan förstås utan de relationella band av begreppens allmänna anspråk som också utgör den. 

Objektiviteten kan inte tänkas bortom subjektiviteten, men den kan heller aldrig sammanfalla fullt 

ut med den. Att tala om sanning genom halt blir på så sätt en möjlighet att tala om den som 

objektiv, men tillgänglig för subjektet genom en föränderlig skala. Detta erkänner inte bara 

subjektets rörelse, utan även den hos objektet. Halten är då inte en anpassning för subjektet, utan en 

möjlighet för objektet att vara sann sin egen process, och ytterst ett erkännande av att subjektet 

aldrig bör säga sig behärska detta hos något annat.  

Sanningshalten i konstverket erkänner alltså den roll som dess uttolkare måste anta, 

konstnären får en annan – vilken även den kräver en undersökning genom subjektivitet och 

objektivitet. Adorno insisterar bland annat på att konstnärens intention med verket tenderar att 

snarare föra det längre bort från dess sanning, än närmare den.101 En sådan syn på konstnären 

kanske skulle kunna ses som ett osynliggörande av konstnärens partikularitet och agens, vilket 

skulle kunna tänkas som konstens möjlighet att uttrycka den sanning som finns hos subjekt som 

förminskats genom konsthistorien eller av samhället i stort. Men att konstnären för Adorno måste ta 

ett steg tillbaka på detta sätt kan bättre förstås utifrån hans syn på subjektets förtryck av objektet – 
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där den konstnärliga intentionen, men även ”genikulten”, ger uttryck för detta. Adorno återkommer 

till en sådan kritik och menar att även då konstnärliga genier uppfattas stå bortom en subjektivitet, 

faller också en sådan beskrivning av konstnären in i den rådande subjektivitetsdyrkan.102 Det 

upphöjda geniet som sägs stå bortom subjektivitet, blir istället ett sätt att framhäva det ännu mer. 

Med den som i motsatt riktning beskriver den subjektivt konstnärliga intentionen som kapabel att 

uttrycka en enskild sanning, faller även den in i myten. Detta sker utifrån att det enskilda subjektets 

anspråk på sanning gör att det också ställer sig bortom sin egen ändlighet, och därmed faller in i 

evighetens mytologi. Adorno skriver att ”[m]ytens oundviklighet usurperar sanningen”.103 När 

konstnären gör anspråk på konstverkets sanning, överröstar den det obehärskade i objektet som 

skulle kunna visa oss att sanningen inte är evigt oförändrad.   

Trots att Adorno menar att konstverket tenderar att bli sämre eller mindre sant, utifrån 

konstnärens osanna intentioner, är det trots allt konstnären som måste axla detta ansvar att skapa 

konstverk och möjliggöra deras sanning. Att konstnärens intention inte är det som står närmast 

sanningshalten kan leda oss till förståelsen att det inte är konstverkets mening eller betydelse som 

står på spel, utan den sanning som uttrycks av objektet, men som står utanför det som subjektet har 

tagit i anspråk. Adorno skriver: ”Verkens sanningshalt är inte vad de betyder, utan det som avgör 

om verket i sig är sant eller falskt, och först denna sanning hos verket i sig är kommensurabel med 

den filosofiska interpretationen och sammanfaller, åtminstone idealt sett, med den filosofiska 

sanningen.”104 Det finns alltså något i konstverket som inte ens den subjektiva konstnären kan 

behärska, men som ändå kan förstås som förmedlat genom subjektivitet. Därmed står dess 

sanningshalt inte ”utanför historien, utan är dess kristallisering i verken”.105 När objektets egen 

processkaraktär erkänns leder det till att dess objektivitet inte längre är naiv, utan istället kan vara 

sann – men bara så länge som subjektet inte gör anspråk på det. Konstnärens subjekt är därmed inte 

mekaniskt omedvetet, utan väljer att följa objektets inre logik i materialet organiskt, genom att låta 

det leda. Detta ska inte missförstås som att förneka subjektiviteten hos konstnären, tvärtom förstår 

det subjektets och objektets respektive ändlighet. Dock sammanfaller inte dessa gränser ens i den 

partikulära människan som utgörs av bådas aspekter, och inte heller i det konstnärliga objektet. 

Objektet överskrider subjekt, och subjekt överskrider objekt – och denna relation måste få ta plats 

på detta sätt utan att deras respektive gränser stänger in eller ute skillnaden dem emellan. Adorno 

skriver: ”Genom denna situation tvingas emellertid konsten, såsom något andligt, i sin objektiva 

konstitution till subjektiv förmedling. Den subjektiva andelen i konstverket är själv ett stycke 
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objektivitet.”106 Detta kan förstås som hur konstverket inbegriper dialektiken mellan subjekt och 

objekt, med objektets företräde, möjliggjort av det konstnärliga subjektet.  

Men om konstnären frambringar den obehärskade objektiviteten i konstverket, måste den 

också erfaras av någon om vi ska kunna säga något om den. Konstverkets sanningshalt behöver 

därmed undersökas av den filosofiska interpreten, genom det Adorno kallar för ”den andra 

reflexionen”. Wallenstein beskriver det som att den överbryggar konstverkets objektivitet och dess 

subjektiva förmedling. Genom att förbinda det objektiva i objektet med verkets sociala och 

historiska situation, undviker det att ”förslutas i en reifierad autonomi”.107 Konsten visar då 

sanningen som det i objektet som vägrar falla in under begreppen eller det absoluta, och att den 

även måste förstås utifrån sin sociohistoriska förmedling. Detta kan då endast ske utifrån subjektets 

inblandning, genom en filosofisk interpretation. Detta visar på den intrikata relation som sanningen 

befinner sig i. Sanningen kan därmed vara hos objektet, men visar sig utifrån subjektets förmåga att 

mäta dess halt, vilket sker utifrån både objektets och subjektets föränderlighet över tid, Adorno 

skriver: 

 
Om de färdiga verken först blir vad de är eftersom deras vara är ett blivande, så är de å sin sida 

hänvisade till former i vilka denna process kristalliseras: interpretation, kommentar, kritik. Dessa 

appliceras inte bara på veken av dem som sysslar med dem, utan är skådeplatsen för den historiska 

rörelsen hos verken i sig och därmed former i egen rätt. De tjänar verkens sanningshalt som något 

som överskrider dem och skiljer den – kritikens uppgift – från dess moment av osanning. Om 

verkens utveckling inom dessa former ska lyckas måste de skärpas till filosofi.108  

 

Sanningen måste ses utifrån hur den ingår i olika relationer, vilket kan tänkas som att den lätt 

förvanskas genom dessa förmedlande instanser, eller att den relativiseras. Men det går också att se 

det som en följd av Adornos kritik mot en absolut helhet, där identiteten eller sanningen förstås som 

något Enda. Sanningshalten i konstverket behöver alltså sitt skapande subjekt-objekt (konstnären), 

sitt objekt som är förmedlat genom subjektivitet (konstverket), samt sitt interpreterande subjekt-

objekt (filosofen). Men eftersom den filosofiska interpretationens uppgift är att begreppsliggöra det 

som konstverket uttrycker begreppslöst uppstår vissa problem. För i samma akt som interpreten 

uttrycker det obehärskade i konstverket, faller detta åter in i den falska verkligheten – där sanningen 

inte kan visa sig positivt. Samtidigt är konstverket beroende av detta begreppsliggörande för att 

kunna säga oss något om dess sanningshalt. Det motsägelsefulla behovet i att behöva säga det som 

inte kan sägas, eller begreppsliggöra det sanna i det ickebegreppsliga, är på så sätt sanningens 
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omöjliga krav. Trots detta är det inte så att Adorno menar att vi inte ska svara mot dessa – utan 

tvärtom är det just vad vi ska ägna oss åt, genom konst och filosofi. 

 

4.2. En utvidgad hermeneutik 

Estetiken ska riktas mot konstverkets sanningshalt, vilken nås genom ”filosofisk reflexion”.109 

Svårigheten blir därför att med begreppen undvika att bestämma konsten och därmed osynliggöra 

dess sanning. I sin redogörelse för hur vi ska förstå Adornos uppmaning till filosofin, lyfter 

Paddison därför upp behovet av att istället tolka konsten. Sanningshalten beskrivs då som ett 

