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j.f. vogelaar
trefwoorden over kunst in het kapitalisme
Men moet de werkelike druk nog drukkender maken, door er het bewustzijn
van die druk aan toe te voegen, de schande nog schandeliker maken door
haar te publiceren... Men moet deze versteende verhoudingen tot dansen
dwingen doordat men ze hun eigen melodie voorzingt!
Marx
Dit boek komt niet uit de lucht vallen. Het werd gemaakt met de bedoeling materiaal
te verschaffen voor degenen die met kunst te maken hebben, maar op allerlei vragen
stuiten m.b.t. haar maatschappelike funktie en werkingsmogelikheden omdat zij zelf
gekonfronteerd worden met maatschappelike realiteiten. De beweging onder studenten,
arbeiders en intellektuelen die in het midden van de 60-er jaren is ontstaan heeft geen
enkel gebied ongemoeid gelaten, ook niet het gebied van de kunst.
In deze fase echter van een door en door georganiseerde kapitalistiese maatschappij
is elke ongeorganiseerde, louter individuele vorm van verzet gedoemd tot mislukken;
zie de neergang van het studentenprotest in zijn vroegere anti-autoritaire vorm en de
kortstondigheid van kunstenaars-revolten. Openlike konflikten ontstaan en worden
min of meer toegelaten daar waar ze geen bedreigende konsekwenties voor de vitale
delen van het produktiesisteem hebben. De verschuiving van konflikten naar perifere
zones, zoals onderwijs, gezin, kultuur betekent niet dat het zware konfliktpotentieel
verdwijnt. Het wordt verplaatst en in mootjes verdeeld zodat het niet meer bij machte
is werkelike omwentelingen te initiëren. De konflikten die dan ontstaan hebben
grotendeels een kompenserende funktie, zowel psychologies als sociaal. In dat licht
kunnen zelfs overheids-
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funktionarissen orakelen dat zonder zulke konflikten maatschappelike vooruitgang
niet mogelik is. Zij kunnen het weten. De kern echter van de kapitalistiese
maatschappij, haar specifieke produktiewijze en de daarop afgestelde
samenlevingsvormen, wordt door deze exterritoriale konflikten nauwelijks of niet
aangetast zolang deze zich niet uitbreiden tot sociale klassen die in opstand komen
en zolang de oppositionelen zelfs niet in potentie massaas voorstellen. Dit geeft
meteen de grenzen aan van elke aktiviteit vanuit de kunst; daarbij kunnen pretenties
niet de plaats van realiteit innemen. Wanneer de bedoeling is kunst te beoordelen
naar de mate waarin ze een hulpmiddel kan zijn tot bevrijding, is de konsekwentie
hieruit dat het uiteindelike belang niet in de kunst ligt maar erbuiten, bij degenen
voor wie ze een middel tot politieke emancipatie zou kunnen zijn. Dit betekent dat
de kunst niet alleen een nieuw publiek zal moeten zoeken maar ook zichzelf zal
moeten herzien. De politieke kwaliteit van de zo gedefinieerde kunst hangt af van
de verbinding van de emancipatoriese mogelikheden van kunst met de praktijk van
verandering op ekonomies, politiek en sociaal nivo. Dit perspektief moet het mogelik
maken te ontkomen aan de fatale arbeidsdeling tussen hoofd- en handarbeid die zich
zelfs herhaalt in de arbeidsdeling tussen omvormende aktiviteiten op kultureel gebied
en die in het direkte produktieproces. Het is in dit verband goed te herinneren aan
wat Marx in het Vorwort zur Kritik der politischen Oekonomie over de bovenbouw
zegt, nl. dat ze niet louter de uitvoerder is van de materiële basis, maar het strijdtoneel
waarop de mensen zich de konflikten van de basis bewustworden en deze uitvechten1..
Dit boek met teoretiese opstellen wil materiaal bieden voor een fundering van
aktiviteiten die verband houden met estetiese en kulturele fenomenen, gezien als
onderdelen van een algemene politieke kontekst. Materiaal, geen uitgewerkte teorie.
Het doel is niet zozeer dat dezelfde kunst die objekt is van de gangbare kunstteorieën
beter geïnterpreteerd wordt, maar dat de benaderingswijze en het kennis-
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belang van deze kunstteorieën bekritiseerd worden, dat de vraag gesteld wordt wát
geïnterpreteerd wordt, waarom en voor wie; dat dezelfde vraag aan de producenten
van kunst gesteld wordt; dat in de teorieën over kunst en in de kunstwerken zelf
onderzocht wordt hoe maatschappelike tegenspraken konkreet in de specifieke vormen
tot uitdrukking komen.
Wat de verschillende auteurs gemeenschappelik hebben is hun metodies
uitgangspunt. Stuk voor stuk proberen ze vanuit een marxisties perspektief de
materiële herkomst van kunstprodukten te definiëren.
De opstellen werden uitgekozen met het oog op hun mogelike aktualiteit2.. Gezien
de nederlandse situatie waar het wetenschappelik marxisme nog steeds voor slechts
kleine groepen een hanteerbare metode vormt, en een materialistiese kunstteorie dus
zoveel problemen te meer oproept, lijkt het mij terecht in deze bundel weinig literatuur
te hebben opgenomen die de laatste jaren geschreven is, maar vooral oudere teksten
die vaak de diskussiestof en grondslag vormen van recente literatuur en daarom deze
toegankeliker kunnen maken.

1. Materialistiese teorie over basis en bovenbouw
Het uitgangspunt van een materialistiese maatschappijteorie en ook van een
materialistiese kunstteorie3. is dat iedere menselike aktiviteit te beschouwen is als
een aktiviteit van de maatschappelik bepaalde mens, dus ieder produkt geheel en al
produkt van menselike arbeid. Ook het kunstwerk. De geschiedenis van de mens is
de geschiedenis van de toeeigening door de mens van de natuur waartoe ook zijn
natuurlike vermogens behoren. Dit toeëigeningsproces vindt van meetafaan plaats
in een maatschappelike vorm. Deze wijze waarop de samenleving georganiseerd is
staat in dienst van de materiële produktie, bepaalt in hoge mate het produktieproces,
geeft de richting aan of remt bepaalde ontwik-
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kelingen af. De verhoudingen tussen mensen zijn zodoende steeds afhankelik van
hun materiële produktie. Het dialektiese van de materialistiese metode bestaat hierin,
dat ze deze geschiedenis niet ziet als een rechtlijnig proces volgens bepaalde
natuurwetmatigheden, dus als een automatiese vooruitgang, maar als een ontwikkeling
van tegenstellingen tussen de ontplooiing van alle menselike vermogens en de
barrières die deze ontplooiing verhinderen of in bepaalde banen leiden, m.n. de
bezitsverhoudingen die de maatschappelike organisatie tot in alle onderdelen hun
stempel opdrukken.
Zoals de verhoudingen tussen mensen afhankelik zijn van de plaats die de
individuen innemen in het produktieproces, zijn ook de denkbeelden, behoeften en
fantasieën die zij hebben hiervan afhankelik. Zij die ekonomiese macht bezitten
beheersen ook het denken, ook al vindt deze overheersing plaats via vele omwegen
en ‘vertalingen’ zodat de bewustzijnsvormen een volkomen ‘natuurlik’ aanzien
krijgen en tot het wezen van de mens schijnen te behoren.
In tegenstelling tot de persoonlike afhankelikheidsverhoudingen van het feodale
tijdperk, waarin de individuen als vertegenwoordigers van kasten of standen tegenover
elkaar stonden, zijn in de burgerlike warenproducerende maatschappij de relaties
tussen de mensen zakelike afhankelikheidsrelaties, relaties via de produkten die ze
met elkaar ruilen. ‘De abstraktie of idee is echter niets anders dan de teoretiese
uitdrukking van de materiële verhoudingen die de individuen beheersen.’ (Marx,4.).
Hoe kan men nu in dit algemene perspektief de plaats van kunst definiëren? Kunst
is prakties van oorsprong. In de vroegste geschiedenis5. was ze een magies instrument
dat een praktiese funktie vervulde, gericht op direkte ekonomiese doeleinden, - het
kunstwerk had nog zo goed als geen simboliese vervangingsfunktie. Zoals men bij
Benjamin6. kan lezen vindt er op een bepaald moment in de geschiedenis een
aksentverschuiving plaats van de magiese funktie naar
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de esteties-representatieve: een kunstwerk wordt gemaakt om tentoongesteld te
worden.
Deze ontmytologiseringstendens in de kunstgeschiedenis - die vooral geforceerd
werd door techniese vernieuwingen in de diverse kunsttakken - heeft weliswaar tot
gevolg dat de emancipatoriese funktie naar de voorgrond gedrongen wordt (bv. de
boekdrukkunst maakte in principe het geschreven woord voor grote groepen
toegankelik) maar van de andere kant roept dit tegelijkertijd reakties op bij de leidende
maatschappelike groeperingen die deze tendens mobiliseren of afremmen in de
richting van hun belangen. De kultiese, magiese autoriteit van het unieke kunstwerk
wordt vernietigd door de ontwikkeling van de techniese reproduktietechnieken in de
periode dat ook de produktie van goederen voor de markt de produktiewijze bij
uitstek van het kapitalisme wordt en het is niet voor niets dat deze
reproduktiemogelikheden die de kunst onttrokken aan het eksklusieve gebruik van
de vorstelike opdrachtgevers en bereikbaar maakten voor een breder publiek, ten
nauwste samenhangen met het ontstaan van proletariese massabewegingen. De
massale toegang tot kunst, en in het algemeen tot kulturele vorming en onderwijs,
is echter geblokkeerd door de kapitalistiese eigendomsverhoudingen: de ontwikkeling
van de kunsten als techniese media werd onderdeel van een industrie; alle vormen
van kommunikatie en openbaarheid werden meer en meer aangewezen op de markt.
De politieke werking werd omgekeerd, tegen de massaas. Teneinde dat te bereiken
moest de materieel geworden kunstproduktie weer gesakraliseerd worden. Dit is het
dubbelzinnige in het politieke karakter van de gemonopoliseerde kultuurindustrie:
aan de ene kant zijn door de ontwikkeling van reproduktiemetoden en techniese
produktiewijzen mogelikheden ontstaan voor grotere groepen om toegang tot de
receptie van kunst te krijgen én tot de produktie van kunst zodat ze kollektief subjekt
ervan zouden kunnen worden en de kunsttechnieken als maatschappelik instrument
zouden kunnen gebruiken, aan de andere kant is de realiteit hieraan tegen-
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gesteld, blijven de massaas geheel en al objekt van de kultuurindustrie, zoals ze
objekt zijn van de ekonomiese en politieke vooruitgang.
Dit zou men het schuldkompleks van de hele kunst kunnen noemen, waar geen
enkele kultuurproducent vrij van is. De kollektiveringsmogelikheden van een massale
reproduktie van kulturele goederen is alleen gerealiseerd in kapitalistiese vormen:
de amusementsindustrie.
Zoals de kunst heeft de hele kultuur zich ontwikkeld uit het ambachtelike tot het
kompleks van geestelike aktiviteiten en instituties als hoedanig kultuur nu begrepen
wordt, waarbij kultuur als tegengesteld wordt gezien aan arbeid. Dit onderscheid is
terug te vinden in de arbeidsdeling tussen handarbeid en hoofdarbeid7.. De vorm van
denken is een uitdrukking van de materiële basis, de specifieke organisatie van
produktie en samenleving. Dat wil echter niet zeggen dat het bewustzijn identiek is
aan het maatschappelike zijn. Het is er een funktie van en kan als zodanig zelfs het
tegenbeeld ervan vormen. Zo is de ideologie van het kapitalisme samengesteld uit
ideeën als gelijkwaardigheid en gelijkheid van iedereen, vrijheid van ieder individu
of hij nu de bezitter is van alleen zijn arbeidskracht of de bezitter van
produktiemiddelen. De rechtvaardigingsfunktie van ideologie bestaat dan hieruit,
dat ze een identiteit van deze ideeën met de realiteit suggereert.
Om de omkering van de produktiekrachten tegen de producenten en
belanghebbende gebruikers in door te zetten moet deze in de hoofden van de mensen
omgewerkt worden tot een positief beeld: de maatschappelike ontwikkeling zou ten
goede komen aan iedere burger. Informatiemedia en allerlei kunstvormen laten zich
gebruiken om dit valse bewustzijn onder woorden en beelden te brengen en in
eindeloze variaties te herhalen.
Deze rechtvaardigingsfunktie kan des te beter vervuld worden naarmate de
ekonomiese realiteit en ‘de wereld van het denken’, ekonomie en politiek, arbeid en
vrije tijd, handarbeid en hoofdarbeid meer van elkaar gescheiden worden. Dit
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kan echter niet verhullen dat de basis van alle ideologiese verschijnselen, waaronder
de kunst, een materiële is. Het is daarom zo belangrijk hierop de nadruk te leggen,
omdat de ontwikkeling van het monopolie-kapitalisme met zich mee heeft gebracht
dat in steeds sterkere mate ook de nietekonomiese sektoren van het maatschappelik
leven op het industriële produktieproces moesten worden afgestemd om krises te
vermijden, welke dreigden door de steeds scherpere wanverhouding tussen de zich
snel ontwikkelende produktiekrachten en de sociale organisatie. Voor de groeiende
produktie was een steeds verder opgevoerde konsumptie noodzakelik, en een
toenemende goederenproduktie niet voor het primaire levensonderhoud: militaire
goederen, amusement enz.
Er gaat een hypnotiese suggestie uit van de term konsumptiemaatschappij: er is
echter geen sprake van dat deze maatschappij gericht zou zijn op de konsumptie,
dwz. de bevrediging van behoeften. Voorop staan nog steeds de belangen van de
produktie waarop de konsumptie, de behoeften moeten worden afgericht.

2. Het kunstwerk is een vertaling van de realiteit
Er bestaat een wijdverbreid misverstand dat voor het marxisme alleen het ekonomiese
aspekt telt, nu en voor de toekomst. Ditzelfde misverstand steekt zijn kop op als het
gaat om een materialistiese standpuntbepaling van kunst en kunstproducent.
Marx schreef een kritiek van de politieke ekonomie: zijn empiriese analysen leidden
tot het inzicht dat de mens alzijdig, dwz. in al zijn handelingen, gedragingen en
uitingen maatschappelik bepaald is, en voor de fase van de geschiedenis die objekt
van zijn kritiek was betekende dit, dat de sociale, politieke en geestelike ontwikkeling
in het kapitalisme bepaald worden door de produktie van waren8.. Geen enkel produkt,
ook geen enkel ideëel produkt ontkomt
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aan dit proces.
Als een materialistiese kunstteorie verweten wordt dat ze al het estetiese reduceert
op ekonomiese en sociale determinaties en zodoende het ‘eigenlike’ van het kunstwerk
onrecht doet, verwijt men de teorie wat men in de werkelijkheid niet wil erkennen.
Voor de marxistiese teorie is het inzicht in deze materiële bepaaldheid uitgangspunt
voor een kritiek die uitzicht geeft op een praxis die deze feitelike determinatie van
de maatschappelike ontwikkeling door de ekonomiese verhoudingen wil veranderen
ten gunste van de subjekten.
Het veto van de oude kunstideologieën over kunstsociologiese onderzoekingen is
ingegeven door partijdigheid: partijdigheid van hen die formeel een samenhang
tussen het sociale en het estetiese zullen beamen maar bovenpartijdigheid opeisen
wanneer een nader onderzoek van deze samenhang verlangd wordt met het oog op
de vraag: wat is de affirmatieve of kritiese funktie van kunst. Deze bovenpartijdigheid
kan echter niet aan zijn partijdigheid ontkomen, al is die voor degenen die vasthouden
aan een autonome kunst afwezig of om een vermeende ‘onschuld’ van hun intenties
ongewenst, omdat ze bang zijn dat een nader onderzoek hun estetiese wereld niet
intakt zal laten: de kunstenaars gaan aan hun motieven twijfelen, de lezers zien hun
kunstgenot verstoord, de kunstteoretici zouden tot omgekeerde diagnosen kunnen
komen inzake de verdringingen, vervalsingen, illusioneringen, omkeringen van een
sociaal gedikteerd maar individueel overgeschreven vals bewustzijn in het kunstwerk
dat door immanente interpretatie alleen niet te ‘ontraadselen’ is. De terugkoppeling
van een geestelik en esteties werk op zijn sociale voorwaarden heeft metodies tot
gevolg dat zowel de marxistiese teoreticus als de kunstproducent en -konsument niet
langer van een afstand op kontemplatieve wijze het geïsoleerde werk beschouwen
als hooguit tematies met de maatschappelike realiteit verbonden, maar het kunstwerk
opvatten als een opererend instrument: een prakties middel voor praktiese doeleinden,
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hoe onprakties haar middelen schijnbaar ook zijn.
Wat door de verdedigers van een autonome en onherleidbare kunst in feite
verdedigd wordt zijn illusies, illusies omdat een vrijheid van de kunst voor realiteit
wordt gehouden terwijl die eerst nog gerealiseerd moet worden. En juist op dat punt
wordt duidelik dat het maatschappelike barrières zijn die een dergelike realisatie
verhinderen, en het is ook op dat punt dat duidelik zou kunnen worden hoe de
opvatting van een autonome kunst en de vrijheden van de kunstenaar impliciet een
opvatting van de maatschappij is. Wijzen op het primaat van de materiële basis met
betrekking tot kultuur - zoals konkreet: het sociale gehalte van het esteties materiaal,
de kunsttechnieken en de sociale bepaaldheid van de receptie - is niet bedoeld om
eens en voor altijd de nietigheid en onmogelikheid van de kunst aan te tonen, maar
wel om de relativiteit ervan aan te geven. ‘Het zou een absurde frase zijn te zeggen
dat het ekonomiese moment het enig bepalende is, wel is de produktie en reproduktie
van het leven in laatste instantie het bepalende moment.’ (Engels,9.). Een van de
moeilikste opgaven voor een materialistiese teorie die uitgaat boven een schematies
ekonomisties denken is, na te gaan waar en hoe ekonomiese determinaties zich precies
uitwerken in de individuen, in hun gevoelens, wensen, ervaringen enz. De politieke
betekenis van de vraag, hoe het materiële zich omzet in ideeën, droombeelden en
behoeften in de hoofden van mensen, wordt ekspliciet als men de vraag stelt hoe het
mogelik is dat talloze mensen tevreden zijn met een sisteem, dat ze zelfs zullen
verdedigen, terwijl het hen objektief benadeelt, zoals bijvoorbeeld het fascisme op
onovertrefbare wijze laat zien.
Wanneer men kunst beschouwt als de uitdrukkingsvorm van een bewustzijn dat een
logies en noodzakelik produkt is van een historiese fase van de maatschappelike
ontwikkeling, kan gesteld worden dat een kritiek van de opvattingen over kunst, en
een kritiek van kunst zoals ze gefabriceerd wordt,
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waarin individueel verwerkte kollektieve zienswijzen, ervaringen en behoeften tot
uitdrukking komen, noodzakelikerwijs een kritiek betekent van het maatschappelike
zijn. Niet een sociale kritiek zonder meer, over het hoofd van het kunstwerk heen,
maar aan de hand van de karakteristieke vormbepaaldheid van het
bewustzijnsprodukt10..
De kennis van de maatschappelike kracht van kunst vereist een analyse van de
estetiese faktoren (stijl, techniek, materiaal, beeldend vermogen, esteties
kennisvermogen, genre-ontwikkelingen enz.), de wisselwerking van de verschillende
bovenbouwfaktoren (wetenschap, religie, politiek enz) onderling en tenslotte de
wisselwerking van bovenbouw en basis (produktiekrachten, produktieverhoudingen).
De vraag tenslotte toegespitst: hoe kunst als waar onderhevig wordt aan de
ontwikkelingswetten van de produktie voor de markt, of en hoe dit de estetiese
faktoren ook inhoudelik beïnvloedt. Bedoeld is niet een abstrakte definitie van de
verhouding materiële basis en geestelike bovenbouw, - het is nodig de typiese
historiese vorm van de materiële produktie te vatten om de wisselwerking te kunnen
beschrijven.
Het kunstwerk zet materiaal uit de realiteit om in een estetiese konstruktie en geeft
er zodoende een bepaalde betekenis aan. Nooit is het rechtstreekse weerspiegeling
van een realiteit zonder meer, op z'n hoogst weerspiegeling van bepaalde
voorstellingen omtrent een realiteit. Doordat het een betekenis is, wordt het zelf weer
een element van de realiteit en een maatschappelike kracht met een relatief eigen
karakter (eigen mogelikheden én beperkingen). Voorzover het kunstwerk erin slaagt
aan de grenzen van het valse bewustzijn, dus aan de bestaande betekenissen die het
zicht op de realiteit en zodoende ook de realiteit zelf beheersen, te ontkomen, brengt
het met behulp van het beeldende vermogen een kennis tot stand over de maatschappij
waaruit het ontstaat, of altans middelen of materiaal voor een dergelik
bewustmakingsproces.
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3. Kunst als kritiek?
Kunst als kritiek? Zonder vraagteken is de titel van dit boek voorbarig. Wat gesteld
wordt - dat kunst de mogelikheid inhoudt tot een negatief oordeel ten aanzien van
de werkelikheid waarvan ze deel uitmaakt, en tot een positieve bepaling van de
voorwaarden en mogelikheden tot verandering - is zelf eerst onderwerp van kritiek.
De belangrijkste vragen daarbij zijn: kritiek van wie, op wat, waartoe, voor wie; wat
is de verhouding tussen kritiek en haar praktiese konsekwenties; vervolgens: bestaat
deze mogelikheid van kritiek werkelik op het gebied van de kunst als men beziet
welke veranderingen de kapitalistiese warenmaatschappij heeft ondergaan, of is het
een zoveelste zelfrechtvaardiging van de kunst?
Het is daarom raadzaam de stellende toon van de titel wat in te binden. Dat kunst
een vorm van kritiek kan zijn is een hypotese. Nooit had kunst uitsluitend de funktie:
uitdrukking van een kritiese stellingname te zijn. Zelfs als het haar intentie was, zoals
geldt voor de filosofiese literatuur van de 18e eeuw die een emancipatoriese kracht
was voor de revolutionaire bourgeoisie, bleef haar funktie en vermogen gebonden
aan de historiese en maatschappelike bepaaldheden van die tijd.
Als technies medium hangt kunst samen met de stand van de (techniese)
produktiekrachten en als maatschappelik produkt van de maatschappelike verdeling
op dat bepaalde moment. Emancipatie speelt zich af tussen beide krachtvelden.
Het feit dat het kontakt tussen mensen zijn waarde krijgt afhankelik van hun
maatschappelike positie, dat ook de uitdrukkings- en kommunikatievorm ‘kunst’
voor wat haar realisering betreft aangewezen is op de bestaande verkeersvormen,
die beheerst worden door het marktprincipe, - dit alles heeft zijn uitwerkingen op de
verhouding van kunst en maatschappij, uitwerkingen die verder reiken dan een
overeenkomst of verschil in inhouden.
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a. De produktie van kunst wordt bepaald door sociale determinanten: de betekenis
van de intentie, de tematiek, de gebruikte technieken, het standpunt van de auteur
zijn daarvan de uitkomst. Het tegendeel lijkt waar, daar kunst nog altijd op individuele
wijze gemaakt wordt en ook de opvattingen over kunst doorgaans geformuleerd
worden in termen van individuele produktie en receptie. Men vervalt echter in
ideologie als men deze uiterlike individuele kenmerken voor onafhankelikheid van
de sociale realiteit zou aanzien, - ook de distantie tov. de maatschappij is uiteindelik
een maatschappelik fenomeen.
b. Daar de individuele produktie van de kunstproducent op het verdelingsapparaat,
de verschillende takken van de kultuurindustrie is aangewezen om te kunnen bestaan
(literatuur moet gedrukt worden en gedistribueerd, muziek moet worden uitgevoerd,
op de plaat gezet enz.) heeft zijn werk ook een ekonomiese funktie. Realisatie van
een kunstwerk, zo kan men receptie van een kunstwerk definiëren, is alleen mogelik
via de kanalen van de markt, waardoor kunstproduktie weliswaar een speciale vorm
van warenproduktie wordt maar in ieder geval een produktie van waren is waarvan
de waarde niet bepaald wordt door het inhoudelike aspekt maar slechts betrekking
heeft op hun warenvorm.
Om geruild te worden doet het er niet toe welke inhoud het produkt presies heeft,
er is maar één eigenschap belangrijk, nl. dat het een arbeidsprodukt is11.. Omdat het
een zekere bruikbaarheid moet hebben om verkocht te kunnen worden, en omdat het
produkt, ook het ideële produkt, gemaakt wordt om op een of andere manier gebruikt
te worden, maar zijn gebruiker alleen kan vinden via de markt, is het noodzakelike
gevolg hiervan dat het produkt voor de markt gemaakt wordt, daarop wordt afgestemd.
Is het daarvoor niet geschikt dan blijft het inkommunikabel. Het is evenwel de markt
die uitmaakt wat door haar sluizen gaat, dus wát kommunikabel is.
Het kunstwerk als een bizondere vorm van warenproduktie is noch uitsluitend
marktwaar - de inhoud wordt immers
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niet gelikwideerd - noch een autonoom corpus dat toevallig ook nog verkocht kan
worden. ‘Alleen wie zijn ogen sluit voor de geweldige macht van dit revolutionaire
proces, dat alle dingen van deze wereld zonder enige uitzondering en zonder enig
uitstel in de warensirkulatie binnensleurt, kan op de gedachte komen dat een bepaald
soort kunstwerken zich hier buiten kan houden. Want de diepere zin van dit proces
bestaat er juist in, dat het geen ding onafhankelik van de andere laat, maar alle dingen
met elkaar verbindt, zoals het ook alle mensen (in de vorm van waren) aan alle
mensen uitlevert. Dat is nu juist het proces van de kommunikatie zelf.’ (Brecht,12.).
Het feit van de warenproduktie op zich, of het daaruit voortvloeiende feit dat
kommunikatie alleen via de uitwisseling van waren mogelik is, of het nu om
handelsprodukten gaat of om uit te wisselen emoties, ervaringen, denkbeelden en
zienswijzen, is niet voorwerp van een materialistiese kritiek, maar de specifieke
maatschappelike vorm waarin het plaatsvindt - dat nl. zowel de materiële als de
geestelike produktiemiddelen in handen zijn van weinigen die met behulp daarvan
de ontwikkeling van de gehele maatschappij bepalen in richtingen die overeenkomen
met hun privé belangen. Het is een illusie dat iets hieraan ontsnapt, maar het is
evenzeer een illusie te denken dat ontsnappen nooit mogelik zal zijn.
c. De behoeften, verwachtingen, gewoonten en gedragshouding die aan de receptie
van een kunstwerk ten grondslag liggen zijn niet uitsluitend van
individueel-psychologiese aard maar nemen hun speciale vorm mbt. kunst aan in
relatie tot andere verwachtings- en gedragspatronen. Deze behoeften worden niet
rechtstreeks door het kunstvoorwerp bevredigd, maar via de bemiddelende instanties
die aan de ene kant de min of meer amorfe wensen afstemmen op een bepaalde vorm
van kultuur, zoals gebeurt in de kritiek, reklame, onderwijs en kunstonderricht, en
aan de andere kant de produktie van kultuurgoederen afstemmen op de aldus gevormde
behoeften.
De kultuurindustrie speelt een vitale rol in dit maatschap-
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pelik kommunikatieproces. Zij vormt ahw. het kristallisatiepunt van kunstproduktie
en -receptie. Over kunst kan daarom ook alleen maar in abstrakte termen gesproken
worden als ze van de kultuurindustrie wordt losgezien. Reaktionaire of progressieve
kunst zijn geen onschuldige kategorieën. Samenvattend kan men zeggen dat de
kwalitatieve verandering die het kunstwerk ondergaat door haar onderwerping aan
het ekonomiese produktie- en reproduktieproces deze is, dat haar betekenis en funkties
niet meer zozeer door de intentie van de producent en het esteties gehalte van het
produkt bepaald worden, als wel door de wijze van receptie. Deze materiële
feitelikheid wordt niet ongedaan gemaakt door de nadruk die desondanks gelegd
wordt op schijnbaar zuiver estetiese maatstaven als: originaliteit, spontaniteit en
virtuositeit.
Het valse bewustzijn van de producenten van kunst is geen morele eigenschap van
bepaalde individuen, maar het maakt deel uit van hun positie als producent. Dat het
om de produktie van kultuurgoederen gaat maakt het dubbel moeilik, daar de
kultuurindustrie hierin van de rest van de industrie verschilt, dat haar alibi bestaat in
het feit dat haar funktie samenvalt met de onbaatzuchtige overdracht van
geestesprodukten.
Wat Lukács schrijft over de journalist13. geldt voor iedere intellektueel: De
uitbreiding van het kapitalisme tot de gehele maatschappij ‘komt juist hierin tot
uiting, dat de bewustzijnsproblemen van de loonarbeid zich in de heersende klasse
verfijnd, vergeestelikt, maar ook verscherpt herhalen. De specialistiese “virtuoos”,
de verkoper van zijn geobjektiveerde en verzakelikte geestelike kapasiteiten wordt
niet enkel toeschouwer ten overstaan van het maatschappelik gebeuren... Hij raakt
ook in een kontemplatieve houding ten aanzien van het funktioneren van zijn eigen,
geobjektiveerde en verzakelikte kapasiteiten. Het meest grotesk verschijnt deze
struktuur in de journalistiek. Omdat daarin juist de subjektiviteit zelf, de kennis, het
temperament, de uitdrukkingsbekwaamheid veranderen in een abstrakt me-
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chanisme, dat zowel van de persoonlikheid van de “bezitter” als van het
materieel-konkrete wezen van de behandelde onderwerpen afhankelik is en op gang
wordt gebracht volgens eigen wetmatigheid. De “standpuntloosheid” van journalisten,
de prostitutie van hun ervaringen en hun overtuigingen begrijpen we pas als we haar
zien als het toppunt van kapitalistiese verdingliking.’
De kontemplatieve houding stelt Lukács tegenover een aktief ingrijpen teneinde
de maatschappelike verhoudingen radikaal te veranderen en zodoende haar
wetmatigheden te overwinnen. Dit is zowel gericht tegen de intellektuelen die een
veilige afstand bewaren in hun reflekterende houding en onpartijdige gezindheid,
alsook tegen de sociaaldemokraten die of een afwachtende houding aannemen ten
aanzien van een evolutie die onvermijdelik tot het socialisme zal leiden of een moreel
beroep doen op het proletariaat.

