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dorno: Fordringen om myndighet synes å være selvfølgelig i et demokrati. For å tydeliggjøre dette, ønsker jeg å benytte meg av begynnelsen på Kants ganske
korte avhandling med tittelen «Svar på spørsmålet: Hva
er opplysning?»2 Der definerer han umyndighet, og implisitt dermed også myndighet, når han sier at denne umyndigheten er selvforskyldt dersom dens årsak ikke ligger i
mangelen på forstand, men i mangelen på beslutningen
og motet til å benytte seg av egen forstand uten å bli ledet
av en annen: «Opplysning er menneskets utgang fra dets
selvforskyldte umyndighet.» Dette programmet, som man
ikke engang med den mest ondsinnete vilje kunne anklage for uklarhet, synes for meg å være usedvanlig aktuelt.
Demokrati beror på danningen av vilje hos hver enkelt,
slik som denne sammenfattes i institusjonen representative valg. Dersom ufornuft ikke skal bli resultatet, så forutsettes den enkeltes evne og mot til å benytte sin egen
forstand. Holder man ikke fast på dette, så blir all tale om
Kants storhet til rent prat, leppetjeneste; slik som når man
i Siegesallee3 blir gjort oppmerksom på de store kurfyrstene. Hvis man overhodet mener alvor med begrepet om en
tysk åndelig tradisjon, så må fremfor alt dette motarbeides
mest mulig energisk.
Becker: For meg synes det som om vi kunne gjøre det
tydelig at vi, med henblikk på hele vårt danningsvesen hittil i Forbundsrepublikken, egentlig ikke blir oppdratt til
myndighet. Om du ser klart for deg vårt danningssystems
tredeling i skoler for høybegavede, skoler for såkalt mellombegavede og i svært mange skoler for åpenbart knapt
nok begavede, da er det allerede her i denne enkle kjensgjerningen dannet en bestemt første umyndighet. Jeg tror
at vi ikke kommer til rette med hele spørsmålet om myndighet dersom vi ikke i forveien gjennom opplysning overvinner det falske begrepet om begavelse som bestemmer
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vårt danningsvesen. Som mange lyttere kanskje kjenner
til, har vi for kort tid siden fra Det tyske danningsrådet4
fått utgitt en rapport kalt Begavelse og læring5 med fjorten vurderinger fra psykologer og sosiologer som forsøker
å gjøre det tydelig at begavelse ikke allerede er dannet i
mennesket, men at begavelsens utfoldelse er avhengig av
den challenge som den enkelte utsettes for. Det vil si at
man kan «begave» noen. Ut fra dette blir muligheten for å
fremkalle «læring gjennom motivasjon» hos enhver til en
særskilt form for utvikling av myndighet.
Dertil hører selvfølgelig et skolevesen som ikke fortsetter klassespesifikke ulikheter i sin inndeling, men som
derimot gjennom en overvinnelse av klassespesifikke sperrer i tidlig barndom, på grunnlag av et ytterst differensiert tilbud, gjør utfoldelsen til myndighet praktisk mulig gjennom læremotivasjon. Det vil si, for å tale i gjengs
vokabular, ikke myndighet gjennom en Gesamtschule,6
men myndighet gjennom nedbygging av den overleverte
tredelingen og gjennom et svært differensiert, mangfoldig
utdanningstilbud på alle trinn fra førskolen til den stadige
videreutdanningen, for slik å utfolde myndighet hos den
enkelte. Dette er en prosess som blir om så viktigere, ettersom den enkelte må beholde sin myndighet i en verden
som i særlig grad synes å lede ham på ville veier.
Adorno: Jeg ønsker fra en helt annen side å støtte opp om
det du spesifikt reflekterer over angående et av de viktigste
pedagogiske problemene i Tyskland. Hensikten med vår
samtale er jo mindre at vi skal strides om noe, og det er
da også helt uvisst om kontroverser vil ha særlig varighet,
men mer at vi berører samme spørsmål fra de forskjellige
områdene av erfaringer vi nå engang har hver for oss og
med et eksperimenterende blikk ser hva som kommer ut
av det. Jeg har gjort meg den erfaringen, om jeg får si noe
ganske personlig, at resultatene av min egen innsats, så

fremt det finnes noe slikt, i sannhet ikke har noe som helst
å gjøre med individuell begavelse, intelligens og liknende
kategorier i en slags avgjørende betydning, men mye mer
med det at jeg ved en rekke av heldige tilfeldigheter, som
jeg på ingen måte vil ta æren for og som jeg ikke har noe
ansvar for, ikke på samme vis har vært utsatt for vitenskapens kontrollmekanismer slik det så ofte ellers er tilfellet.
