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Musik och språk hos Adorno 

Sven-Olov Wallenstein 

I Adornos ”Om det samtida förhållandet mellan filosofi och musik” (1953),1 
författad vid det ögonblick då han hade börjat uppfatta Darmstadt-skolans 
vidareutveckling av de seriella teknikerna som en återvändsgränd,2 ställs en 
drastisk diagnos: musikens kris gäller inte det ena eller andra uttrycket, inte 
den ena eller andra skolbildningen, utan helt enkelt ”dess rätt att finnas till” 
(149). Krisen driver musiken mot dess yttersta gräns, vid vilken den hotar 
att förstummas, alternativt sjunka ned till tom vältalighet och mångordig-
het, och detta inte minst för att dess relation till språket håller på att upp-
lösas på ett sätt som dock är allt annat än entydigt. Denna krisens mång-
tydighet tvingar också fram den filosofiska frågan om vad denna språklighet 
innebär och vad som eventuellt avtecknar sig på krisens andra sida: om 
språkligheten tidigare å ena sidan tenderat mot konstruktion av system, å 
andra sidan mot en mimetisk uttryckskraft, så har denna balans idag 
rubbats och frågan blir vilka andra alternativ som står till buds. 

På ett yttre plan kan krisen beskrivas via en sociologisk iakttagelse: den 
klassiska musiken, noterar Adorno, har blivit ett fack bland andra och 
reducerats till en serie signaler som berövar den dess förmåga att vara något 
i sig – den som slår på radion och hör orgelmusik vet att Gud är i antå-
gande. Denna förlust av substans hänger i sin tur samman med att musiken, 

1 ”Über das gegenwärtige Verhältnis von Philosophie und Musik”, först publicerad i  
Archivio di Filosofia nr 1 (1953); omtryckt i Adorno, Gesammelte Schriften vol. 18: 
Musikalische Schriften V (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997), 149–176. Alla citat i 
texten med pagina är hämtade från denna utgåva. Övriga band i de samlade verken 
citeras som GS band: sida. 
2 Se ex. föredraget ”Das Altern der neuen Musik” (1955) (GS 14), vilket gav upphov till 
en lång debatt som alltmer kom att fjärma Adorno från det yngre avantgardet. Se Björn 
Billing, Modernismens åldrande: Theodor W. Adorno och den moderna konstens kris 
(Eslöv: Symposion, 2001). 



AD MARCIAM 

340 

lika lite som någon annan konst, kan undgå att absorberas i varans och 
kulturindustrins värld, vilket gör att dess gamla patos med rötter i reli-
gionen, idag omfunktionerad till orgelbrus, ter sig komiskt: den tragiska 
arian i bröderna Marx En dag på operan leder omedelbart till kulissernas 
sammanstörtande, liksom det traderade allvarets gestik i den moderna jazz-
musikerns perspektiv inte kan te sig annat än ”corny”.  

Ställda inför detta sammanstörtande har endast de asketiska komponis-
terna ännu en ”tidsfrist” (150), skriver Adorno – vilket dock tycks implicera 
att det endast rör sig om ett uppskjutande av det ofrånkomliga som ställer 
dem inför ett kvalfullt val: antingen ge efter och bli integrerade i musiken som 
varuvärld, eller försöka upprätthålla det som gång var, men till priset av att bli 
extrema och förvandlade till en marginell specialitet. Förlusten av tradition är 
dock i båda fallen lika ofrånkomlig, om än med olika struktur: om popu-
lärmusikens överflöd av klang och sinnlighet följer från det imperativ att 
skänka njutning som den inte kan undfly, så kan den stora musiken, som är 
förbunden med den borgerliga eran och därmed lika dödlig som den, förvisso 
gå under, inte minst för att den kanske själv redan från början var något 
senkommet, märkt av en inre ändlighet.3 I denna bemärkelse visar Weberns 
kontraktion till tystnad på konstmusikens betingelse idag: ”Musik som 
förblev sig själv trogen skulle hellre inte finnas till, skulle ordagrant, som så 
ofta är fallet hos Webern, hellre utplånas än förråda sin essens genom att hålla 
fast vid sin existens.” (151) Men är förstummandet och kontraktionen, som 
kunde te sig likt det ofrånkomliga resultatet av en tvingande logik som driver 
avantgardets negativitet och populärmusikens positivitet alltmer isär, den 
enda möjliga slutsatsen? Som vi ska se är Adornos teser om musikens språk-
lighet ingalunda entydiga och det som krisen öppnar är snarare ett spektrum 
av möjligheter, vilket också visar att hans analys av modernismen inte är så 
enkelriktad som ofta antas, utan snarare består av en serie tillbakakopplingar 
och överlagringar som låter historien framträda på olika sätt beroende på hur 
vi förstår vårt eget nu. 