4. Hoge en lage kunst
Nog steeds speelt in het bewustwordingsproces van met name jongeren de omgang
met allerlei vormen van kunst een niet onaanzienlike rol. Men zou kunnen zeggen
dat waar de ontwikkeling van behoeften, denkbeelden en gedragspatronen van het
individu nog niet geheel en al samenvalt met de eisen die verbonden zijn met de
plaats van het individu in het produktieproces, dat daar de invloed van kunst het
meest merkbaar is. De vraag is echter: wat is de presieze aard van die invloed? De
toegang tot kunst vindt plaats in een bepaalde kontekst. De kennismaking met
literatuur bijvoorbeeld is grotendeels een introduktie via opvattingen over literatuur:
deze sociale kontekst bepaalt de betekenis van wát men leest, bepaalt uiteindelik
welke vorm de behoeften die aan het willen lezen ten grondslag liggen aannemen;
de wijze waarop men literatuur leert lezen is tevens bepalend voor de wijze waarop
niet-literaire leesstof verwerkt wordt. Dat alles is nauweliks een kwali-
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teit van de literatuur zelf.
De ideeën over literatuur en kunst zijn impliciet ideeën over de maatschappelike
realiteit, of dit nu bewust is of niet. In de praktijk zijn het estetiese opvattingen die
rechtstreeks verband houden met de opvattingen die in deze maatschappij heersen,
volgens welke tussen vrije tijd en het produktieproces een strikte scheiding bestaat,
het kunstwerk een gesloten universum vormt, kunst voor iedereen bestemd is én voor
iedereen bereikbaar, kunst het nivo is waar individuen zich boven de alledaagse
werkelikheid kunnen verheffen. De ideeën over de rol van het individu, de vrijheid
van geest, de gelijkheid van allen en de geschiedenis van de mens bepaald door toeval
en noodlot, die zo'n grote rol spelen in het denken over kunst, zijn voor het gebied
van de kunst vertalingen van dezelfde ideeën die in het gehele maatschappelike leven
als ideologiese beelden heersen; anderzijds is dit het gebied waar deze ideologieën
gereproduceerd en steeds opnieuw gevormd worden.
Het is in dit verband interessant te zien hoe in de subkultuur, al is het dan in een
andere tongval, deze kunstopvattingen voortleven; men vindt er dezelfde mytologiese
en rituele heiligverklaringen van de individuele kreativiteit, het onkontroleerbare
gevoel, de unieke situatie enz. Daartegenover staat dat popmuziek e.d. wel voor grote
groepen bereikbaar is, al heeft dit meer een simboliese kollektiviteit tot resultaat dan
een organiserende werking.
Het genieten van kunst is niet iets absoluuts. Dat zou immers impliceren dat het
kunstgenot, afhankelik van talent en smaak, in het bereik van ieder ligt, zelfs als voor
velen realiter zo goed als niets bereikbaar is. Niet alleen geavanceerde kunst, maar
elke ontwikkelde vorm van kultuur veronderstelt bij het publiek een zekere
ontwikkeling. Deze is niet aan psychiese, maar allereerst aan materiële voorwaarden
gebonden. Het grootste deel van de arbeidersklasse bezit deze voorwaarden niet opvoeding en opleiding zijn funktionalisties afgericht op de plaats in het arbeidsproces.
Zodoende bezitten de loonafhankeliken ook niet de mid-
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delen om kunst adekwaat te recipiëren, zoals ze evenmin de middelen in handen
krijgen om informatie te kunnen verwerken, ervaringen te formuleren en de praktijken
van degenen die met hen handelen rationeel door te lichten.
Het kunstgenot is een resultaat van de heersende smaak en oordelen, verpakt in
sociale bijbetekenissen die hetzij als hindernis hetzij als recept de toegang resp.
onmogelik maken of vergemakkeliken; heeft dus in laatste instantie te maken met
de verbinding van geest en macht, de verbinding tussen geestelike produktie en
kontrole ervan door de bezitters van de macht.
Wat de konsumptie van alle kunst gemeen heeft is dat ze een bepaalde houding
vooronderstelt, veelal een kontemplatieve of gevoelsmatig genietende houding, deze
recreëert zodat een geïntensiveerde reproduktie ontstaat van de houding die
verondersteld wordt: wat gevraagd wordt is een min of meer eerbiedige aandacht,
overgave in ontspanning en ‘vergetelheid’. Op wetenschappelik nivo wordt deze
houding herhaald in de interpreterende houding: begin en eind liggen in het objekt
- de tekst, het kunstwerk. De receptie (het lezen, kijken, luisteren) is slechts een juiste
rekonstruktie van een oorspronkelike intentie die in het werk zou liggen opgesloten.
De ‘zakelike’, tekstimmanente benadering is in feite even onhistories en
onwetenschappelik als de subjektivistiese, waarvoor elke interpretatie als subjektieve
projektie juist is. Een perspektief, een prakties kennisbelang en dus iedere kontrole
op de aangewende metoden ontbreekt, omdat het doel óf uitsluitend in het
kunstvoorwerp ligt óf in het genietend subjekt. Ook de geschiedenis van de kunsten
vindt men beschreven als op zich staande ontwikkeling van genres, temaas, ideeën,
stijlen, scholen enz. Uit niets blijkt dat bepaalde kunstvormen samenhangen met een
bepaalde historiese fase, gemaakt door mensen die een specifieke plaats in de
maatschappij van dat moment innamen, gemaakt voor mensen van een bepaalde
klasse. Omdat het kunstwerk losgezien wordt van zijn specifieke produktiewijze én
van de betekenis die het krijgt door een receptie,
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die afhankelijk is van de verwachtingen op een zeker moment, en het als geïsoleerd,
autonoom ding beschouwd wordt dat al zijn betekenissen alleen in zichzelf draagt,
kan nooit duidelik worden dat het als onderdeel van het hele kulturele leven steeds
alleen maar bereikbaar is geweest voor een zeer speciale groep van de samenleving.
En niet toevallig is kunst, altans de kunst die in aanzien stond, steeds ontoegankelik
gebleven voor de grootste groepen van de maatschappij, die niet toevallig evenmin
toegang hadden tot politieke en ekonomiese macht. De kultuur die bestemd was voor
de massaas bestond voornamelik uit afval van de hogere kultuur, of gepopulariseerde
vormen van voormalig hogere kunst. Een onderscheid dat nog steeds voortleeft als
het onderscheid tussen literatuur en lektuur, serieuze muziek en amusementsmuziek
enz.
De benaming massakultuur betekent kultuur voor de massaas, niet van de massaas.
De term elitekultuur kan evenzeer verwarring stichten door de suggestie die er van
uitgaat dat het om kultuurgoederen gaat die uitdrukkelik gemaakt zijn voor een
eksklusieve groep die tevens de machtselite zou zijn.

5. De auteur als producent
Het bewustzijn van de intellektueel en de kunstenaar als dat van een klasseloos
individu ontstaat in het midden van de 19e eeuw. Kunstenaarschap en kunstgenot
worden in de eerste plaats funkties van de kultuurindustriële markt. De kunstenaar
verliest zijn publiek, maar aan de andere kant verliest ook het publiek zijn greep op
de producenten; in de kunstwerken vinden ze niet langer hun eigen gedachten
uitgedrukt. Het aanzien van moderne kunst is voortaan voornamelik het resultaat van
propaganda, en aanzien valt steeds minder samen met begrip van een breed publiek.
Het isolement wordt groter, allereerst tov. het ontwikkelde burgerlike publiek, tenslotte
uitmondend in een schijnbare be-
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vrijding van alle sociale gebondenheid.
‘Pas na haar overwinning op de revolutie en de nederlaag van het chartisme (eerste
engelse arbeidersbeweging, jfv) voelde de bourgeoisie zich zo zeker van haar macht,
dat zij geen gewetenskonflikten meer kende en geloofde geen kritiek meer nodig te
hebben. Maar hiermee verloor de ontwikkelde laag, vooral het literair produktieve
deel ervan, het gevoel dat zij in de maatschappij een zending te vervullen had. Zij
zag zich afgesneden van de maatschappelike klasse, wier spreekbuis zij tot dusverre
was geweest, en voelde zich tussen de niet-ontwikkelde klassen en de bourgeoisie
die haar niet meer nodig had, volledig geïsoleerd. Tegelijk met dit gevoel ontstond
uit de vroegere, in de burgerij gewortelde ontwikkelde laag het sociale fenomeen,
dat wij “intelligentsia” noemen.’ (Hauser,14.).
Een eeuw later is deze intelligentsia geheel geïntegreerd; uit de lompenproletariese
bohème is een groep van goed gesalarieerde kultuurfunktionarissen geworden,
opgestegen tot de respektabele positie van leidende groeperingen van managers en
burokraten.
De avantgarde als instituut maakt hierop een uitzondering - zij beantwoordt aan
de voortdurende vervreemding tussen de produktieve en kritiese minderheden van
specialisten en specialistiese amateurs enerzijds en het grote publiek van de
massamedia anderzijds. Een kloof die steeds groter wordt15..
Deze historiese ontwikkeling van specialisering en vervreemding van het grote
publiek, die parallel loopt aan de ontpolitiseringstendensen op sociaal-psychologies
nivo, is soortgelijk aan de groeiende scheiding tussen elitekultuur en massakultuur.
De zg. elite waarvoor kunst gemaakt wordt is zelden de werkelike elite van de
maatschappij, maar bestaat voornamelik uit groeperingen uit de middenklasse die
ekonomies gaandeweg even afhankelik worden als de laagste klasse, alleen ideologies
deel uitmaken of als kultuur-leveranciers optreden van de heersende klasse.
Heel in het algemeen kan gesteld worden dat sociaal-eko-
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nomies gezien de intellektueel, of het nu de kreatieve of wetenschappelike intellektueel
is, steeds meer proletariseert, dwz. steeds meer in een positie komt te verkeren die
te vergelijken is met die van de arbeider. Verschillen in maatschappelik aanzien,
privileges, illusies omtrent zichzelf doen niets af aan de objektieve kern van de zaak,
namelik dat beiden niet in het bezit zijn van de produktiemiddelen: voor de arbeider
zijn dit de machines en techniese produktiemiddelen, voor de intellektueel zijn dit
de publikatieorganen, uitgeverijen enz. Invloed op het maatschappelik gebruik van
hun produkten hebben beiden niet. Het enige wat zij bezitten is hun lichamelike of
geestelike arbeidskracht, die ze ‘in alle vrijheid’ moeten verkopen. Dit dubbelzinnig
karakter van de intellektuele en artistieke produktie maakt het moeilijk de intellektuele
producent eenduidig tot ofwel de bezittende klasse of de bezitlozen te rekenen.
Deze dubbelzinnigheid is te vinden bij de kunstenaar, bij zijn publiek maar ook
in de kunst zelf - als het proletariaat er in optreedt is het hooguit als objekt.
Zo bezien kan men de geschiedenis van de kunst lezen als een geschiedenis waarin
de hoofdpersonen afwezig zijn. De individuele slachtoffers die in films en romans
te zien zijn, staan buiten de maatschappij, blijven uitzonderingen - voor hen blijft
geen andere wijkplaats over dan het interieur; de realiteit is alleen grijpbaar als totale
verinnerliking. Als literatuur en kunst ook inhoudelik en technies beschouwd kunnen
worden als bevangen door vals bewustzijn, wil dit niet zeggen dat ze geheel en al
vals bewustzijn zijn - er aan ten grondslag ligt de reële behoefte van de mens zijn
vermogen tot waarnemen, ervaren, voelen, uitdrukken en vormgeven te ontwikkelen,
of anders uitgedrukt: het optimale gebruik van zijn menselike vermogens. Begrippen
als kreativiteit, zelfwerkzaamheid, zelfekspressie zijn de verabsoluteerde en daarom
onware uitdrukking van deze reële behoeften.
Misschien dat men in dit verband kan stellen dat de behoefte aan het maken en
omgaan met kunst evenredig is aan de gebrekkigheid van de realiteit. Deze
inkongruentie
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is het uitgangspunt voor een definiëring van de funktie van kunst voor de burgerlike
maatschappij en als tegenhanger daarvan de eventuele funktie van burgerlike kunst
voor een socialistiese overgangsperiode.
Het is de betekenis van burgerlike kunst geweest steeds weer te wijzen op de
gebrekkige realisatie van de wensen en behoeften van het individu. Het is evenwel
haar lot dat ze wat een eis zou moeten zijn tegenover de maatschappelike organisatie,
die de bevrediging van de reële behoeften doelbewust verhindert of korrumpeert, tot
condition humaine estetiseert en laat verkommeren tot het innerlik leven van
geïsoleerde individuen.
De tegenspraken van de maatschappij zijn niet in het interieur van het bewustzijn
of de kunst op te heffen: de magiese aura die altijd al de suggestie van autonomie
moest ophouden tegenover de banale werkelikheid heeft zijn complice in de irrationele
bezwering van het individu als enig autentieke waarde. Op esteties gebied staat
tegenover deze schijn de idee van maakbaarheid van kunst, waardoor het resultaat
van het esteties transformatieproces ontdaan wordt van zijn rituele karakter. Het
modelkarakter van de kunstproduktie wordt politiek als de mogelikheden van bewuste
planning in de kunst verwijzen naar soortgelijke (onderdrukte) mogelikheden in de
maatschappelike praktijk.
Wil men de reële mogelikheden van een socialistiese kunst schatten, dan is daarvoor
de opheffing van de scheiding tussen hoge en lage kunst, om te beginnen in de teorie,
een wezenlike voorwaarde. Opheffen niet door geavanceerde kunstvormen te verlagen
naar het nivo waar het proletariese publiek nu stelselmatig geanalfabetiseerd wordt16.
maar door de produktiemiddelen waarmee de auteur werkt zonder sentimentele en
opnieuw mytologiserende inkledingen, gericht op de groepen die het subjekt zijn
van een politieke verandering in socialistiese zin, verder te ontwikkelen tot het punt
waar ze in botsing komen met de grenzen die door de eigendomsverhoudingen gesteld
worden. ‘Zolang het filmkapitaal de toon aangeeft is de enige revolutionaire ver-
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dienste van film de revolutionaire kritiek van overleefde kunstvormen.’ (Benjamin,17.).

6. Kunst en geavanceerd politiek bewustzijn
De kulturele produktie is meer dan alleen maar weerspiegeling van maatschappelike
tegenstellingen, ze is er ook een van de uitwerkingen van: feitelike tegenstellingen
worden er geneutraliseerd, in een harmonies geheel van hun kwaadaardig karakter
ontdaan. Onmacht wordt gesublimeerd, geloosd in een esoteries, abstrakt protest dat
zo wordt tot een romantiek van desillusie en hopeloosheid.
Maatschappelike onmacht, verlies van aanzien en voorhoedepositie heeft bij
sommige kunstenaars een fiksatie op techniek tot gevolg, fetisjering van hun
materiaal. Hun angst voor betekenissen houdt verband met hun isolement, waarvan
het resultaat een schijnvrijheid is, de vrijheid dat ze kunnen doen én laten wat ze
willen, een vrijheid dus die tot niets leidt. Een geavanceerde techniese ontwikkeling
van het esteties materiaal ontkomt alleen dan aan materiaal-fetisjering wanneer deze
ontwikkeling beantwoordt aan een geavanceerd politiek bewustzijn. ‘Wanneer wij
een nieuw type komponist willen scheppen, moeten wij eerst het oude type bestrijden
waar we het maar treffen. De strijd kunnen we alleen met wetenschappelike metoden
en op objektieve en adekwate wijze voeren. Daarvoor is noodzakelik de
muziekpraktijk en -teorie op het nivo van het menselik denken van onze tijd te
brengen. Hoe treurig het ook is, toch moet men konstateren dat in een tijd, waarin
op het gebied van de industrie, de medicijnen, de chemie, fysica, de sociologie en
de politieke ekonomie reeds nieuwe werken denkmetoden aan te treffen zijn, terwijl
in de teorie en de praktijk van muziek met nog geheel verouderde, op andere gebieden
allang achterhaalde metoden gewerkt wordt... Er zal pas dan een moderne muziek
kunnen bestaan als er een nieuwe stijl is die een algemeen verplichtend karakter
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heeft en nuttig is voor de maatschappij... Om tegen het verval van de muziek te
strijden en zich een nieuwe techniek, een nieuwe stijl en daarmee nieuwe toehoorders
te veroveren, moet de moderne komponist uit zijn luchtledige ruimte treden en een
sociale standplaats zoeken. Dat is geen kwestie van sentimentaliteit en van goede
wil, maar een kwestie van de muziek. De moderne komponist moet van een parasiet
veranderen in een strijder.’ (Eisler,18.).
Een ander aspekt dat de ontwikkeling van de estetiese produktiemiddelen tot een
emancipatoriese aktiviteit kan maken is dat muziek, literatuur, film enz. opgevat
worden als eksploratie van praktiese mogelikheden: muziek moet niet alleen beluisterd
worden maar ze moet leren luisteren, literatuur moet leren lezen en uitdrukken. Deze
praktiese taak kan de producent van kunst alleen dan op zich nemen als hij zijn
abstrakte standpunt verlaat, dat wil onder meer zeggen dat hij vanuit de kunst niet
de ‘massakultuur’ negeert maar deze als zijn objekt en werkterrein opvat. In de
vertwijfelde gebaren van de kunstenaar, of het nu het rituele doodverklaren van de
kunst is of de teorie van de kunst als laatste reservaat van de vrijheid, ziet men reeds
de voorbereiding van instemming met een likwidatie die zich met de groei van de
kultuurindustriële markt in zekere zin allang voltrokken heeft. In de industriële
warenmaatschappij is kunst - en dat heeft ze niet kunnen verhinderen, daar ze in een
bepaalde organisatievorm van produktie en receptie verstrengeld is - overwegend
waar, amusement en propaganda (reklame) geworden. Op geen enkele wijze kan
moderne kunst met de amusementskultuur konkurreren.
Een teorie van kunst en literatuur die niet tegelijk de analfabetiserende vormen
ervan in zijn onderzoek betrekt kan daardoor alleen al niet tot relevante kennis komen
die de grenzen van het isolement doorbreekt. Ook de idee die door een konservatieve
kultuurkritiek gesteund wordt, de idee namelik van een absolute scheiding tussen
hoge kunst en vulgaire kunst, de kitsch, is inzoverre onjuist dat ze niet insluit dat
ook in de ‘hogere kunst’ een groot aantal elemen-
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ten aanwezig zijn die als estetiese prikkels geschikt gemaakt kunnen worden voor
de kultuurindustrie.
Niet de massamedia zelf zijn de verborgen verleiders, maar degenen die belang
hebben bij de manier waarop ze nu werken. De kracht van kunst (hierin te vergelijken
met de informatiemedia) ligt in de houding die ze de toeschouwers voorspeelt, de
houding waarin ze de toeschouwers als in een dwangbuis laat verdwijnen - ze blijven
toeschouwer, zelfs als ze zelf onderwerp zijn. De kultuurindustrie in zijn massaliteit
levert gekonfektioneerde individualiteit; de identiteit komt tot stand door identifikatie,
mimetiese regressie. Het medium anticipeert reeds op een nabootsende houding, is
er ahw. een model voor. De innerlikheid die geprefabriceerd is, wordt verhandelbaar,
zodat zelfs wat een reservaat van ervaring heette, waarin verzet tegen overheersende
maatschappelike tendensen zich uitdrukte, door instantvoorbeelden en denkbeelden
wordt overspoeld. De werking van de media, ook van het medium kunst, is niet
zozeer dat een bepaalde houding letterlik wordt overgenomen door de ontvangers,
maar dat een bepaalde zienswijze wordt opgedrongen aan het publiek. Het medium
zelf slijpt een bepaald ervaringsvermogen in, nl. het gewende te herkennen en uit
zijn kontekst te isoleren en alles wat vreemd of nieuw is af te stoten of zoals in de
reklame als modieuze variant van het oude te verteren.
Aan de andere kant is het medium zelf, meer nog dan wát het verwerkt, resultaat
van een kollektief waarnemingsvermogen dat een gegeven periode typeert. Als
technies apparaat is het de materialisatie van de zintuiglike vermogens en bepaalt
als zodanig de kwaliteit en het gebruik van deze vermogens.
Er is reeds gesteld dat de revolutionaire mogelikheden die door de ontwikkeling
van reproduktietechnieken en techniese reproduktiemetoden zijn vrijgekomen,
geblokkeerd worden door de kapitalistiese tusseninstanties. De materialiteit ervan
wordt verhuld door een nieuwe vergeesteliking; de ziel van het kunstwerk is de ziel
van de markt. Men zou
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kunnen zeggen dat niet de gebruikswaarde gekonsumeerd wordt maar de
bijbetekenissen die het kunstwerk krijgt. Wat gekonsumeerd wordt is: reklame voor
kunst, de fetisj kunst die deelname belooft aan het hogere of bevrijding van het
alledaagse bestaan - reklame voor reklame, de l'art pour l'art van nu.
Hoe meer het kunstwerk zijn eigen materialiteit en het feit dat het onder bepaalde
voorwaarden gemaakt is verbergt, zodat de illusie gewekt wordt dat men met een
direkte vorm van realiteit te doen heeft waar men tezelfdertijd in meespeelt én
toeschouwer blijft, hoe penetranter de werking van het medium, hoe ingrijpender
het de ontwikkeling van het zintuiglike en rationele vermogen bepaalt: hoe men
denkt, kijkt en luistert, dus wát men ziet, hoort enz.
Kriterium voor de eventuele bruikbaarheid van welke kunstvorm dan ook is, in
hoeverre ze inwerkt op denk- en zienswijzen, lees- en luistergewoonten. Wie bij het
lezen van literaire teksten, bij het luisteren naar muziek of bij het kijken naar een
film of toneelvoorstelling krities blijft tegenover betoverende en roesverwekkende
effekten en zijn verstand blijft gebruiken, wie dat daar kan, zal het ook in de politieke
teaterstukken van de parlementaire demokratie, bij het verwerken van informatie
kunnen. ‘Zo kan een juiste houding in de kunst ook een oefening voor een juiste
houding in de politiek worden.’ (Eisler,19.).
Lange tijd beperkte de politiek gerichte kunstteorie zich tot de vraag naar het politieke
effekt van kunst; het wetenschappelike derivaat hiervan was de kunstsociologie die
uitsluitend de receptie van kunstwerken bestudeerde. Dit was ook de vraag die
aanvankelik de politiseringstendensen mbt. de wetenschappen beheerste: wat is de
manipulatieve resp. emancipatoriese werking van wetenschap?
Zoals ook daar, heeft er op het gebied van de kunst na de lering uit de praktijk dat
alleen andere objekten van wetenschap en andere stof voor kunst de
sociaal-ekonomiese positie van wetenschap en kunst nog niet veranderen, een ver-
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schuiving plaatsgevonden in die zin, dat de vraag naar het politieke effekt op de
stellers van de vraag is teruggeslagen. Ze werd een meer metodiese vraagstelling:
in hoeverre is kunst tot in haar techniek, stijl en materiaal zowel uitdrukking als
instrument van de maatschappij die ze tot objekt heeft; anders uitgedrukt met
betrekking tot de analyse van een bepaald kunstwerk: hoe is binnen de totaliteit van
het kunstwerk de verhouding van de verschillende momenten - kennis, utopie, vals
bewustzijn20., - en dit niet alleen beperkt tot de inhoud maar tot in het kleinste techniese
detail. Ten onrechte worden die kunstwerken politiek genoemd die zichzelf en de
ontvangers tevreden stellen met een eenvoudige overgave aan een ‘politieke
boodschap’. Men moet beginnen bij het begin, al het andere is bedrog of minstens
zelfbedrog. Het begin is: de materialiteit zelf (van de tekens die in het werk gebruikt
worden en van de voorwaarden en wijzen van produktie van deze betekenissen) een
refleksieve bewerking te doen ondergaan die als zodanig politiek werk is21.. Benjamin
heeft dit in De auteur als producent zo uitgedrukt: ‘... de tendens van een werk kan
alleen politiek juist zijn, als ze ook literair juist is. Dat betekent dat een politiek juiste
tendens een literaire tendens insluit... In plaats van te vragen: hoe staat een werk
tegenover de produktieverhoudingen van het tijdvak, stemt het er mee in, is het
reaktionair, of streeft het naar verandering ervan, is het revolutionair? - in plaats van
deze vraag, of in elk geval vóór deze vraag zou ik u een andere willen voorstellen.
Dus vóór ik vraag: hoe staat een literair werk tegenover de produktieverhoudingen
van een tijdvak, zou ik willen vragen: hoe staat het erin? Deze vraag betreft
onmiddellik de funktie van het werk in de literaire produktieverhoudingen van een
tijd. Ze heeft met andere woorden onmiddellik betrekking op de literaire techniek
van het werk.’ (Benjamin,22.).
Over de bruikbaarheid van kunst is alleen dan iets zinnigs te zeggen, als men zich
uitspreekt over de bruikbaarheid voor wie? De uitdrukking ‘integratie van de kunst
in het
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maatschappelik leven’, die vaak als uitkomst voor het isolement gehanteerd wordt
en tegelijkertijd ook een gevleugeld woord kan zijn in de nu gepraktiseerde
kultuurpolitiek, geeft al aan tot wat voor piasserij dit leiden kan, vooral als men het
daarbij ook nog heeft over de toenemende vrije tijd, en de daarbij passende
welzijnsproblemen (sic) terwijl de gemiddelde arbeider tijd tekort komt om op adem
te komen van de dagelikse uitputtingsslag. De aanpassing kan niet beter gedikteerd
worden dan juist met deze fraseologie. Bruikbaarheid van kunst doorbreekt de
korporatistiese ideologie van hét volk, hét publiek, zodra ze geformuleerd wordt als
bruikbaarheid in een proces van radikale verandering; bruikbaarheid dus geformuleerd
in termen van techniese middelen die door bepaalde groepen gebruikt kunnen worden
in een praktijk van bewustwording en bewustmaking, een proces dat zich uitdrukkelik
opvat als voorbereidend werk voor een feitelike omfunktionering van alle
maatschappelike krachten voor alle mensen.
‘Wie vandaag de dag de leugen en onwetendheid wil bestrijden en de waarheid
wil schrijven, moet op z'n minst vijf moeilikheden overwinnen. Hij moet de moed
hebben de waarheid te schrijven ook al wordt ze allerwegen onderdrukt; de
schranderheid haar te kennen hoewel ze allerwegen versluierd wordt; de kunst haar
hanteerbaar te maken als een wapen; het onderscheidingsvermogen diegenen uit te
kiezen in wier handen ze werkzaam wordt; de listigheid om haar onder hen te
verbreiden. Deze moeilikheden zijn groot voor hen die onder het fascisme schrijven,
ze bestaan echter ook voor hen die verjaagd worden of gevlucht zijn, ja zelfs voor
degenen die in de landen van de burgerlike vrijheid schrijven.’ (Brecht,23.).

Eindnoten:
1. K. Marx, Zur Kritik der politischen Oekonomie, p. 15 (in deze bundel p. 111).
2. Deze bundel werd samengesteld in 1968. De vertraging in de uitgave ervan heeft tot gevolg
gehad dat het boek niet kon inspelen op de bewegingen die twee jaar geleden onder kunstenaars
ontstond hoewel het daarvoor bedoeld was en door de ontwikkelingen die zich sindsdien in de
linkse bewegingen hebben voorgedaan nu een heel andere betekenis heeft gekregen. De keuze
zou waarschijnlijk op dit moment niet meer precies dezelfde zijn geweest.
3. Zie voor een overzicht van de belangrijkste temaas mijn artikel in Raster IV/3, 1970: Topografie
van een materialistiese literatuurteorie.
4. K. Marx, Grundrisse, 1953, p. 81/82.
5. Vgl. A. Hauser, Sozialgeschichte der Kunst.
6. W. Benjamin, Het kunstwerk in het tijdperk van zijn techniese reproduceerbaarheid (in deze
bundel p. 259).
7. Vgl. Alfred Sohn-Rethel, Geistige und körperliche Arbeit.
8. Vgl. K. Marx, in deze bundel p. 111.
9. Fr. Engels, brief aan J. Bloch 21 sept. 1890.
10. Vgl. Alfred Sohn-Rethel, p. 204/205.
11. K. Marx, Das Kapital, p. 52.
12. B. Brecht, Dreigroschenprozess in: Verz. Werk dl. 18, p. 167.
13. G. Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein, Werke II, p. 275.
14. A. Hauser, Van grotschildering tot filmbeeld, p. 563.
15. J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, p. 192.
16. Vgl. K. Boehmer, Zwischen Reihe und Pop, p. 7.
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Sinn und Form Sonderheft, p. 139.
20. Marie Luise Gansberg, Zu einigen populären Vorurteilen gegen materialistische
Literaturwissenschaft, in: Gansberg/Völker, Metodenkritik der Germanistik, p. 19 e.v.
21. Vgl. mijn artikel in Raster V/1, 1970: Woekering van betekenissen. Notities over het materiaal
van het schrijfwerk en partijdigheid.
22. W. Benjamin, De auteur als producent (in deze bundel p. 55-57).
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produktiekrachten en produktieverhoudingen
in de kunst
‘Muzieksociologie’ is een nawoord dat Adorno schreef voor de pocket-uitgave van
Einleitung in die Musiksoziologie, zwölf Vorlesungen (1e druk 1962). Het boek kan
niet alleen dienen als inleiding in de muzieksociologie, maar ook als inleiding in de
sociologiese ideeën van de Frankfurter Schule. Onder deze naam werd het ‘Institut
für Sozialforschung’ (opgericht door Max Horkheimer) vooral na de oorlog bekend,
als een groep die - in de lijn van Marx - sociologie beoefende als een kritiese
maatschappijwetenschap. Adorno was in 1930 lid geworden van het Institut en
emigreerde toen Hitler aan de macht kwam met het Institut en het Zeitschrift für
Sozialforschung naar Amerika. Na de oorlog doceerde hij filosofie, sociologie en
estetiek.
Hij spitste de ‘kritische Theorie’ vooral toe op ideologie- en kultuurkritiek. Een
van de invloedrijkste werken op dit gebied is de Dialektik der Aufklärung, dat hij
tijdens de oorlog samen met Horkheimer schreef, en waarin het begrip
‘kultuurindustrie’ geïntroduceerd werd, welke term als titel diende voor het onderzoek
naar de maatschappelike voorwaarden en maatstaven van kunst en kultuur.
Zijn wetenschappelike aktiviteiten op muziekgebied zijn niet toevallig en van
buitenaf. Vanaf zijn jeugd heeft Adorno zich met muziek beziggehouden, ook kreatief;
in Wenen studeerde hij bij Alban Berg. Met name in Philosophie der neuen Musik
en in de Einleitung heeft hij een begrippenapparaat ontwikkeld waarmee het eindelik
mogelik is om een bij uitstek moeilik onder maatschappelike kategorieën te vangen
gebied als muziek op een manier te benaderen die niet van meet af aan vreemd is
aan wat het typiese van muziek uitmaakt. Ook heeft hij zich voortdurend met de
modernen gekonfronteerd.
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Hij schreef essays over literatuur en beeldende kunst, en hield zich verder bezig met
filosofie, sociologie, en psychoanalyse, waarbij hij bewust de verschillen tussen die
gebieden probeerde op te heffen. In de praktijk betekende dit dat hij in elk van zijn
objekten onderzocht hoe konkreet vorm wordt gegeven aan maatschappelike
tendensen. Zijn werkmetode, kan men zeggen, is de kwalitatieve vormanalyse - wat
gezocht wordt is de innerlike logika van de zaak zelf. Alleen als men de bizondere
aard van iets kent kan men uitvinden welke plaats het inneemt in de maatschappelike
en historiese kontekst. Wat dit betreft heeft Adorno veel te danken aan Benjamin en
de vroege Lukács. Aan de kunst kende hij, zoals vele kultuurkritici van zijn generatie,
zonder voorbij te zien aan haar ideologiese bepaaldheden en medeplichtigheid, het
vermogen toe boven het bestaande uit te wijzen en de mogelikheid te bewaren van
kritiek op het sociaal-politieke leven.
Enkele opstellen over Adorno:
Über Theodor W. Adorno, Edition Suhrkamp, 1968 (Oppens, Kudszus,
Habermas, Willms, Schweppenhäuser, Sonnemann).
Fr. Tomberg: Utopie und Negation. Zum ontologischen Hintergrund der
Kunsttheorie Th.W. Adornos. In: Das Argument, 26, 1963.
O.K. Werkmeister: Das Kunstwerk als Negation. Zur Kunsttheorie Th.W.
Adornos. In: Die neue Rundschau, 73, 1962.
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theodor w. adorno
muzieksociologie*
De vraag moet gesteld worden hoe in tegenstelling tot alleen maar een inleiding een
volledig uitgewerkte muzieksociologie eruit zou moeten zien. De opzet ervan zou
geen systematiek moeten zijn, die in strikte kontinuiteit wil ontwikkelen of beschrijven
wat zelf diskontinu is en geen eenheid vormt. Evenmin kan een op dubieuze
volledigheid bedachte metode als uiterlijk ordeningsschema voor de fenomenen
worden verwacht. Eerder moet een uitgewerkte muzieksociologie zich richten op de
strukturen van de maatschappij, die zich in de muziek en datgene wat in de meest
algemene zin muziekleven heet afdrukken.
Het is niet geforceerd als op de muzieksociologie het maatschappelijke probleem
van de verhouding van produktiekrachten en produktieverhoudingen wordt toegepast.
Tot produktiekracht behoort daarbij niet alleen produktie in engere muzikale zin,
dwz. het komponeren, maar ook de levende artistieke arbeid van de reproducerenden
en de gehele, in zich niet-homogeen samengestelde techniek: de specifiek
muzikaal-kompositoriese techniek, de speelkapaciteit van de reproducerenden en de
procedées van de mechaniese reproduktie die tegenwoordig van uitzonderlijk belang
zijn. Daarentegen zijn produktieverhoudingen de ekonomiese en ideologiese
voorwaarden, waaronder iedere toon en de reaktie op iedere toon zijn plaats heeft.
In het tijdperk van de bewustzijns- en onbewustzijnsindustrie wordt - en het zou een
van de centrale opgaven van muzieksociologie moeten zijn te onderzoeken in welke
mate - een aspekt van de