”hermeneutiskt mål” för analyser av enskilda konstverk.110 Dessa utgör ”den första reflexionen”, 

som ser till hur verkets inre logik överensstämmer med dess övergripande idé, förstått som den 

enhet som utgörs av verkets form och innehåll. Detta beskrivs av Adorno som att ”[k]onstverkets 

immanenta koherens och dess metaestetiska sanning konvergerar i dess sanningshalt”.111 Paddison 

förklarar därför att en analys av ett enskilt konstverk är otillräcklig i sig själv, utan den kräver ”den 

andra reflexionen” som ser till hur den immanenta strukturen inom verket förhåller sig till den 

historiska och sociala kontexten där verket tar plats. Vidare skriver han att det alltså är relationen 

mellan denna inre struktur och verkets yttre sammanhang som utgör Adornos förståelse för hur vi 

kan nå till konstverkets sanningshalt. Men Paddison poängterar att det är att hävda att ett sådant 

förhållande är giltigt som utgör grunden för en viss kritik som riktas mot Adorno.112 Dahlhaus 

invändningar som nämndes tidigare i forskningsöversikten, är ett exempel på detta. Paddison gör 

dock ett försök att svara mot kritiken genom att insistera på att analyser av konstverk och estetisk 

teori inte bör tänkas sammanfalla, utan snarare komplettera varandra genom sina olikheter.113 Han 

delar därför upp Adorno estetiska analys av konstverk i tre delar, där den första utgörs av den 

immanenta analysen, den andra av en sociologisk kritik och en avslutande tredje av den filosofiska 

interpretationen. Det första och andra steget kan resultera i olika slutsatser angående sanningshalten 

i verket – därför krävs det tredje, ”den andra reflexionen”, för att uttolka dessa i relation till 

varandra.114 Poängen är därmed inte att dessa respektive analyser ska resultera i en syntes dem 

emellan – utan snarare att låta deras skillnad träda fram i relation till varandra, där just olikheter kan 

bestå men ändå erkänna varandra som del av sin egen förutsättning. Utifrån en sådan tanke kan vi se 

hur Paddison menar att vi kan förstå Adornos insisterande på analysens autonoma funktion som 

något centralt för förståelsen av verket, och samtidigt relatera dessa till hans estetik och kritik mot 
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 30 

samhällsvetenskapliga discipliner.115 Adorno har exempelvis en återkommande kritik av 

empirismen, som han menar ser det sanna som tillgängligt i objektet på ett omedelbart sätt. Han 

skriver: ”Ingen, inte ens den extrema empirismen, kan i grund och botten dra fram facta bruta och 

presentera dem likt fall i anatomin eller experiment i fysiken, ingen, som många slag av måleri 

lockande förespeglar, kan klistra in enskilda ting i texten.”116 Så trots att sanningen finns hos 

objektet, är den inte tillgänglig på något annat sätt än genom den filosofiska interpretationen.117 

Paddison förklarar därför att Adornos kritik inte är mot empirismen per se, utan mot hur den har 

kommit att hänga ihop med en tro på data över tolkande teori.118 Trots att analyserna är nödvändiga 

för att utröna verkens sanningshalt, utgör de endast den empiriska aspekten av konsten, och blir 

därmed otillräcklig om den inte leder till interpretation. Paddison förklarar vidare att den immanenta 

analysen tenderar att se det partikulära som omedelbart och då blir blind för sin egen sociohistoriska 

förmedling. Den ställs därför emot teorins allmänna anspråk och oförmåga att uttrycka det 

partikulära.119 Analysen och teorin riktas mot sanningshalten, men kan säga olika saker om den. 

Den ena är inte mer sann än den andra, utan deras otillräcklighet i sig själva visar sanningens behov 

av flera instanser och utför kritik mot idén om sanningen som tillgänglig genom ett enda perspektiv.  

Sanningshalten utgörs därmed av konstverkets dualitet som autonomt objekt och socialt 

faktum, förklarar Paddison, och det är hur dessa relaterar till varandra som undersöks genom den 

filosofiska interpretationen.120 Därför landar han i att benämna Adornos estetiska teori som ”ett 

utvidgat utövande av hermeneutik” och menar att den därför möter samma problem som övriga 

hermeneutiska teorier när det gäller validering. Det omöjliga i att finna en absolut tolkning, och 

samtidigt underkänna sanningen som uttrycks positivt enligt en logik, menar Paddison leder till att 

den lätt uppfattas som endast spekulationer eller åsikter. Därför föreslår han att man istället kan se 

Adornos bidrag som att han visar på empirismens och positivismens brister.121 

Slutsatsen som Paddison skriver fram där Adornos estetik går att se som en kritik mot en 

etablerad förståelse för sanning inom vetenskapen, går knappast att argumentera emot. Men att kalla 

det för en hermeneutisk metod leder till ett antal problem, även om Paddison själv nyanserar sin 

benämning. Att han menar att den inte går att validera visar på hur en sådan beskrivning tenderar att 

undvika en av Adornos faktiska poänger, vilken är att just motsäga sig en sådan förståelse för 

sanningen där den endast ses som en följd av subjektets förmåga att bestämma objektet. 

Interpretationen som Adorno beskriver är därför inte ett uttolkande av sanningshalten, utan snarare 

 
115 Paddison, ”Immanent Critique or Musical Stocktaking?”, 215. 
116 Adorno, Negativ dialektik, 21. 
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118 Paddison, ”Immanent Critique or Musical Stocktaking?”, 219. 
119 Paddison, ”Immanent Critique or Musical Stocktaking?”, 215-216. 
120 Paddison, ”Adorno’s ’Aestethic Theory’”, 370. 
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ett ifrågasättande av tolkningar. Detta blir varför han insisterar på en pågående ”dechiffrering” 

snarare än sökandet efter en slutgiltig mening i den filosofiska interpretationen, något jag kommer 

att återkomma till. Problemet med en validering av sanningshalten kan därmed inte tillskrivas 

Adornos teori, då den process han beskriver är en kritik mot att sanningen skulle vara avhängd 

subjektets bekräftande och kommer därför inte heller uppfylla dessa krav. Vidare bör inte 

uppmaningen att sanningshalten ska tolkas, och att konstverket insisterar på sin objektiva 

lösning,122 misstas för att detta skulle vara ett slutgiltigt mål, eller ens att detta är den enda 

riktningen att följa i frågan om konstens sanning. Som Wallenstein påminner oss om, är 

objektiviteten i konsten inte ett ”evigt tillstånd, utan alltid historiskt förmedlad”.123 Vidare skriver 

han att Adorno också går i polemik mot den hermeneutiska filosofin, vilket kanske bör leda till att 

vi närmar oss en sådan benämning med viss försiktighet. Adornos kritik mot Dilthey och Heidegger 

är återkommande, förklarar Wallenstein, men föreslår att man i relation till hermeneutiken även kan 

se till den diskussion mellan Gadamer och Habermas som ägde rum under tiden Adorno arbetade 

med Estetisk teori. Det är inte svårt att se vari Adornos kritik mot Gadamers insisterande på att en 

nedärvd tro på sanning är en grundförutsättning för ett hermeneutiskt tolkande, och kritiskt 

tänkande, skulle inbegripa. Men inte heller Habermas svar mot detta, där han menar att 

hermeneutiken har ett syfte inom den historiska forskningen, och ideologikritiken ett annat, skulle 

vara tillfredsställande för Adorno, skriver Wallenstein. Han förklarar att problemet snarare kan 

förstås ligga i att hävda att någon av dessa skulle kunna lösa den gåtfullhet som Adorno insisterar 

på finns i konstverket.124 Estetiken ska enligt Adorno inte ”begripa konstverk som hermeneutiska 

objekt”, utan snarare är det ”deras obegriplighet som behöver begripas”.125 Att lägga för stor vikt 

vid det hos konstverket som subjektet ska tolka, genom att med filosofi interpretera verket, blir att 

osynliggöra den del hos objektet som vi måste erkänna också finns där – men som är otillgänglig 

för den enskilda subjektivitetens erfarenhet. Därmed är det inte sagt att sanningshalten 

sammanfaller med en metafysiskt evig sanning, som endast delvis visar sig för det uttolkande 

subjektet. Istället erkänner den sina relationella band till både subjektivitet och objektivitet, genom 

bådas rörelse i en sociohistoriskt förmedlad tid. Att konstverkets sanningshalt nås genom subjektets 

interpretation innebär inte att ett sådant möte innebär olikheternas utbytbarhet. Konst och filosofi 

ska inte syntetiseras till en och samma metod att uttrycka sanning, alla sådana typer av 

sammanslagningar måste undvikas, Wallenstein förklarar:  
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Konvergens betyder inte att konst och filosofi skulle imitera eller låna former från varandra: 

sanningen finns inte helt och fullt i någon av dem, inte heller är den ett ’I sig’ som svävar fritt 

någon annanstans bortom oss, utan är bara till som en horisont för subjektiviteten, eller som idén 

om en erfarenhet som inte längre vore underkastad de gränser som gör erfarenheten möjlig – 

vilket är Adornos strikta trohet mot Kants krav på att ändligheten ska respekteras, samtidigt som 

kravet att ingen ändlig form kan antas annat än som förstenad historia är hans trohet mot Hegels 

dialektik.126  

 

Att sanningen i objektet inte är metafysikens eviga naiva sanning – går att förstå utifrån att också 

objektet är föränderligt, utifrån det Adorno beskriver som dess processkaraktär. I och med att 

verket talar inbegriper det en rörelse och dess enhetliga mening är därför aldrig något statiskt utan 

istället processuellt. Därför kan inte heller en konstanalys, eller vidare den filosofiska 

interpretationen vara statisk, utan också dessa måste inbegripa rörelsen som finns i momenten. Att 

lyssna till vad konsten uttrycker är därmed inte att avkräva den ett enda sant svar, eftersom Adorno 

menar att konstverket inte är ett vara, utan ett blivande.127 Innehållet utgör tillsammans med formen 

verkets egen mångfald, utifrån dess relationella pågående i en historiskt förmedlad värld. 

Objektivitet måste därför inbegripa dess ännu ickevarande som är beroende av den sociohistoriska 

förmedlingen. Eller som Adorno skriver:  

 

Inget konstverk som existerar i verkligheten har någon positiv makt över det ickevarande. Detta 

skiljer konstverken från religionernas symboler, vilka för anspråk på att i framträdelsen ha den 

omedelbara närvarons transcendens. Det ickevarande i konstverken är en konstellation av 

varande.128  

 

Objektets del som står utanför subjektivitetens lins inbegriper alltså sin egen rörelse. Även 

objektivitet sker i tiden, vilket leder till att interpretationen aldrig blir fullständig utan också den 

måste pågå. Men det objektet fortsätter att säga är trots allt utifrån sin egen ändlighet som objekt. 

Detta för oss vidare till en undersökning av objektets performativa aspekt.  