 
3 ”Konsten skulle kunna ha sitt innehåll i sin egen förgänglighet. Det går att föreställa sig, 
och detta är inte endast en abstrakt möjlighet, att stor musik – något sent – bara var 
möjlig under en begränsad period i mänsklighetens historia.” Ästhetische Theorie (GS 7: 
13).  
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Väsen och gåta 

Detta existentiella hot utlöser som sin andra sida den filosofiska frågan om 
vad musik är, vilken i sin tur åtföljs, noterar Adorno, av det trots allt 
behagliga obehaget i det bedrägliga talet om den ”radikala faran”, och i 
tanken på att ett besinnade över denna fara till sist leder oss fram till sakens 
vara, som något på en gång ”dunkelt och trösterikt” (151). Adorno 
anstränger sig genomgående för att avvisa en sådan tankefigur, som han 
lokaliserar hos Heidegger,4 i och med att den i hans perspektiv underkastar 
konsten en falsk ursprungsfråga. Inget väsen kommer att framträda och 
ingen enskild kategori kan ge oss tillgång till musikens mening, utan 
tvärtom finns något alltigenom gåtfullt i musiken,5 och varje gång vi 
försöker gripa källan till det värde den erhållit i vår kultur förflyktigas den – 
vilket lett positivister, och i vissa av hans mest positivistiska ögonblick också 
Nietzsche, till att kapitulera och hävda att det helt enkelt inget finns något 
att söka utöver rent subjektiva associationer. 

Men denna gåtfullhet, som ingalunda är så långt från Heidegger som 
Adorno vill hävda, kunde i sig vara det som på ett paradoxalt sätt, betingat 
av krisens ögonblick, för oss närmare musikens icke-väsen, som på en gång 
”avgrundslik och samtidigt i emfatisk mening tillfällig” (ibid.). Men att dess 
väsen inte kan fixeras och att den – med en tes som på flera sätt erinrar om 
Kant6 – därmed förefaller sakna berättigande i termer av kunskap eller 
andra innehåll, gör att den för Adorno också till fullo visar på det som de 
andra konstarterna endast antyder, nämligen ett annat berättigande som 

4 Se t.ex. Heidegger, ”Hölderlin och diktandets väsen”, övers. Hans Ruin, i Kris 39–40 
(1990), och ”Teknikens väsen”, övers Richard Matz, i Heidegger, Teknikens väsen och 
andra uppsatser (Stockholm: Rabén & Sjögren 1977). De återkommande formulering-
arna kring det falska i att söka musikens ontologi kan ses som riktade mot en heideg-
gersk tendens. Att dessa negativa kommentarer dock inte uttömmer möjligheterna till en 
dialog mellan Adorno och Heidegger också på musikens område (som förvisso spelar 
föga eller ingen roll hos Heidegger) visas av Wesley Philips, Metaphysics and Music in 
Adorno and Heidegger (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015). 
5 Den mest systematiska utläggningen av gåtans problem finns i kap. 7 i Ästhetische 
Theorie, ”Gåtfullhet, sanningsinnehåll, metafysik”. Kapitlet finns i min översättning med 
en kommentar i Glänta 2–3 (2012). 
6 Med detta avses här inte endast Kants välkända teser om det begreppslösa välbehaget i 
det estetiska omdömet, utan också att detta utan-begrepp är ett aktivt utan, en 
suspension, parentetisering eller epoche i närmast fenomenologisk mening av kunskapen 
som upprättar en annan relation med den, i vilken vi också kan ana dess tillblivelse ur en 
föregående fri obestämdhet. 
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består i en radikal avsaknad av berättigande. Detta är en frånvaro som inte 
kan fyllas ut av något annat med mindre än att musiken, och med den 
konsten i allmänhet, försvinner i kunskapen eller i den ändamålens 
rationalitet som den väsentligen suspenderar, eller att den ”förråder sin 
essens” (Essenz) till förmån för sin ”existens” (Existenz) – vilket här, oavsett 
hur den möjligen ironiska anspelningen på Sartres vokabulär ska förstås, 
inte på något enkelt sätt kan förenas med tesen om att den saknar väsen 
(Wesen). 

I språk- och bildkonst är den gåtfullhet som träder fram i musiken till 
viss del fortfarande dold; oavsett hur mycket det ”diktade”7 går utöver 
dikternas innehåll finns där alltid en begriplighet, en ofrånkomlig semantisk 
gravitation, liksom bildkonsten alltid har alltid en relation till de synliga 
tingen, även i det abstrakta måleriet. I musiken ligger denna skenbara ir-
rationalitet emellertid i fenomenen själva, vilket är vad som ger den en 
prioritet som kunde sägas bestå i att den samtidigt är närmast och längst 
bort från filosofin och dess med nödvändighet begreppsliga och språkliga 
form. Därför kan teorier som Eduard Hanslicks formalistiska definition av 
musik som ”tonande former i rörelse” inte utgöra en ny positiv grund (i så 
fall, noterar Adorno, funnes ingen annan skillnad mellan ett kalejdoskop 
och en kvartett av Beethoven än själva materialet), inte heller det motsatta 
”uttrycksmomentet”, som isolerat för sig är för vagt för att säga något om 
musikens innehåll. 