*

Geschreven in 1967. Nawoord in: Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf Vorlesungen
(Rowohlt, rororo 292/293, 1968) p. 234-244. Vert. J.F. Vogelaar.
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produktieverhoudingen onder andere gevormd door de muzikale mentaliteit en de
smaak van de luisteraars.
Muzikale produktiekrachten en produktieverhoudingen staan niet eenvoudig
antagonisties tegenover elkaar, maar zijn op meer dan één wijze wederkerig met
elkaar verbonden. Produktiekrachten kunnen zelfs op het maatschappelijk partikuliere
gebied van de muziek produktieverhoudingen veranderen, in zekere mate zelfs
kreëren. Veranderingen in de smaak van het publiek door grote produkties,
bijvoorbeeld abrupt door Wagner, onmerkbaar langzaam in de amusementsmuziek
waarin ondanks alles, verwaterd en geneutraliseerd, de kompositoriese vernieuwingen
hun sporen achterlaten, vormen daarvoor het model. Daarbij werd tot nu toe zelfs
nauwelijks als probleem naar voren gebracht, of en hoever de veranderingen in de
smaak van het publiek inderdaad door die van de produktie zijn bepaald, of dat beide
in gelijke mate afhankelijk zijn van een derde - met een clichee geestesleven geheten.
Aannemelijk dat de volledige burgerlijke emancipatie in de tijd rond 1800 evenzeer
de genius van Beethoven voortbracht als een luisterpubliek dat er ontvankelijk voor
was. Waarschijnlijk is er bij deze vraag geen simpel alternatief; alleen de meest
gedifferentieerde analysen van bijvoorbeeld kritieken uit die tijd zouden het
verschijnsel recht kunnen doen. - Soms vernietigen muzikale produktiekrachten de
in de smaak gesedimenteerde produktieverhoudingen: dat is het geval in de jazz, die
de gehele niet-synkopiese dansmuziek uit de mode geholpen en tot museumstuk
heeft gedegradeerd.
Omgekeerd zijn produktieverhoudingen in staat produktiekrachten aan banden te
leggen; de laatste tijd is dat de regel. De muzikale markt heeft het geavanceerde
geweigerd en daardoor de muzikale ontwikkeling opgehouden; ongetwijfeld is het
zo, dat talrijke komponisten - en beslist niet pas sinds het midden van de negentiende
eeuw - door de dwang tot aanpassing datgene waar ze eigenlijk zin in hadden in
zichzelf hebben moeten onderdrukken. Wat met een onderhand moeilijk verteerbare
uitdrukking vervreemding van ge-

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

39
avanceerde produktie en luisteraars genoemd wordt, moet in zijn maatschappelijk
perspektief geplaatst worden: als ontplooiing van de produktiekrachten die bevoogding
door de produktieverhoudingen weigert en er tenslotte dwars tegenin gaat. Dat dit
voor de produktie zelf weer de nodige konsekwenties heeft; dat het haar opgedrongen
specialistendom ook de autonome substantie kan verminderen, kan niet worden
betwist. Muzieksociologie die het konflikt tussen produktiekrachten en
produktieverhoudingen centraal stelt heeft niet alleen te maken met datgene wat tot
stand komt en gekonsumeerd wordt, maar ook met wat niet tot stand komt en wat
vernietigd wordt. Maatschappelijke druk liet, en laat misschien zelfs nu nog
belangrijke talenten niet tot ontwikkeling komen. De grootsten zelfs werden beïnvloed.
Mozart schreef bijna in ieder genre enige werken zoals hij het zich eigenlijk had
gewenst. Ze steken ondanks alle eenheid van stijl schril af bij het knechtenwerk. Niet
alleen de produktiekrachten van individuele kunstenaars worden aan banden gelegd,
maar ook de potentiële krachten die in het materiaal gelegen zijn. Sinds de zestiende
eeuw maakt zich als uitdrukking van het lijdende, tegelijk autonome en onvrije
subjekt een begeerte naar dissonantie kenbaar, die tot in de dagen van de Salome,
de Elektra en de atonale Schönberg steeds weer is ingedamd en meestal, zoals in
Mozart's zogenaamde ‘muzikale grappen’, alleen onder het mom van parodie en
humor mocht worden bevredigd.
Bij tijden hebben echter produktieverhoudingen de produktiekrachten ook doen
toenemen. Zonder de opkomst van het duitse grootburgerdom en zijn invloed op
instituties en smaak zou Richard Strauss ondenkbaar zijn. Antitraditionalistiese
eigenschappen, vooral subjektieve verscheidenheid zijn evenzeer door de burgerlijke
muzikale markt uitgelokt als ze verder in het verloop van de historiese dialektiek
waaraan het burgerdom zelf onderworpen was, maatschappelijk ingeperkt en onder
totalitaire regimes teruggenomen werden. Zelfs de autonomie van de grote muziek,
waardoor ze het meest ekspliciet tegenstand biedt aan het diktaat van
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de markt, zou zich buiten de markt om waarschijnlijk niet ontwikkeld hebben.
Muzikale vormen, vooral konstitutieve muzikale reaktievormen zijn verinnerlijkingen
van het maatschappelijke. Zoals alle kunst is muziek net zo goed een maatschappelijk
feit als iets dat zich in zichzelf gevormd heeft en zich van rechtstreeks
maatschappelijke desiderata bevrijdt. Zelfs het aan muziek niet geïntegreerde is in
wezen maatschappelijk, het bevestigt de mondigheid van het subjekt, die de
burgerlijke emancipatiebeweging ooit als idee voor ogen had staan. De vrijheid van
de kunst, haar onafhankelijkheid van datgene wat men van haar verlangt, is gebaseerd
op de idee van een vrije maatschappij en anticipeert in zekere zin op de
verwerkelijking ervan.
Daarom is de produktiesfeer1. niet zonder meer de basis van muzieksociologie
zoals de produktiesfeer in het materiële levensproces. Als iets geestelijks is muzikale
produktie zelf maatschappelijk bemiddeld, niet iets onmiddellijks. Strikt genomen
is het enige wat aan haar produktiekracht is, de van de bemiddelingen [Vermittlungen]
niet los te maken spontaniteit. Vanuit maatschappelijk perspektief is dat de kracht,
die boven de loutere herhaling van de door typen en genres vertegenwoordigde
produktieverhoudingen uitgaat. Dergelijke spontaniteit kan zowel overeenstemmen
met de maatschappelijke teneur - bij de jonge Beethoven of in de liederen van Schubert
- als verzet ertegen bieden: Bach en ook hier weer de nieuwe muziek, tegen
onderwerping aan de markt. De vraag is: hoe is muzikale spontaniteit maatschappelijk
eigenlijk mogelijk? Ze blijft maatschappelijke produktiekrachten in zich bergen, die
door de maatschappij in hun feitelijke vormen nog niet zijn geabsorbeerd.
Maatschappelijk is in ieder geval vaak datgene, wat muzikaal tegenwoordig
reproduktie heet, spelen en zingen van muziek, aan de produktie, de konkretiserende
schepping van muzikale teksten, voorafgegaan.
Uitermate belangrijk voor muzieksociologie is het werk dat tegenwoordig op
diverse plaatsen onderhanden wordt genomen, nl. onderzoek en analyse van de
ekonomiese basis
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van muziek; het moment waarin de relatie van maatschappij en muziek zich
aktualiseert. Het betreft in de eerste plaats de vragen van het muziekleven: niet alleen
in hoeverre en met welk effekt het door ekonomiese motieven wordt bepaald, maar
hoe het ingrijpender en in aanzienlijker mate wordt bepaald door ekonomiese
wetmatigheden en struktuurveranderingen. Vruchtbaar is bijvoorbeeld de vraag, of
de overgang naar monopolie-kapitalisme muzikale organisatievormen, smaak en
komponeren heeft aangestoken. Alles wat men ook maar in de muziek onder het
begrip ‘fetisjisme van de middelen’ samenvat, kan teruggaan op de funktie van de
‘technologiese sluier’ in het monopolisme.
Muzikale interpretatie en reproduktie brengt muziek in aanraking met de
maatschappij en is daarom muzieksociologies bizonder relevant. De ekonomiese
analyse zal zich in eerste instantie met dit gebied moeten bezighouden; hier kunnen
de komponenten van een nog altijd bestaande markt en van de monopolistiese
manipulatie het beste worden aangepakt. Zakelijke eisen, als die van een weergave
die adekwaat is aan de kompositie, komen in botsing met wat het publiek eist:
glamour, perfektie en mooie stemmen. Deze laatste eisen zijn dermate affektief
beladen, dat het iedere verwachting te boven gaat. Zegt men bijvoorbeeld, vanuit het
standpunt van de zaak, dat ook in de opera mooie stemmen middel zijn om de
kompositie uit te voeren en geen doel in zichzelf, dan is het antwoord
verontwaardiging die in geen enkele verhouding staat tot de rationele inhoud van de
kontroverse. De studie van dergelijke uitbarstingen en hun psychogenese belooft
meer inzicht in de funktie van het muziekbedrijf dan het onderzoeken van
onmiddellijke voorkeuren en antipatieën.
De werken veranderen van funktie door hun reproduktie, die hen aan de markt
aanpast, in principe kan de hele hogere muzieksfeer, met uitzondering van de
weerspannige avantgardistiese werken, a-muziek (amusementsmuziek) worden. Het
muzikale valse bewustzijn van de reproducerenden, hun objektief aantoonbaar
onvermogen de zaak
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adekwaat uit te voeren - een onvermogen dat men ook bij zeer beroemde namen
aantreft -, is evengoed maatschappelijk vals als tegelijk door de maatschappelijke
verhoudingen afgedwongen. Juiste reproduktie zou gelijkstaan met maatschappelijke
vervreemding. In beginsel verwerft muziek haar maatschappelijke waarheidsgehalte
alleen nog door oppositie, door opzegging van haar overeenkomst met de
maatschappij.
Met inzet van alle krachten zou onderzocht moeten worden, wat de specifieke
samenhang is tussen ekonomiese basis, maatschappelijke set-up, muzikale produktie
en reproduktie. Muzieksociologie zou geen genoegen mogen nemen met de
konstatering van een strukturele overeenkomst, maar zou moeten laten zien, hoe in
muziek konkreet maatschappelijke verhoudingen tot uitdrukking komen, en hoe ze
daardoor wordt bepaald. Dat betekent niet minder dan dat de maatschappelijke inhoud
van muziek die een kunst is zonder woorden en begrippen moet worden ontcijferd.
Het gebied waar dat de meeste kans van slagen heeft is de technologie. De invloed
van de maatschappij doet zich in de werken gelden alnaargelang de stand van de
techniek op een gegeven ogenblik. Tussen de technieken van de materiële en artistieke
produktie bestaat een heel wat nauwere affiniteit dan de wetenschappelijke
arbeidsindeling wil toegeven. De verdeling van het arbeidsproces sinds het
manufaktuurtijdperk en het werken met motieven en tema's sinds Bach, een werkwijze
die tegelijk opsplitsen en syntetiseren inhoudt, stemmen intrinsiek overeen; met name
bij Beethoven is het spreken over maatschappelijke arbeid gerechtvaardigd. De
dynamisering van de maatschappij door het burgerlijke principe en de dynamisering
van de muziek gaan gelijk op; hoe deze eenheid echter tot stand komt is vooralsnog
volslagen duister. Verwijzen naar dezelfde geest, die zowel hier als daar ervoor
verantwoordelijk is, kan kloppen, maar is eerder een omschrijving van het probleem
dan een oplossing ervoor. Niet zelden zijn verklarende formules slechts maskers
voor wat verklaard moet worden.
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Muziek is ideologies wanneer de produktieverhoudingen in haar het primaat krijgen
over de produktiekrachten. Men zou moeten uitzoeken waardoor muziek ideologie
kan zijn: door het produceren van vals bewustzijn, door verheerlijkende afleiding
van het alledaags bestaan, door verdubbeling ervan die het pas echt versterkt, en bij
voorbaat door abstrakte affirmatie. Gesteld kan worden dat ideologieën in de muziek
zelf te onderscheiden zijn aan immanente tegenstrijdigheden van de werken; het boek
Versuch über Wagner wilde de kritiek van de Wagneriaanse ideologie en de innerlijk
estetiese zoveel mogelijk laten samenvallen. Het muzieksociologiese belang bij de
ideologieën is echter niet geheel uitgeput met de konstatering en analyse ervan.
Evenveel aandacht zou eraan besteed moeten worden, hoe ideologieën zich in de
praktijk van het muziekleven realiseren; dus ook aan de ideologieën over muziek.
Tegenwoordig kan ideologie vervlochten zijn met krampachtige naïveteit. Zoals de
hele kulturele sfeer wordt muziek ongereflekteerd aanvaard als aangeboden
konsumptieartikel; positief geaksepteerd omdat ze er is, zonder zich veel te
bekommeren om haar konkrete aard. De kontrole van dergelijke tesen heeft het
empiriese onderzoek nog op haar programma staan. Het zou een onderdeel van haar
taak in bredere zin zijn uit te maken, in hoeverre de zogenaamde smaak van de massa
gemanipuleerd wordt, in hoeverre het die van de massa's zelf is, en in hoeverre
vervolgens weer wanneer ze aan de massa's moet worden toegeschreven, de
weerspiegeling is van wat hen eeuwenlang is ingeprent en meer nog, waarmee de
hele situatie sociaalpsychologies samenhangt.
Inzoverre muzieksociologie zich met de ideologiese inhoud en de ideologiese
werking van muziek bezighoudt, wordt ze een kritiese maatschappijleer. Dat legt
haar de verplichting op te zoeken naar de waarheid van muziek. Sociologies loopt
ze uit op de vraag of muziek maatschappelijk juist of vals bewustzijn is.
Muzieksociologie zou moeten duidelijk maken wat de betekenis ervan is wanneer
men de verschijningsvormen en kriteria van een dergelijk bewustzijn
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in de muziek nagaat. Nog altijd zijn geen bevredigende analysen gemaakt van datgene
wat met reden kitsch genoemd wordt, de muzikale ekwivalenten van leugenachtigheid,
evenmin die van het waarheidsgehalte van autentieke werken. Ook zou gevraagd
moeten worden naar de historiese, maatschappelijke, intern-muzikale voorwaarden
van muzikaal bewustzijn. Onvermijdelijk het probleem, of maatschappelijk juist
bewustzijn met één snee van ideologie in de muziek te scheiden is, óf dat beide - wat
waarschijnlijker is - elkaar doordringen, en waarom. Het affirmatieve moment van
alle kunst, en dat van muziek in de eerste plaats is een erfenis van de oude betovering;
de toon waarmee elke muziek inzet heeft reeds iets daarvan, utopie maar evengoed
de leugen dat ze reeds gerealiseerd zou zijn. Pas door de eksplikatie van het
waarheidsidee ontvangt muzieksociologie haar teoretiese waardigheid.
De vraag naar waarheid en onwaarheid van muziek is nauw verbonden met die
naar de verhouding van de twee muziekgebieden, de serieuze muziek en de ten
onrechte lichte muze geheten lagere muziek. De verdeling heeft haar oorsprong
vermoedelijk in de maatschappelijke arbeidsdeling en de oudste klasseverhoudingen,
die het exquise voor de heersenden en het ruwe voor het populace bestemden; kultiese
onderscheiden konden opgaan in de estetiese. Geleidelijkaan heeft de verdeling vaste
vormen aangenomen, werd ze een feitelijkheid [verdinglicht], die tenslotte
gemanipuleerd kan worden en naklinkt bij de luisteraars die naar het schijnt zich
ofwel bij het ene of bij het andere houden. Sinds het afsterven van de laatste
rudimenten van de voorburgerlijke muziekkultuur bestaat er geen kontakt meer tussen
beide gebieden. Administratie en planning van het lagere is de nieuwe kwaliteit
waarin de overweldigende kwantiteit van de amusementsmuziek omsloeg. In deze
dichotomie wordt de tegenspraak tussen produktiekrachten en produktieverhoudingen
overduidelijk: de produktiekrachten zijn in de hogere, schijnbaar geprivilegieerde
sfeer doorgedrongen, geïsoleerd en daardoor, zelfs wanneer ze een
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juist bewustzijn belichamen, ook een stuk vals bewustzijn. De lagere sfeer
gehoorzaamt aan de oppermacht van de produktieverhoudingen. Kritiese
muzieksociologie zal gedetailleerd moeten uitvinden, waarom de lichte muziek, in
tegenstelling tot nog honderd jaar geleden, tegenwoordig zonder uitzondering slecht
is en slecht moet zijn. In deze kontekst moet de vraag vermeld worden die door Erwin
Ratz is opgeworpen, hoe muziek laag kan zijn. Ook laagheid is een fait social,
onverenigbaar met de pretentie die aan iedere muzikaal bezielde klank vastzit. Het
enige wat a-muziek nog presteert is de psychologiese vernedering te bevestigen, te
herhalen en te versterken, de vernedering die uiteindelijk in de mens het resultaat is
van de inrichting van de maatschappij. Zonder het te weten genieten de massa's in
de amusementsmuziek waarmee ze overspoeld worden hoezeer ze vernederd zijn.
De lichte muziek komt hen zo te na, dat ze met de estetiese distantie tegelijk ook de
menselijke waardigheid aantast. Wat bij de empiriese onderzoekingen nog te doen
valt is metoden te ontwikkelen die subtiel genoeg zijn om een dergelijk genot na te
gaan en de wegen ervan te beschrijven.
Dergelijke problemen behoren tot het muzieksociologies onderzoek van de receptie.
Als geheel moet het zich richten op objektief op de zaak georiënteerde kategorieën
en hypotesen, om dan op haar beurt weer die hypotesen te korrigeren en verder te
ontwikkelen. Allereerst zouden dan kwesties als die van het onderscheid tussen
receptie en konsumptie verklaard moeten worden: waaruit dan wel de aanpassing
van het muziekbeluisteren aan de verhouding tov. de materiële konsumptiegoederen
bestaat, welke esteties adekwate kategorieën daarbij komen te vervallen, welke andere
- gedacht is aan termen die uit de sport afkomstig zijn - eventueel nieuw gevormd
worden. En passant kan dan nog de moeilijkheid vermeld worden hoe de nieuwe
kwaliteiten van vroegere onderscheiden kunnen worden, aangezien daarover geen
definitieve studies bestaan, en omdat niet eens zeker is of buiten het kunstenaarsgilde
wel ooit
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adekwaat gerecipieerd is, of dat zulke receptie een wensbeeld is, dat pas is opgekomen
als negatie van de huidige toestand.
Voorstellen voor empiriese onderzoekingen, waarvan de vraagstelling uit de
hypotesen van de Einleitung in die Musiksoziologie en het hier geschetste schema,
zullen we los aan elkaar rijgen. Histories zou men technologiese veranderingen van
bepaalde typiese werken met veranderingen van de materiële techniek en ook met
die van maatschappelijke organisatievormen kunnen vergelijken. Dubieus in dit
kompleks zijn de kausale samenhangen; men kan eerder een onderlinge
afhankelijkheid verwachten dan strikte afhankelijkheid van elkaar. - Lukt nu zoiets
als een muzikale inhoudsanalyse - die in ieder geval bij muziek, die geen direkt
konkrete inhoud heeft, uit de materiële ontcijfering van ‘vorm’-elementen zou moeten
bestaan -, dan zou men daaraan onderzoekingen kunnen vastknopen, wat er van de
ontdekte inhoud waargenomen, en hoe het waargenomen wordt. Zo zou het
subjektieve receptie-onderzoek op zinvolle wijze verbonden kunnen worden met
objektief gerichte analysen.
De onderzoekingen in opdracht van het Radio Research naar likes en dislikes,
voorkeuren en antipatieën, zouden in verband gebracht moeten worden met de
geprefereerde en afgewezen kwaliteiten van de muziek op zichzelf. Dat zou kunnen
helpen empiries vat te krijgen op de ideologiese effekten ervan. Dat dit alles, hoewel
de probleemstellingen al bijna dertig jaar bekend zijn, achterwege is gebleven, is
nauwelijks toeval. Een barrière wordt gevormd door het feit dat de individuele reakties
en habituele gedragswijzen die onderzocht moeten worden onbewust zijn en door
het eveneens kultureel bepaalde onvermogen van de meeste mensen om hun muzikale
ervaringen adekwaat verbaal weer te geven. Daarbij komen nog idiosynkrasieën van
de kant van de onderzoekers. Vaak is de zogenaamde empiriese ontoegankelijkheid
van de betreffende dimensie, van de ‘deep stuff’, slechts een voorwendsel om het
reservaatkarakter van
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de muziek en het bondgenootschap met uiterst konkrete belangen niet in gevaar te
brengen. In eerste instantie zal men de werkelijk belangrijke vragen van de muzikale
receptie alleen indirekt kunnen benaderen, doordat men bijvoorbeeld korrelaties legt
tussen muzikale voorkeuren en antipatieën, ekstra-muzikale ideologieën van de
ondervraagden en hun algehele psychologiese gesteldheid.2.
Eenvoudiger zou zijn, muziek door proefpersonen te laten beschrijven, en dan de
beschrijving met de resultaten van de objektief gerichte analyse te vergelijken en
daarbij ideologiese momenten in de receptie waar te nemen. Het zou zonder meer
de moeite waard zijn, een onderzoek te doen naar het taalgebruik dat mensen bezigen
in verband met muziek. De hypotese is te verantwoorden, dat het in hoge mate uit
maatschappelijk geprefabriceerde clichees bestaat die zich voor een levende
betrekking tot de zaak schuiven. Tegelijk bevat het ideologiese komponenten en
psychologiese rationaliseringen die op hun beurt weer op de receptie zelf kunnen
inwerken. Leerzaam zou alleen al het primitieve eksperiment zijn, onafhankelijk van
de muziek als zodanig een onderzoek te doen naar de ideologiese opvattingen van
luisteraars van serieuze muziek en van amusementsmuziek en die van
ongeïnteresseerden.
Voor het een en ander bestaan modellen die representatief herhaald en principieel
toegepast moeten worden. We denken bijvoorbeeld aan de eksperimenten van Allport
en Cantril, manipulatief-autoritaire en direkte faktoren in de werking van zowel
serieuze als lichte muziek te testen. Zo kunnen ook, zoals Malcolm McDougald
indertijd gedaan heeft maar dan minder aan personen gebonden, beschrijvende
analysen gemaakt worden van de techniek om met behulp van de massamedia
schlagers te maken, en zou onderzocht kunnen worden binnen welke grenzen de
manipulatie zich afspeelt, aan welke minimumeisen voldaan moet worden om sukses
te kunnen manipuleren. Build up-onderzoek is daarom zo instruktief, dat vermoedelijk
de technieken waarmee een schlagerzanger en die waarmee een
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politikus belangrijk gemaakt worden, helemaal niet zo veel verschillen.
Empiriese muzieksociologen zoals Alphons Silbermann beschouwen de
muziekbeleving als uitgangspunt van alle muzieksociologie. Dit begrip mag niet
dogmaties geaksepteerd worden maar moet, liefst in intensieve studies van
afzonderlijke gevallen, aan typen van verschillende aard gekontroleerd worden: in
hoeverre een muziekbeleving inderdaad plaatsvindt, in hoeverre het een ritueel is
waardoor de beleving die zogenaamd primair is, maatschappelijk wordt bepaald.
Daarbij kan dat primaire wel eens het hoogst afgeleide blijken te zijn. Dan zou men
de zogenaamde muziekbeleving verder ook niet meer als muzieksociologiese
basiskategorie moeten gebruiken. Maatgevend zijn inplaats daarvan, aan de ene kant
de tegenwoordig dominante kultureel-antropologiese kwaliteiten, aan de andere kant
de organisatievormen en werkingsmechanismen van het muziekleven, waarin
algemeen maatschappelijke kwaliteiten schuil gaan. Sociaalpsychologies zouden
geschikte aanzetten te vinden zijn in de stellingen die de auteur in een aantal werken
over jazz ontwikkeld heeft. Empiries zou moeten worden nagegaan, in hoeverre de
jazz in het huishouden der massa's inderdaad de rol speelt die ze vanuit haar eigen
struktuur impliceert - een overeenkomst die net zo min vanzelfsprekend is als die
tussen werk en receptie in het algemeen. De verklaringen van die muziek zelf zouden
veel verder geverifieerd en gefalsifieerd moeten worden dan in deze ekspositie
mogelijk was: misschien door andere sektoren van de kultuurindustrie erin te
betrekken die onafhankelijk van de jazz analoge strukturen vertonen, zoals
bijvoorbeeld Herta Herzog's uitdrukking ‘Getting into trouble and out again’ voor
haar de zogenaamde soap-opera aanduidt: door vergelijkingen met slapstickfilms,
door verwijzingen naar het algehele kader van de dirigistiese massakultuur.
Tenslotte zouden nog de zeer verbreide weerstanden tegen serieuze muziek, en
de sociaalpsychologiese betekenis van de afkeer van muziek in het algemeen door
kliniese studies
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gekombineerd moeten worden met karakterologiese en ideologiekritiese
probleemstellingen; zoals men uit ziekten vaak iets nieuws over het gezonde
organisme kan leren, kan het fenomeen van de afkeer van muziek en onbekendheid
met muziek, als maatschappelijk fenomeen, inzicht verschaffen in de maatschappelijke
funktie van muziek nu en ook in haar ‘disfunktionaliteit’.
Dergelijke initiatieven verschaffen zowel een eerste begrip van de samenhang
tussen de muzieksociologiese gebieden alsook van de mogelijkheden om veel wat
uit denken en ervaring ontwikkeld is wetenschappelijk te behandelen. Natuurlijk kan
het niet geheel en al volgens de erkende wetenschappelijke spelregels worden
uitgedrukt: net zomin als de kritiese teorie van de maatschappij kan worden uitgedrukt
in kategorieën van de traditionele teorie.
oktober 1967