 

4.3. Sanningens performativitet 

I sin undersökning av Adornos beskrivning av sanning, uppmärksammar Hulatt oss på att trots att 

filosofin och konsten syftar mot den tillsammans, går de inte att reducera till varandras begrepp.129 

Dock menar han att de båda visar sanningen som en följd av sitt motstånd mot falskheten, vilket får 
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honom att beskriva sanningen som performativ.130 Men han förtydligar att en sådan förståelse av 

sanningen, som en förgänglig erfarenhet av ickeidentitet,131 inte ska ses som en lösning på 

identitetstänkandets problem.132 Varken konsten eller filosofin står bortom förnuftet eller ett 

förfalskande rationellt tänkande, men de kan påverka och bestämma våra erfarenheter. Hulatt 

beskriver dem därför som epistemologiska processer, som syftar mot en sanning som erkänner 

temporalitet. På så sätt kan vi förstå sanningen som beroende av begreppens rationella struktur, men 

också dess sociohistoriska sammanhang.133 Sanningen befinner sig därmed i relationen mellan den 

undersökande interpreten och det objekt som undersöks – i en sociohistoriskt förmedlad tid som 

inbegriper förändring och rörelse, men även begreppens reduktion. Hulatt skriver att det därmed är 

både interpretens och objektets performativa aspekt som krävs för att möjliggöra erfarenheten av 

negativ sanning.134 Att erfara något annat än den falska världen i den falska världen, kräver något 

som visar sig genom att det undflyr begreppens subsumtion. Han menar att den performativa 

aspekten av sanningen svarar mot ett sådant krav. Den kan bevara rörelsen som finns i det som flyr 

undan – även om den inte kan bevara dess substans. Det är därmed inte endast objektets materialitet 

som utgör dess sanning, utan också dess performativitet i tiden. Men en viktig poäng är att det som 

Hulatt benämner som objektets performativitet, för Adorno inte ska ses som något skilt från det 

materiella, bara för att dessa begrepp inte går att reducera till varandra. För som han skriver är 

”[k]onstverket […] process och ögonblick i ett”.135 Sanningshalten i det är därför historisk, men att 

den kan variera över tid betyder inte att den är relativ. Istället ska vi förstå det som att ”historien är 

immanent i verken”, som objektiverat medvetande.136 Det är inte så att det konstnärliga objektet är 

material eller substans som vi dessutom kan förstå performativt genom historien, utan det är 

historisk process i sig självt.  

Det performativa momentet finns alltså både i konstverket och dess interpret, där sanningen 

kan visa sig negativt som en erfarenhet av det ickeidentiska. Konstens och filosofins uppgift blir 

därför att upprätthålla relationen mellan objektets omedelbara aspekt med den förmedlade 

verkligheten som utgör förutsättningen för erfarenhet av den.137 Men i samma stund som interpreten 

försöker begreppsliggöra den, i hopp om att kunna uttrycka en positiv sanning, blir det endast ännu 

en akt av naturbehärskning. Därför kan sanningen inte bestå på detta sätt, utan förs in i 

verklighetens förfalskningsprocess.  
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Utifrån Hulatts betonande på det performativa i objektet och subjektet, som en del av en 

erfarenhet av sanningshalten, kan det vara värt att nämna den kritik som Adorno riktar mot 

fenomenologin. Wallenstein sammanfattar det som att Adorno, på ett kanske mer eller mindre 

rättvist sätt, menar att fenomenologin tror sig kunna uppnå ”omedelbar tillgång till eller upplevelse 

av väsendet” och därför inte ser till den historiska förmedlingens påverkan.138 Det performativa får 

därmed inte tänkas som en väg runt begreppen, vilket också blir varför konsten kräver den 

filosofiska interpretationen. Dock kan det visa på hur konstverkets sanningshalt kan variera över tid 

utan att bli relativ, då förändringen inte endast sker utifrån, utan även i objektet självt.  

Sammanfattningsvis har undersökningen av det sanna visat att det är utifrån sanningshaltens 

förmåga att erkänna både det i objektet som gör motstånd mot subjektets behärskning, och den 

objektiverade historia som utgör konstverkets processkaraktär, som gör att vi kan säga något om 

sanningens objektivitet och samtidigt erkänna dess sociohistoriska förmedling. Utifrån detta väljer 

Paddison och Hulatt två olika vägar att svara mot de svårigheter som sanningen möter. Den först 

nämnda går genom det utvidgade hermeneutiska utövandet genom ”den andra reflexionen”. Där 

betonas behovet av interpretens medvetenhet om sina egna och systemets begränsningar, och landar 

i en kritik mot empirismens krav på sanningen. Den andre väljer att istället lyfta fram 

sanningshalten som den plats där konsten och filosofin ändå sammanfaller (om än delvis), genom 

sina respektive performativa aspekter. Även om dessa beskrivningar redogör för sanningens 

komplexa tillstånd och utrymme, vill de trots allt genom Adorno försöka svara mot de problem som 

han ställer upp för sanningen. Men jag undrar om detta är att gå för långt åt endast ett håll, då en 

undersökning av sanningen inte bör ske endast genom sanningshalten och dess problem, utan även i 

motsatt riktning. Istället för att endast se hur halten lyckas uttrycka sanningen utifrån sin plats i det 

falska – bör också det som undflyr det mätbara erkännas i minst lika hög grad. För att säga något 

om sanningshalten krävs erfarenheter av objektets performativa aspekter, samt en medvetenhet om 

dess historiska förmedling. Men dessa tolkningar tenderar att lägga för stort fokus vid den del av 

halten som trots allt går att redogöra för – på bekostnad av den del som inte gör det. Adorno 

benämner detta som vi inte kan begreppsliggöra som det dunkla och det gåtfulla. Även om både 

Paddison och Hulatt tar dessa aspekter i beaktning är de båda ute efter att svara mot 

problemställningen angående den undflyende sanningen som Adorno beskriver, snarare än att 

undersöka de dunkla aspekterna av sanningen i egen rätt. Adorno skriver: ”Det absurdas dunkelhet 

är det gamla dunkla i det nya. Denna dunkelhet ska själv tolkas, inte ersättas genom meningens 

klarhet.”139 Den dunkla aspekten av sanningen bör alltså undersökas, men inte som sanningens 

problem, utan som dess möjlighet.  
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Det dunkla 

 

5.1. Gåtfullhet och dechiffrering 

Att erkänna det dunkla i sanningen är att underkänna klarhetens krav på den, eftersom dessa bara är 

ett uttryck av det falska. Det är därmed inte sanningen det är fel på när den inte visar sig tydligt, 

utan falskhetens krav på den. Adorno insisterar därför på att vi bör se till sanningens relation till den 

gåtfullhet som finns i konstverken, samt till erfarenheter av det dunkla. Att konstverken inbegriper 

gåtfullhet är hur vi ska förstå hur de trots sin förmedling samtidigt kan syfta mot en objektiv 

sanning. Adorno skriver att ”[k]onstverkens sanningshalt består i en objektiv lösning på den gåta 

som var och en av dem utgör”, och vidare att ”gåtan kräver en lösning”, vilken vi endast kan säga 

något om genom filosofisk reflexion.140 Därmed inbegrips gåtans svar i samma begreppsliga 

problematik som tidigare nämnts, vilket gör att de svar som genom filosofins dras fram ur 

konstverkets gåtfullhet inte kan ses som målet för en tolkning av den. Gåtfullheten inbegriper ett 

möjligt svar, men ett som aldrig kan begripas fullt ut. Adorno skriver:   

 

Alla konstverk, och konsten i sin helhet, är en gåta: detta har sedan länge irriterat konstteorin. Att 

konstverk säger något och i samma andetag döljer det benämner gåtfullheten med avseende på 

språket. Den gycklar likt en clown; är man i konstverken, följer man deras rörelse, så gör den sig 

osynlig; träder man ut och bryter föredraget med deras immanenssammanhang återvänder den likt 

en spirit.141  

 

Det är genom konstverkets gåtfullhet som vi kan förstå dem som både bestämbara och obestämbara. 

Adorno skriver att ”[d]e är frågetecken och blir inte entydiga ens genom syntes”.142 Genom den 

filosofiska reflexionen bestämmer vi svar till konstverkets gåta, men att dessa inte uppfyller hela 

gåtans omfång är inte en följd av att gåtan nödvändigtvis ändrar skepnad, utan snarare av att 

bestämningar inte kan uppfylla det obestämbara. Därför är det inte mot svaret på gåtan vi ska rikta 

oss, utan till själva dechiffreringen av den, vilket blir konstens och filosofins uppgift.143 Att 

sanningen skulle vara ett resultat av gåtan erkänner inte i tillräcklig grad hur sanningen också måste 

inbegripa sin processkaraktär, eller det som Hulatt beskriver som performativitet hos objektet. 

Däremot kan ett pågående dechiffrerande svara mot detta. Därför skriver Adorno att ”[ä]ven det 

verk som interpreterats på ett lyckat sätt måste förstås vidare, som väntade det på det förlösande 

ordet inför vilket dess konstitutiva fördunkling skulle försvinna”.144 Vi ska alltså fortsätta söka 
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svaret på gåtan, snarare än att tro oss ha funnit det. Men detta sker endast genom att ständigt 

ompröva våra tidigare försök.  