Musik, skriver Adorno, betraktar oss med tomma ögon, och ju mer man 
fördjupar sig i den, desto mer gåtfull blir den; om svaret överhuvudtaget 
visar sig, så är det inte som ett resultat av kontemplation utan av inter-
pretation: endast den dechiffrerar gåtan som spelar musiken riktigt.8 
Betraktaren luras till att hypostasera detta som vore det ett ”vara i sig”, men 
det är snarare utförande, tillblivelse, förhållande. Det avgörande, hävdar 

 
7 Se Adorno, ”Parataxis”, övers. Roland Lysell, i Kris 39–40 (1990). Begreppet härrör från 
Benjamins ”Två dikter av Friedrich Hölderlin”, övers. Marcel Quarfood, i ibid. För 
relationen mellan Heidegger och Adorno på denna punkt, se Philippe Lacoue-Labarthe, 
Heidegger: La politique du poème (Paris: Galilée, 2002). 
8 Detta verkar på ett tämligen missvisande sätt begränsa receptionen av musik till inter-
preten. I andra sammanhang använder Adorno för att peka på en inre, medföljande för-
ståelse ofta mer gängse uttryck som nachvollziehen och mitvollzeihen, men också mit-
komponieren och nachkomponieren, vilket inte bara innefattar konstarterna, utan också 
läsningen av filosofiska texter. Den mest omfattande diskussionen finns i Zu einer 
Theorie der musikalischen Reproduktion, Nachgelassene Schriften, avd. 1, bd. 2, red. 
Henri Lonitz (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002). 
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Adorno, är därför inte betydelser möjliga att isolera, utan nivån av gester,9 
vilka vi finner i sedimenterad form i notskriften; den fråga som ställs är inte 
vad något betyder, utan hur de underliggande gesterna kan göras eviga. 
Sökandet efter mening är däremot en illusion som beror på en falsk språk-
likhet, en översättning till intentioner, medan det som förverkligas i verken, 
som Adorno ofta säger, är något ”intentionslöst”, vilket inte ska fattas som 
något blott oavsiktligt, utan som förbundet med en sanning som bryter 
fram bortom det subjektiva. 

Namnet 

Det kan förefalla motsägelsefullt att Adorno, givet hans förståelse av 
musikens gåtfulla, gestiska och intentionslösa karaktär, förstår den som 
riktad mot vad han kallar det ”rena namnet” (154), som funnes en direkt 
relation mellan benämnande och värld. Detta namn – en idé som härrör 
från Benjamins teologiskt färgade tidiga språkteoretiska avhandlingar10 – 
vore den absoluta enheten av sak och tecken, men som sådant också en 
omedelbarhet som alltid redan gått förlorad i det mänskliga vetandet. 
Musikens förhållande till filosofin ligger för Adorno i denna utopiska och 
hopplösa ansträngning att nå namnet bortom tecknets skillnad, vilket de 
artikulerar på sina respektive sätt, utan att smälta samman till något tredje, 
men likväl så att de båda är väsentligen hänvisade till denna relation som 
sanningens dimension, utan vilken det endast funnes ”kunskaper” för ett 
identifierande tänkande.  

I ett avseende förfaller musikens särställning bland konstarterna, vilken 
beror på att namnet här är ”rent ljud” (ibid.), ställa den i skarp motsats till 
betydandet och meningsintention, och därmed vore den filosofins absolut 
Andra, försåvitt det gäller att tänka och identifiera via begrepp. Men samtidigt 
understryker Adorno att detta ”absoluta såsom ljud” (ibid.) måste kon-
strueras i form av en artikulerad helhet, och därför inte kan särskiljas från 
rationalitet och språk i vid mening. Musikens paradox, som den på visst sätt 
delar med filosofin, är att den bara kan sträcka sig mot namnet och det 
intentionslösa genom rationalitet – mimesis och konstruktion bildar dess två 

9 Vad gäller dialektiken mellan gest, sedimentering och historia finns här en slående 
likhet med Merleau-Ponty, se t.ex. ”Det indirekta språket och tystnadens röster”, i Lovtal 
till filosofin, övers. Anna Petronella Fredlund (Eslöv: Symposion, 2004). 
10 Se Benjamin, Språkfilosofiska texter, övers. Lars Bjurman (Göteborg: Daidalos, 2013). 
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lika väsentliga poler – och likt sfinxen lurar den betraktaren genom att utlova 
betydelser, samtidigt som den håller dem på avstånd. Detta var dolt så länge 
musiken fungerade i ett någorlunda slutet traditionssammanhang och den 
kunde te sig lika självklar som ett språk, där uttrycket garanteras av struk-
turen, liksom denna bara aktualiseras då något blir uttryckt. Men nu, i det 
ögonblick då själva dess rätt att finnas till sätts ifråga, träder gåtan fram – det 
vill säga då man fordrar att musiken ska säga vad den betyder, just för att dess 
självklara mening gått förlorad. Meningens gräns, krisen, blir därmed den 
plats där meningsfrågan måste ställas på det mest radikala sätt, så att det 
”samtida förhållandet mellan musik och filosofi” inte bara fattas som en 
empirisk fråga om vilken eventuell relation två discipliner kunde ha i vår 
samtid till skillnad från tidigare, utan sätter bådas själva existens på spel. 