Eindnoten:
1. De fout van het in 1932 in het Zeitschrift für Sozialforschung door de auteur gepubliceerde
essay ‘Zur gesellschaftlichen Lage der Musik’ was, dat ze het begrip muzikale produktie
eenvoudigweg identificeerde met het primaat van de ekonomiese produktiesfeer, zonder er
rekening mee te houden hoezeer wat muzikale produktie heet de maatschappelijke produktie
reeds vooronderstelt en evenzeer van haar afhankelijk is als er los van staat. Dat alleen heeft
de auteur ertoe bewogen dit essay, het ontwerp voor een uitgewerkte muzieksociologie, niet
opnieuw te publiceren.
2. Op enkele plaatsen is daar ondertussen een begin mee gemaakt. In een Marburger psychologies
seminarium heeft Christian Rittelmeyer empiries vastgesteld dat botte afwijzing van geavanceerde
kunst, met name ook van geavanceerde muziek, samengaat met kenmerken van een
autoriteitsgebonden karakterstruktuur zoals een rigide dogmatisme en ‘intolerantie tov. iets dat
voor meerdere uitleggingen vatbaar is’, wat zoveel betekent als dat bij de gezworen vijanden
van de modernen het stereotiepe zwart-wit denken overheerst. Christian Rittelmeyer heeft verder
‘de uitwerkingen van cursussen “muziese vorming” (handenarbeid en dergelijke) en een
specifieke kulturele vorming (specifieke fotomontages) in vergelijkbare groepen onderzocht
op intolerantie en aversie tegen moderne kunst’ en is ‘tot de voorlopige konklusie gekomen dat
de eerstgenoemde metode - dus de muziese vorming - “deze waarden verhoogt of niet verandert,
terwijl de laatstgenoemde ze doet dalen”. Intussen zijn er ook nadere konkrete analysen gemaakt
van schlagers en identifikatiemechanismen door Gunnar Sønstevold en Kurt Blaukopf (Musik
der einsamen Massen, Ein Beitrag zur Analyse von Schlagerschallplatten’, ‘Musik und
Gesellschaft’, uitgegeven door Kurt Blaukopf, Karlsruhe 1968, Heft 4).
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politieke tendens en literaire kwaliteit. de
schrijver als producent
De opstellen van Benjamin over Bertolt Brecht (verzameld in Versuche über Brecht)
betreffen voornamelik de Brecht in de periode van zijn leerstukken, waarin hij teorie
en ook kunst als direkte handleiding voor de praktijk zag. Benjamin zocht deze
onderneming, die alleen in het licht van de eisen van die tijd, nl. de tijd van het
opkomend fascisme, begrepen kan worden, krities te legitimeren. In Brecht vond hij
de dialektikus die de teorie met een praktijk verbond, iets wat op hem, die toch gezien
zijn intellektuele geschiedenis geheel en al verbonden was met de spekulatieve teorie,
een grote aantrekkingskracht moest uitoefenen.
Zoals uit alle in deze bundel opgenomen artikelen blijkt, verbond Benjamin zijn
kunstkrities werk uitdrukkelik met een analyse van het fascisties denken dat een
materiële macht aan het worden was. Zijn werk moet daarom op een lijn gesteld
worden met dat van Bloch, Horkheimer en Adorno. Vanwege zijn bekentenis tot het
dialekties materialisme en politiek tot het kommunisme in de 20-er jaren heeft hij
van verschillende medewerkers van het Zeitschrift für Sozialforschung (waarvan hij
financieel afhankelik was) fundamentele kritiek gekregen.
Zijn ‘bekering’ tot het marxisme is niet zo vreemd als men haar ziet tegen de
achtergrond van de problematiese situatie waarin toentertijd de generatie van joodse
schrijvers verkeerde. De aantrekkingskracht ging voor hen niet zo zeer uit van het
marxisme als leer, maar eerder van het kommunisme als revolutionaire beweging,
omdat dat meer impliceerde dan alleen een kritiek op de heersende maatschappelijke
en politieke toestand, - ze bouwde nl. voort op het geheel van een politieke en
geestelike traditie. De geschiedenis en de traditie zijn dan ook konstitutieve elementen
van
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Benjamin's denkwereld (zoals bv. ook bij Karl Kraus en Kafka).
Het teoreties aspekt van het marxisme dat hem het meest fascineerde was de
analyse van de bovenbouw, die door Marx schematies is aangegeven. Als hij bv.
Baudelaire bestudeerde (vanaf '27 tot aan zijn dood werkte hij aan het kompleks
‘Pariser Passagen’) was dit dan ook om in Baudelaire de geschiedenis gekoncentreerd
te zien in de begintijd van het kapitalisme.
Benjamin heeft zich bezig gehouden met zowel literatuur als beeldende kunst,
filosofie en godsdienstwetenschap, sociologie, geschiedenis, fotografie en film. Hij
is een van de weinigen die geprobeerd hebben een begin te maken met een
sociologiese benadering van de kunst en de literatuur, niet door de kunst te
behandelen als bewijsmateriaal voor een hypotese die wezensvreemd aan haar zou
zijn, zoals in de vulgair-marxistiese partijburoos gebeurd is, maar door de
materialistiese determinatie van het kulturele karakter op te zoeken in het kunstwerk
zelf, in zijn techniese faktuur.
In De auteur als producent neemt hij de tegenstelling op waarmee Lukács Trotzki
te lijf ging in Tendenz oder Parteilichkeit (1932).
Het sleutelwoord in Benjamin's artikel is het begrip ‘techniek’, waarmee hij de
relatie onder- en bovenbouw wilde oplossen; techniek als transmissie van materiële
en ideële produktiviteit. Op die manier probeert hij aan de aporie waartoe de
tegenstelling vorm-inhoud en de verhouding tendens-kwaliteit leidt, te ontsnappen.
Techniek ziet hij dan niet louter als instrument of kunstmiddel, maar als materialisatie
van denkbeelden (denktechniek) en zienswijzen (kunsttechniek). Hij gebruikt het
begrip krities, enerzijds tegen de positivisten die (vanaf het eind van de vorige eeuw)
in de ontwikkeling van de technologie alleen de vooruitgang van de
natuurwetenschappen zagen en niet de achteruitgang van de maatschappij, en
anderzijds tegen een bepaalde vorm van kultuurkritiek die a priori vijandig stond
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tegen alle techniek en de schijn opeiste van een kultuur die buiten het maatschappelik
arbeidsproces staat, waardoor ze het ‘funktionscharakter’ van techniek versluiert,
nl. voorzover techniek de mogelikheid verschaft de boeien van de
produktieverhoudingen te doorbreken, en daarmee korresponderend ook het
emancipatoriese karakter van kunst versluiert. In dit perspektief kan Benjamin de
schrijver definiëren als producent, niet zozeer als producent van (politieke) uitspraken
en formules, maar wat hij produceert zijn uitdrukkingswijzen: vormen en
produktiemiddelen van bewustzijn.
Over Walter Benjamin:
Über Walter Benjamin, Edition Suhrkamp, 1968 (Adorno, Bloch, Rychner,
Scholem, Selz, Holz, Fischer).
Rolf Tiedeman: Studien zur Philosophie Walter Benjamins.
Th.W. Adorno: Über Walter Benjamin. Suhrkamp 1970.
H. Salzinger: W. Benjamin - Revolutionstheologe, in: Kürbiskern, 4/68.
Hannah Arendt: Walter Benjamin, I-III, in: Merkur, 1-4/1968; in H. Arendt;
Benjamin, Brecht - Zwei Essays. Piper 1971.
Alternative, Nr. 56/57, 59/60.
Benjamin, Heartfield, Lethen, Boehmer, Vogelaar: De auteur als producent,
SUN, juli 1971.
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walter benjamin
de auteur als producent*
Het gaat erom de intellectuelen voor de arbeidersklasse te winnen door
hen bewust te maken van het ware karakter van hun geestelijke
ontwikkelingsgang en hun situatie als producent.
Ramon Fernandez
U kunt zich nog wel herinneren, hoe Plato in het ontwerp van zijn staat met de dichters
omspringt. In het belang van de gemeenschap weigert hij hun een plaats te geven.
Hij heeft een hoge dunk van de macht van de poëzie. Maar hij beschouwde haar als
schadelijk, als overbodig - in een volmaakte samenleving wel te verstaan. De vraag
naar het bestaansrecht van de dichter is sindsdien niet vaak met zoveel nadruk gesteld;
nu echter wordt ze gesteld maar ze wordt zelden in deze vorm gesteld. Maar bij u
allen is ze min of meer bekend als de vraag naar de autonomie van de schrijver: zijn
vrijheid om te schrijven wat hij maar wil. U bent niet geneigd hem die autonomie
toe te kennen. U gelooft dat de tegenwoordige toestand van de maatschappij hem
dwingt tot het nemen van een beslissing, in wiens dienst hij zijn aktiviteit wil stellen.
De burgerlijke amusements-schrijver erkent dit alternatief niet. U laat hem zien, dat
hij, zonder het toe te geven, ten bate van bepaalde klassebelangen werkt. Een
progressiever type schrijver erkent dit alternatief. Zijn beslissing wordt genomen op
basis van de

*

Voordracht gehouden in het Instituut voor de studie van het Fascisme te Parijs, op 27 april
1934.
Uit: Versuche über Brecht. Edition Suhrkamp 172, 1966, p. 95-116. Oorspr. titel: Der Autor
als Produzent. Vert. K.L. v.d. Leeuw.
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klassestrijd, wanneer hij zich aan de kant van het proletariaat stelt. Op dat moment
is het met zijn autonomie gedaan. Hij richt zijn aktiviteiten naar wat voor het
proletariaat in de klassestrijd nuttig is. Gewoonlijk zegt men dat hij een tendens volgt.
Daar hebt u het sleutelwoord, van de diskussie die u al sinds lang vertrouwd is.
Ze is u vertrouwd, daarom weet u ook hoe onvruchtbaar ze is verlopen. Ze is namelijk
niet uit het vervelende enerzijds-anderzijds losgekomen: enerzijds moet men van het
werk van de schrijver de juiste tendens verlangen, anderzijds heeft men het recht
van deze prestatie kwaliteit te verwachten. Deze formule is natuurlijk onbevredigend,
zolang men niet inziet welke samenhang er eigenlijk bestaat tussen de beide faktoren
tendens en kwaliteit. Natuurlijk kan men de samenhang dekreteren. Men kan
verkondigen: een werk dat de juiste tendens heeft, hoeft geen andere kwaliteit te
vertonen. Men kan ook dekreteren: een werk dat de juiste tendens heeft, moet
noodzakelijk iedere andere kwaliteit bezitten.
Deze tweede formulering is niet oninteressant, sterker: ze is juist. Ik aanvaard
haar. Maar terwijl ik dat doe, wijs ik het af haar te dekreteren. Deze bewering moet
bewezen worden. En ik vraag uw aandacht voor een poging tot een dergelijk bewijs.
- Dat is, zult u misschien zeggen, een zeer speciaal, zelfs vergezocht thema. En wilt
u met een dergelijk bewijs de studie van het fascisme bevorderen? - Dat ben ik
inderdaad van plan. Want ik hoop u te kunnen laten zien, dat het begrip tendens in
de beknopte vorm waarin het in de zojuist genoemde diskussie meestal voorkomt,
een volkomen ondeugdelijk instrument van politieke literatuurkritiek is. Ik wil u
laten zien, dat de tendens van een literair werk pas politiek juist kan zijn, als ze ook
literair juist is. Dat betekent dat een politiek juiste tendens een literaire tendens insluit.
En, dat moet er meteen aan worden toegevoegd: deze literaire tendens die impliciet
of expliciet in iedere juiste politieke tendens vervat ligt - alleen die maakt de kwaliteit
van het werk uit. Daarom dus houdt de juiste
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politieke tendens van een werk zijn literaire kwaliteit in, omdat ze zijn literaire
tendens inhoudt.
Deze bewering zal, dat hoop ik u te kunnen beloven, spoedig duidelijker worden.
Voorlopig voeg ik eraan toe, dat ik voor mijn beschouwing ook een ander uitgangspunt
had kunnen kiezen. Ik ben uitgegaan van de onvruchtbare diskussie over de
verhouding van tendens en kwaliteit in de literatuur. Ik had ook kunnen uitgaan van
een oudere, maar niet minder onvruchtbare diskussie: wat is de verhouding tussen
vorm en inhoud, en wel met name in de politieke literatuur. Deze probleemstelling
staat in een kwade reuk; terecht. Ze geldt als schoolvoorbeeld voor de poging om
literaire samenhangen ondialektisch met sjablonen te benaderen. Goed. Maar hoe
ziet nu de dialektische benadering van hetzelfde probleem er uit?
De dialektische benadering van het probleem, en daarmee kom ik tot de zaak zelf,
kan met het starre, geïsoleerde ding: werk, roman, boek, helemaal niets beginnen.
Ze moet het plaatsen in de levende, maatschappelijke samenhang. Terecht verklaart
u, dat men dat in de kring van onze vrienden steeds weer opnieuw heeft gedaan.
Zeker. Alleen begon men vaak meteen in het groot, en kwam men daardoor
noodzakelijkerwijze ook vaak in het vage terecht. Maatschappelijke verhoudingen
zijn, zoals we weten, afhankelijk van produktieverhoudingen. En als de
materialistische kritiek een werk aanpakte, stelde ze gewoonlijk de vraag, hoe dit
werk stond ten opzichte van de maatschappelijke produktieverhoudingen van het
tijdvak. Dat is een belangrijke vraag. Maar ook een erg moeilijke. De beantwoording
ervan is niet steeds ondubbelzinnig. Ik zou u echter een meer voor de hand liggende
vraag willen voorleggen. Een vraag die wat bescheidener is, wat dichter bij huis
blijft, maar volgens mij meer mogelijkheden biedt om te beantwoorden. In plaats
van namelijk te vragen: hoe staat een werk tegenover de produktieverhoudingen van
het tijdvak, stemt het ermee in, is het reaktionair, of streeft het naar verandering
ervan, is het revolutionair? - in plaats van
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deze vraag, of in elk geval vóór deze vraag zou ik u een andere willen voorstellen.
Dus vóór ik vraag: hoe staat een literair werk tegenover de produktieverhoudingen
van een tijdvak zou ik willen vragen: hoe staat het erin? Deze vraag betreft
onmiddellijk de funktie van het werk in de literaire produktieverhoudingen van een
tijd. Ze heeft met andere woorden onmiddellijk betrekking op de literaire techniek
van het werk.
Met het begrip techniek heb ik een begrip genoemd, dat de literaire produkten
toegankelijk maakt voor een direkt maatschappelijke, en daarmee voor een
materialistische analyse. Tegelijk vormt het begrip techniek het dialektische
aangrijpingspunt van waaruit de onvruchtbare tegenstelling tussen vorm en inhoud
kan worden overwonnen. En verder geeft dit begrip techniek een richtlijn voor de
juiste bepaling van de verhouding van tendens en kwaliteit, waarnaar we in het begin
hebben gevraagd. Als we dus zojuist konden formuleren, dat de politieke tendens
van een werk zijn literaire kwaliteit inhoudt, omdat ze zijn literaire tendens inhoudt,
dan geven we nu een meer precieze bepaling door te zeggen dat deze literaire tendens
in een vooruitgang of achteruitgang van de literaire techniek kan bestaan. U zult het
beslist goedvinden als ik hier, slechts schijnbaar zonder overgang, op heel konkrete
literaire verhoudingen overspring. Op russische. Ik zou uw aandacht willen vragen
voor Sergei Tretjakov en het door hem gedefinieerde en belichaamde type van de
‘opererende’ schrijver. Deze opererende schrijver geeft het meest tastbare voorbeeld
van de funktionele afhankelijkheid tussen de juiste politieke tendens en de
progressieve literaire techniek altijd en onder alle omstandigheden. Natuurlijk maar
een voorbeeld: verdere voorbeelden laat ik even achterwege. Tretjakov onderscheidt
de opererende schrijver van de informerende. De taak van de eerstgenoemde is niet
om mee te delen, maar om te strijden; niet om toeschouwer te spelen, maar om aktief
in te grijpen. Deze taak wordt duidelijk door de mededelingen die hij over zijn
aktiviteiten ver-
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schaft. Toen in 1928, ten tijde van de volledige kollektivisering van de landbouw,
het parool: ‘Schrijvers naar de kolchosen!’ werd uitgegeven, reisde Tretjakov naar
de commune ‘Kommunistische Vuurtoren’ en hield zich daar gedurende twee langere
verblijven met de volgende werkzaamheden bezig: het bijeenroepen van
massavergaderingen; inzameling van gelden voor de aanbetaling op traktoren; het
overreden van zelfstandige boeren tot de kolchose toe te treden; inspektie van
leeszalen; vervaardigen van muurkranten en leiding van de kolchosekrant;
berichtgeving aan moskouse kranten; invoering van radio en rondtrekkende bioskopen,
enz. Het is niet verwonderlijk dat het boek Veld-Heer, dat Tretjakov direkt na dit
verblijf heeft geschreven, een aanzienlijke invloed op de verdere ontwikkeling van
de kollektieve boerderijen moet hebben gehad. Het kan zijn dat u waardering hebt
voor Tretjakov en toch van mening bent, dat zijn voorbeeld in dit verband niet al te
veel zegt. De taken die hij op zich heeft genomen, zult u misschien zeggen, zijn die
van een journalist of propagandist; met literatuur heeft dat alles niet veel te maken.
Nu heb ik echter het voorbeeld van Tretjakov met opzet aangehaald om u erop te
wijzen, vanuit welk breed perspektief men de voorstellingen van literaire vormen en
genres aan de hand van technische gegevenheden van onze huidige toestand moet
omdenken, om die uitdrukkingsvormen te vinden, die het punt vormen vanwaar de
literaire energieën van nu uitgaan. Niet altijd zijn er in het verleden romans geweest,
niet altijd zullen er romans hoeven zijn; niet altijd tragedies; niet altijd het grote epos;
niet altijd zijn de vormen van kommentaar, vertaling, ja zelfs van de zogenaamde
vervalsing varianten in de marge van de literatuur geweest, en niet alleen in de
filosofische, maar ook in de bellettristische literatuur van Arabië of China hebben
ze hun eigen plaats gehad. Niet altijd is de retorica een onbelangrijke vorm geweest,
maar in de oudheid heeft ze haar stempel gedrukt op grote gebieden van de literatuur.
Dit alles om u vertrouwd te maken met de gedachte, dat we midden
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in een geweldig omsmeltingsproces van literaire vormen staan, een omsmeltingsproces
waarin vele van de tegenstellingen waarin we gewoonlijk denken hun stootkracht
zouden kunnen verliezen. Laat ik u een voorbeeld geven van de onvruchtbaarheid
van dergelijke tegenstellingen en van het proces waarin ze op dialektische wijze
worden overwonnen. We komen dan weer bij Tretjakov terecht. Dit voorbeeld is
namelijk de krant.
‘In onze literatuur, schrijft een auteur van linkse signatuur1., zijn tegenstellingen,
die elkaar in gelukkiger tijden wederzijds hebben bevrucht, tot onoplosbare
antinomieën geworden. Zo vallen wetenschap en schone letteren, kritiek en produktie,
kultuur en politiek zonder verband en zonder orde uiteen. Toneel van deze literaire
chaos is de krant. Haar inhoud “stof”, die iedere organisatievorm afwijst behalve die,
welke haar door het ongeduld van de lezer wordt opgedrongen. En dit ongeduld is
niet alleen dat van de politikus die een informatie, of dat van de spekulant die een
tip verwacht, maar daarachter doemt dat van de uitgeslotene op, die er recht op meent
te hebben zelf met zijn eigen belangen aan het woord te komen. Het feit dat niets de
lezer zó aan zijn krant bindt als dit dagelijks nieuwe voeding verlangende ongeduld,
hebben de redakties zich reeds lang tenutte gemaakt, doordat ze steeds meer
kolommen openstelden voor zijn vragen, meningen en protesten. Met de kritiekloze
assimilatie van feiten gaat dus de even kritiekloze assimilatie van lezers, die zich
van het ene moment op het andere tot medewerkers gepromoveerd zien, hand in
hand. Daarin gaat echter een dialektisch moment schuil: de ondergang van de literatuur
in de burgerlijke pers blijkt namelijk de formule te zijn voor het herstel ervan in de
sovjetrussische. Doordat namelijk de literatuur aan breedte wint wat ze aan diepte
verliest, begint het onderscheid tussen schrijver en publiek, dat de burgerlijke pers
op konventionele wijze handhaaft, in de sovjetpers te verdwijnen. De lezer kan
immers te allen tijde een schrijver worden, namelijk iemand die beschrijft of
voorschrijft. Als deskundige - is
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het niet voor een vak, dan voor de post die hij bekleedt - krijgt hij toegang tot het
schrijverschap. De arbeid zelf komt aan het woord. En haar presentatie door het
woord maakt deel uit van het vakmanschap, dat nodig is voor de uitoefening ervan.
De literaire bevoegdheid heeft niet meer haar basis in een specialistische opleiding,
maar in een polytechnische opleiding, en wordt zo gemeengoed. Het is in één woord
de literarisering van de bestaansverhoudingen, die de anders onoplosbare antinomieën
overwint, en het is het toneel van de ongeremde vulgarisering van het woord - de
krant dus - waarop haar redding wordt voorbereid.’
Ik hoop daarmee te hebben aangetoond, dat de beschrijving van de auteur als
producent tot de pers terug moet gaan. Want aan de pers, in elk geval aan de
sovjetrussische, ziet men dat het geweldige omsmeltingsproces waarover ik zoeven
heb gesproken, niet slechts het konventionele onderscheid tussen de genres negeert,
tussen schrijver en dichter, tussen onderzoeker en popularisator, maar zelfs het
onderscheid tussen auteur en lezer herziet. Voor dit proces is de pers de beste maatstaf,
en daarom moet iedere beschouwing over de auteur als producent zich tot de pers
uitstrekken.
Ze kan hier echter niet halt houden. Want de krant vormt in West-Europa immers
nog altijd geen deugdelijk produktie-instrument in handen van de schrijver. Nog
altijd behoort ze toe aan het kapitaal. Daar nu aan de ene kant de krant technisch
gesproken de belangrijkste literaire positie inneemt, deze positie echter aan de andere
kant in handen van de tegenstander is, kan het niet verbazen dat het inzicht van de
schrijver in zijn maatschappelijke bepaaldheid, in zijn technische middelen en in zijn
politieke opgaven te kampen heeft met de grootst mogelijke moeilijkheden. Het
behoort tot de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste tien jaar in Duitsland, dat
een aanzienlijk deel van het produktieve intellekt onder druk van de ekonomische
verhoudingen mentaal een revolutionaire ontwikkeling heeft doorgemaakt, zonder
tegelijkertijd in staat te zijn de eigen arbeid, de verhouding tot de produktiemiddelen
en zijn techniek werkelijk
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revolutionair te doordenken. Ik heb het zoals u ziet over de zogenaamde linkse
intelligentsia en zal me daarbij beperken tot de links-burgerlijke. In Duitsland zijn
de toonaangevende politiek-literaire stromingen van de laatste tien jaar van deze
linkse intelligentsia uitgegaan. Ik neem er twee als voorbeeld, het Aktivisme en de
Nieuwe Zakelijkheid, om aan die voorbeelden te laten zien, dat de politieke tendens,
hoe revolutionair ze ook lijkt, kontrarevolutionair werkt, zolang de schrijver zijn
solidariteit met het proletariaat alleen mentaal ervaart, maar niet als producent.
Het trefwoord waarmee de eisen van het Aktivisme kunnen worden samengevat,
is ‘logokratie’, vertaald: heerschappij van het intellekt [Geist]. Men vertaalt dat graag
met heerschappij van de intellektuelen [der Geistigen]. Inderdaad is het begrip van
de intellektuelen doorgedrongen tot in het kamp van de linkse intelligentsia, en
beheerst het daar de politieke manifesten van Heinrich Mann tot Döblin. Men kan
aan dit begrip zonder enige moeite zien, dat het gevormd is zonder rekening te houden
met de positie van de intelligentsia in het produktieproces. Hiller zelf, de theoretikus
van het Aktivisme, wil onder intellektuelen dan ook niet verstaan ‘mensen die tot
een bepaalde beroepstak behoren’, maar ‘de vertegenwoordigers van een bepaald
karaktertype’. Dit karaktertype staat als zodanig natuurlijk tussen de klassen. Het
omvat een willekeurig aantal persoonlijke levens, zonder het minste houvast te bieden
voor de organisering daarvan. Als Hiller zijn afwijzing van de partijleiders formuleert,
moet hij ze veel dingen nageven; ze zullen misschien ‘in belangrijke dingen meer
weten..., praten op een wijze die het volk meer ligt..., moediger vechten’ dan hij, één
ding staat echter voor hem vast: dat ze ‘gebrekkiger denken’. Waarschijnlijk, wat
doet dat er echter toe, daar in politiek opzicht niet het individuele denken
doorslaggevend is, maar, zoals Brecht het eens heeft uitgedrukt, de kunst om in de
hoofden van anderen te denken.2. Het Aktivisme heeft de taak op zich genomen de
materialistische dialektiek te vervangen door het gezonde verstand
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dat niet in termen van klassestrijd te definiëren is. Zijn intellektuelen
vertegenwoordigen in het gunstigste geval een stand. Met andere woorden: het
principe van deze kollektiefvorming is zelf reaktionair; geen wonder dat de werking
van dit kollektief nooit revolutionair kon zijn.
Het fatale principe van een dergelijke kollektiefvorming werkt echter door. Men
heeft dat duidelijk kunnen zien toen drie jaar geleden Döblin's Wissen und Verändern!
verscheen. Dit geschrift vormde, zoals bekend, het antwoord aan een jonge man Döblin noemt hem meneer Hocke -, die zich tot de beroemde schrijver had gewend
met de vraag ‘Wat te doen?’ Döblin nodigt hem uit zich aan te sluiten bij de zaak
van het socialisme, maar met bedenkelijke motiveringen. Socialisme wil zeggen
volgens Döblin: ‘Vrijheid, spontane solidariteit van de mensen, afwijzing van iedere
dwang, verontwaardiging over onrecht en onderdrukking, menselijkheid, tolerantie,
vredelievende gezindheid.’ Hoe het daarmee ook gesteld is: in ieder geval trekt hij
vanuit dit socialisme ten strijde tegen theorie en praktijk van de radikale
arbeidersbeweging. ‘Er kan, meent Döblin, uit geen enkel ding iets ontstaan, dat er
niet reeds in aanwezig is, - er kan uit de moorddadig verscherpte klassestrijd wel
rechtvaardigheid, maar geen socialisme voortkomen.’ ‘U, geachte heer, zo formuleert
Döblin de aanbeveling die hij op grond van deze en andere overwegingen aan Meneer
Hocke geeft, kunt uw principiële ja tegen de strijd (van het proletariaat) niet
waarmaken door u aan te sluiten bij het proletarische front. U moet het laten bij de
entoesiaste en bittere goedkeuring van deze strijd, maar u weet ook: als u meer doet,
blijft een geweldig belangrijke plaats onbezet...: de oerkommunistische van de
individuele menselijke vrijheid, van de spontane solidariteit en verbondenheid van
de mensen.... Dit is, geachte heer, de enige plaats die u toekomt.’ Hier ziet men nu
konkreet voor zich waartoe de opvatting van ‘de intellektueel’ leidt, wanneer hij op
grond van zijn meningen, mentaliteit of aanleg en niet op grond van zijn plaats in
het produktieproces als een type gedefinieerd
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wordt. Hij moet, zoals het bij Döblin luidt, zijn plaats naast het proletariaat vinden.
Wat is dat echter voor een plaats? Die van een weldoener, een ideologische maecenas.
Een onmogelijke positie. En zo komen we terug op de in het begin gestelde these:
De plaats van de intellektueel in de klassenstrijd is alleen op grond van zijn plaats
in het produktieproces vast te stellen, of beter gezegd te kiezen.
Voor de verandering van produktievormen en produktiemiddelen in de zin van
een progressieve - daarom bij de bevrijding van de produktiemiddelen geïnteresseerde,
en aan de klassestrijd dienstbare - intelligentsia, heeft Brecht het begrip
‘omfunktionering’ gemunt. Hij is de eerste geweest die aan de intellektuelen de
verstrekkende eis heeft gesteld: het produktie-apparaat niets te leveren, zonder het
tegelijkertijd binnen de grenzen van het mogelijke in socialistische richting te
veranderen. ‘De publikatie van de Versuche, zo leidt de schrijver de gelijknamige
serie geschriften in, vindt plaats op een tijdstip, dat bepaalde werken niet meer zozeer
individuele ervaringen zijn (het karakter van een oeuvre hebben), maar meer gericht
zijn op de benutting (omvorming) van bepaalde instellingen en instanties.’ Niet
geestelijke vernieuwing, zoals de fascisten die proklameren, is gewenst, maar
technische vernieuwingen worden voorgesteld. Op deze vernieuwingen zal ik nog
terug komen. Hier zal ik me ertoe beperken te wijzen op het fundamentele verschil
tussen het zonder meer leveren aan een produktieapparaat en het veranderen ervan.
En ik wil aan het begin van mijn uiteenzetting over de ‘Nieuwe Zakelijkheid’ de
stelling poneren, dat het leveren aan een produktie-apparaat zonder het - binnen de
grenzen van het mogelijke - te veranderen, zelfs dan een hoogst aanvechtbare
handelwijze is, als het materiaal dat aan dit apparaat wordt geleverd van revolutionaire
aard schijnt. We staan namelijk voor het feit - waarvoor de laatste tien jaar in
Duitsland tal van bewijzen te vinden zijn -, dat het burgerlijke produktie- en
publikatie-apparaat in staat is ontstellende hoeveelheden revolutionaire thema's op
te nemen,
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zelfs te propageren, zonder daarmee zijn eigen voortbestaan en het voortbestaan van
de klasse in wier bezit het zich bevindt ernstig in twijfel te trekken. Dit blijft in elk
geval juist, zolang het routiniers zijn die eraan leveren ook al zijn het revolutionaire
routiniers. Ik noem iemand routinier als hij er principieel van afziet het
produktie-apparaat door verbeteringen aan de heersende klasse te onttrekken ten
gunste van het socialisme. En ik beweer verder, dat een aanzienlijk deel van de
zogenaamde linkse literatuur geen enkele andere maatschappelijke funktie had, dan
uit de politieke situatie steeds nieuwe effekten te halen om het publiek te amuseren.
Daarmee ben ik bij de Nieuwe Zakelijkheid aangeland. Ze heeft de reportage in
zwang gebracht. We zullen ons afvragen, wie bij deze techniek voordeel had?
Ter wille van de aanschouwelijkheid plaats ik de fotografische vorm ervan op de
voorgrond. Wat voor haar geldt, kan ook gezegd worden van de literaire vorm. Beide
danken hun uitzonderlijke bloei aan de publikatietechniek: radio en geïllustreerde
pers. Ik verwijs naar het dadaïsme. De revolutionaire kracht van het dadaïsme was,
dat het de kunst onderzocht op haar autenticiteit. Men stelde stillevens samen uit
kaartjes, garenklosjes, sigarettepeukjes, die verbonden waren met schilderkunstige
elementen. Men deed het geheel in een lijst. En daarmee toonde men het publiek:
Zie, jullie schilderijlijst vernietigt de tijd; het kleinste autentieke brokstuk van het
dagelijks leven zegt meer dan de schilderkunst. Zoals de bloedige vingerafdruk van
een moordenaar op de bladzijde van een boek meer zegt dan de tekst. Van deze
revolutionaire inhoud is veel blijven bestaan in de fotomontage. U hoeft maar te
denken aan het werk van John Heartfield, wiens techniek de boekomslag tot een
politiek instrument heeft gemaakt. Kijkt u nu hoe de verdere ontwikkeling van de
fotografie verloopt. Wat ziet u? Ze wordt steeds genuanceerder, steeds moderner, en
het resultaat is, dat ze geen huurkazerne, geen vuilnisbelt meer kan fotograferen,
zonder ze te verheerlijken. Laat staan dat ze in staat is over een stuwdam of een
kabel-
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fabriek iets anders te zeggen dan dit: de wereld is mooi. ‘De wereld is mooi’ - dat is
de titel van het bekende fotoboek van Renger-Patsch, waarin we de fotografie van
de Nieuwe Zakelijkheid op haar hoogtepunt zien. Het is haar namelijk gelukt zelfs
de armoede tot voorwerp van genot te maken, door deze op modieus-geperfektioneerde
wijze te interpreteren. Want als het een ekonomische funktie van de fotografie is om
inhouden, die vroeger buiten het bereik van de massakonsumptie lagen - het voorjaar,
prominenten, vreemde landen - door modieuze bewerking voor de massa's toegankelijk
te maken, dan is het een van haar politieke funkties de wereld zoals ze nu eenmaal
is van binnen uit - met andere woorden: op modieuze wijze - te vernieuwen.
Hier hebben we nu een kras voorbeeld van wat het betekent: te leveren aan een
produktie-apparaat zonder het te veranderen. Het te veranderen zou betekend hebben,
weer een van de barrières neer te halen, een van de tegenstellingen die de produktie
van de intelligentsia aan banden leggen te overwinnen. In dit geval de barrière tussen
schrift en beeld. Wat we van de fotograaf moeten eisen, is dat hij in staat is zijn foto
dat onderschrift te geven, waardoor het gevrijwaard wordt voor slijtage door de mode
en revolutionaire gebruikswaarde krijgt. Deze eis zullen we echter het meest
nadrukkelijk stellen, als wij - de schrijvers - gaan fotograferen. Ook hier is dus voor
de auteur als producent de technische vooruitgang de grondslag voor zijn politieke
vooruitgang. Met andere woorden: pas de overwinning van díe kompetenties in het
proces van de geestelijke produktie, die volgens de burgerlijke opvatting de orde
ervan uitmaken, maakt deze produktie politiek bruikbaar; dwz. dat de grenzen van
de kompetentie van beide produktiekrachten, die waren opgetrokken om deze te
scheiden, gezamenlijk worden afgebroken. De auteur als producent ervaart - als hij
zijn solidariteit met het proletariaat ervaart - onmiddellijk ook die met bepaalde
andere producenten, die hem vroeger niet veel te zeggen hadden. Ik had het over de
fotograaf; ik wil in het kort een uitspraak over de musikus inlassen,
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die van Eisler afkomstig is: ‘Ook in de ontwikkeling van de muziek, zowel bij de
produktie als bij de reproduktie, moeten we een steeds sterker wordend proces van
rationalisering leren zien... De grammofoonplaat, de geluidsfilm, de jukeboxen
kunnen topprestaties van de muziek... in gekonserveerde vorm als waren verkopen.
Dit rationaliseringsproces heeft tot gevolg, dat de muziekreproduktie tot steeds kleiner
wordende, maar ook meer vakkundige groepen specialisten wordt beperkt. De krisis
van het koncertbedrijf is de krisis van een door nieuwe technische uitvindingen
verouderde, achterhaalde produktievorm.’ Wat daarom moest gebeuren was, de
koncertvorm om te funktioneren, zodat ze aan twee voorwaarden zou voldoen: ten
eerste de tegenstelling tussen uitvoerenden en toehoorders op te heffen, en ten tweede
die tussen techniek en inhoud. Hierbij maakt Eisler de volgende belangrijke
opmerking: ‘Men moet ervoor oppassen de orkestmuziek niet te overschatten en haar
voor de enige hoge kunst te houden. Muziek zonder woorden heeft haar grote
betekenis en haar volledige omvang pas in het kapitalisme bereikt.’ Dat betekent:
dat een verandering van het koncert niet mogelijk is zonder medewerking van het
woord. Het is alleen het woord dat, zoals Eisler het formuleert, de verandering van
een koncert in een politieke meeting kan bewerkstelligen. Dat echter een dergelijke
verandering inderdaad een toppunt van muzikale en literaire techniek vormt, hebben
Brecht en Eisler bewezen met het leerstuk Die Massnahme. Als u nu van hieruit
terugkijkt op het omsmeltingsproces van literaire vormen, waarover we eerder
gesproken hebben, dan ziet u, hoe foto en muziek verdwijnen in die gloeiende massa
waaruit de nieuwe vormen gegoten worden en kunt u nagaan wat er met andere
kunstvormen gaat gebeuren. U ziet bevestigd, dat alleen de literarisering van alle
bestaansverhoudingen een juist begrip van de omvang van deze omsmelting geeft,
zoals de stand van de klassestrijd de temperatuur bepaalt waarbij ze - min of meer
volledig - tot stand komt.
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Ik heb gesproken over het procédé van een bepaald soort modieuze fotografie dat de
armoede tot een stuk konsumptiegoed maakt. Als ik het nu ga hebben over de Nieuwe
Zakelijkheid als literaire beweging, moet ik een stap verder gaan en zeggen dat ze
de strijd tegen de armoede tot een stuk konsumptiegoed heeft gemaakt. Inderdaad
is haar politieke betekenis in vele gevallen beperkt gebleven tot het omzetten van
revolutionaire reflexen, voor zover die bij de bourgeoisie voorkwamen, in voorwerpen
van verstrooiing, van amusement, die zonder moeite opgenomen konden worden in
het kabaretbedrijf van de grote stad. Het meest kenmerkende van deze literatuur is
dat ze politieke strijd verandert van een noodzaak om beslissingen te nemen in een
objekt van kontemplatief genot, van een produktiemiddel in een konsumptieartikel.
Een oordeelkundig kritikus3. heeft dit aan het voorbeeld van Erich Kästner duidelijk
gemaakt met de volgende uiteenzetting: ‘Met de arbeidersbeweging hebben deze
links-radikale intellektuelen weinig te maken. Veeleer zijn ze als burgerlijk
ontbindingsverschijnsel de tegenhanger van de feodale mimicry, die het Keizerrijk
in de reserve-luitenant heeft bewonderd. De links-radikale publicisten van het slag
van een Kästner, Mehring of Tucholsky zijn de proletarische mimicry van een
gedegenereerde bourgeoisie. Hun funktie is in de politiek geen partijen maar klieks,
in de literatuur geen scholen maar modes, in de ekonomie geen producenten maar
vertegenwoordigers voort te brengen. Vertegenwoordigers of routiniers, die te koop
lopen met hun armoede en goede sier maken met hun gapende leegte. Nooit heeft
men het zich zo gemakkelijk gemaakt in een ongemakkelijke situatie.’
Deze school, zo zei ik, maakte goede sier met haar armoede. Ze onttrok zich
daarmee aan de meest dringende taak van de schrijver van vandaag: in te zien hoe
arm hij is en hoe arm hij moet zijn om van voren af aan te kunnen beginnen. Want
daar gaat het om. De sovjetstaat zal weliswaar niet, zoals de platoonse, de dichter
uitbannen,
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hij zal hem echter - en daarom heb ik in het begin aan de platoonse staat herinnerd
- taken toewijzen, die het hem onmogelijk maken de al lang vervalste rijkdom van
de kreatieve persoonlijkheid in nieuwe meesterwerken ten toon te spreiden. Een
vernieuwing in de vorm van dergelijke persoonlijkheden, van dergelijke werken te
verwachten is een voorrecht van het fascisme, dat daarbij zulke absurde formuleringen
produceert als die, waarmee Günther Gründel in zijn Sendung der jungen Generation
zijn literatuurkritiek afrondt: ‘We kunnen dit... overzicht en deze konklusie niet beter
besluiten dan met de opmerking dat de Wilhelm Meister en de Grüne Heinrich van
onze generatie tot dusverre nog niet zijn geschreven.’ Een schrijver, die de
voorwaarden van de huidige produktie heeft doordacht, zal niet op het idee komen
dergelijke werken te verwachten of zelfs maar te wensen. Zijn arbeid zal nooit alleen
maar arbeid aan de produkten, maar steeds tevens arbeid aan de produktiemiddelen
zijn. Met andere woorden: Zijn produkten moeten naast en vóór hun oeuvre-karakter
een organiserende funktie hebben. En hun organisatorische bruikbaarheid mag
geenszins beperkt blijven tot een propagandistische. De tendens alleen is niet genoeg.
De voortreffelijke Lichtenberg heeft eens gezegd: Het komt er niet op aan wat voor
meningen iemand heeft, maar wat voor man deze meningen van hem maken. - Nu
zijn meningen weliswaar toch wel erg belangrijk, maar zelfs de beste heeft geen
enkel nut, wanneer ze niets nuttigs maakt van degenen die haar hebben. De beste
tendens is onecht, als ze niet de houding voordoet, waarin men haar moet nadoen.
En deze houding kan de schrijver slechts voordoen, als hij iets doet: namelijk schrijft.
De tendens is een noodzakelijke voorwaarde, maar nooit voldoende voorwaarde voor
een organiserende funktie van het werk. Daarvoor is verder nodig dat de schrijver
instrueert en onderwijst. En op het ogenblik is dat meer dan ooit nodig. Een auteur
die de schrijvers niets leert, leert niemand iets. Maatgevend is dus het modelkarakter
van de produktie, dat ten eerste in staat is andere producenten tot
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produktie te brengen, ten tweede hun een verbeterd apparaat ter beschikking te stellen.
En dit apparaat is des te beter, naarmate het meer konsumenten tot produktie brengt,
kortom in staat is uit lezers of toeschouwers medewerkers te maken. Een dergelijk
model bezitten we reeds, maar ik kan er hier alleen vagelijk naar verwijzen. Ik bedoel
het epische theater van Brecht.
Steeds weer worden er tragedies en opera's geschreven, die schijnbaar beschikken
over een beproefd toneelapparaat, terwijl ze in werkelijkheid niets anders doen dan
leveren aan een achterhaald apparaat. ‘Deze onduidelijkheid die er bij musici,
schrijvers en critici over hun situatie bestaat, zegt Brecht, heeft geweldige gevolgen,
waaraan veel te weinig aandacht wordt besteed. Want in de mening dat ze in het
bezit zijn van een apparaat, dat in werkelijkheid hen bezit, verdedigen ze een apparaat,
waarover ze geen kontrole meer hebben, dat niet meer, zoals zij nog geloven, een
middel voor de producenten is, maar een middel tegen de producenten is geworden.’4.
Tot een middel tegen de producenten werd dit theater met zijn gekompliceerde
toneelattributen, geweldige aantallen figuranten en geraffineerde effekten vooral,
doordat het de producenten tracht te winnen voor de uitzichtloze konkurrentiestrijd
waarin film en radio het hebben gewikkeld. Dit toneel - onverschillig of men denkt
aan het meer serieuze toneel of aan het amusementstoneel; beide zijn komplementair
en vullen elkaar aan - is dat van een verzadigde laag, die alles wat ze in handen krijgt
in prikkels verandert. Ze bevindt zich in een verloren positie. Dat geldt niet voor het
soort toneel, dat in plaats van met deze nieuwe kommunikatiemiddelen te gaan
konkurreren, ze tracht toe te passen en ervan te leren, kortom een konfrontatie ermee
zoekt. Deze konfrontatie heeft het epische theater op zich genomen. Het is, gemeten
aan het tegenwoordige ontwikkelingsstadium van film en radio, het meest bij de tijd.
Ter wille van die konfrontatie beperkte Brecht zich tot de meest oorspronkelijke
elementen van het toneel. Hij had
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als het ware genoeg aan een podium. Hij zag af van uitgebreide handeling. Zo slaagde
hij erin de funktionele samenhang tussen toneel en publiek, tekst en uitvoering,
regisseur en toneelspelers te veranderen. Het epische theater, verklaarde hij, moet
geen handeling ontwikkelen, maar een situatie weergeven. Het verkrijgt dergelijke
situaties, zoals we zo meteen zullen zien, door de handeling te laten onderbreken. Ik
herinner u hier aan de songs, waarvan de voornaamste funktie is dat ze de handeling
onderbreken. Hier maakt het epische theater dus - met het principe van onderbreking
namelijk - zoals u ziet gebruik van een procédé, dat u de laatste jaren bekend is uit
film en radio, pers en fotografie. Ik heb het over het montageprocédé: het gemonteerde
onderbreekt immers de samenhang waarin het gemonteerd is. Dat echter dit procédé
hier een bijzonder, ja misschien pas volledig recht heeft, daarover zult u mij een
korte opmerking moeten veroorloven.
De onderbreking van de handeling, op grond waarvan Brecht zijn toneel episch
heeft genoemd, gaat voortdurend een illusie bij het publiek tegen. Een dergelijke
illusie is namelijk onbruikbaar voor een toneel, dat de bedoeling heeft de elementen
van de werkelijkheid te behandelen als een proefmodel. De situaties staan echter aan
het einde, niet aan het begin van dit experiment. Situaties, die in welke vorm dan
ook altijd onze situaties zijn. Ze worden niet nader tot de toeschouwer gebracht, maar
van hem verwijderd. Hij herkent ze als de werkelijke situaties, niet zoals op het
naturalistische toneel met zelfgenoegzaamheid, maar met verbazing. Het epische
theater reproduceert dus geen situaties, integendeel het ontdekt ze. De ontdekking
van de situaties komt tot stand door middel van een onderbreking van de handeling.
De onderbreking heeft hier echter niet de bedoeling te prikkelen, maar heeft een
ordenende funktie. Ze brengt het verloop van de handeling tot stilstand en dwingt
daarmee de toehoorder tot een stellingname ten opzichte van het gebeuren en de
toneelspeler tot een stellingname ten opzichte van zijn rol. Met een voorbeeld wil ik
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u laten zien hoe Brecht's ontdekking en vormgeving van het gestische niets anders
betekent dan dat de belangrijkste montagemethoden bij radio en film weer van een
vaak slechts modieus procédé tot een menselijk gebeuren worden gemaakt. - Stelt u
zich een huiselijke twist voor: de vrouw staat op het punt een bronzen vaas te grijpen
om die naar haar dochter te slingeren; de vader opent net het raam en wil om hulp
roepen. Op dat moment komt een vreemde binnen. Het gebeuren wordt onderbroken;
wat in plaats daarvan tevoorschijn komt is de situatie zoals de vreemde die te zien
krijgt: boze gezichten, een open raam, vernield meubilair. Er is echter een blik,
waarvoor ook de meer gewone taferelen van het huidige leven er niet veel anders
uitzien. Dat is de blik van de epische toneelschrijver. Hij plaatst tegenover het
dramatische Gesammtkunstwerk het dramatische laboratorium. Hij grijpt op nieuwe
wijze terug op de grote oude kans van het theater - op het tentoonstellen van het
aanwezige. In het middelpunt van zijn experimenten staat de mens. De hedendaagse
mens; dwz. een gereduceerde mens die op non-aktief gesteld is in een kille omgeving.
Daar hij echter de enige is die tot onze beschikking staat, hebben we er belang bij
hem te leren kennen. Hij wordt onderworpen aan proefnemingen en rapporten. Het
resultaat is het volgende: veranderlijk is het gebeuren niet op zijn hoogtepunten, niet
door deugd en besluit, maar alleen in zijn strikt automatisch verloop, door redelijkheid
en oefening. Uit de kleinste elementen van gedragspatronen te konstrueren wat in
de aristotelische dramaturgie ‘handeling’ wordt genoemd, dat is de zin van het epische
theater. De middelen ervan zijn dus bescheidener dan die van het traditionele toneel;
zijn doeleinden eveneens. Het heeft niet zozeer de bedoeling het publiek gevoelens
te verschaffen, zelfs niet gevoelens van opstand, als wel het door denken duurzaam
te vervreemden van de situaties waarin het leeft. Slechts terzijde zij opgemerkt, dat
er voor het denken geen beter beginpunt is dan het lachen. En in het bijzonder biedt
het schudden van het middenrif het denken gewoonlijk betere
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kansen dan dat van de ziel. Het enige wat het episch theater veel heeft, zijn
aanleidingen om te lachen.
Misschien is het u opgevallen dat de gedachtengangen, die we nu moeten afsluiten,
de schrijver slechts één eis presenteren, de eis om na te denken, na te denken over
zijn plaats in het produktieproces. We kunnen er zeker van zijn, dat dit nadenken bij
de schrijvers waar het op aankomt, dwz. bij de beste technici in hun vak vroeger of
later tot konstateringen leidt die hun solidariteit met het proletariaat op de meest
nuchtere wijze funderen. Tot slot zou ik daarvoor een aktueel voorbeeld willen
aanvoeren in de vorm van een kleine passage uit het hier verschijnende tijdschrift
Commune. Commune heeft een enquête georganiseerd: ‘Voor wie schrijft u?’ Ik
citeer uit het antwoord van René Maublanc, en eveneens uit de aansluitende
opmerkingen van Aragon. ‘Zonder enige twijfel schrijf ik, zegt Maublanc, bijna
uitsluitend voor een burgerlijk publiek. Ten eerste omdat ik daartoe genoodzaakt ben
- hier wijst Maublanc op zijn beroepsplichten als leraar aan een gymnasium - ten
tweede omdat ik van burgerlijke afkomst ben, een burgerlijke opvoeding gehad heb
en uit een burgerlijk milieu kom, en dus geneigd ben me te richten tot de klasse
waartoe ik behoor, die ik het beste ken en het beste kan begrijpen. Dat wil echter
niet zeggen, dat ik schrijf om haar te behagen of om haar te steunen. Aan de ene kant
ben ik ervan overtuigd dat de proletarische revolutie noodzakelijk en wenselijk is,
aan de andere kant dat ze sneller, gemakkelijker, succesvoller en minder bloedig zal
zijn, naarmate het verzet van de bourgeoisie zwakker is... Het proletariaat heeft op
het ogenblik bondgenoten in het kamp van de bourgeoisie nodig, net als in de 18de
eeuw de bourgeoisie bondgenoten in het feodale kamp nodig heeft gehad. Zo'n
bondgenoot wil ik zijn.’
Hierbij merkt Aragon op: ‘Onze kameraad snijdt hier een punt aan dat geldt voor
een zeer groot aantal hedendaagse schrijvers. Niet allen hebben de moed het onder
ogen te zien... Degenen, die zo'n duidelijk inzicht hebben in hun
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eigen positie als René Maublanc zijn zeldzaam. Juist van hen echter moet men nog
meer eisen... Het is niet voldoende de bourgeoisie van binnen uit te verzwakken,
men moet haar met het proletariaat bestrijden... René Maublanc en veel van onze
vrienden onder de schrijvers die nog aarzelen, kunnen de sovjetrussische schrijvers
tot voorbeeld nemen: deze zijn voortgekomen uit de russische bourgeoisie en zijn
niettemin pioniers geworden van de opbouw van het socialisme.’
Tot zover Aragon. Hoe zijn die schrijvers echter pioniers geworden? Waarschijnlijk
niet zonder bittere strijd en zeer moeizame konfrontaties. De overwegingen die ik u
heb gegeven zijn een poging uit deze strijd iets te leren. Ze zijn gefundeerd op het
begrip, dat het meeste heeft bijgedragen tot oplossing van het debat over de houding
van de russische intellektuelen: nl. het begrip specialist. De solidariteit van de
specialist met het proletariaat - dat is het begin van deze oplossing - kan nooit
onmiddellijk zijn. De aktivisten en de vertegenwoordigers van de Nieuwe Zakelijkheid
konden doen wat ze maar wilden: ze konden evenwel niet het feit uit de wereld
helpen, dat zelfs de proletarisering van de intellektueel bijna nooit een proletariër
maakt. Waarom niet? Omdat de burgerlijke klasse hem in de vorm van een zeker
ontwikkelingsniveau een produktiemiddel heeft meegegeven, dat hem op grond van
het voorrecht van onderwijs met haar, maar nog meer haar met hem solidair maakt.
Het is dus volkomen juist als Aragon in ander verband heeft verklaard: ‘De
revolutionaire intellektueel blijkt eerst en vooral een verrader te zijn van de klasse
waaruit hij voortkomt.’ Dit verraad bestaat bij de schrijver in een procédé, dat hem
in plaats van een leverancier van het produktieapparaat tot een ingenieur maakt, die
het als zijn taak ziet dit apparaat aan te passen aan de doeleinden van de proletarische
revolutie. Dat is geen onmiddellijke werking, maar ze bevrijdt niettemin de
intellektueel van de zuiver destruktieve taak waartoe Maublanc en veel kameraden
met hem haar menen te moeten beperken. Slaagt hij erin
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de socialisering van de geestelijke produktiemiddelen te bevorderen? Ziet hij wegen
om de intellektuele arbeiders in het produktieproces zelf te organiseren? Heeft hij
voorstellen voor het omfunktioneren van de roman, van het toneel, van het gedicht?
Hoe vollediger hij zijn aktiviteiten op deze taak weet in te stellen, hoe juister de
tendens, hoe hoger noodzakelijkerwijs ook de technische kwaliteit van zijn werk is.
En aan de andere kant: Hoe nauwkeuriger hij zodoende op de hoogte is van zijn eigen
positie in het produktieproces, des te minder zal hij geneigd zijn zich als ‘intellektueel’
aan te dienen. Het intellekt, dat in naam van het fascisme van zich laat horen moet
verdwijnen. Het intellekt, dat het fascisme in vertrouwen op haar eigen
wonderbaarlijke kracht bestrijdt, zal verdwijnen. Want de revolutionaire strijd speelt
zich niet af tussen het kapitalisme en het intellekt, maar tussen het kapitalisme en
het proletariaat.

