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Hans mål er at blive en kyndig leser 
af bykort, der samtidig forstår sig på 
at gå vild. 

Susan Sontag om Benjamin. 

I Negative Dialektik beskæftiger Th. W .  
Adorno sig atter en gang med forholdet 
mellem sag og fremstilling og det at 
tænke det ikke-identiske; det særegne 
og enestående. Den negative dialektik, 
der allerede pa et tidligt tidspunkt er 
operativ i Adornos tænkning, er pa 
mange mader en opsamling af nogle af 
denne særlige tenkernades grundele- 
menter, samtidig med stadig nye gen- 
nemspilninger og afprØvninger af den. 

Målet med denne »dialektik i stilstand* 
er at f& objektet selv til at tale ved at 
frisætte det i forhold til subjektets 
intentionalitet - uden at prisgive fomuf- 
ten og dermed intentionalitet. Fomuft 
er for Adomo en besindelseskategori, 
som skal @re det muligt at tænke det 
andet i dets andethed; uden hævnfØ- 
lelse og uden at reducere det til det 
ene: begrebet. »Var spekulation over 
forsoningens tilstand tilladt, s& kunne 
man i den hverken forestille sig den 
uskelnede enhed af subjekt og objekt 
eller dens fjendtlige antitetik; snarere 
det forskelliges kommunikation. F ~ r s t  
da ville begrebet kommunikation, som 
objektivt begreb, komme til sin ret«, 
siger han i en lille artikel »Om subjekt 
og objekt« fra 1969. 

Den profane tænkning - oplysningens 
projekt - foretager en dobbelt reduk- 
tion, når den tilskærer tænkningen til 
projektets formal. Det religi~se, mys- 
tiske, oversanselige, overtroiske ele- 
ment borteskamorteres samtidig med 
det konkrete, særegne, enestående, 
individuelle etc. som folge af profane- 
ringen og beherskelses-intentionen i 
tænkningen. Derfor fordrer Adornos 
negative dialektik en besindelse p& 
savel det særegne som det metafysiske 
element i tænkningen. En besindelse 
bade p5 det der er mindre end begre- 
bet, og p i  det der er mere end begre- 
bet. Sivel det konkret værende, som 
det der peger ud over det værende i en 
anfægtelse af det værende som begræn- 
set til det nuværende, er elementer i 
den negative dialektik. Allerede i ferste 
sætning af Negative Dialektik slår 
Adomo dette sidste element fast, når 
han siger: »Filosofi, som en gang syn- 
tes forældet, holder sig i live da Øje- 
blikket for dens virkeligg~relse blev 
forsØmt«, og når han i sidste sætning i 
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