At jeg altså fremdeles risikerer å tenke uoppdagede tanker
som denne overmektige kontrollmekanismen, som heter
universitet, ellers ganske tidlig avvenner de fleste mennesker med på den tiden når de er – som man kaller det – assistenter. Det viser seg dertil at vitenskapen selv gjennom
disse kontrollmekanismene blir så kastrert og steril på de
mest forskjellige områdene, at den da liksom trenger det
som den selv bannlyser for i det hele tatt å berge seg selv.
Hvis det stemmer, ville derigjennom begavelsen, denne
fetisjen som naturlig nok ennå henger nært sammen med
den gamle romantiske genidyrkelsen, bli avskaffet. Det
stemmer også overens med det psykodynamiske funnet
om at begavelse overhodet ikke er et naturanlegg, selv om
man kanskje også vil måtte innrømme et naturlig residuum7 – man må slettes ikke være puritansk her –, men at
begavelse, noe vi ser i forholdet til språket, i evnen til å
uttrykke seg, i alle disse tingene, på sin side i eminent grad
er en funksjon av sosiale betingelser, slik at allerede myndighetens forutsetninger, som et fritt samfunn er avhengig
av, er determinert av samfunnets ufrihet.
Becker: Jeg vil her egentlig ikke nok en gang utbrodere
så å si hele arsenalet som hører til dette. Men man må
si at alt, for eksempel alt det Basil Bernstein8 har sett i
språkutviklingen blant småbarn fra lavere sjikt og som
Oevermann9 deretter har videreutviklet for oss i Tyskland,
ganske tydelig viser at betingelser for livslang umyndighet
kan opprettes allerede i sosialiseringens begynnelse. For
øvrig har jeg også med fornøyelse lyttet til dine selvbiografiske redegjørelser fordi det kanskje ikke er en tilfeldighet
at vi begge i dag befinner oss i vitenskapen, selv om vi ikke
kan oppgi noen typisk utviklingsgang inn i disse vitenskapene, og nettopp derfor er i stand til å diskutere begrepet
myndighet.
Adorno: Ja, nå er det merkverdige ved problemet om
myndighet, hvis vi virkelig ser det i forhold til det pedagogiske saksområdet, at man også i den pedagogiske litteraturen – og det er nå noe i sannhet forskrekkende og svært
tysk – på ingen måte finner den avgjørende stillingtaken
for oppdragelse til myndighet som man burde forutsette.
Jeg har med vennlig hjelp sett meg litt rundt i den pe-
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dagogiske litteraturen om myndighetens problemfelt. Og
i stedet for myndighet finner man der i eksistensialontologisk kledning et begrep om autoritet, om binding, eller
hva alle disse avskyelighetene ellers heter som saboterer
begrepet om myndighet og dermed ikke bare implisitt,
men også helt åpent motarbeider forutsetningene for demokrati. Jeg er av den mening at man må få frem og vise
hvilken muggen luft som selv spørsmålet om myndighet,
som tydeligvis hører hjemme på åndelighetens område,
fremdeles utsettes for i Tyskland.
Der heter det for eksempel i en bok av Ernst
Lichtenstein,10 nemlig Oppdragelse, autoritet, ansvar – refleksjoner om en pedagogisk etikk,11 som – om jeg er riktig
informert – utøver en svært stor innflytelse fremfor alt i
diskusjonen om folkeskolen, på et sted følgende: «Setter
ikke nettopp virkeligheten av et uhyre og raskt forfall i autoritetens mening, ærefrykten, tilliten, troen på en gyldig
ordning, villigheten til å bindes på alle livsområder under
trykk, slik at en positiv, oppbyggende, inntrengende oppdragelse overhodet mange ganger ser ut til å trues?» Jeg vil
slettes ikke oppholde meg ved frasene som Lichtenstein
her varter opp med. Det interessante her, noe som våre
lyttere kanskje også bør notere seg, er at det ikke tales om
bindinger på bakgrunn av en posisjon som man antar og
har grunn til å anta er objektiv sann, slik middelalderens
thomisme fant sin grunn i datidens åndelige ståsted, men
at orden og bindinger av hvilken som helst grunn hevdes å
være av det gode og forsvares helt ubekymret om hvordan
det står til med autonomien, altså myndigheten. Tretti eller førti sider senere føyer Lichtenstein til dette: «Hva betyr
egentlig ‘autonomi’? Bokstavelig talt selvlovgivning, egenlovgivning. Det er allerede noe forvirrende.» Man spør seg,
forvirrende for hvem? «For begrepet heftes […] uunngåelig ved tanken om en absolutt lovgivende suveren fornuft,
som altså også ville kreve å være den eneste målestokken
i oppdragelsen. Denne forutsetningen om ‘det autonome
mennesket’ […] er umulig å følge for de kristne.» Kant var
da vel en kristen. «Men den historiske bevisstheten viste
også at tanken om en pedagogikk ut fra ren fornuft ganske
enkelt er gal. Oppdragelsens mål er ikke tankens grunnsetninger, de er aldri rasjonelt tvingende, allmenngyldige.»