Denna dramatiska situation frestar oss förvisso till att ställa frågan om 
musikens vara, trots att en sådan fråga förbjuds av den process som leder 
dit. Musiken, skriver Adorno, besitter inte namnet så att vi någon gång, 
genom en hermeneutisk process, kunde avlocka den vad den döljer, utan 
strävar mot namnet ”som mot sin egen undergång” (155). Den avbildar 
inget, utan anropar, om än på ett oändligt förmedlat sätt; den är inte upp-
enbarelse av något som tidigare varit fördolt eller en teodicé som låter något 
av det gudomliga framträda i en värld som berövats sin transcendens, utan 
en ”sekulariserad form av bön” (ibid.). Men karaktären av anrop har 
samtidigt en väsentligen historisk dimension, och utan denna förmedling 
skulle musiken vara något abstrakt och likna det som filosoferna förgäves 
söker. Den ger oss inget abstraherat väsen, utan placerar oss, kunde vi säga, 
i ett ögonblick, i något emfatisk tillfälligt, men utan att absorberas av det: 
tvärtom frilägger den i detta ögonblick något annat, och när Adorno mot 
sökande efter det essentiella ställer den paradoxala tesen att accidenserna är 
musikens egentliga väsen måste vi betona leden lika mycket: både eller vare 
sig väsen eller accidens, något som passerar mellan de två och utvinner en 
annan dimension, en annan tid, ur det ögonblick som varje konstverk är. 

Det exempel Adorno ger oss är associationen till galopperande hästar i 
slutet av första satsen i Beethovens pianosonat nr. 26 i Ess-dur (op. 81a), Les 
Adieux, vilket är en ”över alla ord upphöjd passage” som visar ”att detta det 
mest förgängliga, försvinnandets ogripbara ljud, i sig innesluter mer av 
hoppet om återkomst än någonsin reflexionen över den gestaltsökande 
klangens urväsen” (156). Detta försvinnande vore det mimetiska momentet, 
som inte kan isoleras från sitt sammanhang, utan likt en ”mikrologisk figur” 
endast kan gripas av en filosofi som konstruerar den utifrån helheten och på 
så sätt får kontakt med gåtan – men ingalunda kan smickra sig med att lösa 
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den, utan endast närma sig (och oss) till den, medan en direkt identifikation 
av mening skulle lämna oss med tomma händer. 

Rum och tid, historicitet och språklighet 

Denna väsenslöshet, eller snarare väsentliga accidentalitet, står i kontrast till 
teorier som försöker finna principiella grunder, exempelvis i hur musikens 
rum och tid skiljer sig från sina empiriska motsvarigheter, eller i vad mån 
den kan sägas utgöra ett eget specifikt språk. Adornos fortsätter här den 
polemik mot musikens fenomenologi (exemplifierad av Donald Brink-
mann)11 till vilken han ofta återvänder, och han kritiserar den för en falsk 
omedelbarhet som tenderar att negligera den historiska förmedlingen. Sär-
skiljandet av en specifik musikalisk rumtid är förvisso inte i sig betydelse-
löst, men måste förstås som ett resultat av upplysningen och sekulari-
seringen, och kan inte fattas som givet a priori, vilket är tydligt i de andra 
konstarterna lika mycket som i musiken. Men om den alltid har del i extra-
musikaliska sfärer, så kan den ändå sägas bilda modellen för idén om 
oöversättbarhet, vilket i sin tur kan tillåta den att bli modell för alla de andra 
konstarterna, i en process som leder till Wagners allkonstverk, samtidigt 
som den också gör motstånd mot en sådan överordnad roll. Grund-
problemet med en sådan teori om en generell grund i det separata hos 
musikens rum och tid är att detta specifika tenderar att fattas som endast en 
negation; specificiteten måste tvärtom utvecklas konkret i historien och i de 
enskilda verken, och den musikaliska tiden beror på det musikaliska inne-
hållet för vilket invarianter förblir intetsägande. 