Eindnoten:
1. (Namelijk Benjamin; zie: Schriften, Frankfurt a.M. 1955, Dl. I, blz. 384.)
2. (In plaats van de volgende zin stond in het manuscript oorspronkelijk een andere, die later is
doorgestreept:) Of, om met Trotski te spreken: ‘Als de verlichte pacifisten een poging
ondernemen, om door middel van rationalistische argumenten de oorlog af te schaffen, werken
ze eenvoudig op de lachspieren. Als echter de bewapende massa's beginnen redelijke argumenten
tegen de oorlog aan te voeren, dan betekent dat het einde van de oorlog.’
3. (Zie Walter Benjamin, Linke Melancholie. Zu Erich Kästners neuem Gedichtbuch, in: Die
Gesellschaft VIII (1931), Dl. I, blz. 182 ev.; het citaat uit eigen werk verandert de originele
tekst; in dit boek pag. 364.)
4. Schriften zum Theater, 1968, p. 14. Vert.
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tekstteorie en dialekties materialisme
Sinds de oprichting (1960) van het tijdschrift Tel Quel, dat zoals de titel al aangeeft
(‘zoals het is’) in haar streven naar een gedistantieerde benadering van de
werkelikheid aansloot bij de nouveau roman, heeft er een sterke verschuiving
plaatsgevonden in de aktiviteiten van de groep. De ondertitel werd:
wetenschap/literatuur, - en ‘literatuur’ is een begrip tussen aanhalingstekens
geworden: nog slechts een van de mogelike vormen van een tekst.
De linguistiek is een deelgebied van de semiotiek (algemene tekenleer) en levert
de voornaamste (begripsmatige) fundamenten voor een omvattende teorie van de
tekst. Onder een tekst verstaat de groep een schrijfproces (écriture) dat als
maatschappelik produktieproces, als praktijk wordt opgevat. Als sleutelbegrippen
dienen de termen van Saussure, signifiant, signifié en signe. De tekst is een serie
tekens, niet een eindprodukt maar de transformatie van reeds bestaande teksten, een
produkt dat zelf weer produktiemiddel is en een transformerende funktie heeft; in
marxistiese terminologie: schrijven is een vorm van produktie, arbeid die de stof/het
materiaal (taal) betekenis geeft.
In hun teoretiese uitgangspunten sluiten ze aan bij de Marx-interpretatie van
Althusser die in werkwijze analogieën vertoont met het werk van Lévi-Strauss en
Roland Barthes.
De groep ziet haar revolutionaire opgave in een aktieve transformatie van de
ideologie, omdat het de ideologie is die een bewustzijn van de bestaande realiteit en
een bewustzijn van de mogelikheden van verandering van deze realiteit blokkeert.
Daar de burgerlike ideologie, het nivo van de ‘simboliese ekonomie’ (Sollers) niet
alleen resultaat is van de politieke ekonomie maar in een aktieve (wederkerige)
verhouding ermee staat, is haar werking deze: dat ze
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(in de opvoeding, in de burgerlijke kode, denk- en spreekwijze dmv. simbolen, regels
en literatuur) de maatschappelijke orde en hiërarchie nog eens bevestigt door een
tekensisteem. En zoals er op ekonomies gebied een radikale scheiding bestaat tussen
producenten en hun produktiemiddelen en produkten, is er op taalniveau een scheiding
tussen degenen die taal produceren en hun produkten en produktiemiddelen
(opvoeding, media, uitgeverijen). Hun bedoeling is: revolutionaire politieke
opvattingen te realiseren in een taal- en tekstteorie én in een schrijfpraktijk.
Kritiek is uit te oefenen op de vaak al te direkte analogieën die worden gelegd
tussen ekonomie en ideologie (‘simboliese ekonomie’). Frappant voorbeeld hiervan
is de strikte parallellie die Jean-Louis Baudry in ‘le Sens de l'argent’ tussen het
taalteken en geld (abstrakte ruilwaarde). Ook is nogal twijfelachtig hoe verhoudingen
en processen verabsoluteerd worden. Zoals men de produkten niet metafysies star
als af en onveranderlik mag zien, kan men ze omgekeerd ook niet oplossen in
geïsoleerde momenten van processen, wat op hetzelfde neerkomt als het eerste. Waar
het op aan komt is de konkrete dialektiek van onmiddellikheid en bemiddeldheid van
de objekten in hun feitelike vorm te ontwikkelen. Fetisjering van het proces verhindert
het inzicht dat het schrijven niet alleen een transformerende aktiviteit is, maar ook
altijd de beweging naar iets toe, een produkt dat een relatieve zelfstandigheid en
eigen waarde bezit.
Bij uitgeverij du Seuil wordt door hen een reeks uitgegeven waarin de voornaamste
literaire en teoretiese werken van de groep verschijnen. Een keuze van de meest
fundamentele teoretiese teksten uit de laatste jaren is verzameld in een boek dat in
1968 verscheen, Theorie d'Ensemble, dat opent met essays van 3 auteurs waarop de
groep zich vaak beroept, nl. Michel Foucault, Roland Barthes en Jacques Derrida.
Informatie over het tijdschrift en zijn plaats in de huidige konstellatie van taal- en
literatuurteorie is te vinden in twee artikelen van T.A. van Dijk: ‘Tel Quel en het
telquel-
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isme’ (Raster, juli 1968) en ‘Taaltheorie en literatuurtheorie’ (Raster, juli 1969),
opgenomen in Taal Tekst Teken Amsterdam 1971. Verder is er een nummer van
Alternative verschenen onder de titel: revolutionäre Texttheorie. Die gruppe Tel
Quel - ein Versuch’ (juni 1969).
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antwoorden van tel quel aan la nouvelle critique*
N.C.: Jullie verbinden jullie literaire werk steeds uitdrukkelijker met de politiek in
jullie publieke stellingnamen en verwijzingen naar het dialekties materialisme:
- Hoe heeft jullie literaire praktijk jullie ertoe gebracht deze verbinding te leggen?
- Lijkt jullie deze positie te beantwoorden aan een nieuwe historiese situatie,
welke impliceert dat elk politiek-moreel ‘engagement’ zoals dat sinds de
bevrijding in zwang is, wordt opgegeven ten gunste van een meer teoretiese
verhouding tussen literatuur en het marxisme in haar vorm van dialekties
materialisme?

Tel Quel: We hebben geleidelijk aan steeds meer het aksent gelegd op de
produktiewijze van de literaire tekst, dwz. we hebben ons verzet tegen een
onvoorwaardelijke heiligverklaring van het produkt (‘het werk’) en de kapitalist, die
in zekere zin de financiering en akkumulatie ervan voor zijn rekening neemt (‘de
auteur’). In zeker opzicht wordt gedaan alsof de beslissende analyse die Marx maakte
voor de politieke ekonomie, niet gemaakt kon worden op het niveau van de
zogenaamde ‘simboliese’ ekonomie, dwz. van het betekenend vermogen zelf [faculté
signifiante]. Deze ekonomie is een plaats van voortdurende vervreemding en
mystifikatie. Het gebaar [geste] dat wij hebben willen ontdekken zoals het verschijnt
in de konkrete realiteit van de taal (het schrijven) is precies datgene wat door Marx
is geanalyseerd. Alleen is de taal als waar minder direkt toegankelijk voor kritiek,
aangezien de vorm ervan niet op het eerste

*

Uit: Théorie d'Ensemble, Ed. du Seuil, Paris 1968, p. 385-390. Vert J.F. Vogelaar.