Verkens ändlighet är oändlig utifrån deras processkaraktär, där det obestämbara delvis kan 

bestämmas men samtidigt förblir obestämbart i sig. Bestämningarna blir då endast till brutna delar 

av något, men som aldrig kan syntetiseras till dess helhet. Objektets performativitet kan förstås som 

hur det undflyr ett ändligt svar på sin gåta, men samtidigt aldrig är något annat än sig självt. Adorno 

skriver: ”Konst vill det som ännu inte varit till, men allt som den är var redan till. Den kan inte 

hoppa över det förflutnas skugga. Men det som ännu inte varit till är det konkreta.”145 Istället för att 

rikta oss mot det omöjliga svaret kan vi istället ägna oss åt att dechiffrera gåtorna. Vi kan fortsätta 

söka efter sanningen, som om den vore möjlig att finna, men med en vetskap om detta inte kan ske. 

Att tro sig ha ett svar på gåtan skulle därmed vara att röra sig ifrån den aktivitet av sanningssökande 

som vi faktiskt har tillgång till – men att helt låta gåtan bero utan hopp om att dechiffrera den vore 

att helt ge upp sanningen. Adorno skriver:  

 

Förståelse i den högsta meningen, en upplösning av gåtfullheten som samtidigt bevarar den, är 

avhängig konstens förandligande och den konstnärliga erfarenheten, vars första medium är 

imaginationen. Men förandligandet av konsten närmar sig inte dess gåtfullhet omedelbart genom 

begreppslig förklaring, utan genom att det konkretiserar gåtfullheten. Att lösa gåtan är samma sak 

som att ange grunden till dess olösbarhet: den blick med vilken konstverken möter betraktaren.146  

 

Vi ska därmed ägna oss åt det gåtfulla – utan att avkräva det ett enda svar. Svaren på gåtan blir 

istället många, utan anspråk på att omfatta sanningens helhet. Istället kan vi dra ut delar ur det 

dunkla, men då med en medvetenhet om att vi i denna process av att föra det ut i ljuset också 

förfalskar det. På detta sätt är sanningens gåtfullhet en fortsättning på Adornos kritik mot det 

upplysta idealet för kunskap, där vi inte kan tro att vi genom begreppens reducerande av 

verkligheten kan säga oss begripa något sant. Att sanningen inte kan vara ett enda bestående svar 

gör den därmed inte relativ för Adorno, som skriver att verkens gåtfullhet inte har sista ordet, ”utan 

varje autentiskt verk föreslår också lösningen på sin olösbara gåta”.147 Konstverket, såsom ändligt 

objekt, visar att sanningen det bär på också måste rymmas inom det. Det ger alltså genom sin 

gåtfullhet ett löfte om sanning, men som utifrån konstens separation från kunskap, erkännandet av 

sitt sken och clowneri, samtidigt erkänner att detta löfte inte kan införlivas. Adorno skriver därför 

att ”[k]onst är det löfte om lycka som blir brutet.”148 Svaret på gåtan skulle innebära den försoning 
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som sanningen kräver för att uttryckas positivt. I den falska verkligheten är detta inte möjligt, utan 

bara något för konsten att ge sken av.  

I konsten kan det brutna löftet erkänna det omöjliga i det enda svaret, samtidigt som den 

fortsätter att utlova det. På så sätt skriver Adorno fram sanningen som en kritik mot en metafysisk 

sanning som samtidigt är ett motstånd mot en relativisering av sanningen, där den förstås endast 

utifrån subjektivitetens perspektiv. Därmed är det inte sagt att sanningen skulle vara att föra dessa 

två tankar samman, utan kanske istället tvärtom – att tillåta båda ta plats utan att behöva svara mot 

varandras krav. Varför Adorno insisterar på detta går att förstå utifrån hans, kanske delvis orättvisa, 

läsning av Hegel. Trots att Adorno i viss utsträckning tar utgångspunkt i Hegels problemställning 

för sanningen, underkänns helt slutsatsen att den skulle finnas i den absoluta helheten. Adornos 

egen beskrivning av sanning ska därmed inte ses som endast avhängig hans läsning av Hegel, men 

jag menar att den kan synliggöras genom att se den i relation till hans kritik mot den sanna helheten.  
 

5.2. Kritiken mot det klara  

Kritiken mot Hegel från Adorno är återkommande och konsekvent, men kommer att redogöras för 

senare, då undersökningen först vänder sig till ”Skoteinos – How to Read Hegel” .149 Där framhåller 

Adorno även mer positiva aspekter av Hegels filosofi, som han finner i kritiken mot det klara och 

tydliga, vilket möjliggör en tematisering av det dunkla i filosofin. Detta sker genom ett försvar av 

Herakleitos och denne filosofs dunkla aspekter, alltså de spekulativa tankarna som inte fångas helt 

av begrepp eller idéer, men som inte heller ger upp ett kunskapsanspråk.150 Det dunkla rymmer 

därmed något ickebegreppsligt och erkänner detta som en förutsättning för sanningen, inte som dess 

problem att lösa genom klarhet. 

Det filosofiska kravet på klarhet och tydlighet, som härrör från Descartes, har fått en historisk 

påverkan som vi inte kan förneka – men detta gör det inte mindre epistemologiskt problematiskt, 

förklarar Adorno.151 I det rationalistiska tänkandet leder klarhetens ideal till att kunskapen formar 

sitt objekt, utifrån en idé om att subjektet kan bestämma objektet fullt ut. Dessutom förhåller det sig 

till objektet som om det vore ett statiskt matematiskt sådant. Det förlorar därmed sina dynamiska 

aspekter, och alla dess tvetydigheter måste tas bort. Men om filosofin istället skulle erkänna 

objektets rörelse, skulle det bli klarhetens krav som skulle visa sig som problematiska. Detta 

beskriver Adorno som Hegels centrala motiv i Fenomenologin, där kunskapens avhängighet på det 

 
149 I sin läsning av texten uppmärksammar Wallenstein läsaren på att den engelska översättningen lägger till ”Hegel” i 
titeln, vilket potentiellt begränsar dess ämne i för hög utsträckning, då den kan tänkas handla om att läsa filosofi i vidare 
bemärkelse – även om Hegel är det enda exemplet som tas upp. Sven-Olov Wallenstein, ”Att läsa det dunkla: Adornos 
Hegel”, Agora Journal for metafysisk spekulasjon vol. 4. no. 1 (2022): 220-238. 
150 Theodor W. Adorno, ”Skoteinos, or How to Read Hegel”, i Hegel: Three Studies (Cambridge, Massachusetts & 
London: The MIT Press, 1993), 102. 
151 Adorno, ”Skoteinos, or How to Read Hegel”, 96. 
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klara och tydliga visar sig som otillräckligt för sanningen, snarare än som dess möjliga bestämning. 

Trots detta klamrar kunskapens praxis sig fast vid avgränsandet mellan det klara och dess negation, 

trots att detta endast kan tänkas möjligt för statiska subjekt och objekt. Adorno menar därför att det 

som måste göras är att ifrågasätta dessa dogmatiska ideal som aktivt formar kunskapens relation till 

sitt objekt.152  

Men att ifrågasätta kravet på klarhet i objektet innebär inte att något klart inte kan utgöra en 

del av det. Vi kan tänka oss att objektet delvis kan förstås utifrån sin klarhet, utan att insistera på att 

detta skulle vara objektets enda sanning. Dessutom kan vi inte heller uttrycka det dunkla genom vårt 

språk, eftersom det riktar sig mot det klara och tydliga. Det filosofiska språket kan därför inte 

uttrycka det dunkla direkt, utan erkänna det klara och tydliga som sitt problem. Därmed menar 

Adorno att det kan vara ett språk som gör motstånd mot språk.153 Det klara kan då förstås som den 

aspekt av objektet vi kan begripa genom språket, men som därför blir det hos objektet som utgörs 

av dess förmedling och inte dess omedelbarhet. Däremot går det dunkla i objektet som undflytt det 

klara, fortfarande fritt, och kan då uttrycka klarhetens begräsning. Det dunkla i Hegels filosofi, som 

han ofta kritiseras för, är därför inte en svaghet enligt Adorno.154 Istället menar han att det ligger 

närmare objektets sanning, eftersom det ännu inte har förfalskats av begreppens klarhet. Ett 

filosofiskt språk som skulle omfatta det dunkla, skulle därför vara ett som strävar efter kunskap som 

inte vilar endast på det klara.  

Klarhetens krav på språket är något Adorno insisterar på att det inte kan uppfylla genom ord 

och meningar, utan endast fragmentariskt i konfigurationer.155 Enskilda begrepp kan inte fånga 

enskilda objekt, eftersom begreppens allmänna anspråk formar saken efter sig och därmed gömmer 

undan dess enskildhet. I ett försök att närma oss saken har vi därmed skadat den genom klarhetens 

våld. Därför ska filosofin närma sig objektet genom ”konfigurationer av moment”, eller 

konstellationer. Men dessa utgör inte ett nytt system, för de hamnar aldrig i en slutsats där allt går 

jämt ut. Istället inbegriper de inre relationer som utifrån sin variation kan säga oss olika saker om 

objektet som undersöks. Adorno förklarar att vi därmed får höra mer om vad objektet uttrycker, än 

det som tvingas ur det under en särskild bestämning.156 Därför ska vi alltså rikta vår subjektiva 

erfarenhet av objektets uttryck genom konstellationer.  