Tvärtom hävdar Adorno att musikens inre tidsform, dess inre ”his-
toricitet” Historizität), reflekterar den yttre reala historien, likt ett ”eko”, 
men utan att för den skull kunna reduceras till den. Wienklassicismens 
dynamisering av musikens kategorier kan på så sätt sägas återspegla det 
borgerliga samhällets utveckling, och förhållandet mellan Hegels Logik och 
Beethoven är inte bara en fantasifull analogi,12 utan grundat i en historisk 

11 Se t.ex. Brinkmann, Natur und Kunst: Zur Phänomenologie des ästhetischen 
Gegenstandes (Leipzig: Rascher, 1938) och Das Wesen des musikalischen Gegenstandes 
(eget förlag, Zürich 1945). 
12 Det systematiska verket om Beethoven förblev emellertid ofullbordat; se Adorno, 
Beethoven: Philosophie der Musik. Fragmente und Texte, red. Rolf Tiedemann (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 2004). 
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konstellation som Adorno förstår som ”sanningens organon” (159). Det 
avgörande här är dock inte så mycket den – möjligen avsiktligt vaga – 
liknelsen med ett eko, utan snarare tanken på en konstellation: begreppet 
autonomi är inget annat än en indikation på en problemställning, och auto-
nomin måste alltid produceras i ett bestämt förhållande till de samhälleliga 
förhållanden som betingar verket samtidigt som det införlivar dem i sitt 
inre som form, vilket på analogt sätt också gäller filosofin och dess för-
hållande till sina reala villkor. Vad detta i sin tur innebär för musikens för-
hållande till filosofin måste likaså bestämmas i detalj och kan inte avgöras 
via aprioriska överväganden. Därför, skriver Adorno, troligen med udden 
riktad mot Heidegger, är det som karakteriserar musiken inte historicitet i 
allmänhet (Geschichtlichkeit), utan dess skiftande förhållande till den 
empiriska historien, och att utveckla detta vore uppgiften för en musikens 
filosofi som han här tänker sig modellerad på Beethovens verk och dess 
sammanflätning av inre musikalisk logik och yttre skeenden. 

Det är också i kraft av denna relation till historien som musiken kan 
fattas som del av upplysningen, samtidigt som dess roll inom denna 
historiska process, vilket Adorno noterar i andra sammanhang, därmed 
också blir att erinra om det som rationaliseringen undantränger; alltsedan 
de första stegen i naturbehärskningens dialektik, från sirensången i Odyssén 
och framåt, är all sång bruten.13 I denna process kommer den att reflekteras 
i sig, att på en gång subjektiveras och objektiveras, och på så sätt uppnå ett 
herravälde över naturen som består i att den blir språkliggjord. En sådan 
språklighet är dock lika lite som någon annan egenskap en invariant, inget 
väsen hos musiken, utan moment i upplysningen som på en gång förting-
ligande och rationaliseringsprocess, en analys som Adorno ser föregripen i 
Max Webers skisser till en musiksociologi.14 Men hos Adorno är detta 
språkliggörande mångfasetterat, och han förefaller laborera med minst tre 
hypoteser, inflätade i varandra, vilka alla ger olika perspektiv på den sam-
tida krisen och antyder olika sätt att bearbeta den. 

 
13 Se Adorno och Horkheimer, Upplysningens dialektik, övers. Lars Bjurman och Carl-
Henning Wijkmark (Göteborg: Daidalos, rev. utg. 1997), Exkurs 1. Att denna process 
vari myten förlorar sin kraft och övergår till minne ingalunda är enkelriktad, visas till 
exempel av Kafkas omdiktning av episoden i ”Sirenernas tystnad”; se Marcia Sá 
Cavalcante Schuback, Lovtal till intet (Göteborg: Glänta Produktion, 2006), kap. 5.  
14 Se Max Weber, Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik (München: 
Drei Masken, 1921). 
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För det första innebär en sådan rationalisering att musiken blir möjlig att 
analysera som ett ”metalogiskt”15 system överordnat elementen, som en 
serie idiom som nu ter sig likt en andra natur, samtidigt som den också 
pekar tillbaka mot det mimetiska och magiska elementet. Detta sker dock 
inte längre som mimesis av gester, utan har i kraft av subjektiveringen 
omformats till en relation till det som sker i människans inre, vilket gör att 
musiken därigenom blir möjlig att förstå som på en gång konvention och 
uttryck, på ett sätt som erinrar om den strukturella lingvistikens skillnad 
mellan langue och parole. All västerländsk musik, skriver Adorno, beror på 
denna dubbla och i sig konfliktfyllda bestämning: ju mer den strävar efter 
att behärska gesterna och det irrationella genom att efterbilda och förstärka 
dem, desto mer upplöses de, vilket är den inre process som till sist mynnar 
ut i den samtida krisen. Då musiken i sin moderna form upphör att vara 
idiom försvinner också dess uttryck – ju mer den strävar efter ett rent 
uttryck bortom idiomet, desto mindre förmår den uttrycka; ju mer den vill 
likna språk, desto mer upphör den att vara ett språk som säger något, så att 
förmänskligande och främmandegörande till sist blir ett och ”natur-
materialet träder fram, hotande rent” (162). 