Jeg tror at man filosofisk svært gjerne kan øve kritikk mot
begrepet om den absolutte fornuften og mot illusjonen
om at verden er produktet av den absolutte ånden, men
man vil derfor ikke kunne legge skjul på at bestemmelsen
av hva som er riktig å gjøre, riktig praksis overhodet, ikke
er mulig på annet vis enn gjennom tenkning, og da til og
med ufeilbarlig og insisterende tenkning. Og at kritikk av
idealismen ganske enkelt blandes med avvisning av tenk55
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ning, synes jeg er en avskyelig sofisme som man må bli
kvitt ved å tenne en gnist i denne mugne luften slik at den
muligens eksploderer.
Becker: Jeg vet ikke helt riktig om muggen luft kan eksplodere, men…
Adorno: Jeg tror det er kjemisk mulig. Men om det er
sosialt mulig, vet jeg ikke.
Becker: Spørsmålet går jo hinsides Tyskland og tysk tenkning. For noen år siden spredte det seg i amerikansk media en lykkelig fortelling om at Caroline Kennedy ble «et
stadig mer tilpasset barn». At det å tilpasse gjelder som
det viktigste resultatet ved oppdragelsen av småbarn, er vel
i seg selv en kjensgjerning som skulle få oss til å tenke,
for denne typen pedagogikk oppstod i en verden som er
gjennomgående fjern fra ringvirkningene av den tyske
idealismen.
Adorno: Mer preget av darwinisme enn av Heidegger.
Men resultatene er svært like.
Becker: Akkurat dette ville jeg frem til. Jeg tror at spørsmålet om myndighet riktig forstått er et verdensproblem.
Jeg var i flere uker på befaring i sovjetrussiske skoler. Der
var det uhyre interessant å se hvordan man i et land som
for svært lang tid siden gjennomførte endringer av produksjonsprosessene, i usedvanlig liten grad har endret
ikke-oppdragelsen av barn til myndighet og at det i disse
skolene fortsatt hersker en totalt autoritær undervisningsstil. Det er virkelig et interessant fenomen, hvordan oppdragelsen til umyndighet behersker verden nå som før,
selv om opplysningstiden jo i en viss tid har pågått, og
selv om det sikkert ikke bare hos Kant, men også hos Karl
Marx finnes noe som taler imot denne oppdragelsen til
umyndighet.
Nå var det noe som forbauset meg ved sitatet du brakte
på bane tidligere, nemlig påstanden om at forestillingen
om det autonome mennesket er umulig for de kristne. Det
er jo interessant at hele den kristne reformbevegelsen fra
den bekjennende kirken til konsilet i tiltakende grad dreier
seg om den såkalt myndige kristne. Vi kan her sikkert nok
ikke trekke inn de teologiske problemene. Men det er vel
likevel bare å slå fast at det i begge kirker i dag finnes en
teologisk fortolkning som tar begrepet myndighet like alvorlig som hos Kant, og som ut fra dette faktisk på massivt
vis stiller spørsmål ved den nedarvete strukturen til begge
kirker.
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Adorno: Det er sikkert tilfelle. Kants eget skrift vitner om
dette, ettersom han uttrykkelig taler om at det innenfor
kirken på hans egen tid ligger muligheter for myndighet
slik han forstår det. Men du har for så vidt helt rett i at
myndighetens problem ikke er et tysk problem alene, men
et internasjonalt. Og, som man godt kan tilføye, et som
når langt utover de politiske systemenes grenser. I Amerika
er det nå virkelig slik at to ulike fordringer umiddelbart
kolliderer med hverandre: På den ene siden fordringen om
kraftfull individualisme som ikke lar seg diktere av noe,
på den andre siden ideen kommet fra darwinismen via
Spencer12 om tilpassing, altså adjustment, som jo for en
tretti til førti år siden rett og slett ble til et trylleformular
og som med en gang holder igjen og begrenser den samme uavhengigheten som proklameres i samme åndedrag.
Dette er en motsigelse som for øvrig varer tvers gjennom
hele borgerskapets historie. At så forskjellige typer ideologier som den pragmatiske vulgærideologien i Amerika og
den heideggerske filosofien i Tyskland overensstemmer i
ett og samme punkt, nemlig forherligelsen av heteronomi,
er en bekreftelse av teorien om ideologier i og med at selv
åndelige bilder, som innholdsmessig skarpt motsier hverandre, plutselig makter å stemme overens med hverandre
gjennom samfunnsmessige tilknytninger, altså gjennom
det de vil opprettholde eller forsvare. Slik er overensstemmelsene mellom den vestlige positivismen og det som er
igjen av den tyske metafysikken ikke mindre enn forskrekkende. Egentlig viser nettopp disse overensstemmelsene til
en bankerotterklæring av filosofien rett og slett.