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

79
gezicht duidelijk is maar alleen toegankelijk voor een wetenschappelijke analyse.
We kunnen misschien zeggen dat de betekenis [sens] in de taal dezelfde rol speelt
als het geld in de marktcirkulatie. Het is daarom belangrijk te demystificeren wat de
bourgeoisie zo hoogdravend ‘kreatie’ noemt. Men zou dan zien, als dit werk tot een
goed einde is gebracht, hoe de strijd om de taal toe te eigenen en te kodificeren nauw
verbonden is met de sociale strijd (de klassenstrijd). Van iedereen ‘een aktieve bezitter
van de taal’ (Tynianov, vert.) maken, dat was het programma van de avantgardistiese
intellektuelen van de Oktober-revolutie. De huidige situatie vertoont dus zeer grote
verschillen met wat men ‘engagement’ noemde. Deze houding is altijd typies
burgerlijk geweest (gevoelsmatig, moreel, niet wetenschappelijk). Ze heeft niets te
maken met wat wij willen, nl. de werkelijke tekst [text réel] te leren kennen van een
bepaalde praktijk die noodzakelijk verbonden is met de marxistiese teorie.
N.C.: Hoe zien jullie vanuit dit perspektief de overeenkomst tussen jullie eigen
literaire praktijk, die een manier van schrijven ter diskussie stelt (‘de burgerlijke
schrijfwijze’), en de praktijk van verandering van de maatschappij?
Tel Quel: Iedere klasse vormt haar eigen wijze van toeeigening van de taal. Voor
de bourgeoisie bijvoorbeeld, voor het kapitalisme is dat de retoriek, de roman. Verzet
tegen het retories systeem of vertelvormen betekent reeds de burgerlijke ideologie
en de burgerlijke wereldbeschouwing (als akkumulatieve hiërarchie, vertelbaar,
‘zin-vol’) ter diskussie stellen. Volgens ons berust het kapitalisties tijdperk vooral
op het a priori stellen van de gesproken taal [parole] boven de geschreven taal
[écriture]; dwz. ze konstitueert een sprekend subjekt als bezitter, identiek met zichzelf,
nog in waarde verhoogd door een komplementair systeem: rijkdom-mooie woorden.
Het is een ekonomie die mikt op de individuele konsumptie, die zoals Marx
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zegt, ‘de produkten konsumeert als genotmiddel voor het individu’. Met een teorie
van de tekst, van het schrijven in aktie, van de analyse die laat zien hoe stomme
arbeidskracht wordt omgezet in geschreven arbeid, komt men daarentegen tot een
soort produktieve konsumptie die de produkten (de teksten) konsumeert ‘als middel
van het arbeidsproces’. Het is symptomaties dat het werk in deze richting door de
bourgeoisie niet begrepen kan worden, of alleen in vermomming, in vage toespelingen
en ideologiese verwarring.
N.C.: Kan men een sprong maken over 50 jaar literaire teorie heen en direkt
aanknopen bij de werkwijze die werd ingezet door de samenwerking van formalisten,
futuristen en linguisten van Leningrad rond 1917? Bevinden wij ons nu niet in een
historiese situatie die veel meer bepaald wordt door het krities bewustzijn dan door
de wil om ‘konstruktief’ te zijn?
Tel Quel: De ‘sprong’ waarover jullie het hebben, betekent alleen: achteraf (dwz.
uiteindelijk histories) duidelijk maken wat de fundamentele gegevens zijn van datgene
wat een volledige geschiedenis van de 20ste eeuw op het niveau van haar formele
produktie had moeten zijn. Het ergste is de voortdurende onwetendheid - die
zorgvuldig door de heersende klasse in stand wordt gehouden - met betrekking tot
de wankele positie van het retories systeem dat de belangen dient van een bepaald
soort ekonomie. Zeggen ‘er bestaat geen betekenis a priori, de betekenis komt tot
stand in de taal, in de verdubbelende praktijk van de taal, in de konfiguraties van
deze praktijk’, betekent reeds de vernietiging van het burgerlijk idealisme. Als de
‘basis’ van het kapitalisties systeem, zoals Marx zegt, ‘de radikale scheiding van de
producent en de produktiemiddelen’ is, dan is dat voor ons duidelijk te zien in het
feit dat niet iedere producent van taal per se toegang heeft tot deze produktiemiddelen.
Wat is lezen? Wat is schrijven? Waarom is de taal in
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een materialisties en dialekties perspektief niet een instrument, laat staan een
dekoratie? Dit zijn de eerste vragen die men zich moet stellen en telkens weer opnieuw
moet stellen, en waarvan de wetenschappelijke basis gelegd is (en dat is zeer
belangrijk) door de ‘formalisten’, met name ten aanzien van de ‘literatuur’.
N.C.: Tel Quel valt een kulturele houding en een ideologie van de literatuur aan die
jullie burgerlijk noemen: kunnen jullie nader aangeven van welke kriteria jullie
uitgaan bij deze kritiek? Is het voldoende om een ‘kode’ af te wijzen die
geïdentificeerd wordt met de burgerlijke overheersing, om de begrippen auteur en
werk af te wijzen om over de burgerlijke horizon heen te komen? Hadden Proust,
Joyce, Sade of Lautréamont deze horizon, nl. die van de burgerlijke kulturele ideologie
reeds overschreden? De teorie van de literatuur die jullie uitwerken schijnt bepaalde
auteurs te bevoorrechten, jullie verwijzingen naar Lautréamont, Mallarmé, Artaud,
Bataille, Ponge... zijn legio. Jullie hebben verder een belangrijk nummer gewijd aan
het denken van Sade. Welke verbinding leggen jullie tussen al deze werken?
Tel Quel: Men kan zeggen dat de burgerlijke kode altijd al geteisterd is geweest door
innerlijke tegenstrijdigheden die ze niet kon beheersen - en met name het offensieve
terugslaan van het schrijven [écriture], waarvan de ideologiese tendens parallel loopt
aan die van het materialisme. Materialisme heeft hier het adjektief semanties.
Vanwege het feit dat de bourgeoisie alle produktiemiddelen van teksten (uitgeverijen,
onderwijs) kontroleert, moet de strijd gevoerd worden juist op het niveau van deze
kontradikties. Door er de nadruk op te leggen, door ze letterlijk te verdubbelen. De
vergissing zou zijn om (zoals bv. Lucien Goldmann) toe te geven aan een vulgair
sociologisme dat niet het schriftuurlijk niveau van de produktie ziet en dat, ten prooi
aan een klassiek burgerlijk naturalisme, het etiket ‘progressief’ plakt op het meest
uiterlijke aspekt van de tekst: zijn represen-
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tatie (afbeelding van de werkelijkheid). Een dergelijke vergissing dient alleen om
de burgerlijke wijze van lezen te vereeuwigen (die van de ‘betekenis’, een teologies
mystificerend ‘lezen’, die op geen enkele manier rekening houdt met de transformatie
van arbeidskracht in arbeid, - vanuit het oppervlakkig aspekt van de ‘waarde’).
De ideologiese diepte van een tekst is niets zonder deze formele basisarbeid. En
die proberen we te ontwikkelen op de plaats waar ze niet gezien wordt, zelfs niet
vermoed. Het doel ervan is ‘het referentiekader’ te veranderen en een andere
klassifikatie van de ‘fundamentele’ teksten te geven dan die van de bourgeoisie. Een
marxistiese literatuurgeschiedenis zou weinig gemeen hebben met die van de
bourgeoisie - maar ze zou even weinig gemeen hebben met de optelsom van teksten
die ‘expliciet’ (alleen op het niveau van het betekende [signifié]) te maken hebben
met de strijd van het proletariaat. Het zou een werkelijke geschiedenis van werkelijke
teksten zijn waarvan het proletariaat zich meester moet maken, wil het begrijpen
waardoor het de historiese kontinuiteit van het werk garandeert dat in de burgerlijke
maatschappij verwezenlijkt wordt én door haar miskend en gecensureerd. Wanneer
het dat niet doet, zou het enkel recht hebben op een antiwetenschappelijke
tweedehands estetiek, op een soort pseudokultuur, het omgekeerde spiegelbeeld van
de kultuur die het proletariaat histories gezien omver moet werpen.
N.C.: Welke subversieve elementen hebben literatuur en wetenschap dan
gemeenschappelijk? En als literatuur geen wetenschap is, wat is dan volgens jullie
haar specifieke status (in vergelijking met de wetenschappelijke aktiviteit)? Meer in
het bizonder, op welke manier komt deze verwijzing naar de wetenschap en een
wetenschappelijke houding konkreet voor in jullie schrijfwerk en wat voor
veranderingen heeft ze erin teweeg gebracht?
Tel Quel: De kracht van de wetenschap is, dat ze een ano-
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nieme tekst is waarvan het ritme telkens weer onderbroken wordt en een nieuwe
benadering van het ‘werkelijke’ aangeeft, waarvan de reperkussies op de maatschappij
door de techniek definitief zijn geworden. Van de andere kant gezien toont de
‘literatuur’ aan hoe dit wetenschappelijke proces in de taal, en daarmee in de ideologie
doordringt. Het is tenslotte tamelijk eenvoudig nader aan te geven welke literatuur
wel of niet beantwoordt aan de stand van de wetenschap op een bepaald tijdstip.
Aangezien het meestal gaat om een moeilijk toegankelijke tekst, die ‘onleesbaar’
verklaard wordt, kan men daaruit konkluderen dat de manier waarop de wetenschap
wordt ‘beleefd’ konstant verdrongen en ontkend wordt. Als ‘literatuur’ en wetenschap
in een dialektiese verhouding tot elkaar staan, is het de werkelijke geschiedenis
[l'histoire réelle] die toegankelijk wordt voor de massa's. Het schrijven is dus een
vertaling van de wetenschap, een wetenschap van de vertaling, wat niet wil zeggen
dat ze na de wetenschap komt, maar dat ze in de taal (de talen) produceert wat de
wetenschap betekent in de transformaties van het werkelijke. Lautréamont, Mallarmé
en Cantor bijvoorbeeld zijn werkelijk tijdgenoten. Vandaar de noodzaak voor een
‘literaire’ arbeider als hij wil ontsnappen aan de ‘schone letteren’ en aan het
geborneerde humanisme van een schoolse verdeling in vakken, om te werken aan
de wetenschappelijke tekst van zijn tijd en in relatie ermee. Het schrijven realiseert
zich in relatie tot zijn eigen geschiedenis en tot de geschiedenis van de wetenschap.
Elke andere aktiviteit zal alleen maar willekeurig zijn, impressionisme, subjektivisme
en individualisme: dat is ongeveer de situatie van het burgerlijke zogenaamde
‘literaire’ milieu in Frankrijk. Als ondertitel van Tel Quel de woorden
Wetenschap-Literatuur gebruiken betekent dus een frontale aanval op een isolement
dat meewerkt aan een wetenschap in dienst van de bourgeoisie (een wetenschap die
de klassieke retoriese kode van de bourgeoisie intakt laat) en op een literatuur die in
dienst staat van de burgerlijke ideologie (estetiese toegiften los van de
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konsekwenties die kennis van de werkelijke geschiedenis met zich meebrengt). Het
begrip dialogisme (Julia Kristeva) is belangrijk voorzover het een beschrijving is
van dit arbeidsproces tussen produktie van kennis en produktie van de ‘literaire’
tekst. Iedere tekst verwijst naar zijn historiese situatie in relatie tot die van andere
teksten inplaats van naar een eeuwige ‘waarheid’ of een scheppende subjektiviteit.
Iedere tekst blijkt meer of minder goed die andere teksten te kunnen lezen of de
werkingen ervan opnieuw te schrijven. Om in haar totale dimensie zichtbaar te worden
veronderstelt een dergelijk werk een radikale (ekonomiese) verandering van de
maatschappij waarin wij leven. Want de geproduceerde tekst richt zich per definitie
tot allen, hij is de anonimiteit zelf van de wetenschap die haar ritmiese taal vindt.
Als zodanig ontmaskert ze tenslotte de achterstand, de censuur, de waandenkbeelden
van de burgerlijke pseudo-kultuur. Met andere woorden, als de wetenschap ‘literatuur’
betekenis geeft, maakt de ‘literatuur’ (laten we liever zeggen: het schrijven) van de
wetenschap een sceniese, operatieve taal, die ingeschreven is in de ekonomie van
het werkelijke. Opnieuw is het dialekties materialisme weer de enige teorie die deze
beweging überhaupt denkbaar maakt.
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de revolutie hier en nu*
zeven punten
Het handelen, waarvan wij het medium en de uitvoerenden zijn, is hier en nu tekstueel,
dwz. afhankelijk van speciale regels die niet opgeheven maar evenmin
veronachtzaamd kunnen worden;
dit handelen kent zijn eigen werkzaamheid, niettemin blijft het gebonden aan de
maatschappelijke strijd, waarvan wij het primaat niet bestrijden (we nemen politiek
onvoorwaardelijk aan haar deel);
in die zin menen wij de volgende punten te moeten stellen:
1. Wij zijn geen ‘filosofen’, geen ‘geleerden’, geen ‘schrijvers’ volgens de
algemeen gangbare definitie; deze wordt gesanktioneerd door een maatschappij,
waarvan wij de materiële organisatiestruktuur met de daaruit volgende taalteorie
bestrijden;
2. deze taalteorie, die gebonden is aan de metafysiese kategorie van de
‘ekspressiviteit’, is volgens ons een van de ideologiese sleutels tot de huidige
situatie in die zin, dat in deze teorie ‘ongewild’ de fatale medeplichtigheid van
het ergste reaktionaire konservatisme met het (teoreties) onbewaakte
revolutionarisme aan het licht kan worden gebracht;
3. wij geloven dat de be-tekenende aktiviteit [activité signifiante] van een gegeven
historiese fase tevens doorslaggevend is voor de transformatie-mogelijkheden
ervan. Dit specifieke niveau als ondergeschikt beschouwen, haar ken-

*

Uit: Tel Quel, nr. 34 p. 3-4, 1968. Vert. J.F. Vogelaar.
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4.

5.

6.

7.

nis- en veranderingspotentieel verwaarlozen of zelfs loochenen betekent een
regressie; dit niveau is inderdaad door de heersende verhoudingen
overgedetermineerd1. en wordt door lokale konfrontaties nog versterkt;
het lijkt ons daarom noodzakelijk vast te stellen, dat de erkenning van een
teoretiese censuur én van een geheel van noodzakelijke (begripsmatige)
onderscheidingen in de metoden die wij praktizeren de sociale revolutie op het
gebied van de taal tot haar werkelijke voleinding kan brengen;
zodoende lijkt ons de konstruktie van een teorie, die dient uit te gaan van de
verder te ontwikkelen tekstuele praktijk, zeer geschikt om de steeds weer
opduikende aporieën van het ‘geëngageerde’ intellekt te vermijden - het model
van een teleologies transcendentaal zowel humanistiese als psychologistiese
mystifikatie, medeplichtige van het obscurantisme in de burgerlijke maatschappij;
overeenkomstig haar komplekse produktiemetode zal deze teoretiese konstruktie
een onderdeel moeten zijn van de marxisties-leninistiese teorie, de enige
revolutionaire teorie vandaag de dag; daarbij zal ze de meest ontwikkelde
praktijken (filosofie, linguistiek, semiotiek, psychoanalyse, ‘literatuur’,
geschiedenis van de wetenschap) krities moeten verwerken;
iedere ideologiese onderneming die zich tegenwoordig niet in een geavanceerde
teoretiese vorm presenteert, maar integendeel er genoegen mee neemt onder
eklektiese of gevoelsmatige noemers individuele of politiek nogal zwakke
aktiviteiten te organiseren, is in onze ogen kontra-revolutionair. Want het
verloochent het proces van de klassenstrijd, dat objektief verder ontwikkeld en
weer op gang gebracht moet worden.

Daarom besluiten wij op staande voet een ‘werkgroep teorie’
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[groupe d'études théoriques] te vormen, die eenmaal per week bijeen zal komen
(referaten, diskussies). Eerste zitting: woensdag, 16 oktober om 21 uur, 44 rue de
Rennes, Paris VIe.
Paris, Mai 1968.
Jean Louis Baudry, Pierre Boulez, Claude Cabantous, Hubert Damisch, Marc
Devade, Jean-Joseph Goux, Denis Hollier, Julia Kristeva, Marcelin Pleynet, Jean
Ricardou, Jacqueline Risset, Denis Roche, Pierre Rottenberg, Jean-Louis Schefer,
Philippe Sollers, Paule Thévenien, Jean Thibaudeau.

Eindnoten:
1. Overdeterminatie (Dts. Uberdeterminierung, fr. surdétermination), term aan de psychoanalyse
(Freud) ontleend, en door Louis Althusser in zijn strukturalistiese Marx-teorie geïntroduceerd.
Althusser verstaat hieronder: ‘determinatie van de ene (lagere) struktuur door een andere
(heersende); Cf. Althusser, Pour Marx, p. 214 e.v. - Vert.
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romanvorm en ekonomiese struktuur van de
maatschappij
Goldmann noemt zijn benaderingswijze van literatuur een strukturalisties-genetiese
metode, en maakt gebruik van marxisme en psychoanalyse om literaire werken in
de samenhang te kunnen zien van kollektieve strukturen en de individuele biografie
van de auteur. Een samenvatting van zijn teoretiese uitgangspunten is te vinden in
het laatste hoofdstuk van Pour une sociologie du roman: ‘La méthode
structuraliste-génétique en histoire de la littérature’. Goldmann wil relaties leggen
tussen kulturele werken en de sociale groepen waarin ze ontstaan, die er in laatste
instantie het scheppend subjekt van zijn. Deze relaties zoekt hij niet in de inhoud,
maar in strukturen: wat hij zoekt is de verhouding tussen de vorm van de roman en
de struktuur van de maatschappij. Na de strukturen van de ‘verbeeldingswereld’ van
het werk te hebben ontleed - de fase van het begrijpen - gaat men over naar de fase
van de verklaring, door deze strukturen in te passen in grotere strukturen, die van
de korresponderende sociale groep. Inplaats van in het werk een weerspiegeling te
zien van een kollektief bewustzijn, ziet hij in het literaire werk een van de belangrijkste
konstituerende elementen van dit bewustzijn.
De grote schrijver is volgens hem zodoende degene die erin slaagt in zijn werk
een imaginaire en koherente wereld te scheppen (een visie op de werkelikheid),
waarvan de struktuur korrespondeert met de veelal onbewuste tendenzen van de hele
groep.
Deze simplifikatie van de problematiek individu-maatschappij maakt dat Goldmann
een nogal apolitieke en idealistiese opvatting heeft over de motieven van kritiek en
politieke aktiviteit: hij denkt in termen van herstel en redding van persoonlike
waardigheid en traditionele kulturele waarden.
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Zijn eenzijdige opvatting van de verhouding literair werk/ sociaal-ekonomiese realiteit
maakt zijn voornaamste beperking uit. Al te stringent volgt hij hierin de tese van
Lukács: ‘Een nieuwe stijl ontstaat nooit door de immanente dialektiek van artistieke
vormen, maar is het noodzakelik produkt van de maatschappelike ontwikkeling.’
Goldmann plaatst zich ekspliciet in de traditie van de literaire kritiek van Lukács,
wiens terminologie hij ook overneemt. De opvattingen van de ‘problematiese held’,
de ‘supra-individuele held’ en het begrip ‘wereldbeschouwing’ zijn afkomstig uit de
Theorie des Romans. Voor zowel Lukács als Goldmann zijn grote romans die welke
uitdrukking zijn van de breuk tussen het individu en de wereld; het zoeken van het
individu naar autentieke waarden moet in het kapitalisme echter onherroepelik falen.
Deze kritiek is een overall-kritiek, die alleen suprastrukturele vormen ziet als
uitdrukkingswijzen van de ekonomiese struktuur van de maatschappij en ze als geheel
door die struktuur bepaald beschouwt (in le Dieu Caché wordt een direkt verband
gelegd tussen bibliografiese chronologie en de verandering van de tijd; Kafka is de
uitdrukking van het verlies van individuele vrijheid en de houding van de mens in
het burokratiese tijdperk, en de nouveau roman is de weerspiegeling van de
‘verdinglichte’ wereld van het naoorlogse kapitalisme). Daarbij ontbreekt een nader
inzicht in de relatieve autonomie van het kunstwerk, individuele kreativiteit en de
tradities van de literaire vormen. Vandaar dat Lukács en Goldmann zich vnl. met
genres beziggehouden hebben en met afzonderlike werken alleen binnen
geprefabriceerde kategorieën.
Over Goldmann: Miriam Glucksman: A hard look at Lucien Goldmann, in: New
Left Review, 56, juli/aug. 1969. En in het oktobernummer 1966 van Alternative,
Heft 49/50: ‘Literatursoziologie’, dokumenten 3, Soziologische und psychoanalytische
Methoden der Interpretation von Kunstwerken.
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lucien goldmann
over de sociologie van de roman*
Sinds jaar en dag hebben literatuursociologen geprobeerd een oplossing te vinden
voor de problemen, die een sociologie van de roman met zich meebrengt, maar ik
heb de indruk, dat van een beslissende stap in de goede richting nog niet gesproken
kan worden.
Omdat de roman in de gehele eerste fase van zijn geschiedenis niet alleen een
biografie was van de hoofdpersoon maar ook een sociale kroniek van het milieu,
waarin de hoofdpersoon op zoek is, kon men weliswaar steeds aantonen, dat de
sociale kroniek de corresponderende maatschappij min of meer natuurgetrouw
weergeeft - maar dat waren we ook wel zonder sociologische analyse aan de weet
gekomen. Ook heeft men herhaaldelijk de vormverandering van de roman sinds
Kafka in verband gebracht met de door Marx en marxistische theoretici geanalyseerde
verschijnselen van de verzakelijking (Verdinglichung). Maar ook hier moet men
opmerken, dat een serieuze sociologische analyse dat eerder als een probleem dan
als een verklaring had moeten zien; want al valt het niet te betwijfelen, dat de absurde
werkelijkheid van Kafka en van de ‘Vreemdeling’ van Camus of de vrijwel geheel
uit dode voorwerpen bestaande werkelijkheid in de romans van Robbe-Grillet
beantwoorden aan de door Marx en de latere marxisten geanalyseerde verzakelijking,
het blijft een probleem, waarom een verschijnsel dat al in de tweede helft van de 19e
eeuw volledig werd geanalyseerd en dat zich in de reële sociale werkelijkheid al veel
vroeger had gemanifesteerd, pas na afloop van de eerste wereldoorlog in de roman
tot uitdruk-