För det andra antyder Adorno som en omvändning av denna krisens 
figur en möjlighet till frigörelse från språket, ett återskapande av dess rena 
intentionslösa väsen eller det som utpekades i idén om namnet, vilket vore 
ett ”övervinnande av musikalisk naturbehärskning genom dess fullbordan” 
(ibid.). Detta kan dock inte ske genom att man tar sin tillflykt till för-
språkliga strukturer som modell för musikens sanning, så att musikens rena 
vara skulle börja tala då subjektet helt tystnar – snarare ligger sanningen i 
att subjektet positivt upphävs i en ”efterspråklig” (ibid.) musik, vilket dock 
också kräver en förändring i dess förhållande till samhället. 

För det tredje, som för att omedelbart suspendera båda de föregående 
hypoteserna, tillfogar Adorno att det också kan vara så att det överhuvud-
taget är närmandet till språket som är problemet, och att den stora musiken 
från Bach till Beethoven kunde uppfattas som överskridande av denna 
förbindelse till språket, på samma sätt som den sene Hölderlin sprängde 
den språkliga betydelsesfären. I ett sådant överskridande blir språket synligt 

15 Adorno refererar här till Walter Harburgers försök att skapa en matematisk modell för 
relationen del-helhet i musiken i termer av en ”exakt fenomenologi”; se Harburger, Die 
Metalogik: Die Logik in der Musik als exakte Phänomenologie begründet (München: 
Musarion, 1919). 



AD MARCIAM 

348 

som sådant, i ett skyddslöst tillstånd, och upphör därmed att vara språk, 
vilket är de stora ”sena verkens”16 betydelse för den nutida musiken. Detta 
vore en tradition som består i att bryta med traditionen, eller att ständigt 
tvinga den mot dess gräns. 

Historien och nuets företräde 

Om en sådan bruten tradition visar att det inte finns något tidlöst väsen 
eller ontologiskt ursprung hos musiken, endast en sammanflätning mellan 
dess inre tidskaraktär och den verkliga historien, så implicerar denna 
dubbla tidslighet för Adorno ingalunda en historicism som skulle innesluta 
varje verk inom sitt eget historiska ögonblick. På samma sätt som musiken 
lösgör sig från sin yttre tid genom att uppta den i sitt inre och därmed 
distansera sig från den, kan den i grunden endast förstås adekvat utifrån det 
kommande nu som den kallar på, det vill säga utifrån vår mest avancerade 
samtid, vilken alltid är i rörelse mot en annan framtid. Det är dagens 
kompositionsprocesser, i sin tur öppna mot det de själva inte kan tänka, 
som upplåter det som en gång skedde och i vårt perspektiv fortfarande sker 
hos Beethoven, genom att de förändrar det som en gång var hans förut-
sättningar och däri också frilägger det som i det förflutna tedde sig likt en 
given natur. 

Musik och filosofi, både som historiska arv och samtida problem – en 
distinktion som för Adorno därmed endast är ett preliminärt första steg och 
måste upphävas på interpretationens nivå – kan på så sätt spegla varandra, 
och om Beethoven först utgjorde den historiska utgångspunkten, så hävdar 
Adorno nu att den lika mycket måste utgöras av Schönberg, ”vår tids sanna 
musikaliska kraft” (164), som därmed inte ska låsas fast i de stilistiska och 
historiska klassifikationer med vilka hans kritiker trott sig kunna inringa 
och däri till sist också avvisa honom. Men här finns också en tydlig 
självkritik: om en bok som den fem år tidigare publicerade Philosophie der 
neuen Musik, i vilken tolvtonstekniken till sist framträdde som en åter-
vändsgränd, har kunnat användas för reaktionära syften som vore den ett 
angrepp på den nya musiken överhuvudtaget, så är det på grund av att den 
behandlar materialet på ett abstrakt sätt och utvecklar en teori oberoende av 

 
16 För en diskussion av Adornos skiftande utläggningar av den ”sena stilen”, se min 
”Adorno and the Problem of Late Style”, Site 31–32 (2012). 
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de enskilda verken. Ytterst tenderar en sådan felaktig tolkning till just den 
uppfattning av musik som Adorno i ett avseende motsätter sig, nämligen att 
den skulle kunna upplösas i kunskap, vilket omöjliggörs av dess monadiska 
konkretion, i Schönbergs fall också av hans många växlingar från en fas till 
en annan, vilka inte följer en linjär bana. Men om Schönberg ständigt 
ändrar sig och inte följer en bestämd stil, så är det för att brytpunkterna i 
hans verk, inte minst mot slutet, är en kamp för uttryck som visar en 
historisk-filosofisk sanning, om än inte en bestämd kunskap.17 Till sist kan 
det som ter sig likt den skapande kraftens borttynande leda till att en ny 
omedelbarhet framträder, som Adorno finner i dansen runt den gyllene 
kalven i Moses och Aron och A Survivor from Warsaw. 