Becker: For øvrig var det noe annet ved den passasjen du
leste som slo meg. Er det egentlig riktig at vi setter denne
formen for autonomi som motbegrep til autoritet? Må vi
ikke se dette forholdet på en noe annen måte?
Adorno: Jeg tror overhodet at man med autoritetsbegrepet
allerede legger til rette for et visst ugagn. Nettopp jeg, som
alt tatt i betraktning er vesentlig ansvarlig for Authoritarian
Personality13 – jeg mener altså ikke for fenomenet som der
behandles –, har en viss rett til å henvise til dette. For det
første er autoritet selv vesentlig et sosialpsykologisk begrep, som selv ikke uten videre karakteriserer den sosiale
virkeligheten. Deretter finnes det noe slikt som saksautoritet – altså det faktum at ett menneske forstår en sak bedre
enn et annet menneske –, som man ikke ganske enkelt kan
feie av bordet. Begrepet autoritet oppnår derimot sin stillingsverdi innenfor den sosiale konteksten der det oppstår.
Men jeg vil si noe enda mer spesifikt om dette, da du
nettopp trakk frem punktet om autoritet; noe som har å

gjøre med sosialiseringsprosessen i tidlig barndom og som
dermed altså, ville jeg nesten si, har å gjøre med skjæringsfeltet mellom sosiale, pedagogiske og psykologiske kategorier. Måten man – psykologisk talt – blir til et autonomt,
altså myndig, menneske er ikke ganske enkelt det å sparke
ut enhver form for autoritet. Empiriske undersøkelser i
Amerika, slik min avdøde kollega Else Frenkel-Brunswik14
gjennomførte, har vist nettopp det motsatte, nemlig at såkalt skikkelige barn i voksen alder heller ble til autonome
og opponerende mennesker, til forskjell fra refraktære15
barn som i voksen alder drakk øl rundt samme bord som
sine lærere og utbasunerte de samme talene. Prosessen er jo
den at barn – Freud betegnet dette som normal utvikling
– allment identifiserer seg med en farsfigur, altså med en
autoritet som de internaliserer, gjør til sin egen, og så i en
svært smertefull prosess som ikke lykkes uten arr, erfarer
at faren, farsfiguren, ikke tilsvarer jeg-idealet som de har
lært fra ham, og deretter løsriver seg fra dette og først på
denne måten i det hele tatt blir til myndige mennesker.
Autoritetens moment mener jeg er forutsatt som et genetisk moment i myndiggjøringsprosessen. Det må likevel
for enhver pris ikke misbrukes til å forherlige og fastholde
dette stadiet, for hvis det forblir med dette, da resulterer
det ikke kun i psykologisk forkrøpling, men også i umyndighetens fenomener i betydningen syntetisk fordumming, som vi i dag kan konstatere på alle bauger og kanter.
Becker: Jeg tror det er viktig at vi her holder fast på at løsrivningsprosessen fra denne autoriteten er nødvendig, men
at det å finne identitet uten møtet med autoritet likevel
ikke er mulig. Dette har en hel rekke svært komplekse og
tilsynelatende selvmotsigende konsekvenser for oppbyggingen av vårt danningsvesen. Det betyr at det ikke kan
finnes en meningsfull skole uten lærere, men på den andre
siden at lærerne må være klar over at deres hovedoppgave
består i å gjøre seg selv overflødige. Denne sameksistensen
er såpass vanskelig fordi dagens omgangsformer bærer den
faren i seg at læreren opptrer autoritært og at elevene vil
overse ham. Det vil si at så å si hele denne prosessen, som
du nettopp har skildret, i praksis blir ødelagt gjennom en
falsk konfrontasjon. Resultatet er da en skinnmyndighet
hos elevene som ender opp i overtro og avhengighet av alle
mulige manipuleringer, men bare ikke i myndighet.
Adorno: Dette ville jeg fullt og helt være enig i. Man kan
kanskje i dag fremdeles se umyndighetens problem i et annet aspekt, som kanskje ikke er så kjent. Man sier allment
at samfunnet, med Riesmans16 ord «styres utenfra», at det
er heteronomt, og man antar dermed enkelt nok, slik også
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Kant på liknende vis sier i sitt skrift, at menneskene mer
eller mindre motstandsløst sluker det som den overveldende tilværelsen lar komme til syne for dem og dertil også
hamrer inn i dem, som om det som nå engang er, også
må være.