*

Oorspronkelijke titel: Zur Soziologie des Romans, uit: Alternative, oktober 1966, p. 140-149.
Vert. H.L. Mulder.
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king kwam. Kortom, al deze analyses waren gericht op de relatie tussen bepaalde
inhoudelijke elementen in de romanliteratuur en het bestaan van een gegeven sociale
werkelijkheid, die onveranderd of zeer doorzichtig getransponeerd door de romans
werd weerspiegeld.
Maar de eerste vraag, die een sociologie van de roman had moeten stellen, is
volgens mij de vraag, welke relatie er bestaat tussen de vorm van de roman als zodanig
en de struktuur van de maatschappij, waarin die vorm zich heeft ontwikkeld, dwz.
de vraag naar de relatie tussen de roman als literair genre en de moderne
individualistische maatschappij. Vanuit struktureel oogpunt behoort de door Lukács
en Girard beschreven romanvorm tot een werkelijkheid, die wordt beheerst door
waarden, waarvan het sociale milieu van de hoofdpersoon onkundig is en die de
hoofdpersoon zelf op een niet-authentieke wijze, op een ander niveau en via
intermediaire faktoren tracht te achterhalen. Essentieel kenmerk van die werkelijkheid
is, dat de authentieke waarden er tot impliciete waarden zijn gereduceerd en als direkt
waarneembare grootheden of uitingen zijn verdwenen. In de werkelijkheid van deze
romans is een positieve hoofdpersoon dus onmogelijk, omdat zo iemand juist wordt
gekenmerkt door een helder en ondubbelzinnig besef van de waarden, die zijn leven
beheersen.
We hebben hier te maken met een bijzonder ingewikkelde literaire struktuur,
waarvan men zich nauwelijks kan voorstellen, dat ze zomaar een keer als een zuiver
persoonlijke kreatie, zonder enige relatie met de sociale werkelijkheid, door een
schrijver werd verzonnen. Dat een literaire vorm van een dergelijke dialektische
komplexe hoedanigheid eeuwenlang bij schrijvers uit verschillende landen wordt
aangetroffen, dat ze zich ontwikkelt tot de vorm bij uitstek, waarin op literair gebied
het gehalte van een eeuwenlange periode wordt uitgedrukt, zonder dat tussen deze
vorm en de essentiële struktuurelementen van het sociale leven een zekere homologie,
een zinvolle en begrijpelijke relatie zou bestaan, is volstrekt ondenkbaar.
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In werkelijkheid is het zo, dat tussen de struktuur van de romanvorm, die ik zojuist
heb weergegeven, en de struktuur van de goederenruil in de liberale marktekonomie,
zoals die door de klassieke ekonomen is beschreven, een duidelijke homologie bestaat.
De natuurlijke en gezonde relatie tussen mensen en goederen is inderdaad de
relatie, waarbij de produktie door het toekomstige gebruik, dwz. door de konkrete
kwalitatieve eigenschappen van de goederen, door hun gebruikswaarde, wordt bepaald.
Maar het kenmerk van de marktproduktie is juist, dat deze relatie uit het bewustzijn
van de mensen verdwijnt, dat ze tot een impliciete relatie wordt gereduceerd door
tussenkomst van een nieuwe ekonomisch-sociale eigenschap van de dingen, die door
de marktproduktie pas tot ontwikkeling komt: de ruilwaarde.
In alle vroegere vormen van samenleving moest de mens, als hij kleren nodig had
of een huis, die goederen of zelf maken of ze krijgen van een ander, die ze kon
produceren en die hem de produkten van zijn arbeid of op grond van bepaalde
overleveringen, of op grond van autoriteit, vriendschap etc., of wel als tegenprestatie
voor bepaalde eigen produkten moest of kon geven.1. Maar als tegenwoordig iemand
kleren of een huis nodig heeft, dan moet hij in de eerste plaats aan het geld zien te
komen, dat voor de aankoop nodig is. Voor degenen, die kleren of huizen produceren
speelt de gebruikswaarde van de door hen geproduceerde goederen geen enkele rol.
In de ogen van de ondernemer is deze gebruikswaarde slechts een noodzakelijk
kwaad, om, en dat is het enige wat hem interesseert, een ruilwaarde te verwerven,
die zo groot is, dat zijn onderneming rendabel blijft. In de ekonomie, die verreweg
de grootste sektor van het moderne sociale leven vormt, dreigen alle authentieke, op
de kwalitatieve eigenschappen van voorwerpen en mensen gebaseerde relaties tussen
mensen en dingen of tussen mensen onderling te verdwijnen. Ze worden vervangen
door een reeks indirekte relaties van een lager niveau: door de zuiver kwantitatieve
relaties tot de
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ruilwaarden.
Natuurlijk blijven de gebruikswaarden bestaan en ze beheersen zelfs in laatste
instantie het hele ekonomische leven, maar ze doen dat nog slechts impliciet, indirekt,
en hun invloed blijft, precies zoals die van de authentieke waarden in de wereld van
de roman, aan het bewustzijn van de mens onttrokken.
Direkt en bewust doorleefd bestaat het ekonomische leven uit het gedrag van
mensen, wier aktiviteit uitsluitend op ruilwaarden, dwz. op kwantitatieve,
gedegradeerde waarden, is gericht. Er zijn verder nog wel een paar individuen kreatieve mensen op de meest uiteenlopende gebieden - wier bewustzijn in de eerste
plaats op de kwaliteit van hun produkten, dwz. op hun gebruikswaarde, is gericht en
die juist daarom buitenstaanders en marginale figuren van het maatschappelijke leven
worden, problematische individuen; en, tenzij ze slachtoffer worden van de
romantische illusie (Girard zou zeggen: van de romantische leugen) van een radikale
breuk tussen wezen en verschijning, tussen innerlijk leven en de uiterlijke
maatschappelijke realiteit, kunnen zij zich natuurlijk evenmin illusies maken over
de degradatie, die hun kreatieve aktiviteit in een voor de markt producerende
samenleving ondergaat, zodra die aktiviteit naar buiten treedt, zodra ze boek wordt,
schilderij, muzikale kompositie, kennisoverdracht, zodra ze een zeker aanzien verwerft
en daardoor een bepaalde waarde, een ruilwaarde krijgt. Daar moet ik nog aan
toevoegen, dat in de maatschappij die voor de markt produceert elk individu
uiteindelijk als konsument van een bepaald goed dagelijks meer dan eens in de situatie
komt te verkeren van iemand, die streeft naar het bezit van een bepaalde kwalitatieve
gebruikswaarde, maar die slechts kan verwerven via de kwantitatieve ruilwaarden.
Als we dit in het oog houden, is de ontwikkeling van de roman als literaire vorm
geen verrassing meer. Zijn op het eerste gezicht zeer komplexe struktuur komt overeen
met de struktuur van het dagelijkse leven in een samenleving,
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waarin de mensen de gebruikswaarden slechts door tussenkomst van de kwantiteit
van de ruilwaarden, en dat wil zeggen door middel van een gedegradeerd gedrag
kunnen verwerven en waarin elke poging zich direkt op de gebruikswaarden te richten
eveneens, zij het ook op een andere wijze (die van de problematische individuen)
gedegradeerde mensen moeten opleveren.2. Aldus is de homologie tussen beide
strukturen, tussen de belangrijkste vormen van de roman namelijk en de ruil in de
liberale samenleving, zo groot, dat men van één enkele struktuur zou kunnen spreken,
die op twee verschillende niveaus tot uitdrukking komt. Er komt nog bij, dat, zoals
ik hierna zal trachten aan te tonen, de geschiedenis van de romanvorm, die
beantwoordt aan de wereld van de verzakelijking, slechts kan worden begrepen,
voorzover men haar met de vergelijkbare homologe en nauw verwante geschiedenis
van de struktuur van de verzakelijking in verband brengt.
Maar voordat ik enkele opmerkingen over de verwantschap van die twee
ontwikkelingen ga formuleren, moet ik het voor de socioloog bijzonder belangrijke
probleem ter sprake brengen, welke ekonomische processen het ontstaan van de
literaire romanvorm mogelijk hebben gemaakt en duidelijk maken, welke wijzigingen
wij op grond van de analyse van deze processen onherroepelijk zullen moeten
aanbrengen in de traditionele opvatting over de sociologische afhankelijkheid van
literaire werken.
Eén ding valt meteen op: de traditionele schema's van de marxistische of
niet-marxistische literatuursociologen zijn in het konkrete geval van de door mij
zoëven vermelde strukturele homologie niet te gebruiken. De meeste bestaande
werken over literatuursociologie gaan namelijk uit van de veronderstelling, dat er
een relatie bestaat tussen de belangrijkste literaire werken en het kollektieve bewustzijn
van de sociale groepen, binnen welke deze werken zijn ontstaan. Op dat punt bestond
er geen essentieel verschil tussen het traditionele marxistische standpunt en het
niet-marxistische literatuursociologische onderzoek, al moet men toegeven,
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dat de marxistische literatuursociologie vier belangrijke nieuwe ideeën in het
onderzoek heeft ingevoerd, en wel:
a. Het literaire werk is geen simpele afspiegeling van een empirisch gegeven
kollektief bewustzijn, maar de uiterst koherente uitdrukking van het streven, dat het
bewustzijn van een bepaalde sociale groep typeert - een bewustzijn, dat moet worden
gezien als een dynamisch proces, dat een toestand van evenwicht tracht te bereiken
(die dan met de zoëven genoemde koherentie identiek zou zijn). Wat op dit gebied,
evenals op de meeste andere, de marxistische maatschappijopvatting onderscheidt
van de positivistische, relativistische en eklektische sociologische scholen, is het feit,
dat ze de kern van het sociologische onderzoek niet zoekt in het empirische kollektieve
bewustzijn, maar in het theoretische, op grond van reële sociale processen
gekonstrueerde begrip van het potentiële optimale bewustzijn, het enige begrip, dat
ons in staat stelt het empirische kollektieve bewustzijn te begrijpen.
b. De relatie, die bv. bestaat tussen kollektief bewustzijn en belangrijke literaire,
theologische en filosofische werken, berust niet op een identiteit van inhoud, maar
op een struktuurhomologie en een veel hogere graad van koherentie, die vaak in een
gefantaseerde inhoud, die sterk afwijkt van de werkelijke inhoud van het kollektieve
bewustzijn, kan worden uitgedrukt.
c. Een werk, dat beantwoordt aan de geestelijke struktuur van de een of andere
groep, kan in bepaalde, hoewel zeer zeldzame gevallen, worden geschreven door
een schrijver, die met deze groep nauwelijks enige relatie onderhoudt. Het sociale
karakter van een werk komt vooral tot uitdrukking in het feit, dat een individu nooit
alleen in staat is een koherente geestelijke struktuur (die ik in mijn publikaties een
levensbeschouwing heb genoemd) kan kreëren. Zo'n struktuur kan slechts worden
uitgewerkt in het dagelijkse leven van alle tot een bepaalde groep behorende mensen,
waarbij het kreatieve individu een optimale koherentie in deze struktuur aanbrengt
en haar door zijn kreatieve ver-
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beeldingskracht of begripsmatig denkvermogen tot uitdrukking brengt.
d. Het kollektieve bewustzijn is noch een primaire noch een zelfstandige struktuur.
Het wordt impliciet ontwikkeld in het gedrag van alle individuen, die aan het sociale
en ekonomische leven deelnemen.
Dat zijn, zoals men ziet, zeer belangrijke stellingen, die ongetwijfeld de konklusie
rechtvaardigen, dat er een essentieel verschil bestaat tussen de marxistische denktrant
en alle andere sociologische opvattingen. Niettemin blijft het een feit, dat de
marxistische literatuurhistorici evenals de positivistische of relativistische
literatuursociologen altijd zijn uitgegaan van de veronderstelling, dat het sociale
leven op literair, artistiek of filosofisch gebied slechts door middel van het kollektieve
bewustzijn, dat dan als schakel fungeert, tot uitdrukking kan komen.
Maar wat het meeste opvalt aan de door mij in dit artikel gesignaleerde homologie
is het feit, dat ze wel kan worden aangetoond tussen de strukturen van het
ekonomische leven en de strukturen van een zeer belangrijke literaire vorm van
expressie, maar dat er in het kollektieve bewustzijn zelf geen enkele andere struktuur
te vinden is, die met die twee strukturen verwantschap vertoont, hoewel tot nu toe
het kollektieve bewustzijn als de onmisbare schakel bij elke homologie of zinvolle,
begrijpelijke relatie tussen de verschillende gebieden van het sociale leven werd
beschouwd. De door Lukács en Girard geanalyseerde romanvorm is dus waarschijnlijk
niet de transpositie en voortzetting van bewuste strukturen van deze of gene sociale
groep door het medium van de verbeelding (en misschien geldt dit voor een veel
groter gebied van moderne artistieke kreatieve aktiviteit), maar eerder een uitdrukking
van het zoeken naar waarden, die door geen enkele sociale groep nog metterdaad
wordt belichaamd en vertegenwoordigd maar door het ekonomische leven bij alle
leden van de samenleving tot impliciete waarden worden gereduceerd.
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De traditionele marxistische these, volgens welke het proletariaat als de enige sociale
groep moest worden beschouwd, die een nieuwe kultuur kon voortbrengen, omdat
het in de verzakelijkte burgerlijke maatschappij niet was geïntegreerd, noch
geïntegreerd moest kunnen worden, ging uit van de algemeen aanvaarde sociologische
opvatting, dat elke belangrijke en authentieke kulturele schepping slechts het gevolg
kan zijn van een principiële overeenstemming tussen de geestelijke struktuur van de
individuele schrijver of kunstenaar en de struktuur van een min of meer omvangrijke
sociale groep, die streefde naar een homogene maatschappelijke orde. In feite is deze
marxistische analyse, tenminste wat de westeuropese maatschappij betreft,
ontoereikend gebleken. Integendeel, inplaats van een eigen karakter te bewaren en
als revolutionaire kracht tegen de verzakelijkte burgerlijke samenleving op te treden,
is het westeuropese proletariaat grotendeels in deze samenleving geïntegreerd. Inplaats
van de burgerlijke samenleving ten val te brengen en een socialistische maatschappij
in het leven te roepen heeft het dankzij vakbeweging en politieke strijd in de
kapitalistische wereld een relatief betere positie verworven, dan men op grond van
de marxistische analyse had kunnen voorspellen. Niettemin is het kreatieve proces
niet tot stilstand gekomen, hoewel het in de verzakelijkte samenleving aan steeds
grotere gevaren is blootgesteld. Zowel de romanliteratuur als de moderne lyriek en
schilderkunst zijn authentieke kultuurprodukten, die men evenwel noch met het reële,
noch met het potentiële optimale kollektieve bewustzijn, van welke groep dan ook,
in verband kan brengen. Voordat ik nu op de processen inga, die deze direkte
afspiegeling van het ekonomische gedrag op het literaire scheppingsproces mogelijk
hebben gemaakt en bewerkstelligd, wil ik wel vaststellen, dat zij, al schijnt ze op het
eerste gezicht strijdig te zijn met alle tradities van de marxistische kultuuranalyse,
niettemin een van de belangrijkste marxistische analyses van de bewustzijnsprocessen
in de burgerlijke maatschappij, en wel de analyse van het warenfeti-
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sjisme en de verzakelijking, op verrassende wijze bevestigt. Deze theorie, die Marx
als een van zijn belangrijkste ontdekkingen beschouwde, beweert inderdaad, dat in
warenproducerende maatschappijvormen (dwz. in die maatschappijvormen, waarin
de ekonomische aktiviteit overweegt of ernaar streeft de eerste viool te spelen) het
kollektieve bewustzijn alle invloed verliest en er toe neigt, een simpele afspiegeling
van het ekonomische leven te worden en in het uiterste geval geheel verdwijnt.3.
Zodoende bestond er tussen de theorie van het warenfetisjisme van Marx en de
algemene theorie over het literaire en filosofische kreatieve proces bij de latere
marxisten weliswaar geen kontradiktie, maar wel een zekere inkoherentie, omdat
laatstgenoemden aan de konsekwenties die uit de bewering van Marx voortvloeiden
- de bewering, dat in de warenproducerende maatschappij een ingrijpende verandering
van het individuele en kollektieve bewustzijn optreedt en dus van de relatie tussen
onder- en bovenbouw - nooit serieus aandacht hebben geschonken. De analyse van
de verzakelijking, die Marx eerst voor het alledaagse en speciaal voor het ekonomische
leven, Lukács voor het onderzoek van het filosofische en wetenschappelijke denken
en het literaire scheppingsproces hadden ontwikkeld en toegepast en die later door
een aantal andere marxistische theoretici op andere gebieden verder werd ontwikkeld
en uitgewerkt en waaraan tenslotte ik zelf een vrij lang artikel heb gewijd,3. lijkt aldus
door de sociologische analyse van een bepaalde romanvorm op opvallende wijze
bevestigd. Desondanks blijft de vraag onbeantwoord, hoe deze overgang van
ekonomische naar literaire struktuur zich voltrekt in een samenleving, waarin die
overgang zich afspeelt buiten het kollektieve bewustzijn om. Ter oplossing van dit
probleem heb ik de voorlopige hypothese van de konvergerende invloed van vier
verschillende faktoren opgesteld. Deze zijn:
a. De ontwikkeling van de kategorie van de bemiddeling tot een fundamentele en
primaire denkvorm in het bewust-
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zijn van de mensen in een burgerlijke samenleving - een ontwikkeling die haar
oorsprong vindt in het gedrag van die mensen in de ekonomische sektor en in de
ruilwaarde en die gepaard gaat met een krachtige impliciete tendens om een totaal
vervalst bewustzijn te kreëren, dwz. een bewustzijn, waarin de waarde, die als medium
optreedt, een absoluut karakter wordt toegekend en de waarde, die bemiddeld wordt,
volledig verdwijnt; konkreter uitgedrukt: met een tendens om geld en sociaal aanzien
tot absolute waarden te verheffen en het karakter van simpele intermediaire
funktionaliteit, waardoor de verwerving van andere kwalitatieve waarden mogelijk
wordt, eraan te ontnemen.
b. Een aantal individuen in deze maatschappij, die krachtens hun wezen
problematisch zijn, voor zover hun denken en doen beheerst wordt door een streven
naar kwalitatieve waarden, waarbij ze zich evenwel niet volledig kunnen onttrekken
aan de degraderende en intermediaire funktionaliteit, die het hele sociale leven in
haar greep heeft. Tot dit soort individuen behoren in de eerste plaats de kreatieve
persoonlijkheden: schrijvers, kunstenaars, filosofen, theologen en kreatieve praktici
etc., wier denken en gedrag hoofdzakelijk wordt bepaald door de kwaliteit van hun
produkten, zonder dat zij zich echter in de verzakelijkte maatschappij aan de invloed
van de markt op hun bewustzijn kunnen onttrekken.
c. In dezelfde mate, waarin het me onvoorstelbaar lijkt, dat een belangrijk werk
de uitdrukking zou kunnen zijn van een zuiver individuele ervaring, lijkt het me
aannemelijk, dat het literaire genre van de roman slechts kon ontstaan en zich
ontwikkelen, voorzover zich gelijktijdig een gevoelsmatige, niet begripsmatig
geformuleerde ontevredenheid en een gevoelsmatig niet-geverbaliseerd streven naar
een direkte gerichtheid op kwalitatieve waarden ontwikkelde, of wel in de hele
maatschappij, of, wat me veel waarschijnlijker lijkt, onder de middenklasse, waar
de meeste schrijvers uit afkomstig zijn.
d. Tenslotte moet nog het bestaan van een serie waarden
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in de liberale marktekonomie worden gesignaleerd, die weliswaar geen
bovenpersoonlijk karakter hebben, maar wel aanspraak maken op algemene geldigheid
en binnen deze maatschappij die ook bezitten. Het zijn de waarden van het liberale
individualisme, die het bestaan van een vrije markt met zich meebrengt (vrijheid,
gelijkheid en eigendom in Frankrijk, beschavingsideaal in Duitsland, met de daaruit
afgeleide waarden als verdraagzaamheid, mensenrechten, ontplooiing van de
persoonlijkheid etc.). Op grond van dit individualistische waardensysteem ontwikkelt
zich dan de biografie van het problematische individu en wel in de eerste plaats ten
gevolge van de boven onder b. genoemde persoonlijke ervaring van de problematische
individuen en verder door de innerlijke tegenstrijdigheid tussen individualisme en
ontplooiing van de persoonlijkheid als algemene door de liberale burgerlijke
samenleving tot ontwikkeling gebrachte waarden enerzijds en de krachtige
beperkingen, die diezelfde maatschappij iemand oplegt, die die waarden eventueel
wil realiseren, anderzijds.
Ik heb de indruk, dat dit hypothetische schema wordt bevestigd door het feit, dat een
van de vier opgesomde faktoren, het individualisme, door de veranderingen in het
ekonomische leven, met name door de overgang van de liberale
konkurrentie-ekonomie naar de kartel- en monopolie-ekonomie (een verandering,
die tegen het einde van de 19e eeuw inzet, maar waarvan het zwaartepunt volgens
de meeste ekonomen tussen 1900 en 1910 ligt) werd ontkracht en elke mogelijkheid
van praktische realisering verloor. In overeenstemming daarmee kan men een
verandering van de romanvorm konstateren, die haar uitdrukking vindt in een
voortschrijdende vervaging van de hoofdpersoon, die tenslotte geheel verdwijnt. Ik
geloof dat dit proces van verandering heel schematisch door het bestaan van twee
opeenvolgende perioden kan worden beschreven.
Eerst is er een overgangsperiode, waarin het verdwijnen van de betekenis van het
individu tot pogingen leidt, de
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biografie als inhoud van de roman door konkretisering van andere, uit andere
ideologieën afkomstige waarden te vervangen. Want al bleken die andere
niet-individualistische ideologen niet bij machte te zijn een eigen literaire vorm van
expressie tot ontwikkeling te brengen, ze konden eventueel wel worden benut om
een reeds bestaande literaire vorm, die op het punt stond haar traditionele inhoud te
verliezen, in stand te helpen houden. In dit proces zijn vooral de ideeën over de
samenleving en sociale vormen en processen van belang, die de socialistische
ideologie in het westerse bewustzijn had geïntroduceerd en ontwikkeld (instellingen,
gezin, sociale groep, revolutie etc.).
De tweede periode, die ongeveer met Kafka begint, tot de franse nouveau roman
voortduurt en nog lang niet afgesloten is, wordt ten eerste gekenmerkt door de
afwezigheid van elke poging de problematische hoofdpersoon en de individuele
biografie door een andere inhoud te vervangen en voorts door de opkomst van een
roman, waarin elk subjekt ontbreekt, dat naar authentieke waarden op zoek is.
Natuurlijk zijn naast deze pogingen, de literaire vorm van de roman te redden door
er een nieuwe inhoud aan te geven, die met de inhoud van de traditionele roman
verwant was (de roman was altijd de literaire vorm van het problematische zoeken
en de afwezigheid van positieve waarden), maar niettemin ook andere kenmerken
vertoonde, ook andere vergelijkbare pogingen ondernomen om dezelfde sociale
werkelijkheid uit te drukken (waarbij men van twee essentiële konstitutieve elementen
van de traditionele roman, de psychologie van de problematische hoofdpersoon en
het verslag van zijn bezeten manier van zoeken, afstand deed). Misschien is het
mogelijk vanuit dit perspektief het toneel van de afwezigheid uit een bepaalde periode
(Beckett, Ionesco, Adamov) en enkele aspekten van de nonfiguratieve abstrakte
schilderkunst sociologisch te analyseren. Tenslotte wil ik nog een probleem te berde
brengen, dat misschien tot nader onderzoek aanleiding zou kunnen geven. De door
mij tot nu toe besproken romanvorm is op de
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keper beschouwd aktief en oppositioneel, ze is een vorm van verzet tegen de zich
ontwikkelende burgerlijke samenleving, een individueel verzet, dat binnen de
bestaande sociale groepen slechts op bepaalde gevoelsmatige, niet bewust
geverbaliseerde psychische processen kon steunen, juist omdat het bewuste verzet
tegen de samenleving, dat had kunnen leiden tot de ontwikkeling van literaire vormen
van expressie, waarin een positieve hoofdpersoon mogelijk was geweest (in de eerste
plaats het door Marx verwachte en voorspelde proletarische revolutionaire bewustzijn)
binnen het kader van de westeuropese vormen van samenleving niet tot ontwikkeling
is gekomen. De roman van de problematische hoofdpersoon ontpopt zich aldus, in
tegenstelling tot de traditionele interpretatie, als een literair genre, dat weliswaar ten
nauwste met de bourgeoisie en haar geschiedenis verband houdt maar geen
uitdrukking is van het werkelijke of potentiële bewustzijn van deze klasse.
Men moet daarom de vraag stellen, of zich naast deze literaire vorm van expressie
misschien andere vormen hebben ontwikkeld, die de bewuste, reële waarden van de
bourgeoisie adekwaat hebben uitgedrukt. Wat die vraag betreft veroorloof ik mij als
volstrekt algemene en zeer hypothetische suggestie de mogelijkheid te opperen, dat
het werk van Balzac waarvan men de struktuur juist vanuit dit gezichtspunt zou
moeten analyseren, de enige belangrijke uitdrukking vormt van een door de bewuste
waarden van de bourgeoisie - individualisme, streven naar macht en erotiek gestruktureerde wereld, die de traditionele feodale waarden - altruïsme, caritas en
liefde - verdringen.
Mochten deze veronderstellingen bij verder grondiger onderzoek juist blijken te
zijn, dan zou men ze in verband kunnen brengen met het feit, dat dit werk werd
geschreven in een tijd, toen een op zichzelf a-historisch individualisme het bewustzijn
struktureerde van een burgerklasse, die bezig was een nieuwe maatschappij op te
bouwen en zich daarom op het hoogtepunt en in de krachtigste fase van haar feitelijke,
historisch invloedrijke, aktiviteit bevond. Maar men
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moet zich vervolgens ook afvragen, waarom deze vorm van romanliteratuur op deze
enkele uitzondering na in de geschiedenis van de westeuropese kultuur slechts een
ondergeschikte rol heeft gespeeld, waarom het feitelijke burgerlijke bewustzijn en
zijn idealen er noch in de 19e noch in de 20ste eeuw in slaagden een eigen literaire
vorm van expressie te vinden, die men op een lijn zou kunnen stellen met andere
belangrijke werken uit de geschiedenis.
Ook hierover zou ik enkele algemene hypotheses willen formuleren. De door mij
ontvouwde analyse stelt ons in staat, aan een van de belangrijkste kultuursociologische
beweringen, die wij nu op elke vorm van authentieke kreatieve aktiviteit van
toepassing kunnen achten, ook voor deze romanvorm geldigheid toe te kennen, een
bewering, waartegen, voorzover ik tot nu toe heb kunnen vaststellen, zich als enige
uitzondering slechts het werk van Balzac verzet. In dit werk kwam weliswaar een
imposante door individuele waarden gestruktureerde literaire werkelijkheid tot leven,
maar dat gebeurde op een moment, toen de door deze a-historische individualistische
waarden geïnspireerde mensen bezig waren een ingrijpende historische omwenteling
teweeg te brengen (een omwenteling, die strikt genomen in Frankrijk pas met het
einde van de burgerlijke revolutie in 1848 werd afgesloten).
Afgezien van deze uitzondering (die men misschien nog met enkele andere die
we nog niet hebben waargenomen zal moeten aanvullen) lijkt mij de bewering
gerechtvaardigd, dat elk waarachtig kunstzinnig of literair werk de individu
transcendeert en door bovenindividuele waarden is gestruktureerd. ‘De mens gaat
de mens te boven’ schreef ik eens, waarmee ik een weliswaar geringe maar niettemin
essentiële verandering aanbracht in een uitspraak van Pascal.4. Dat wil zeggen, dat
de mens slechts authentiek kan zijn, voorzover hij weet en voelt, dat hij deel uitmaakt
van een dynamisch geheel, en zich zelf ziet in een bovenindividueel transcendent
perspektief. Maar het burgerlijke bewustzijn, dat evenals de burgerlijke samenleving
is gebonden aan een
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ekonomische sektor van het menselijk gedrag, is juist daardoor de eerste a-historische
en radikaal profane denkstruktuur in de geschiedenis. Het is een denktrant, die er toe
neigt het bestaan van alles wat heilig is te ontkennen, of het nu gaat om de natuurlijke
heiligheid van de transcendente religies of om de immanente heiligheid van een op
de toekomst gebaseerde historische instelling. Dat is bovendien, dat lijkt mij tenminste,
een van de redenen, waarom de burgerlijke samenleving de eerste vorm van een
volstrekt a-esthetisch denken tot ontwikkeling heeft gebracht. De eigenlijke vorm
van het klassiek-burgerlijke denken, het rationalisme, ontkent in zijn meest extreme
vorm inderdaad het bestaan van kunst. Er is geen cartesiaanse of spinozistische
esthetika en zelfs Baumgarten vindt de kunst slechts een vrij primitieve vorm van
kennis.
Het is daarom geen toeval, dat er, met uitzondering van enkele bijzondere gevallen,
waarvan ik in dit artikel er een heb genoemd, het burgerlijke bewustzijn geen
belangrijke literaire werken heeft voortgebracht. In een samenleving, die op de markt
is gericht, zijn schrijvers en kunstenaars, zoals ik al zei, problematische, dwz. kritische
figuren, in tegenstelling tot hen, die zich met de maatschappij verbonden voelen.
Niettemin impliceert het burgerlijke verzakelijkte bewustzijn een thematische
waardestruktuur, die in het geval van het individualisme soms een authentiek, soms
ook een zuiver konventioneel karakter draagt. (Lukács noemde dat konventionele
karakter het valse bewustzijn en sprak in extreme gevallen van de valsheid van het
bewustzijn, Heidegger van het gepraat.) Deze authentieke of konventionele, in het
kollektieve bewustzijn thematisch optredende stereotypen moesten naast de
authentieke romanvormen een verstrooiingsliteratuur mogelijk maken in de vorm
van werken, die op hun beurt eveneens de levensgeschiedenis van een individu
beschreven, maar waarin de hoofdpersoon een positief karakter kon vertonen. Het
zou interessant zijn de verwikkelingen na te gaan van deze secundaire vormen uit
de ver-
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strooiingssektor, waarvan men ongetwijfeld zou kunnen aantonen, dat ze in het
kollektieve bewustzijn van de bourgeoisie zijn geworteld. Men zou dan misschien ik ben er niet aan begonnen - een vrij grote verscheidenheid van vormen ontdekken,
van de primitiefste van het type Delly, tot de hoogstontwikkelde, die men misschien
bij echte schrijvers als Alexandre Dumas of Eugène Sue zou kunnen aantreffen. Men
zou misschien op dit niveau tegenover de nouveau roman ook enkele bijzonder
geslaagde verhalende werken uit onze tijd moeten plaatsen, die bepaalde nieuwe
vormen van het kollektieve bewustzijn tot uitdrukking brengen.
Maar hoe het ook zij, ik geloof dat de uiterst schematische schets, die ik in dit
artikel heb gegeven, het kader voor de eerste schreden van een sociologisch onderzoek
van de vorm van de roman kan opleveren, een onderzoek, dat daarom zo belangrijk
zou zijn, omdat het enig licht zou kunnen werpen op de bewustzijnsstruktuur van
die groepen, waarop de manipuleringsinstrumenten die de positivistische sociologen
aanduiden met de term mass media, de grootste invloed uitoefenen, dwz. op de
bewustzijnsstruktuur van de middenklassen.

Eindnoten:
1. Zolang de ruil sporadies voorkomt, omdat alleen overschotten of gebruikswaarden worden
geruild die de individuen of groepen binnen het ruilverkeer niet zelf kunnen produceren,
ontwikkelt zich een denkstruktuur die op de kategorie van het ‘indirekte’ is gebaseerd nog niet
of hoogstens sekundair. De beslissende verandering in de geschiedenis van de verzakelijking
(Verdinglichung) vindt pas plaats met de opkomst van de produktie voor de markt.
2. Voor het huidige georganiseerde kapitalisme van het westen moet er nog een derde type van
een vergevorderde degradatie aan worden toegevoegd, de degradatie van de konsumptiemens,
wiens bewustzijn alleen gericht is op de konsumptie van gebruikswaarden die hij niet zelf heeft
geproduceerd, terwijl produktieve aktiviteiten voor zijn bewustzijn steeds meer aan betekenis
inboeten. Zie voor dit thema ook de uitstekende werken van Jürgen Habermas.
3. Lucien Goldmann: ‘Sciences humaines et philosophie’, Paris 1952 en 1966.
3. Lucien Goldmann: ‘Sciences humaines et philosophie’, Paris 1952 en 1966.
4. Pascal schreef: ‘De mens gaat de mens oneindig te boven.’
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marx over kunst en literatuur
In 1933 kwam bij de 50ste sterfdag van Marx een eerste overzicht tot stand van de
opvattingen van Marx en Engels over kunst en literatuur. De bundel werd
samengesteld door M.A. Lifschitz, voornamelik met het oog op de diskussie met
vulgair-marxistiese en dogmatiese teorieën. In 1937 werd een vollediger uitgave
uitgebracht, die ongeveer dezelfde teksten bevat als de duitse uitgave van 1967
(Dietz-Verlag). De hier verzamelde teksten zijn fragmenten zodat men er telkens
rekening mee moet houden dat bij elke tekst een bepaalde kontekst hoort. Marx en
Engels hebben nooit een samenhangende studie over literaire vraagstukken in strikte
zin geschreven (vgl. het artikel van Macherey verderop). De fragmenten verkrijgen
hun sistematiese eenheid en zin dan ook alleen in het perspektief van de filosofiese,
historiese, ekonomiese en politieke teorieën van Marx. Dat geeft ze ook juist hun
betekenis die uitgaat boven die van een historiese illustratie. Er zijn daarom nauweliks
plaatsen gekozen met kunsthistoriese analysen of rechtstreekse uitlatingen van Marx
over boeken en auteurs. In de eerste plaats zijn het teksten die de basis belichten
waarop de sleutelbegrippen van de materialistiese ideologie- en kultuurkritiek zich
hebben ontwikkeld. Waarbij bewust ook stukken uit het latere, meer ekonomies
gerichte werk gekozen zijn om te verhinderen dat het beeld in stand wordt gehouden
van een ‘jonge Marx’ die bij zijn filosofiese preoccupaties ook nog de kunst betrok
waarvoor de ‘latere Marx’ geen belangstelling meer had. Misschien geeft wel juist
het latere werk het best hanteerbare begrippenkader voor een kunstbeschouwing die
geïnteresseerd is in de maatschappelike voorwaarden, vormgeving en werking van
kunst.
Uitgangspunt is de plaats die Marx toekent aan de geschie-
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denis als de wetenschap die de ontwikkeling van natuur, maatschappij en denken als
een onderling samenhangend proces opvat. En de geschiedenis is steeds de
geschiedenis van de toeëigening van de natuur door de mens. Alleen in dit perspektief
is het mogelik de dialektiese verhouding (wat iets anders is dan een kausaal verband
of een in één richting verlopende hiërarchie van zijn en verschijnsel) te ontwikkelen:
de wederkerige verhouding van bewustzijn en praktijk, het algemene en het bizondere,
werkelikheid en waarheid, natuur en kultuur, begrip en realiteit, etc.
In het tweede deel (B) wordt de verhouding bewustzijn en maatschappelik zijn
toegespitst op de kunst, waarbij vooral verwezen wordt naar de parallellie van het
artistieke proces en de arbeid die het produktief beginsel is van de stofwisseling
tussen natuur en mens (B, 13). Alle manieren om aan de natuurstof vorm te geven
volgen echter de wetmatigheden die aan het materiaal vastzitten. ‘De mens kan in
zijn produktie alleen te werk gaan zoals de natuur zelf, dwz. hij kan alleen de vormen
van zijn stoffen veranderen’ (Das Kapital, I). Zoals in het materiële proces de arbeid
niet de enige bron van waarde en rijkdom is, maar de stof tot voorwaarde heeft (cf.
Zur Kritik der politischen Oekonomie, p. 30) is in het ideële produktieproces van de
kunst ook de artistieke arbeid (verbeelding, vormgeving) niet de enige bron van
artistieke kwaliteit (en waarde).
De fragmenten van het derde deel (C) werken het beginsel ‘artistieke produktie’
verder uit, maar dan meer gericht op de positie van de kunstproduktie in de
warenproduktie. Binnen het kapitalisme wordt het kunstwerk zodra het via de markt
zijn ver/gebruiker moet vinden afhankelik van dezelfde wetten als de materiële waar
(C, 20), waarbij in afgeleide zin dezelfde verschuiving van konkrete arbeid naar
abstrakte arbeid, van gebruikswaarde naar ruilwaarde plaatsvindt. Ook de
gebruikswaarde van het kunstwerk, zijn specifieke kwaliteit, wordt ondergeschikt
aan de ruilwaarde die het opgelegd krijgt binnen het geheel van de kultuurindustrie.
De verandering die het (kunst-) produkt in dit ruilproces
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ondergaat wordt beschreven in ‘Metamorfose van de waren’ (C, 22); hoe het produkt
een zelfstandig ding wordt tegenover de mens, en ook tegenover de maker in ‘Fetisj’
(C, 21). Hoe histories gebonden en relatief de zin ‘het maatschappelike zijn bepaalt
het bewustzijn’ (A, 5) is, bewijzen Marx' uitspraken over de toekomst (C, 26) die juist
de bevrijding van deze noodzaak zal betekenen; in die samenhang geeft hij ook twee
vormen van arbeid aan: de ‘gedwongen arbeid’ die nog altijd gedirigeerd wordt
door maatschappelik gebrek (op alle nivoos) die opgeheven zal worden niet in
nietsdoen, maar in ‘vrije arbeid’ die haar eigen doel is en produktie omwille van
zichzelf, vrij van materiële dwang.
Over Marx' kunstopvattingen:
G. Lukács: Einführung in die ästhetischen Schriften von Marx und Engels, 1945.
Michael Lifschitz: Karl Marx und die Aesthetik.
Peter Demetz: Marx, Engels und die Dichter. Zur Grundlagenforschung des
Marxismus.
- Hans Mayer: Karl Marx und die Literatur.
Karl Marx/Otto Rühle: Het Kapitaal. Verkorte uitgave. Amsterdam 1971 (Van
Gennep).
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karl marx
fragmenten over kunst, kultuur en ideologie*
A. Bewustzijn en maatschappelijk zijn
Opgave van de geschiedsfilosofie
1. (1843) We bieden... de wereld niet doktrinair een nieuw principe aan: hier is de
waarheid, kniel nu neer! We ontwikkelen voor de wereld uit de principes van de
wereld nieuwe principes. We zeggen haar niet: houdt op met alle strijd, dat dom
gedoe; wij willen je de ware strijdleuzen toeroepen. We laten haar alleen zien waarom
ze eigenlijk strijdt, en het bewustzijn is iets wat zij zich eigen moet maken ook als
ze dat niet wil. De hervorming van het bewustzijn bestaat alleen hieruit, dat men de
wereld zichzelf bewust laat worden, dat men haar wekt uit de droom over zichzelf,
dat men haar haar eigen ondernemingen verklaart. Ons hele doel kan, zoals dat ook
bij Feuerbach's kritiek der religie het geval is, niets anders zijn dan dat de religieuze
en politieke vragen in een zelfbewuste menselijke vorm worden gegoten. Onze
zinspreuk moet dan ook zijn: hervorming van het bewustzijn niet door dogma's, maar
door analysering van het mystieke, voor zichzelf onduidelijke bewustzijn, zowel in
zijn religieuze als politieke verschijningsvorm. Dan zal blijken, dat de wereld allang
de droom van iets bezit, waarvan ze alleen het bewustzijn hoeft te bezitten om het
werkelijk te bezitten. Het zal blijken, dat het niet gaat om een gedachtenstreep tussen
verleden en toekomst, maar om de uitvoering van de gedachten van het verleden.
Tenslotte zal blijken, dat de mensheid niet aan een nieuw werk begint, maar met
bewustzijn haar oude werk tot stand brengt.

*

Keuze en vertaling: J.F. Vogelaar.
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(Marx aan Arnold Ruge, Kreuznach, sept. 1843, MEW, Bd I, p. 345 e.v.)
2. (1848) De teoretiese stellingen van de kommunisten berusten geenszins op ideeën,
op principes die door deze of gene wereldverbeteraar uitgevonden of ontdekt zijn.
Het zijn slechts algemene uitdrukkingen van feitelijke verhoudingen van een bestaande
klassenstrijd, van een onder onze ogen plaatsvindende historiese beweging...
(Marx/Engels: Het kommunisties Manifest - 1848)
3. (1845) De filosofen hebben de wereld alleen verschillend geïnterpreteerd, het gaat
erom haar te veranderen.
(Marx XIe tese van Feuerbach)

Klassieke formulering van het histories materialisme
4. (1845) Het grootste gebrek van alle materialisme tot nu toe - inklusief dat van
Feuerbach - is, dat de dingen, de werkelijkheid, zintuiglijkheid, alleen in de vorm
van objekt of waarneming [Anschauung] worden opgevat; echter niet als menselijke
zintuiglijke aktiviteit, praktijk, niet subjektief... (Marx, Ie tese van Feuerbach)
5. (1859) In de maatschappelijke produktie van hun leven gaan de mensen bepaalde
noodzakelijke, van hun wil onafhankelijke relaties aan, produktieverhoudingen, die
overeenstemmen met een bepaalde fase in de ontwikkeling van hun materiële
produktiekrachten. Het geheel van deze produktieverhoudingen vormt de ekonomiese
struktuur van de maatschappij, de reële basis, waarop een juridiese en politieke
bovenbouw steunt en waarmee bepaalde maatschappelijke vormen van bewustzijn
korresponderen. De produktiewijze van het materiële leven bepaalt geheel en al het
sociale, politieke en geestelijke levensproces. Het is niet het bewustzijn van de mensen
dat hun zijn, maar omgekeerd
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hun maatschappelijk zijn dat hun bewustzijn bepaalt.
Op een bepaalde trap van hun ontwikkeling komen de materiële produktiekrachten
van de maatschappij in konflikt met de bestaande produktieverhoudingen óf, wat
hiervoor slechts een juridiese uitdrukking is, met de eigendomsverhoudingen
waarbinnen zij zich tot dusver hadden bewogen. Terwijl de produktieverhoudingen
eerst vormen waren van de ontwikkeling van de produktiekrachten, worden ze nu
de ketenen ervan. Er begint dan een tijdperk van sociale revolutie. Met de verandering
van de ekonomiese onderbouw vindt een langzame of snelle omwenteling plaats van
de hele reusachtige bovenbouw. Bij de bestudering van dergelijke omwentelingen
moet men altijd een onderscheid maken tussen de materiële, natuurwetenschappelijk
nauwkeurig vast te stellen omwenteling in de ekonomiese produktieverhoudingen
en de juridiese, politieke, religieuze, artistieke, of filosofiese, kortom, de ideologiese
vormen waarin de mensen zich van dit konflikt bewust worden en het uitvechten.
Evenmin als men een individu beoordeelt naar wat het van zichzelf denkt, net zomin
kan men een dergelijk tijdperk van omwentelingen beoordelen aan de hand van zijn
eigen bewustzijn, maar moet men integendeel dit bewustzijn verklaren uit de
tegenspraken van het materiële leven, uit het bestaande konflikt tussen
maatschappelijke produktiekrachten en produktieverhoudingen.
Een maatschappijvorm gaat nooit ten onder voordat alle produktiekrachten
ontwikkeld zijn waarvoor er voldoende ruimte is; en er komen nooit nieuwe hoger
ontwikkelde produktieverhoudingen voor in de plaats, voordat materiële
bestaansvoorwaarden ervan in de schoot van de oude maatschappij zijn uitgebroed.
Daarom neemt de mensheid steeds opgaven op zich die ze kan oplossen, want bij
nadere beschouwing zal men steeds ontdekken, dat de opgave zelf pas naar voren
komt wanneer de materiële voorwaarden voor de oplossing ervan reeds voorhanden
zijn of op zijn minst in het stadium van ontwikkeling verkeren.
In grote lijnen kunnen aziatiese, antieke, feodale en moder-
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ne burgerlijke produktiemetoden als progressieve fasen van de ekonomiese
ontwikkeling van de maatschappij worden beschouwd. De burgerlijke
produktieverhoudingen zijn de laatste antagonistiese vorm van het maatschappelijke
produktieproces, antagonisties niet in de zin van een individueel antagonisme, maar
in de zin van een antagonisme dat voortkomt uit de maatschappelijke
levensvoorwaarden van het individu; maar de produktiekrachten die zich in de schoot
van de burgerlijke maatschappij ontwikkelen, kreëren tegelijk de materiële
voorwaarden voor de oplossing van dit antagonisme. Met deze maatschappijvorm
eindigt daarom tevens de voorgeschiedenis van de menselijke maatschappij. (MEW,
Bd. 13, p. 8/9; uit: Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie, Dietz, 1963, p.
15/16)