Centralt för att förstå denna omedelbarhet är begreppet ”musikaliskt 
rum”, som Adorno hämtar från Ernst Kurths musikpsykologi, där det fattas 
som den form i vilken musiken griper tag i och omsluter det lyssnande 
subjektet, med Bruckner som det stora exemplet.18 Hos Schönberg har 
emellertid harmonikens rumslighet först eliminerats på ett sätt som liknar 
det som skett med perspektivet i måleriet; i båda fallen visade sig de 
respektive rummen vara historiskt betingade och inte naturgivna.19 Så ger 
oss det tredje av Schönberg tidiga pianostycken op. 11 en känsla av rums-
löshet eller tvådimensionalitet, i vilken lyssnaren inte innesluts, utan 
närmast drabbas som av ett ”slag” (167). Men i hans sena stycken, där 
tolvtonstekniken behandlas fritt, skapas emellertid en ny känsla av rum 
genom klangfärgen och överlagrad instrumentering, vilket visar rumslig-
hetens relativa karaktär och att vi inte ska se dess upplösning som en enkel-
riktad process, utan att den på samma sätt som tidsligheten är en funktion 
av innehållet. Även i detta avseende finns ett element av självkritik i för-
hållande till Philosophie der neuen Musik, där musikens dimensioner som 

17 I denna bemärkelse tillhör sanning – som utvecklas genom verkens sanningshalt eller 
sanningsinnehåll (Wahrheitsgehalt) – den filosofiska interpretationen, vilken är något 
annat än en bestämd kunskap, men likväl inte en fritt svävande begreppslighet. Se här 
Ästhetische Theorie, kap. 7 (som i not 5 ovan). 
18 Kurth utvecklar detta i det monumentala tvåbandsverket Bruckner (Berlin: Max Hesse, 
1925), och sedan mer principiellt i Musikpsychologie (Berlin: Max Hesse, 1931). Adorno 
recenserade den boken två gånger, kortfattat 1931 och i en länge artikel 1933; se GS 19: 
349 och 350–58. 
19 För detta resongemang, se den vid samma tid skrivna artikeln om måleri och musik, 
”Zum Verhältnis von Malerei und Musik heute” (1950), GS 8, där Klee utgör den 
centrala referensen. För en vidare diskussion av Klee och musiken, se Marcia Sá 
Cavalcante Schuback, ”In-between Painting and Music – or, Thinking with Paul Klee 
and Anton Webern”, Research in Phenomenology, vol. 43, nr 3 (2013). 
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uppfattades som självständiga, medan de idag, genom reduktion till den 
koherenta konstruktionen som minsta gemensam nämnare, förefaller 
kunna ersätta varandra. Så finner vi redan tidigt element till detta i 
Schönbergs användning av Klangfarbenmelodie, liksom hos Berg, som 
visade att orkestreringen kan skapa en form som, med en analogi till 
måleriets vokabulär, inte på gängse sätt måste ”tecknas” eller bilda något 
likt en kontursammanhang gewissermassen zeichnerischen Zusammenhang, 
168) och alltså stå i motsats till (klang)färgen, vilket relativiserar omdömet i 
Philosophie der neuen Musik om det slumpartade i tolvtonsharmoniken, i 
och med att andra parametrar nu kan överta dess funktion. Om djup kan 
skapas med andra medel, så påverkar detta också polyfonin, och suspen-
derar den tidigare kritiken mot Schönberg för att han gör det lätt för sig 
genom att helt enkelt neutralisera harmonin. Adorno understryker här att 
den filosofiska tydningen av musiken inte får anträda en ”principernas 
dödsdans”20 – som Schönberg själv säger: kontrapunkt börjar där man 
glömmer det harmoniska resultatet. Det avgörande är en form av intensitet 
som gör harmoniken betydelselös, vilket Adorno också ser hos Bach, och 
kontrapunkt kan tillsammans med färg bli ett nytt medel, vilket visar att 
Philosophie der neuen Musik drog alltför snabba slutsatser. Komposi-
tionerna själva måste tillåtas korrigera det som endast är en tendens i 
materialet, och tolkningen ska undvika överordnade begreppsliga konstruk-
tioner som lämnar verken bakom sig till förmån för en ”distansens falska 
överlägsenhet” (169) och leder till att man i kraft av ett skenbart högre 
vetande misskänner möjligheten att skapa ”bindande konstverk” också idag. 