Det som objektet uttrycker är något som Hegel menar finns hos objektet, men att det också är 

historiskt förmedlat. Därför kan denna objektivitet hos objektet förändras över tid, och därmed även 

dess sanning. Samtidigt uttrycks inte något av objektet som inte kommer från det självt och det är 

 
152 Adorno, ”Skoteinos, or How to Read Hegel”, 95-99. 
153 Adorno, ”Skoteinos, or How to Read Hegel”, 100. 
154 Adorno, ”Skoteinos, or How to Read Hegel”, 105. 
155 Adorno, ”Skoteinos, or How to Read Hegel”, 106. 
156 Adorno, ”Skoteinos, or How to Read Hegel”, 109.  
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den subjektiva erfarenhetens yttre skal som förändras. På så sätt menar Adorno att den filosofiska 

sanningen till sist kan falla av.157 Ett tema som återfinns i den estetiska teorin, där konstverken 

beskrivs kunna ”fälla sina löv” i relation till sin sanningshalt.158  

I och med att konstellationen motsäger sig klarhetens falska krav på det enskilda i objektets 

fullständiga sammanfallande med ett begrepp och samtidiga anspråk på allmängiltighet, kan den 

inbegripa den rörelse som utgörs av objektet som undersöks. Dock får den heller aldrig påstå sig 

fånga hela sanningen. För så fort vi anser oss veta objektets evighet, genom att tro oss besitta dess 

hela sanning, har vi misslyckats. Därför menar Adorno att vi ska läsa objektets uttryck associativt, 

och vid varje punkt hålla alla möjliga betydelser öppna, och se så många kopplingar till något annat 

som möjliga. Men den tanke som rör sig associativt bort från objektet, måste också komma tillbaka 

till det.159 Det dunkla får inte bli ett nytt ideal, ställt framför klarheten – utan igen fungerar deras 

olika begränsningar som kritik mot varandra.  

Den filosofiska undersökningen av objektet kan då liknas med ett experimenterande med 

sanningen, där delarna prövas mot helheten, och helheten mot delarna. Det är då ett pågående 

omprövande genom tidslighet och rumslighet, med betoning på just ”prövandet”, som Adorno 

beskriver i en sådan metod, och som han menar svarar mot de krav som Hegel ställer på sin 

filosofi.160 Detta eftersom det inbegriper ett ifrågasättande och kritik mot sanningen, vilket leder till 

att den aldrig blir statisk.  

Från dessa mer löftesrika aspekterna som Adorno finner hos Hegel, vänder han sig mot de 

mer problematiska – nämligen de som gäller helheten. Hegels synliggörande av det ickeidentiska, 

det negativa och skillnaden, sker enligt Adorno utifrån identitetens prioritet. Helheten ska vara det 

skuldfria systemet, men som samtidigt måste inbegripa identitetens skuld till det ickeidentiska. 

Helhetens helhet håller därför inte samman, eftersom skulden aldrig betalas tillbaka, utan istället 

slukas av begreppen – trots att den nekas plats däri. Men trots avvisandet av helheten som Hegels 

slutsats, menar Adorno att de problem som visar sig genom den dialektiska metoden är den 

sanningshalt som behöver utrönas genom den.161 Att det ickeidentiska definieras som identitetens 

negation gör att det blir en otillräcklig förståelse för dess sanning, men som samtidigt visar oss 

något sant om identitetens brist. Hegel synliggör det ickeidentiska, bara för att sedan gömma undan 

det i det absoluta. Trots hans uppvärderande av det dunkla faller han in i klarhetens krav på det 

restlösa, men förlorar därmed vad Adorno kanske skulle kalla dess Mer.  

 
157 Adorno, ”Skoteinos, or How to Read Hegel”, 138.  
158 Adorno, Estetisk teori, 273. 
159 Adorno, ”Skoteinos, or How to Read Hegel”, 141-145.  
160 Adorno, ”Skoteinos, or How to Read Hegel”, 145. 
161 Adorno, ”Skoteinos, or How to Read Hegel”, 145-148. 
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Att framhålla det dunkla som en kritik mot klarheten, förklarar Stone, sker i högre grad inom 

den kontinentala filosofin än den analytiska. I sin artikel ”The Politics of Clarity” väljer hon därför 

att utifrån ett feministiskt perspektiv också framhålla det som hon ser som positiva aspekter av den 

filosofiska klarheten. Hon redogör där kort för Adornos ståndpunkt, som att han insisterar på att 

klarhetens idé inbegriper en maktstruktur som inte erkänns, utan uppfattas vara neutral. Det som 

sägs klart kan därmed endast göra det genom ett förtryckande språkligt system, som genom ett 

användande också befästs ytterligare. Stone förklarar därför att en kritik mot det klara för Adorno 

innebär ett politiskt motstånd mot den struktur som hämmar ett kritiskt tänkande.162 Kravet på 

klarhet är ett arv från upplysningen och Adornos kritik mot de kunskapsideal som formulerades då 

behöver inte upprepas vidare. Stone väljer dock att också framhålla upplysningens idé om det 

individuella förnuftets kraft som ett sätt att motsätta sig krav som ställs av andra, och som därför 

kunnat emancipera förtryckta grupper i samhället. Därför argumenterar hon för att sambandet 

mellan klarheten och upplysningen också ska ses utifrån denna aspekt. Trots klarhetens 

problematiska och historiska arv, vill hon även framhålla de aspekter som gynnat samhälleliga 

motståndsrörelser. Stones slutsats blir därför att klarheten inte bör ställas över andra krav på 

filosofin, men dess positiva aspekter ska inte heller förnekas.163  

Artikeln av Stone utger sig inte för att redogöra för Adornos filosofiska anspråk, utan snarare 

hur det dunkla och det klara inom feministisk filosofi kan uttrycka olika aspekter hos det som 

undersöks och därför kan syfta till olika behov. Dock visar en sådan beskrivning av problemet, där 

lösningen skulle ske genom en syntetisering av klarhet och dunkel, på en förståelse som går att 

problematisera genom Adorno. När han skriver fram sitt insisterande på filosofins dunkel, är det 

inte en liknande sammanslagning med det klara som Stone skriver fram som han gör gällande. 

Potentialen i hans position ser jag snarare i hur det klara visar på det dunklas brist, och det dunkla 

på klarhetens. Därmed är inte sagt att de kan uttrycka olika delar av sanningen som vi sedan kan 

sätta samman. En helhet som omfattar det klara och det dunkla skulle inte föra oss närmare det 

sanna, utan snarare ger deras respektive otillräcklighet oss en vidare förståelse för hur långt vi är 

ifrån sanningen. Klarhet är alltså inte en aspekt av sanning, och det dunkla en annan, att utrönas i 

positiv bemärkelse. Det klara behövs för att säga något om sanningen över huvud taget, något som 

det dunkla inte förmår. Men genom att det enskilda begreppet reducerar objekt till otillräcklig 

allmänhet, lyckas klarheten inte heller med det den sätter upp som sitt mål, för det dunkla visar att 

klarheten inte åstadkommit en fullbordad upplysning av verkligheten. 

Att uppvärdera det dunkla är då en kritik mot klarhetens krav på sanningen, som visar på 

begreppens brist. Men det kräver fortfarande begreppens erkännande av den sociohistoriska 

 
162 Allison Stone, ”The Politics of Clarity”, Hypatia vol. 30 no. 3 (2015): 614-615.  
163 Stone, ”The Politics of Clarity”, 617-618.  
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förmedlingen om det ska kunna säga oss något. Däremot går det att istället undersöka det genom 

konstellationens prövande och omprövande. Det dunkla är på så sätt närmare objektet än det som 

har gjorts klart och tydligt genom begreppen, eftersom det erkänner aspekter hos objektet som inte 

kan nås genom begreppens abstraktion. Men problemet kvarstår i att erfara det dunkla utan att 

reducera det till klarhet ens genom konstellationen – vilket leder oss in på vikten av de begreppslösa 

erfarenheterna av konstverk.  

 

5.3. Att erfara objektet begreppslöst 

När vi vänder oss till det dunkla är det alltså inte utifrån objektets oförmåga att visa sin sanning för 

oss, utan sanningens förmåga att undfly begreppens abstraktion. I det dunkla finns därmed det allra 

mest partikulära bevarat, vilket gör det till en särskild plats i relation till dess sanningsaspekt. Det 

dunkla undersöks därför genom konstellationens tillåtande inställning mot föränderlighet och dess 

erkännande av att aldrig redogöra för sanningens helhet genom endast en del av den. Men den 

filosofiska undersökningen av det dunkla genom konstellationen sker dock trots allt genom 

begrepp, vilken också för det ut i ljuset.  

Konsten kan dock möjliggöra ickebegreppsliga erfarenheter. Därför vänder sig Boissière i sin 

text ”Orientation towards the Concrete” till Adornos tematisering av det dunkla hos Hegel, för att 

visa hur hans analyser av enskilda verk får en avgörande roll för hur han förstår filosofins relation 

till sanning. Boissière insisterar på att Adornos musikaliska skrifter bär på ett vidare filosofiskt 

anspråk, just i att de visar att hans estetik inte ska ses som filosofi om konst i allmänhet. Istället 

vänder sig Adorno även till detta allra innersta i de enskilda konstverken, vilket blir hans möjlighet 

att undvika att välja sida mellan estetikens generella strukturer och verkets partikularitet. Att tanken 

ska riktas mot det konkreta i enskilda verk innebär inte enligt Boissière att endast vända sig till 

konstobjektet, utan om förmågan att erfara något ickereducerbart bortom begreppsligheten. På så 

sätt menar hon att konsten synliggör hur denna typ av erfarenheten får en ytterst aktiv och kritisk 

roll inom Adornos filosofi.164  

En vanlig fälla när vi läser Adorno är enligt Boissière att falla in i en alltför generell förståelse 

för estetiken och därmed tappa kontakten med det partikulära i de enskilda verken som krävs för att 

upprätthålla allmänna estetiska strukturer. Samtidigt är det också lätt att i musikanalyserna ägna sig 

åt sådana detaljer som endast kan tänkas säga något till den tekniska expertisen inom fältet. Därför 

tenderar man att separera den estetiska teorin och analyserna av konstverk i receptionen av Adorno, 

skriver Boissière, men insisterar istället på att vi måste ta dessa två olika riktningar i beaktning 

tillsammans.165 Adornos uppmaning att se till det hos objektet som inte faller in under den 
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sociohistoriska förmedlingen, leder till behovet av de immanenta analyserna av verk som han utför. 