Jeg sa tidligere at identifikasjonens og løsrivningens
mekanismer aldri skjer uten arr. Jeg vil uttrykkelig anvende dette også på selve begrepet identifikasjon. Våre lyttere
har sikkert alle hørt noe om rollebegrepet som i dagens
sosiologi har spilt så stor rolle siden Merton17 og fremfor
alt siden Talcott Parsons,18 uten at mennesker allment blir
gjort oppmerksomme på at rollebegrepet selv, som jo er
hentet fra teatret, bare forlenger menneskets u-identitet
med seg selv. Det vil si at dersom rollen blir gjort til en
sosial målestokk, så blir det også slått fast for evig at menneskene ikke er det som de selv er, altså at de er uidentiske.
Jeg finner den normative vendingen som rollebegrepet har
tatt avskyelig, og man må møte denne med all kritikk.
Men fenomenologisk, altså som beskrivelse av et faktisk
forhold, ligger det noe her. Det synes for meg som om de
fleste menneskers identifikasjoner med over-jeg’et, som de
fullbyrder og deretter ikke klarer å bli kvitt, samtidig også
alltid er mislykket. Altså at såpass utallige mennesker internaliserer den undertrykkende, brutale og dominerende
faren, men uten at de kan få til denne identifikasjonen
fordi også motstanden er for sterk. Og nettopp fordi identifikasjonen mislykkes for dem, fordi det finnes utallige
voksne som egentlig bare spiller den voksne som de aldri
helt har blitt, må de også overspille sin identifikasjon med
slike forbilder, overdrive, slå seg på brystet, snakke med
voksenstemmer, bare for å gjøre den rollen de egentlig har
mislykket i troverdig overfor seg selv og andre. Jeg tror at
akkurat denne mekanismen til umyndighet også er å finne
blant visse intellektuelle.
Becker: Jeg ville også tro ikke bare blant intellektuelle;
hvis vi anvender rollebegrepet så å si på tvers gjennom hele
spekteret av samfunnet, ville vi støte på ganske like forhold i alle samfunnssjikt. Ta for eksempel situasjonen i et
yrke der den enkelte arbeider, lærling, ansatte, spiller roller
når han ikke er tilfreds med sin egen situasjon, roller som
kommer frem i alle mulige sammenhenger. Jeg tror at vi,
dersom vi overfører følgene av myndighetens nødvendighet til hele arbeidsprosessen, svært raskt vil måtte komme
til svært grundige endringer i hele vår yrkesutdanning. La
meg nok en gang vise til Danningsrådet og til de nylig utgitte anbefalingene om lærlingeutdanningen. Det faktum
at vi i Tyskland fremdeles har en lærlingeutdanning, som
– hvis vi ser bort fra noen få ganske fremragende storbetomas stølen

57

Artikkel

drifter – egentlig stammer fra en førindustriell tid, fører
faktisk til at vi foreviger former av umyndiggjøring og at
utdanningen på arbeidsplassen, hele det såkalte ‘on the job
training’, praktisk sett blir til gjennom dressur, i alle fall
svært ofte, og at vi for eksempel i dagens for lengst påkrevde omskolering av landbruk eller bergverk og så videre,
alle sammen ting som spiller en stor rolle med hensyn til
tall, står foran den vanskeligheten at vi nok tilbyr bestemte
saksorienterte utdanninger, men hele tiden mislykkes med
dette tilbudet fordi vi ikke samtidig også kan formidle
autonomi, eller i det minste ikke gjør det. For eksempel,
hvis noen som hittil har bedrevet bokføring nå blir overflødig med innføring av maskiner og skal videreutdannes
til programmerer, blir det viktig at han ikke bare lærer det
han må gjøre, men at han også så å si får formidlet en
annen orienteringshorisont, en annen tankedimensjon. I
tillegg vil det for eksempel være nødvendig at han kanskje
lærer et fremmedspråk, selv om han slettes ikke behøver
det, for derigjennom vil en annen erfaringshorisont oppstå for ham. Denne kombinasjonen av umiddelbar utdanning med orienteringshorisont er noe som i praksis fortsatt
mangler i hele vår yrkesmessige videreutdanning, og som
jeg derfor anser som såpass betydningsfull ettersom appellen til myndighet i en verden som dagens nesten kan være
en maskering for å bli holdt umyndig, og fordi det er viktig å oversette muligheten for myndighet til de konkrete
utdanningsforholdene.
Adorno: Ja, det er sikkert også et moment som spiller
en rolle. Jeg vil uansett, uten å gjøre krav på å kunne bedømme denne sektoren sikkert, legge til at det til myndighet hører en viss fasthet i jeg’et, i jeg-bindingen, slik
som det fremstilles i modellen av det borgerlige individet.