Nuet blir därmed kalejdoskopiskt och uppbrutet snarare än en ackumu-
lering av förflutenhet, vilket öppnar för att de nya verken kan frigöra krafter 
som helar det sår som skapats av den estetiska rationaliseringsprocessen. 
Men något sådant förmår endast de mest avancerade verken, inte de som 
följer den ”tredje väg” som anbefalls av konservativa kritiker som Hans 
Sedlmayr,21 men saknar kraft att formulera något nytt, eller nöjer sig med 
att söka det nya i en specifik dimension, oftast rytmen, men allt i övrigt 
förblir vid det vanliga. Ett sådant steg tillbaka accepterar till skillnad från 
Schönberg separationen av musikens olika aspekter och har inte betalat det 

 
20 Se Schönbergs artikel ”Totentanz der Prinzipien” [1915], omtryckt i Schönberg, Texte 
(Wien: Universal-Edition, 1926). 
21 Se framför allt Sedlmayr, Verlust der Mitte: Die bildende Kunst des 19. und 20. 
Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit (Wien: Otto Müller Verlag, 1948). 
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pris som krävs för dess räddning, att den i grunden måste bli problematisk. 
Istället nöjer man sig med ”uppvärmda kulturprodukter”, vilket ska förstås 
som en försvarsmekanism: vi har för mycket osäkerhet i oss för att våga 
tvivla, skriver Adorno, men allt som spelar med i världen som den är, är 
självt sken, ideologi, falskt medvetande. 

Schönberg och språket 

Till sist finns dock en annan möjlighet, en sista vridning i argumentet som 
knyter an till den tredje hypotesen om musikens språklighet, vilket är att se 
Schönbergs sena stil som ett upphävande av musikens ”pseudomorfos” med 
språket och återskapande av en omedelbarhet på högre nivå, på så sätt att 
den vore ett försök att hålla fast något av det ”musikspråkliga väsendet” 
(172) även då materialet tenderar att avspråkliggöras.

På ett sätt visar detta Schönbergs tillhörighet till en klassisk tradition,
hans ”underjordiska men likväl strikta tillhörighet till Wienskolan och dess 
arbete med tema och variationer” (ibid.). Tradition är som vi sett förvisso 
inte kontinuitet, utan vilar på brott och övergivande – den förkastar det 
nära förflutna, och att Schönberg avvisade alla ytliga element i Wienklas-
sicismen var just det som lät honom fortsatta den på annat sätt än genom 
imitation; han frigjorde inte bara dissonansen, utan den musik som fanns 
föregripen bakom den ”klassisk-romantiska fasaden” (173) hos Beethoven 
och Brahms, och det var först ”denna emancipation som tillät att formulera 
idealet om en ren och genomgående konstruktion av musiken i alla dess 
aspekter, som var det mot vilket traditionens djupaste impuls strävade.” 
(Ibid.)  

Men som vi sett kolliderar denna princip för genomgående konstruktion 
med musikens språklighet i ett annat avseende, och den tilltagande beto-
ningen av de ömsesidiga relationerna mellan elementen tar bort musikens 
karaktär av sägande. Är Schönberg sena verk därmed en restauration, som 
yngre komponister ansåg? Han lämnade förvisso både rytmen och melodi-
bildningen fria för infall som inte beror på materialet, och Boulez, Stock-
hausen och andra utvecklade som svar på detta en seriell musik. I Adornos 
perspektiv får dock denna lösning en statisk karaktär där den totala 
bestämningen av alla parametrar leder till att helheten faller sönder i 
enskilda element. Detta vidareutvecklar förvisso en aspekt av Webern, vilket 
emellertid för Adorno också innebär att förråda honom. Om Webern 
tvekade inför varje ackord, så finns nu ett mod som inte kostar något; 



AD MARCIAM 

352 

komponisterna är suveräna, men just för att de hanterar de nya klangerna 
som vore de samma treklanger i motsats till vilka de en gång uppfanns.  

Det godtyckliga i grundvalarna framträder därmed: man övertar Schön-
bergs teknik, men inte det komplexa i hans komponerande, och tolvtons-
tekniken blir likt en matematisk överbestämning. Avantgardets skolor har 
resignerat lika mycket som konformisterna, och det som stiger upp till ytan 
är ”systemets blint våldsamma element” (176). Adorno noterar att den 
känsla av något abstrust, men också något löjligt och långsökt, som detta 
alstrar, emellertid inte behöver bero på ett missförstånd, utan kan vila på att 
förståelsen stöter mot en gräns, i och med att språkligheten har försvunnit. 
Men mot detta ställer han till sist åter Schönberg, vars sena verk en dag 
kanske kommer att te sig som ett försök att bemästra detta drag genom 
musikaliskt självbesinnande, vilket för filosofins vidkommande skulle peka 
på möjligheten av ett vidareförande av det slags kritik som framträdde för 
ett och ett halvt sekel sedan, det vill säga det ögonblick då de skenbart 
tidlösa strukturer som Kants transcendentalfilosofi isolerat började fyllas 
med historia och föränderlighet – en kritik, säger Adorno, som aldrig kan 
komma till verken utifrån i form av externa kriterier, utan måste utvecklas 
som ”deras egen formlag” (ibid.).  