Konstverkets inre logik som utröns genom analysen ska då svara mot filosofins krav på att vara 

allmänt gällande.166 Adorno skriver att ”[ä]ven om konstverken varken är begreppsliga eller fäller 

omdömen är de logiska”, och visar att detta är vad det diskursiva tänkandet ska rikta sig mot –  trots 

att konstverkets logik inte uppfyller dess kriterier.167 Det innebär att konstverkets logik inte 

uppfyller filosofins krav på det, samtidigt som dessa krav förringar det enskilda som konstverket 

faktiskt kan uttrycka. Därför ska estetiken och analyserna inte sammanfalla, eller ens komplettera 

varandra – utan igen visa på varandras brister. De kan båda ingå i konstellationer i undersökningar, 

vilket blir hur vi ska se dem tillsammans, snarare än att göra dem till olika aspekter av en och 

samma metod. Den estetiska teorin och de enskilda analyserna kräver därmed varandra, men måste 

också hållas isär. Därför beskriver Boissière Adornos anspråk som något annat än filosofi om 

generella upplevelser av musik. Istället menar hon att musik, så som historiska och kulturella 

företeelser, möjliggör erfarenheter bortom just detta – och frågar sig därför om vi ska förstå det som 

något metafysiskt eller utopiskt.168 Det som möjliggör dessa erfarenheter är något som inte går att 

uttala, eftersom det faller utanför begreppsligheten. Men detta som vi inte kan tala om, ska vi inte 

låta bero – utan istället erfara. Tonen, skriver Boissière, är ett sådant uttryck hos objektet som står 

bortom begreppet. I den finns något substantiellt i musiken, men som inte helt faller in under 

historisk eller kulturell förmedling och kan därmed vara autentiskt. Tonen uttrycker sig själv, 

genom sig själv, och får därmed denna utopiska aspekt av det hela, där det omedelbara och 

förmedlade sammanfaller. Därför menar hon att musiken kan förstås uttrycka något begreppslöst, 

vilket gör att våra erfarenheter av musik också kan innefatta detta.169 Tonen är på så sätt namnet på 

sig självt som uttrycker sig självt.  

Men att kalla detta för något metafysiskt är kanske att undgå en del av Adornos poäng när han 

insisterar på konsterfarenhetens begreppslöshet. Att objektet inbegriper något bortom subjektets 

erfarenhet av det är inte något metafysiskt, utan det allra mest konkreta, eftersom det är en 

erfarenhet av objektet utanför begreppets abstraktion. Men det går också att förstå genom objektets 

performativitet, alltså dess rörelse eller relation som tillhör objektets blivande. Det är då inte 

metafysiskt att erkänna att vi inte kan säga allt om objektets ickevaro, men samtidigt erkänna denna 

objektivitet. Ickevaron får inte misstas för objektets öde eller idé, utan beror på dess relationer inom 

den historiska förmedlingen. Samtidigt är det något vi inte ska ta ifrån det och göra anspråk på 

genom subjektiviteten. Därför menar jag att det som Boissière beskriver som det ”kvasi-

metafysiska” eller ”utopiska” hos objektet, snarare kan förstås som subjektets erfarenhet av sin egen 
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brist. Denna får vi i bästa fall när vi möter enskilda konstverk och erkänner det hos objektet som gör 

motstånd mot vår vilja att behärska det. Möjligtvis kan man jämföra detta med den ”subreption” 

som Kant beskrev i subjektets möte med naturen i det sublima. Men där han menar att subjektet 

inser sin ”överlägsenhet” i detta, insisterar Adorno istället på att det som subjektet erfar är sin 

skillnad från objektet, och vidare sin otillräcklighet i bemärkelsen att helt kunna sammanfalla med 

det. Att erfarenheten av objektet förs tillbaka till det subjektivas perspektiv får dock inte misstas 

som att Adorno insisterar på dess prioritet över objektet – utan snarare på subjektets otillräcklighet. 

Objektet visar alltså subjektet att det inbegriper något som alltid står bortom behärskningen. Genom 

en sådan förståelse kan vi se hur Adorno menar att det hos objektet som inte står under 

förmedlingen, inte heller är utanför historien. Han skriver:  

 
Konstverkens sanningshalt, som negation av deras tillvaro, är förmedlad genom dem, även om de 

inte alltid meddelar den. Det varigonom sanningshalten är mer än något som verken satt är deras 

methexis i historien och den bestämda kritik som de utövar mot den genom sin gestalt. Det som 

är historia i verken är inte något gjort och det är först historien som befriar verket från det blotta 

sättandet eller framställandet: sanningshalten är inte utanför historien, utan är dess kristallisering 

i verken. Deras icke satta sanningshalt kan kallas deras namn.170  

 

Vi kan veta att objektet uttrycker något bortom begreppet eftersom vi märker att inget begrepp är 

tillräckligt för att omfatta det. Däremot kan vi då inte säga vad det säger, eftersom det saknar ord. 

Det hos konstverket som ännu inte är begreppsliggjort är alltså den performativitet hos objektet som 

ännu inte bestämts. Detta måste inte förstås som en rent tidslig aspekt, utan även relationell, hos 

objektet. Att objektet inte har uttryckt allt som det inbegriper är då inte beroende på en metafysisk 

sanning bortom tid och rum – utan tvärtom en konsekvens av ett erkännande av omvärldens 

påverkan på objektet. Om detta är det dunkla, som ännu inte uttrycks av eller om objektet, står det 

inte bortom historien, utan erkänner istället dess mångfald och komplexitet genom att visa att det vi 

säger om det medför att vi samtidigt reducerar det genom begränsade bestämningar.  

Det dunkla är därmed inte sanningens omöjlighet, utan tvärt om. Det dunkla är den sanning 

som glömts eller gömts undan genom upplysningens krav på klarhet. Men i Adornos kritik av det 

klara ser vi hur det inte lyckas redogöra för det enskilda, utan gör detta till något allmänt genom 

begreppens reduktion av mångfald till enhetlig form. Det klara är därmed det som formats efter det 

falska, och det dunkla det som ännu inte gjort det – fullt ut. Det dunkla står inte bortom den falska 

verkligheten, men har i sin brist på klarhet lyckats bevara något hos det mest partikulära i den 

enskilda erfarenheten av det som inte går att helt subsumera under begrepp. I denna brist på ljus kan 

 
170 Adorno, Estetisk teori, 193.  



 44 

det ickereducerade visa sig genom subjektivitetens erfarenhet av sin egen och begreppens 

otillräcklighet. Konstellationen är ett sätt att försöka begreppsliggöra dessa erfarenheter, men utan 

att påstå sig lyckas uttrycka sannings helhet. Men genom att erkänna detta misslyckande visar den 

samtidigt sin möjlighet: att följa objektets processkaraktär, erkänna dess historiska förmedling och 

samtidigt vittna om att det finns outforskade, och därmed obehärskade, aspekter av objektet som 

ligger bortom subjektets ändliga perspektiv.  
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Det brutna 

 

6. Det sannas ömtålighet (Die Zerbrechlichkeit des Wahren) 

Det hos objektet som ännu inte förfalskats av subjektet genom begreppsliggörandet befinner sig i 

det dunkla, närmare sanningen än det som förfalskats av det klara och tydliga. Men Hegels 

beskrivning av sanningen som helheten omfattar även det dunkla. Därför blir det relevant att efter 

det dunklas potential vända undersökningen mot Adornos kritik av Hegels sanning. Att det 

ickeidentiska först synliggörs, för att sedan ställas under identitetens våld i åstadkommandet av en 

hel helhet, blir hur Adorno menar att Hegel närmar sig sanningen – för att sedan falla tillbaka in i 

det falska. Att sanningen skulle vara helheten är vad som åter gör den naiv. Adorno uppmanar 

istället filosofin att helt avsäga sig ett sådant anspråk.171   

Filosofin bör alltså frigöra sanningen från det krav på helhet som ställs av Hegel, där det 

ickeidentiska visserligen erkänns, men binds fast till identiteten. Olikheten erkänns endast för att 

den krävs i likhetens uttryck. Det absoluta utgörs inte bara av identitet, men låter inte det 

ickeidentiska visa sig utifrån sig självt, utan endast som negation. Om sanningen snarare finns i det 

ickeidentiska, är den på så sätt fastbunden vid identiteten och inspärrad av helheten. Det 

ickeidentiska kan dock visa sig som motsägelse eller avvikelse, men under identitetens krav. Det 

räcker därmed inte att synliggöra den – för den lyder fortfarande under dessa band. Adorno skriver: 

”Det differenta framträder bara divergent, dissonant och negativt så länge medvetandet på grund av 

sina egna formationer måste sträva efter enhet: så länge det som inte är identiskt med medvetandet 

mäts mot dess totalitetsanspråk.”172 Det avvikande är det endast utifrån en våldsamt jämförande 

relation. När vi ger upp sanningen som hel, kan istället delar av den visa sig som tillräckliga utifrån 

sig själva.  

