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I mere end et halvt århundrede har jeg iszr beskzftiget mig med 
litteratursociologi og med massekulturens problemer. Med 0kono- 
misk statte fra Institut for Socialforskning ved Frankfurt Universitet 
påbegyndte jeg i 1926 studiet af tyske forfattere i 1800-tallet.' I disse 
studier kan man måske spore den samfundskritiske ånd, der fik denne 
gruppe af unge forskere ved instituttet til at forkaste konventionelle 
forskningsmetoder og til a t  s ~ g e  nye og dristigere veje i analysen af 
samfunds- og humanvidenskabernes emneområder - kort sagt dens 
mod til at s0ge uden for det akademiske elfenbenstårn, livor speciali- 
ster lod sig lede af deres faglige interesser uden nogen som helst 
samfundsmzssig eller moralsk bevidsthed. Jeg n0d det privilegium at 
vzre et af de farste medlemmer af denne gruppe, som jeg tilsluttede 
mig i 1926 på opfordring af Max Horkheimer og Friedrich Pollock. 

De år, jeg var under uddannelse, helligede jeg mig studier i sociolo- 
gi og litteratur. Senere, i mit fnrste selvstzndige arbejde, sagte jeg at 
anvende det, jeg havde lz r t  af Marx, Freud og den store europziske, 
filosofiske tradition, med henblik på en nytolkning af europzisk litte- 
ratur fra renaessancen og frem. Som mange andre intellektuelle i mine - 

kredse var jeg dengang overbevist om de vestlige samfunds forfald. Vi 
oplevede alle Hitlers fremmarch som en trussel og betragtede den 
som et udtryk for, at resten af den såkaldt civiliserede verden var 
przget af forfaldet. Hver af os sergte, ud fra sin egen viden og sit eget 
interessefelt, a t  fortolke historiske og samtidige problemer på en så- 
dan måde, at vi kunne afslare deres samfundsmzssigt regressive eller 
progressive karakter. Vi forkastede forestillingen om nvzrdifri vi- 
denskab« som en utilgivelig afvisning af det moralske ansvar, der 
påhvilede dem, som - i skarp kontrast til gennemsnitsbefolkningens 
elendige situation - havde den nådige skzbne at leve en tilvaerelse 
som intellektuelle. Hvis nogle af formuleringerne i det fnlgende fore- 
kommer partiske eller ligefrem vrede, vil jeg ikke bede om undskyld- 
ning herfor. Tvzrtimod ville sådanne beskyldninger glzde mig. Der 
var grund nok til vrede - i det videnskabelige virke som i det offentli- 
ge liv. 
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