Muligheten som på mange vis fremmes i dag og som – må
jeg tilstå – er uunngåelig, er snarere det å omstille seg i stadig vekslende situasjoner enn det å danne et fast selv, noe
som, om jeg ikke tar feil, på en svært problematisk måte
harmonerer med fenomenet jeg-svakhet kjent fra psykologien. Om det virkelig kommer myndigheten til gode at
mennesker ikke lenger finner stabilitet i en forestilling om
eget yrke, og altså relativt lett, som man sier, kan omstille
seg og sette seg inn i ting, eller om de samme menneskene
viser seg som umyndige når de om søndagen mister besinnelsen på sportsarenaen, vil jeg i det minste holde åpent
som problem.

Illustrasjon av Caroline Løvhaug Harrison
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Becker: Jeg mener ikke at jeg behøver å gjøre deg oppmerksom på opplysningens dialektikk, men vil bare si at
det samme forløpet som gjør myndighet mulig gjennom
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frigjøring, naturligvis også truer frigjøringens følger med
jeg-svakhet eller faren for jeg-svakhet.
Adorno: Ja, denne faren er usedvanlig alvorlig. Jeg tror at
vi med dette egentlig kommer til det kritiske punktet ved
vår diskusjon. I Kants skrift, som jeg tok utgangspunkt i,
ga han på spørsmålet «Lever vi nå i en opplyst tidsalder?»
følgende svar: «Nei, men i en opplysningens tidsalder.»
Med dette bestemte han altså myndighet ikke som en statisk, men ganske konsekvent som en dynamisk kategori,
som tilblivelse og ikke som noe værende. Om vi i dag fortsatt på samme vis kunne si at vi lever i en opplysningens
tidsalder, er svært tvilsomt stilt overfor det ubeskrivelige
trykket som utøves på menneskene bare gjennom verdens
innretning og planmessige styring også av den indre sfæren gjennom kulturindustrien i videste forstand. Hvis man
ikke vil anvende ordet ‘myndighet’ som en hul frase, slik
den herskende klassen setter bindinger opp imot myndighet, da må man vel først virkelig se de ubeskrivelige vanskelighetene som står mot myndigheten i denne innretningen av verden. Og jeg tror vi nok bør si noe om dette.
Grunnen til dette er naturligvis den sosiale motsetningen som ligger i det at samfunnets innretning, som vi lever under, nå som før er heteronom, det vil si at ikke noe
menneske i dagens samfunn virkelig kan eksistere slik det
selv bestemmer; at samfunnet, så lenge det forholder seg
slik, former menneskene gjennom utallige formidlingsinstanser og kanaler således at de sluker og aksepterer alt
innenfor denne heteronome formen som deres bevissthet
har tatt. Dette rekker da helt naturlig også inn i institusjonene, inn i diskusjonen om den politiske undervisningen
og liknende spørsmål. Myndighetens egentlige problem i
dag er om og hvordan man – og hvem dette ‘man’ er, er jo
også igjen et stort spørsmål – kan motvirke.
Becker: I denne sammenhengen synes det for meg som
om en av de viktigste oppgavene i skolereformen er avskaffelsen av danning etter en fast kanon og erstatningen av
denne kanon gjennom et svært allsidig stoff, altså en skole
– som vi teknisk sier det – med bredt differensiert valg av
fag og utstrakt indre differensiering innenfor de enkelte
fagene. Hele dette «myndighetsspilleriet» som har funnet
sted i slike ting som elevers sedvanlige medvirkning, vil få
en ganske annen stillingsverdi dersom elevene enkeltvis og
som gruppe selv får medvirke i bestemmelsen av læreplan
og utvalg av stoff, og på denne måten ikke bare blir mer
motivert til å lære, men også gjort vant med at det som
skjer i skolen er en følge av deres beslutninger og ikke av
bestemmelser gitt i forveien. Jeg er ganske klar over at man
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naturlig nok, dersom man anvender det på en tilsvarende
måte, også kan bygge dette systemet opp som en skinnfasade og i virkeligheten anvende det som et teknokratisk
utvelgingsinstrument. Jeg tror likevel ikke at det behøver
å gå den veien. For meg virker det som om det ligger en
skikkelig kjerne i de ofte forvirrete tilsynekomstene av
elevopposisjon, som man måtte – jeg vil ikke si ‘fange opp’
– men som man måtte gi det riktige svaret at man her gir
de elevene som vil være med på å bestemme, sjansen til å
medbestemme innholdet i deres egen løpebane på skolen.