Om det sanna inte ska förstås som negationen av det falska, måste identitetens helhetsanspråk 

sprängas i bitar, där istället det brutna skulle kunna träda fram som delarnas möjlighet till 

föränderligt relationella band. Detta kanske liknar Adornos beskrivning av försoningen, där brottet 

mellan subjekt och objekt skulle nå sitt slut, det som ”vore hågkomsten av de icke längre fientligt 

många”.173 Men en sådan frigörelse måste ske immanent, då det ickeidentiska visar sig i relation till 

identiteten, och inte kan nås direkt. Vi måste alltså erkänna den falska verklighetens krav på 

sanningen som falska, och samtidigt att det är vår förutsättning för att säga något om sanningen. 

Men erfarenheter av det ickeidentiska visar oss att något annat vore möjligt.   

 
171 Adorno, Negativ dialektik, 14.  
172 Adorno, Negativ dialektik, 15. 
173 Adorno, Negativ dialektik, 16.  
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När filosofin fortsatt sträcker sig mot sanningen visar den alltså i samma rörelse på sin egen 

otillräcklighet. Därför är denna rörelse inte endast en pågående förfalskning av verkligheten utan 

också ett erkännande av det falska som falskt. På detta sätt fortsätter filosofin, liksom konsten, visa 

på begreppens oförmåga att uttrycka sanning, samtidigt som den fortsätter att insistera på det som 

en tänkbar möjlighet. Adorno skriver därför att ”[k]unskapens utopi vore att öppna det begreppslösa 

med begrepp utan att likställa det med begreppen”.174 Sanningen nås alltså inte på något annat sätt 

än genom det falska. Att erkänna detta är vår sanna förutsättning.   

Otillräckligheten i begreppets förmåga att omfatta sanningen kan förstås utifrån anspråket på 

helheten, tänkt som delarnas sammanfallande syntes med denna. Men även om denna naiva syn på 

sanning skulle frångås och begreppen inte längre göra anspråk på detta, skulle det inte heller 

innebära att vi skulle ha tillgång till oförmedlade erfarenheter av sanning. Den immanenta kritiken 

genom den negativa dialektiken ska ”tjäna försoningen”, som ett omvänt maktförhållande av det 

mellan subjekt och objekt i ”naturbehärskningen”. Men vi kan inte heller bortse från vårt sätt att 

tänka genom begreppslighet, utan vi ska synliggöra tänkandets brister. Vi ska alltså inte falla för 

frestelsen att utföra den falska försoningen som Adorno finner hos Hegel, och som Hegel i sin tur 

fann hos Kant. Att tro sig nå sanning, utan en inbegripen kritik mot subjektets förminskande av den, 

är hur helheten uppnås genom att subjekt-objektet görs till endast subjekt. Därför blir konstens 

förmåga att ge sken av försoning, och samtidigt erkänna detta just som sken, dess relation till 

sanningen. Adorno skriver:  

 
Det ideologiskt affirmativa i begreppet om det lyckade konstverket har sitt korrektiv i att det inte 

finns några fullkomliga verk. Om de existerade så vore försoningen faktiskt möjlig mitt i det 

oförsonade, till vars historiska tillstånd konsten hör. I dem skulle konsten upphäva sitt eget 

begrepp; vändningen till det brutna och fragmentariska är egentligen ett försök att rädda konsten 

genom att demontera anspråket att den vore vad den inte kan vara, men ändå måste vilja vara: 

fragmentet innehåller båda momenten.175  

 

Filosofins sanningsanspråk kan inte vara detsamma som konstens. Däremot kan filosofin utifrån sin 

egen historia göra god för sitt eget misslyckande och felaktigt ställda krav på objektets objektivitet 

som oändlig evighet. Att den filosofiska sanningen inte tar hänsyn till objektets tidslighet menar 

Adorno visar på en brist hos idén om prima philosophia. Konstverkets behov av pågående 

interpretation är då inte en begränsning av dess sanningsanspråk, utan en möjlighet att erkänna 

 
174 Adorno, Negativ dialektik, 19.  
175 Adorno, Estetisk teori, 270. 
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sanningens utveckling.176 Enligt Adorno var det dock denna rörelse som fick Hegels system att 

stagnera, han skriver:   

 
På så sätt sammanflätade ligger systemets statiska respektive dynamiska väsen alltid i strid med 

varandra. Om systemets faktiskt ska vara slutet och inte tåla något utanför sin trollkrets så kommer 

det, oavsett hur dynamiskt det är koncipierat, att såsom positiv oändlighet bli ändligt, statiskt. Att 

det bär sig självt, som Hegel prisade sitt eget system för att göra, fixerar det. Slutna system måste 

grovt talat vara färdiga.177  

 

Hegels helhetsanspråk blir på så sätt ett ogenomträngligt fängelse som står för förtryckandet av 

ickeidentiteten. Att sanningen vore möjlig att uttrycka genom att bryta med detta krav på helhet, 

och erkännas som bruten, skulle därmed inte innebära dess söndring utan dess frigörelse. På så sätt 

är Adornos framställning av sanningen inte pessimistisk, utan ytterst en hoppfull gest, men en som 

erkänner sin begränsning. För när sanningen befrias från helhetens krav, och delarnas tillåts bryta 

sig loss – leder det till att vi inte längre kan säga oss besitta eviga sanningar. Sanningen som 

föränderlig genom tiden anklagas för att leda till relativism, en kritik som går ut på att olika subjekt 

tolkar samma objekt olika – och att det därmed skulle vara sanningen som görs relativ. Men en 

sådan syn skulle endast upprätthålla den struktur som vilar på uppfattningen om att sanningen 

endast är beroende av subjektets förmåga att säga något om den. Adorno skriver att ”[d]et vore mer 

fruktbart att förstå relativismen som en begränsad gestalt hos medvetandet”.178 Om vi förstår att 

sanningen tas emot olika, utifrån föränderliga relationella aspekter mellan subjekt och objekt, men 

samtidigt erkänner att sanningen finns hos objektet, uppstår en annan syn på sanningen än den som 

avkräver den evigheten. Att subjektet inte kan erfara dess helhet är inte en begräsning hos objektet 

utan en begränsning i enskilda subjekt. Att objektet inte kan erfaras omedelbart är en förutsättning 

för sanningen, inte något vi kan bortse ifrån bara för att det gör den mer undflyende. Adorno skriver 

därför att ”[k]riteriet på sanning är inte dess omedelbara kommunicerbarhet till var och en”.179 

Kritiken mot Adorno från Habermas som beskrevs tidigare skulle kanske även kunna bemötas 

genom denna ståndpunkt. Sanningen för Adorno kan aldrig förstås endast utifrån intersubjektiv 

kommunikation. En sådan förståelse skulle helt ha tappat den aspekt av objektet som inte kan 

sammanfalla med subjektivitet. Objektets sanning är inte synonymt med vad subjektet uppfattar 

eller bestämmer den som, därför blir att endast se till den kommunikativa aspekten alltid ett 

förminskande av sanningen. Men Adornos insisterande på objektets sanning, som delvis bortom 

 
176 Adorno, Negativ dialektik, 23. 
177 Adorno, Negativ dialektik, 35. 
178 Adorno, Negativ dialektik, 43. 
179 Adorno, Negativ dialektik, 49.  
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subjektetens mottagande, ska inte misstas för att den skulle vara metafysisk. Att den subjektiva 

interpretationen av objektets sanning varierar mellan subjekt och över tid, är ett resultat av 

performativitet och historisk förmedling, och därför en kritik mot det metafysiska 

sanningsbegreppet. Han skriver att ”[f]ilosofin måste ge avkall på trösten att sanningen inte kan 

förloras”.180 Sanningen hos objektet är inte endast till för subjektets skull, men är delvis tillgänglig 

som erfarenhet av dess halt – dock går den även att mista. Men detta är inte sanningens 

förgänglighet, utan subjektets begränsning och en kritik mot den enda eviga sanningen. Adorno 

menar därför att idén om sanningens grund bör göras om till en förståelse för sanningens 

moment.181 Att denna erfars genom subjektets interpretation av objektet blir därför inte att försöka 

nå dess kärna, utan ett erkännande av att undersökningen av något som pågår också måste ske 

pågående.  

Istället blir filosofins uppgift för Adorno att närma sig något sant genom att erkänna ”i hur 

liten grad den når fram till det tänkta” och fortsätta trots det, som om den besatt helheten. Han 

skriver att ”[d]etta får den att närma sig clowneriet”,182 en formulering som liknar hur han menar att 

konsten närmar sig sanningen när den uttrycker det löjliga i sitt anspråk. På detta sätt är filosofin, 

likt konsten, för Adorno ”det allra mest allvarliga, men å andra sidan inte så allvarligt”.183 Filosofin 

kan, likt konsten, närmar sig sanningen genom att erkänna sitt sken, men den får aldrig bli konst. 

Adorno skriver: 

 
Vad konsten och filosofin har gemensamt är inte formen eller det gestaltande förfarandet, utan ett 

förhållningssätt som förbjuder pseudomorfosen. Båda förblir trogna sitt eget innehåll genom sin 

motsats; konst genom att göra motstånd mot sina betydlerser, filosofi genom att inte klamra sig 

fast vid något omedelbart. Det filosofiska begreppet ger inte upp den längtan som besjälar konsten 

i dess begreppslöshet och var uppfyllelse undflyr dess omedelbarhet som ett sken. Såsom organon 

för tänkandet och samtidigt muren mellan detta och det som ska tänkas negerar begreppet denna 

längtan. En sådan negation kan filosofin varken undgå eller böja sig för. Hos den finns 

ansträngningen att genom begreppet nå bortom begreppet.184 

 

Det som står på spel i att slå sönder den falska helheten för att nå till den brutna sanningen är då en 

fråga om att göra motstånd mot smärtan som orsakas av det falskas våld på verkligheten. Adorno 

skriver att ”[b]ehovet att låta lidandet komma till tals är betingelsen för all sanning”.185 Vi kommer 

 
180 Adorno, Negativ dialektik, 41.  
181 Adorno, Negativ dialektik, 47. 
182 Adorno, Negativ dialektik, 24. 
183 Adorno, Negativ dialektik, 24.  
184 Adorno, Negativ dialektik, 24-25. 
185 Adorno, Negativ dialektik, 27.  
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inte undan att sanningen är sammanvävd med det falska i naturbehärskningens struktur, där 

subjektet ställer sig över objektet, vilket gör att den måste uttryckas som ett motstånd mot detta.  