Adorno: For meg virker det, hvor mye alt dette enn er
å strebe mot, som om det blir for mye hengende igjen i
skolens institusjonelle rammer. Med fare for at du kommer til å skjelle meg ut for å være filosof, hvilket jeg nå
engang er, vil jeg si at den gestalten som myndighet i dag
konkretiserer seg i, noe som jo ikke uten videre kan forutsettes i og med at den først overhodet måtte opprettes på
alle steder i våre liv, at altså den eneste virkelige konkretisering av myndighet består av at de få mennesker som er
i stand til det, med all energi medvirker til at oppdragelse
er en oppdragelse til motsigelse og til motstand. Jeg kunne
tenke meg at man i øverste trinn på høyere skoler, men
sannsynligvis også på folkeskolen, sammen gikk og så på
kommersielle filmer og ganske enkelt viste elevene hvilket
bedrag som ligger der, hvor forløyet det er; at man på et
liknende vis immuniserer dem mot visse morgenprogrammer, slik de fremdeles finnes på radio, der det tidlig på
søndag spilles lystig musikk for dem som om vi, som man
sier så vakkert, lever i en ‘lykkelig verden’, for øvrig en
sann angstforestilling; eller at man leser et ukeblad med
dem og viser dem hvordan de der tas med ut på tur ved å
utnytte deres lystbehov; eller at en musikklærer, som ikke
kommer fra ungdomsmusikkbevegelsen, analyserer slagere
og viser dem hvorfor en slager eller hvorfor også for min
del et stykke fra musikkbevegelsen objektivt uten sammenlikning er mye dårligere enn en kvartettsats av Mozart
eller Beethoven eller et virkelig autentisk stykke fra den
nye musikken.19 Slik at man rett og slett først forsøker å
vekke bevisstheten om at menneskene støtt og stadig blir
bedratt, for umyndighetens mekanisme er i dag det planetarisk opphøyde mundus vult decipi,20 at verden vil bli bedratt. At disse sammenhengene ble bevisst for alle, kunne
man kanskje oppnå i betydningen av immanent kritikk,
ettersom ikke noe normalt demokrati kan prestere å være
eksplisitt mot en slik opplysning. Og det selv om jeg svært
godt kan se for meg filmindustriens lobby, som med en
gang ville være på plass i Bonn om man forsøkte seg på
den slags, og som ville erklære at man på denne måten på
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den ene siden ville bedrive ensidig verdensanskuelig propaganda, og på den andre siden skade filmindustriens viktige økonomiske interesser, som er så viktige for den tyske
handelsbalansen. Disse tingene måtte alle tas hensyn til i
en reell prosess som fremmer myndighet.
Becker: Hvorved man fremdeles ikke vet om de på dette
viset avslørte filmene tross alt ikke utstråler en riktig betydelig tiltrekningskraft, på grunn av de underjordiske motivene du vel er svært fortrolig med, slik at filmindustrien
fra sin side kanskje snarere er tilbøyelig til å se avsløringsprosessen som en form for reklame enn å uskadeliggjøre
den fra begynnelsen av.
Adorno: Man kan likevel gjøre dem uspiselige21 overfor de
unge. Hver epoke har uttrykk som er passende for den. Og
mange av disse uttrykkene, som ‘sviskefilm’ eller ‘å gjøre
uspiselig’ er svært gode. Jeg ville på det sterkeste ta til orde
for en slik oppdragelse til ‘å gjøre uspiselig’.
Becker: Jeg ville gjerne berøre nok et spørsmål som i
denne sammenhengen stadig uroer meg. La oss for et øyeblikk se for oss at vi gjorde alt det vi her og nå har drøftet:
Vi ville da ha et differensiert skolesystem der bredden i
tilbud medførte tilsvarende læremotivasjon, der det ikke
foregikk utvelging etter falske begreper om begavelse, men
befordring ved å overvinne tilsvarende sosiale hindringer
gjennom kompensatorisk oppdragelse og så videre, og vi
kunne på dette viset så å si avklare visse grunnforutsetninger for myndighet, og vi ville gjøre liknende ting i yrkesutdanningen. Spørsmålet som blir stående igjen, er om
ikke, selv om alt dette skjer, det på dette viset opplyste,
kritisk bevisstgjorte mennesket da likevel på et bestemt vis
er fjernstyrt i måten det forholder seg på og i sin tilsynelatende myndighet likevel ikke er autonom i den forstand
som man forestilte seg det en gang i opplysningens begynnelse. Jeg tror slettes ikke at det er en innvending mot alt
det vi her har snakket om. Men det er så å si en formaning til forsiktighet overfor optimismen som muligens er
forbundet med dette. Jeg har bare lyst til å si at også dette
myndige mennesket, det har du selv tidligere henvist til,
fortsatt står i fare for å bli umyndig.
Adorno: Denne faren vil jeg ettertrykkelig understreke.