Genom att erkänna att sanning kan gå förlorad skulle den kunna visa sig som något annat än 

evigheten i den naiva objektiviteten. Men vägen dit kan bara börja från där vi är – men det 

inbegriper även hur vi genom tankens möjlighet kan öppna upp oss mot något annat. Adorno menar 

därför att filosofiska tankar sträcker sig mot det ”icke-förvrängda” i objektets ickevarande, och att 

filosofin är ”prismat som fångar upp dess färger”.186 Den brutna sanningen erkänner det dialektiska 

brottet mellan subjekt och objekt som orsakar verklig smärta, men underkänner kravet på helhet – 

vilket öppnar för en annan relation mellan dessa skilda delar där de istället kan ses tillsammans, 

men aldrig som samma. 

Att se sanningen som bruten är inte att sammanföra konsten med filosofin i en allmän estetisk 

teori, men inte heller att bortse från hur de relaterar till varandra. Både filosofin och konsten utlovar 

sanning, men ingen håller vad den lovar.187 De filosofiska begreppen förvränger en sann enskildhet, 

och gör det dunkla till det klara genom upplysningens ideala krav. Konsten kan däremot erbjuda oss 

erfarenheter av något som uttrycks, men som ännu inte är begreppsliggjort – dock kan vi inte förstå 

vad den säger oss eftersom den saknar ord. Men när löftet om sanningen bryts, infinner sig en annan 

möjlighet av att erkänna helhetens falskhet som en förutsättning för sanningens utveckling och 

rörelse. Wallenstein förklarar att ”konstverken både har sanningshalten och har den inte, och 

filosofins uppgift är att säga det om vilket konsten måste tiga, samtidigt som filosofin därmed också 

i viss mening måste förråda det – en tankefigur som oscillerar mellan ödmjukhet och hybris”.188 

Objektets dunkla aspekter kan dock erfaras, och nås genom tanken negativt, men därmed blir även 

dessa belysta och förfalskade. Konstens och filosofins ödmjukhet är att erkänna detta, dess hybris är 

att fortsätta att lova oss något helt sant, men som endast kan visa sig som brutet. Men detta behöver 

inte heller lagas, tvärtom låter sanningshalten oss tala om sanning i den falska världens brutna 

tillstånd, där subjekt och objekt skilts åt. Löftet om något annat är samtidigt ett erkännande av 

smärtan som uppstått från separationens brott. Filosofins prisma kan då bryta upp upplysningens 

klara ljus och visa oss sanningens olika delar, utan krav på att tvinga ihop dem. Att tjäna 

försoningen är aldrig att behärska den, därför måste vi svara mot sanningens behov av att få behålla 

sina dunkla aspekter. Men detta innebär inte att vi ska låta dessa vara – utan att erkänna att det alltid 

finns utrymmen dit ljuset inte har nått, och inte heller måste göra det. 

 

 

 
186 Adorno, Negativ dialektik, 63.  
187 ”Efter att filosofin brutit löftet att den var ett med verkligheten eller stod omedelbart inför sitt förverkligande är den 
nödgad att hänsynslöst kritisera sig själv.” Adorno, Negativ dialektik, 13. 
188 Wallenstein, Adorno, 161-162. 
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7. Slutargumentation och sammanfattning – Löftet, ljuset, brottet 

I den här uppsatsen har läsningen av Adornos beskrivning av estetisk sanning skett genom att se till 

hur dialektikens separation av subjekt och objekt utgör sanningens omöjliga möjlighet. Att subjektet 

ställt sig över objektet är förutsättningen vi har i vår undersökning av verkligheten. Samtidigt är det 

vad som leder till att sanningen hela tiden drar sig undan, eftersom den inte visar sig positivt i det 

falska. Objektets sanning är därför alltid delvis bortom subjektet, men är just den aspekt som 

begreppet vill göra anspråk på i sanningens namn. Det allra mest partikulära i objektet 

sammanfaller aldrig med begreppets krav på allmänhet, vilket leder till att det hos objektet som 

begreppsliggörs av subjektet aldrig kan uppfylla sanningens helhet. Lösningen på sanningens 

problem är dock inte att tro sig kunna nå till detta bortom begrepp, eller objektets kärna, för detta 

erkänner inte den sociohistoriska förmedlingen eller objektets processkaraktär. Istället för att söka 

efter det enskilda i en fast grund, kan vi erfara det i det dunkla.  

Att konsten får en särskild ställning för Adorno är för att den, genom sin språklikhet, 

uttrycker något begreppslöst – och därför kan göra motstånd mot klarhetens krav på sanningen. 

Men i och med att konsten historiskt har gett upp sitt kunskapsanspråk behöver den filosofin för att 

begreppsliggöra dess sanning. Därmed är inte konsten den enda vägen till sanning, eller spåret av 

bevarad mimesis som den inbegriper, ett alternativ ställt mot rationaliteten. Vi kan istället förstå 

konstens sanning som en kritik mot upplysningens ideala syn på rationalitet. Att konsten bevarar 

något från mytens relation till objektet, där verkligheten inte separeras genom begrepp utan kan 

sammanfalla i symbolen, betyder inte att den ska utgöra ett nytt ideal att rikta kunskapsprocesser 

mot. Snarare visar konsten oss att upplysningens idé om sanningen varken är sann, eller erkänner 

subjektets vilja att behärska naturen som en del av rationaliteten. Konsten visar oss att det finns 

andra förhållningssätt mellan subjekt och objekt, som inte nödvändigtvis är sannare, men bara deras 

blotta existens visar att den utlovade sanna helheten är en lögn.  

Att konsten erkänner sitt sken, sin osanning, är hur den närmar sig det sanna. Det är vad den 

kan lära filosofin, som även den bör ge upp drömmen om en sann evighet. För sanningen ska prövas 

och omprövas, den ska erkänna sin relation till det osanna och sin historia. Att tala om sanning 

utifrån dess halt blir då ett sätt Adorno finner för att svara mot dessa krav. Halten är dock inte 

sanningens anpassning till subjektets begränsade position, utan en möjlighet att ge objektet rätt att 

överskrida subjektets bestämning. Objektets ickevarande hör till objektet, och är inte en tidslig 

aspekt som tillfogas det av subjektets blick. Både objekt och subjekt är i rörelse och sanningen 

måste därför även den utgöras av process. En evig sanning kan inte svara mot detta som vi erfar av 

verkligheten, därför måste vi söka efter den utan en sådan naivitet.  

Den estetiska teorin är en immanent kritik mot filosofin och konsten, där synliggörandet av 

deras respektive brist på sanning leder oss vidare i vår undersökning av den. Filosofi ska inte bli 
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konst, och inte heller konst bli filosofi – utan deras olikheter ska komma till tals och inte längre 

tystas ned. På så sätt kan vi erkänna den struktur vi lever och tänker igenom och samtidigt peka på 

dess falskhet. Sanningen, genom sanningshalten, gåtfullheten och det dunkla, kan då förstås som 

bruten. Den är något annat än den hela helheten, men som inte heller ger upp ett sanningsanspråk. 

Den brutna sanningen är att ge upp idén om att sanning inte kan förloras, den är aldrig det första 

eller enda, utan inbegriper sin egen brist på helhet. I det brutna visar det dunkla på klarhetens 

oförmåga att uppfylla sitt eget krav på sanning, där det allmänna och enskilda ska sammanfalla 

genom begreppen. Men även klarheten visar det dunklas oförmåga att säga något om vad det är. De 

behöver varandra – men inte i bemärkelsen att de tillsammans blir hela, utan för att de ser till att den 

andre inte utger sig för att vara helheten själv. I den brutna sanningen visar konsten och filosofin sin 

respektive otillräcklighet i relation till det hela. Men där konsten erkänner sitt beroende av filosofin, 

för att säga något av det som inte kan sägas, har filosofin fortfarande inte gjort sig av med den eviga 

sanningen. Detta är vad filosofin har att lära av konsten – att först ett erkännande av otillräcklighet i 

relation till helheten gör att den blir tillräcklig i sig själv.  

Att tillåta sanningen brytas är att erkänna helhetens falskhet. Fängelset av naiv evighet kan 

spricka när objektets processkaraktär, liksom det hos objektet som ännu inte behärskats av 

subjektet, ses som sanningens förutsättning. Detta är vad den estetiska sanningen hos Adorno kan 

visa oss om vi tar den på allvar. Det gör den inte vare sig metafysisk eller relativ, utan kritisk mot 

det absoluta sanningsanspråket hos det subjekt som inte erkänner sin egen begränsning. I den 

estetiska sanningen är skillnaden mellan konst och filosofi en förutsättning. Men deras respektive 

otillräcklighet, i sanningens bemärkelse, är bara en konsekvens av kravet på helhet. Delarna blir 

tillräckliga i sig själva när de inte längre behöver uppfylla allt i ensamhet, utan kan ingå i 

konstellationer.  
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