Og den ganske enkle grunnen til det er ikke bare at samfunnet, slik det er, holder menneskene umyndig, men også
at ethvert alvorlig forsøk på å bevege det mot myndighet –
ordet ‘oppdragelse’ unngår jeg med hensikt – er utsatt for
ubeskrivelig mostand, og at alt det slette i verden med en

gang finner sine beredte forsvarere som vil bevise overfor
en at nettopp det man dermed vil, for lengst allerede er foreldet eller ikke mer aktuelt eller utopisk. Jeg ønsker helst å
avslutte samtalen med at vi får våre lyttere til å tenke over
det fenomenet som nettopp i endringsviljens iver er altfor
lett å fortrenge, nemlig at forsøk på virkelig å gripe inn og
endre et eller annet partikulært område av vår verden med
en gang er utsatt for det beståendes overveldende kraft,
og synes å være dømt til avmektighet. Den som vil endre,
kan det sannsynligvis overhodet bare hvis han lar denne
avmakten selv og sin egen avmakt bli til et moment i det
han tenker og kanskje også i det han gjør.
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NOTER
Til grunn for oversettelsen ligger Theodor W. Adorno, «Erziehung
zur Mündigkeit», i Erziehung zur Mündigkeit. Vorträge und Gespräche
mit Hellmut Becker 1959-1969, red. Gerd Kadelbach. Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 1970, 133-147. Dette er den siste av en rekke radiosamtaler mellom filosofen Adorno og pedagogen Becker. Samtalen
ble kringkastet i Hessischer Rundfunk den 13. august 1969, kort etter
Adornos død. Da det dreier seg om en transkripsjon, bærer teksten preg
av den typen improviseringer som kjennetegner muntlig utveksling av
tanker. Disse kan tidvis virke underlige, men det er ikke gjort forsøk på
å forbedre eller pynte på det som faktisk sies. Ett unntak: Adorno og
Becker er dis på tysk, noe som er endret til dus for å gjøre teksten mer
naturlig på vår tids norsk. Alle sluttnoter er oversetterens.
2
Immanuel Kant, «Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?», i
Werkausgabe, bd. XI, red. Wilhelm Weischedel. Frankfurt: Suhrkamp,
1977, 53-61.
3
Siegesallee: Bulevard gjennom Tiergarten i Berlin opprettet av Wilhelm
II og pyntet med statuer av heroiske skikkelser fra tysk historie.
4
Der deutsche Bildungsrat: Kommisjon nedsatt av føderasjon og delstater for å samordne (ut)danningspolitikken i Forbundsrepublikken.
Den var i virke fra 1966 til 1975.
5
Heinrich Roth (red.). 1969, Begabung und Lernen. Ergebnisse und
Folgerungen neuer Forschungen. Stuttgart: Klett.
6
Gesamtschule: En form for enhetsskole som skiller seg fra det i
Tyskland utbredte systemet med parallellskoler.
7
Det vil si avleiring eller levning.
8
Basil Bernstein (1924-2000): Engelsk utdanningssosiolog særlig kjent
for sin sosiolingvistiske teori om språkkoder.
9 Ulrich Oevermann (1940-): Tysk utdanningssosiolog med blant annet
sosialiseringsteori som hovedfelt.
10
Ernst Lichtenstein (1900-1971): Tysk protestantisk pedagog.
11
Ernst Lichtenstein. 1967, Erziehung, Autorität, Verantwortung.
Reflexionen zu einer pädagogischen Ethik. Ratingen: Henn.
12
Herbert Spencer (1820-1903): Engelsk moralfilosof som forente utilitarismen med Darwins utviklingslære.
13
Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson &
R. Nevitt Sanford, The Authoritarian Personality. New York: Harper &
Brothers, 1950.
14
Else Frenkel-Brunswik (1908-1958): Østerriksk-jødisk psykolog som
gjorde banebrytende arbeid innenfor autoritetsstudier.
15
Det vil si, ulydige, uskikkelige.
16
David Riesman (1909-2002): Amerikansk sosiolog og forfatter av The
Lonely Crowd (1950), en innflytelsesrik studie av konformisme i det
amerikanske samfunnet.
17
Robert K. Merton (1910-2003): Amerikansk sosiolog med særlig
interesse for forholdet mellom vitenskap og samfunn.
18
Talcott Parsons (1902-1979): Amerikansk sosiolog mest kjent for sine
arbeider om samfunnets strukturer.
19
Adorno tilhørte en periode før andre verdenskrig kretsen rundt Alban
Berg og Arnold Schönberg, og komponerte selv stykker i ånden til Die
neue Musik.
20
Mundus vult decipi: Fra det latinske uttrykket «Mundus vult decipi,
ergo decipiatur» («Verden vil bedras, la den så bli bedratt»).
21
Uttrykket her er «madig machen» som direkte oversatt betyr «å gjøre
full av mark», men som også kan oversettes med «å snakke nedsettende
om noen». Gitt konteksten synes det riktigst å gjengi dette som «å gjøre
uspiselig».
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