Maatschappelijk zijn en maatschappelijk bewustzijn
6. (1845/46) De produktie van ideeën, voorstellingen, van bewustzijn is in eerste
instantie direkt verweven met de materiële aktiviteiten en het materiële verkeer van
de mensen, de taal van het werkelijke leven. Het voorstellen, denken, het geestelijke
verkeer van de mensen verschijnen hier nog als direkt uitvloeisel van hun materiële
gedrag. Hetzelfde geldt voor de geestelijke produktie, zoals die tot uiting komt in de
taal van de politiek, de wetten, de moraal, de godsdienst, de metafysiek enz. van een
volk. De mensen zijn de producenten van hun voorstellingen, ideeën enz. enz., maar
dan wel de werkelijke, werkende mensen, zoals ze bepaald zijn door een bepaalde
ontwikkeling van hun produktiekrachten en het daarmee korresponderende verkeer
tot in zijn kleinste onderdelen. Het bewustzijn kan nooit iets anders zijn dan het
bewuste zijn, en het zijn van de mensen is hun werkelijke levensproces. Wanneer in
de gehele ideologie de mensen en hun verhoudingen als in een camera obscura op
hun kop lijken te staan, dan is dit verschijnsel evenzeer het gevolg van hun histories
levensproces
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als de omkering van de dingen op het netvlies het gevolg van hun direkte fysieke
levensproces.
Geheel in tegenstelling tot de duitse filosofie, die van de hemel neerdaalt op de
aarde, stijgen wij hier van de aarde op naar de hemel. Dwz. er wordt niet uitgegaan
van datgene wat de mensen zeggen, zich verbeelden, zich voorstellen, ook niet van
de gezegde, gedachte, verbeelde en voorgestelde mensen, om vandaaruit terecht te
komen bij de mensen van vlees en bloed; er wordt uitgegaan van de werkelijk
werkzame mensen en vanuit hun werkelijke levensproces wordt ook de ontwikkeling
van de ideologiese weerspiegelingen en echoos van dit levensproces beschreven.
Ook de schimmen in het hoofd van de mensen zijn noodzakelijke sublimaten van
hun materieel, empiries vast te stellen en aan materiële voorwaarden gebonden
levensproces. De moraal, religie, metafysiek en de rest van de ideologie, en de
daarmee korresponderende vormen van bewustzijn bezitten zodoende niet langer de
schijn van zelfstandigheid. Ze hebben geen geschiedenis, ze hebben geen
ontwikkeling, maar wanneer de mensen hun materiële produktie en hun materiële
verkeer ontwikkelen veranderen ze tegelijk met hun werkelijkheid ook hun denken
en de produkten van hun denken.
Niet het bewustzijn bepaalt het leven, maar het leven bepaalt het bewustzijn.
(MEW, Bd. 3, p. 26/27. Die deutsche Ideologie, Dietz, 1960, p. 23/24)

De aktieve rol van het bewustzijn
7. De vraag of het menselijk denken objektieve [gegenständliche] waarheid toekomt,
is geen vraag van de teorie, maar een praktiese vraag. In de praktijk moet de mens
de waarheid, dwz. de werkelijkheid en macht, de aardsheid van zijn denken bewijzen.
De strijd over de werkelijkheid of niet-werkelijkheid van een denken dat zich van
de prak-

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

114
tijk isoleert, is een zuiver scholastieke vraag.
(Marx, IIe tese van Feuerbach)
8. (1848) Is er diep inzicht voor nodig om te begrijpen, dat met de levensverhoudingen
van de mensen, met hun maatschappelijke betrekkingen, met hun maatschappelijk
bestaan, ook hun voorstellingen, zienswijzen en begrippen, in één woord ook hun
bewustzijn verandert?
Wat bewijst de geschiedenis van de ideeën anders, dan dat de geestelijke produktie
tegelijk met de materiële produktie van vorm verandert? De heersende ideeën van
een tijd waren altijd slechts de ideeën van de heersende klasse.
Men spreekt over ideeën, die een gehele maatschappij revolutioneren; men spreekt
daarmee slechts het feit uit, dat zich binnen de oude maatschappij de elementen van
een nieuwe hebben gevormd, dat met de vernietiging van de oude levensverhoudingen
de vernietiging van de oude ideeën gelijk op gaat. Toen de oude wereld op het punt
stond ten onder te gaan, werden de oude godsdiensten door de christelijke godsdienst
overwonnen. Toen de christelijke ideeën in de 18e eeuw verloren van de
verlichtings-ideeën, streed de feodale maatschappij haar doodstrijd met de toen
revolutionaire bourgeoisie. De ideeën van de gewetens- en godsdienstvrijheid waren
slechts de uitdrukking van de heerschappij van de vrije konkurrentie op het gebied
van de kennis.
‘Maar’, zal men zeggen, ‘godsdienstige, zedelijke, filosofiese, politieke, juridiese
ideeën enz. ondergingen toch wijzigingen in de loop van de historiese ontwikkeling.
De godsdienst, de moraal, de filosofie, de politiek, het recht bleven in deze wisseling
steeds bestaan.
Er bestaan bovendien eeuwige waarheden, zoals vrijheid, gerechtigheid enz., die
alle maatschappelijke toestanden gemeen hebben. Het kommunisme evenwel schaft
de eeuwige waarheden af, het schaft de godsdienst af, de moraal, inplaats van ze
nieuw te vormen, het is dus in tegenspraak met alle historiese ontwikkelingen tot nu
toe.’
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Waarop komt deze aanklacht neer? De geschiedenis van de gehele maatschappij
bewoog zich in klassentegenstellingen, die in de verschillende tijdperken verschillend
waren.
Welke vorm ze evenwel ook ooit hebben aangenomen, de uitbuiting van het ene
deel van de maatschappij door het andere is een feit dat alle vroegere eeuwen gemeen
hebben. Geen wonder dan ook, dat het maatschappelijk bewustzijn van alle eeuwen,
ondanks alle verscheidenheid en alle verschillen, zich in bepaalde gemeenschappelijke
vormen beweegt, in bewustzijnsvormen, die alleen wanneer alle klassentegenstellingen
verdwenen zijn geheel verdwijnen.
De kommunistiese revolutie is de meest radikale breuk met de traditionele
eigendomsverhoudingen; geen wonder, dat in haar ontwikkelingsgang het meest
radikaal met de traditionele ideeën wordt gebroken.
(MEW, Bd. 4, p. 480/481. Uit: Het kommunisties Manifest)
9. (1845/1846) De gedachten van de heersende klasse zijn in elk tijdperk de heersende
gedachten, dwz. de klasse die de heersende materiële macht van de maatschappij
vormt, is tegelijk haar heersende geestelijke macht. De klasse die de middelen voor
de materiële produktie tot haar beschikking heeft, beschikt daarmee tevens over de
middelen voor de geestelijke produktie, zodat daarmee tevens over het algemeen de
gedachten van degenen, die niet de middelen voor de geestelijke produktie bezitten,
aan haar onderworpen zijn. De heersende gedachten zijn verder niets dan de ideële
uitdrukking van de heersende materiële verhoudingen als gedachten opgevat; dwz.
van de verhoudingen die de ene klasse juist tot heersende klasse maken, dus de
gedachten van haar heerschappij. De individuen, die de heersende klasse vormen,
bezitten onder andere ook bewustzijn, en denken dus; inzoverre ze daarom als klasse
heersen en een histories tijdperk in zijn geheel bepalen, spreekt het vanzelf dat ze
dit over de hele linie doen, dus onder andere ook als denkenden, als producenten van
gedachten heersen, en de produktie en distributie van de gedachten van hun
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tijd regelen; dat hun gedachten dus de heersende gedachten van het tijdperk zijn. In
een tijd en in een land bijvoorbeeld waar koninklijke macht, aristokratie en bourgeoisie
vechten om de macht, waar dus de macht verdeeld is, komt als heersende gedachte
de teorie van de scheiding der machten naar voren, die nu als een ‘eeuwige wet’
wordt beschouwd. - De arbeidsdeling, die wij boven (Die deutsche Ideologie, p. 27
e.v.) reeds als een van de voornaamste krachten van de geschiedenis tot nu toe hebben
leren zien, komt nu ook in de heersende klasse tot uiting als deling van geestelijke
en materiële arbeid, zodat binnen deze klasse het ene deel als de denkers van de
klasse optreedt (de aktieve concipiërende ideologen van deze klasse, die de
ontwikkeling van de illusies die deze klasse heeft omtrent zichzelf tot hun voornaamste
bron van bestaan maken), terwijl de anderen een meer passieve en receptieve houding
ten opzichte van deze gedachten en illusies hebben, omdat ze in werkelijkheid de
aktieve leden van deze klasse zijn en minder tijd hebben om zich illusies en gedachten
over zichzelf te maken. Binnen deze klasse kan deze splitsing zich zelfs tot een zekere
tegenstelling en vijandschap van beide delen ontwikkelen; bij iedere botsing, waarbij
de klasse zelf in gevaar komt, valt deze scheiding vanzelf weg, waarmee ook de
schijn verdwijnt als zouden de heersende gedachten niet de gedachten van de
heersende klasse zijn en een macht bezitten die verschilt van de macht van de
heersende klasse. Het bestaan van revolutionaire gedachten in een bepaald tijdperk
vooronderstelt reeds het bestaan van een revolutionaire klasse,... over de voorwaarden
waarvan boven (p. 35-38 vert.) reeds het nodige gezegd is.
Maakt men nu bij de bestudering van het histories proces de gedachten van de
heersende klasse los van de heersende klasse, maakt men ze zelfstandig, en beperkt
men zich tot de konstatering dat in een bepaald tijdvak die en die gedachten hebben
geheerst, zonder zich om de produktievoorwaarden en de producenten van deze
gedachten te bekommeren, laat men dus de individuen en wereldsituaties die
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aan deze gedachten ten grondslag liggen weg, dan kan men bv. zeggen, dat in de tijd
dat de aristokratie heerste, de begrippen eer, trouw enz. heersten en in de tijd dat de
bourgeoisie aan de macht was de begrippen vrijheid, gelijkheid enz., heersten. (...
Deze heersende begrippen zullen een des te algemener en allesomvattender vorm
hebben, naarmate de heersende klasse het meer nodig heeft, haar belang voor te
stellen als dat van alle leden van de maatschappij.) De hele schijn, alsof de macht
van een bepaalde klasse slechts de macht van bepaalde gedachten zou zijn, verdwijnt
natuurlijk vanzelf, zodra de macht van welke klasse dan ook als vorm van de
maatschappelijke orde verdwijnt, zodra het dus niet meer nodig is een bizonder
belang als algemeen belang of ‘het algemene belang’ als heersend voor te stellen.
(MEW, Bd. 3, p. 46-48. Die deutsche Ideologie, 44-47)
10. (1857) Op de verschillende vormen van het eigendom, van de sociale
bestaansvoorwaarde, verrijst een hele bovenbouw van verschillende en op eigen
wijze gevormde ervaringen, illusies, denkwijzen en levensopvattingen. De klasse in
haar geheel schept ze en vormt ze uit haar materiële fundamenten en uit de
maatschappelijke verhoudingen die daarmee korresponderen. Het afzonderlijk
individu, wie ze door traditie en opvoeding toestromen, kan zich verbeelden dat ze
de eigenlijke beweegreden en het uitgangspunt van zijn handelen vormen. (...) Zo
hebben de Tories in Engeland zich lang ingebeeld dat ze dweepten met het
koningschap, de kerk en de schoonheden van de oud-engelse wetgeving tot op zekere
dag het gevaar hen de bekentenis ontlokte dat ze alleen met de grondrente dweepten.
(Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, Insel 1960, p. 42/43)

De teorie wordt een materiële kracht
11. (1845) ‘De ideeën, die de franse revolutie heeft ont-
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wikkeld, kwamen echter niet uit boven de toestand, die ze met geweld wilde
opheffen.’ (Bruno Bauer)
Ideeën kunnen nooit boven een oude wereldsituatie, maar altijd slechts boven de
ideeën van de oude wereldsituatie uit komen. Ideeën kunnen volstrekt niets uitrichten.
Voor het uitvoeren van ideeën zijn mensen nodig, die prakties geweld aanwenden.
Letterlijk genomen is dus deze kritiese uitspraak wederom een waarheid, die vanzelf
spreekt, dus nogmaals een ‘kontrole’.
(MEW, Bd. 2, p. 126. Die heilige Familie, Dietz 1965, p. 126)
12. (1843) Het wapen van de kritiek kan hoe dan ook de kritiek van de wapenen niet
vervangen, materiële macht moet door materiële macht vernietigd worden, maar ook
de teorie wordt alleen materiële macht wanneer ze vat krijgt op de massa's. De teorie
is in staat op de massa's vat te krijgen, zodra ze ad hominem spreekt, en ze spreekt
ad hominem, wanneer ze radikaal wordt. Radikaal zijn betekent de zaak bij de wortel
aanpakken. De wortels voor de mens is evenwel de mens zelf...
(MEW, Bd. 1, p. 385. Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung)

B. Kunst en maatschappelijk leven
De mens eigent zich alzijdig zijn alzijdig wezen toe
13. (1867) De arbeid is allereerst een proces tussen mens en natuur, een proces waarin
de mens zijn stofwisseling met de natuur door zijn eigen aktiviteit mogelijk maakt,
regelt en kontroleert. Hij komt tegenover de natuurstof zelf als een natuurmacht te
staan. De tot zijn lichamelijkheid behorende natuurkrachten, armen en benen, hoofd
en handen, zet hij in beweging om zich de natuurstof toe te eigenen in een vorm die
voor zijn eigen leven bruikbaar is. Doordat hij zodoende op de natuur buiten hem
inwerkt en haar veran-
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dert, verandert hij tegelijk zijn eigen natuur. Hij ontwikkelt de potentiële krachten
die in haar sluimeren en onderwerpt het spel van deze krachten aan zijn eigen
heerschappij. We hebben hier niet te doen met de eerste dierlijke, instinktmatige
vormen van arbeid. (...) We gaan uit van een vorm van arbeid, die uitsluitend de
mens eigen is. De verrichtingen van een spin lijken op die van de wever, en een bij
maakt door de bouw van honingraat menig menselijke architekt beschaamd. Wat
evenwel van meet af aan de slechtste architekt voor heeft op de beste bij is, dat hij
de cellen in zijn hoofd heeft gebouwd voordat hij ze in werkelijkheid bouwde. Aan
het eind van het arbeidsproces komt een resultaat tevoorschijn dat van meet af aan
in de voorstelling van de arbeider, dus ideëel reeds aanwezig was. Niet dat hij alleen
een vormverandering van het natuurlijke bewerkstelligt; hij verwerkelijkt in het
natuurlijke tevens zijn doel, dat hij kent, dat als een wet zijn wijze van handelen
bepaalt en waaraan hij zijn wil moet onderwerpen.
(Das Kapital I, 1968, p. 192/193)
14. (1857) De produktie verschaft de behoefte niet alleen materiaal, maar ze verschaft
het materiaal ook een behoefte. Wanneer de konsumptie van haar eerste natuurlijke
ruwheid en onmiddellijkheid loskomt - en dat ze daarin verkeerde was zelf nog het
resultaat van een in natuurlijke ruwheid vastzittende produktie - dan vindt ze zelf als
aandrift plaats dmv. het objekt. De behoefte die ze aan het objekt voelt, is gekreëerd
door het zien ervan. Het kunstvoorwerp - evenals ieder ander produkt - kreëert een
kunstzinnig publiek dat gevoel heeft voor schoonheid. De produktie produceert
daarom niet alleen een objekt voor het subjekt, maar ook een subjekt voor het objekt.
De produktie produceert vandaar de konsumptie, 1. doordat ze voor haar het
materiaal levert; 2. doordat ze de wijze van konsumptie bepaalt; 3. doordat ze de
produkten die pas door haar tot objekt gemaakt zijn in de konsument tot een behoefte
maakt. Ze produceert daarom het objekt van de
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konsumptie, wijze van konsumptie, aandrift tot konsumptie. Evenzo produceert de
konsumptie de aanleg van de producent, doordat ze hem als doelbepalende behoefte
opwekt. (MEW, Bd. 13, p. 624. Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie,
Dietz, 1963, p. 238)
15. (1844) De mens eigent zich zijn alzijdig wezen toe op een alzijdige wijze, dus
als een totaal mens. Al zijn menselijke relaties tot de wereld: zien, horen, ruiken,
proeven, voelen, denken, waarnemen, gewaarworden, willen, bezigzijn, liefhebben
- kortom, alle organen van zijn individualiteit alsook de organen die vanwege hun
vorm een direkt sociale funktie hebben, zijn in hun objektief gedrag dwz. in hun
gedrag ten aanzien van het objekt de toeëigening ervan; de toeëigening van de
menselijke werkelijkheid, het gedrag ten aanzien van het objekt is de werkzaamheid
van de menselijke werkelijkheid; ze is daarom even veelvoudig als de menselijke
wezensbepalingen en werkzaamheden; menselijke werkzaamheid en menselijk lijden,
want het lijden is menselijk gezien een vorm van zelfgenot van de mens.
Het privé-eigendom heeft ons zo dom en eenzijdig gemaakt, dat een objekt pas
van ons is wanneer wij het hebben, wanneer het dus als kapitaal voor ons bestaat of
direkt door ons bezeten, gegeten, gedronken, aan ons lichaam gedragen, door ons
bewoond enz. kortom gebruikt wordt. Hoewel het privé-eigendom al deze direkte
verwerkelijkingen van het bezit zelf weer alleen als levensmiddel opvat en het leven
waarvoor ze het middel zijn, het leven van het privé-eigendom is: arbeid en
kapitaalvorming.
In plaats van alle fysieke en geestelijke zintuigen is zodoende de eenvoudige
vervreemding van al deze zintuigen, het zintuig van het hebben gekomen. Tot deze
absolute armoede moest het menselijk wezen gereduceerd worden om te maken dat
het zijn innerlijke rijkdom naar buiten zou brengen.De opheffing van het privé-eigendom is daarom de volledige emancipatie van alle
menselijke zintuigen en eigenschappen;
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maar ze is deze emancipatie juist doordat deze zintuigen en eigenschappen - zowel
subjektief als objektief - menselijk geworden zijn.
Het oog is een menselijk oog geworden, wanneer zijn objekt een maatschappelijk,
menselijk, door de mens voor de mens gemaakt objekt is geworden. De zintuigen
zijn daarom onmiddellijk in hun praktijk teoretici geworden. Ze verhouden zich ten
opzichte van de zaak omwille van de zaak, maar de zaak zelf is een objektief menselijk
gedrag ten opzichte van zichzelf en de mens1. en omgekeerd. De behoefte en het
genot hebben daarom hun egoïstische natuur verloren en de natuur haar simpele
nuttigheid, doordat het nut ervan tot menselijk nut is geworden.
Zo ook heb ik mij de zintuigen en het genot van de andere mensen eigen gemaakt,
toegeëigend. Behalve deze direkte organen vormen zich daarom ook maatschappelijke
organen, in de vorm van de maatschappij bv.: het bezig zijn onmiddellijk met anderen
in de maatschappij etc. is het orgaan van een levensuiting geworden en een manier
om zich het menselijk leven toe te eigenen. Het spreekt vanzelf dat het menselijk oog
anders geniet dan het ruwe, niet-menselijke oog, het menselijk oor dan het ruwe oor
etc.
We hebben gezien: de mens verliest zich alleen dan niet in zijn objekt, wanneer
dit voor hem een menselijk objekt of objektief mens wordt. Dit is alleen mogelijk,
als het voor hem een maatschappelijk objekt en hij zelf een maatschappelijk wezen
wordt zoals de maatschappij in dit objekt een wezen voor hem wordt.
Doordat nu aan de ene kant overal in de maatschappij de objektieve werkelijkheid
voor de mens een werkelijkheid van de menselijke wezenskrachten wordt, dwz. een
menselijke werkelijkheid en dus een werkelijkheid van zijn eigen wezenskrachten,
worden alle objekten voor hem de objektivering van hemzelf, zijn individualiteit
bevestigende en verwerkelijkende objekten, zijn objekten, dwz. hij wordt zelf het
objekt.
Hoe deze objekten de zijne worden, hangt af van de aard
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van het objekt en van de aard van de daarmee korresponderende wezenskracht; want
juist het specifieke karakter van deze verhouding vormt de specifieke, werkelijke
wijze van bevestiging. Voor het oog manifesteert zich een objekt anders dan voor
het oor, en het objekt van het oog is een ander dan dat voor het oor. Het karakteristieke
van iedere wezenskracht is juist het karakteristieke wezen ervan, dus ook de
karakteristieke wijze van haar objektivering, van haar objektief-werkelijke, levende
zijn. Niet alleen in het denken, maar met alle zintuigen wordt de mens zodoende in
de objektieve wereld bevestigd.
Laten we nu het subjektieve aspekt bezien: zoals pas de muziek de muzikale zin
van de mens opwekt, zoals voor het onmuzikale oor de mooiste muziek geen zin
heeft, geen objekt is, omdat mijn objekt alleen de bevestiging van een van mijn
vermogens kan zijn, dus alleen zo voor mij kan zijn, als mijn vermogen als subjektief
vermogen op zichzelf is, omdat de zin van een objekt voor mij (alleen zin heeft voor
een zintuig dat ermee overeenkomt) juist zover gaat als mijn zintuig gaat, daarom
zijn de zintuigen van de maatschappelijke mens andere zintuigen dan die van de
niet-maatschappelijke mens; pas door de objektief ontwikkelde rijkdom van het
menselijk wezen wordt de rijkdom van de subjektieve menselijke zintuiglijkheid,
wordt een muzikaal oor, een oog voor de schoonheid van de vorm, kortom, worden
de zintuigen die in staat zijn tot menselijk genot, zintuigen, die zich als menselijke
vermogens bevestigen, voor een deel pas ontwikkeld of voor een deel pas in het leven
geroepen. Want niet alleen de 5 zintuigen, maar ook de zogenaamde geestelijke
zintuigen, de praktiese zintuigen (wil, liefde enz.), in een woord het menselijke zintuig,
de menselijkheid van de zintuigen, ontstaat pas door het bestaan van zijn objekt, door
de vermenselijkte natuur. De ontwikkeling van de vijf zintuigen is het werk van de
hele voorafgaande wereldgeschiedenis. Het in de ruwe praktiese behoefte verstrikte
zintuig heeft ook maar een beperkte zin. Voor de uitgehongerde mens bestaat voedsel
niet in een
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menselijke vorm, het enige wat er is, is haar abstrakte bestaan als voedsel; het zou
net zo goed in de meest ruwe vorm op tafel kunnen liggen, en het is moeilijk te
zeggen, waardoor deze manier van voedsel tot zich nemen verschilt van die van het
dier. De van zorgen vervulde, behoeftige mens heeft geen zintuig, zelfs niet voor het
mooiste schouwspel; de mineralenkoopman ziet alleen de handelswaarde maar niet
de schoonheid en het eigen karakter van de mineralen; hij heeft geen mineralogies
zintuig; dus is de objektivering van het menselijk wezen, zowel in teoreties als in
prakties opzicht, noodzakelijk, zowel om de zintuigen van de mens menselijk te
maken, als om voor de hele rijkdom van het menselijke en natuurlijke wezen een
adekwaat menselijk zintuig te kreëren.
(MEW, Bd. 1, p. 539-542. Ökonomisch-philosophische Manuskripte)

Maatschappelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van kultuur en kunst
De ongelijktijdigheid van de ontwikkeling van de materiële produktie en
artistieke produktie
16. (1857) 6. De ongelijke verhouding van de ontwikkeling van de materiële produktie,
bv. in vergelijking met de artistieke.
Überhaupt is het begrip vooruitgang niet in de gebruikelijke abstraktie te vatten.
Moderne kunst enz. Deze wanverhouding nog niet zo moeilijk te zien als binnen de
praktiessociale verhoudingen zelf. Bv. de opvoeding (Bildung). Verhouding van de
United States tot Europa. Het eigenlijke moeilijke punt dat hier vermeld moet worden,
is evenwel dit, hoe de produktieverhoudingen als rechtsverhoudingen zich ongelijk
ontwikkelen. Zo bv. de verhouding van het romeinse privaatrecht (in het strafrecht
en civielrecht niet zozeer het geval) ten opzichte van de moderne produktie.
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7. Deze opvatting verschijnt als noodzakelijke ontwikkeling.
Maar gegrondheid van het toeval. Hoe (Ook de vrijheid o.a.) (Invloed van de
kommunikatiemiddelen; wereldgeschiedenis bestond niet altijd; de geschiedenis als
wereldgeschiedenis resultaat.)
8. Het uitgangspunt van de natuurbepaaldheid natuurlijk; subjektief en objektief.
Stammen, rassen enz.
In de kunst is bekend, dat bepaalde tijden van bloei geenszins in verhouding staan
tot de algemene ontwikkeling van de maatschappij, dus ook van de materiële basis,
ahw. het geraamte van hun organisatie. Bv., de Grieken vergeleken met de modernen
of zelfs Shakespeare. Van bepaalde vormen van kunst, bv. het epos is zelfs bekend,
dat in de klassieke gedaante waarin ze wereldreputatie hebben verworven nooit
geproduceerd kunnen worden, zodra de kunstproduktie als zodanig begint; dus dat
binnen het gebied van de kunst zelf bepaalde belangrijke vormen alleen in een
onontwikkeld stadium van de kunstontwikkeling mogelijk zijn. Als dit in de
verhouding tussen de diverse kunstsoorten binnen het gebied van de kunst zelf het
geval is, is het al minder vreemd, dat het in de verhouding tussen het hele gebied van
de kunst en de algemene ontwikkeling van de maatschappij het geval is. De
moeilijkheid bestaat alleen in het algemene kader van deze tegenstellingen. Zodra
ze gespecificeerd worden, zijn ze reeds verklaard.
Nemen we bv. de verhouding van de griekse kunst en vervolgens die van
Shakespeare ten opzichte van nu. Bekend, dat de griekse mytologie niet alleen het
arsenaal van de griekse kunst is, maar zelfs de bodem ervan. Is de zienswijze van de
natuur en de maatschappelijke verhoudingen, die aan de griekse fantasie en vandaar
aan de griekse mytologie ten grondslag ligt, mogelijk tegelijk met automatiese
weefgetouwen (selfaktors), spoorwegen, lokomotieven en elektriese telegrafen? Wat
betekent Vulcanus in vergelijking met Roberts en Co, Jupiter met de bliksemafleider
en Hermes met Crédit mobilier?2. Elke mytologie overwint, be-
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heerst en vormt de natuurkrachten in de verbeelding en door de verbeelding: verdwijnt
dus met de werkelijke macht over de verbeelding. Wat blijft er over van Fama naast
Printinghouse Square?3.
De griekse kunst veronderstelt de griekse mytologie, dwz. de natuur en de
maatschappelijke vormen zelf reeds op een onbewust artistieke wijze verwerkt door
de volksfantasie. Dat is haar materiaal. Niet iedere willekeurige mytologie, dwz. niet
iedere willekeurige onbewust artistieke verwerking van de natuur (hier inklusief al
het objektieve, dus inklusief de maatschappij). Egyptiese mytologie kon nooit de
bodem of de moederschoot van de griekse kunst zijn. Maar in ieder geval een
mytologie. Dus in geen geval een maatschappijontwikkeling die elke mytologiese
verhouding tot de natuur uitsluit, elke mytologiserende verhouding tot haar; dus van
de kunstenaar een van mytologie onafhankelijke fantasie vereist.
Van een andere kant: Is Achilles mogelijk naast buskruit en lood? Of de ‘Ilias’
naast de drukpers of zelfs drukmachine?
Houdt het zingen en verhalen en de muze niet noodzakelijk bij de perszwengel
op, en verdwijnen zo niet de noodzakelijke voorwaarden van de epiese dichtkunst?
Maar de moeilijkheid is niet te begrijpen dat griekse kunst en epos met bepaalde
maatschappelijke ontwikkelingsvormen verbonden zijn. De moeilijkheid is, dat ze
ons nog kunstgenot verschaffen en in zeker opzicht als norm en onbereikbaar model
gelden.
En man kan niet weer opnieuw kind worden, of hij wordt kinds. Maar beleeft hij
geen vreugde aan de naïviteit van het kind, en moet hij zelf niet weer op een hogere
trede ernaar streven zijn waarheid te reproduceren? Herleeft in de natuur van het
kind niet in ieder tijdvak het eigen karakter ervan in zijn natuurlijke waarheid?
Waarom zou de historiese jeugd van de mensheid, waarin ze het mooist ontwikkeld
was, niet als een nooit meer terugkerende fase een eeuwige bekoring uitoefenen? Er
zijn ongemanierde en
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vroegrijpe kinderen. Vele van de oude volkeren behoren tot deze kategorie. Normale
kinderen waren de grieken. De bekoring die van hun kunst op ons uitgaat is niet in
tegenspraak met het ontwikkelde stadium van de maatschappij waarin ze tot
ontwikkeling kwam. Is veeleer het resultaat ervan en hangt veeleer onverbrekelijk
samen met het feit dat de onrijpe maatschappelijke voorwaarden, waaronder ze
ontstond en alleen ontstaan kon, nooit kunnen terugkeren.
(MEW, Bd. 13, p. 640-642. Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, 1963,
257-260. Grundrisse... 29-31)

Over taal en stijl
17. (1857/1858)... (Geld met taal te vergelijken is niet minder fout.) De ideeën worden
niet in taal veranderd, zodat hun specifieke karakter opgelost en hun maatschappelijk
karakter naast hen in de taal bestaat, zoals de prijzen naast de waren. De ideeën
bestaan niet gescheiden van de taal. Ideeën die uit hun moedertaal eerst in een vreemde
taal vertaald moeten worden om te circuleren, om verwisselbaar te worden, vertonen
reeds meer analogie; de analogie is dan echter niet gelegen in de taal, maar in hun
vreemdheid.
(Grundrisse der politischen Ökonomie, '53, p. 80)
18. (1845/1846) De taal is zo oud als het bewustzijn - de taal is het praktiese, ook
voor andere mensen bestaande, dus ook voor mijzelf pas bestaande werkelijke
bewustzijn, en de taal ontstaat evenals het bewustzijn pas uit de behoefte, de
gebrekkigheid van het verkeer met andere mensen. (Mijn verhouding met mijn
omgeving is mijn bewustzijn.) Waar een verhouding bestaat, bestaat ze voor mij, het
dier ‘verhoudt’ zich tot niets en niemendal. Voor het dier bestaat zijn verhouding tot
anderen niet als verhouding. Het bewustzijn is dus van meet af aan reeds een
maatschappelijk produkt en blijft dat, zolang er mensen bestaan.
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(MEW, Bd. 3, p. 30/31. Uit: Die deutsche Ideologie, 1960, p. 27)
19. (1842)... De waarheid is algemeen, ze is niet van mij, ze is van allen, ze heeft
mij, ik heb haar niet. Mijn eigendom is de vorm, dat is mijn geestelijke individualiteit.
Le style c'est l'homme. En hoe. De wet staat toe, dat ik schrijf, alleen moet ik in een
andere stijl schrijven dan de mijne! Ik mag het gezicht van mijn geest laten zien,
maar ik moet het eerst in voorgeschreven plooien leggen! Welke man van eer zou
niet blozen bij deze eis en niet liever zijn hoofd onder de toga verbergen? De toga
doet tenminste een jupiterkop vermoeden. De voorgeschreven plooien betekenen
niets dan: bonne mine à mauvaise jeu.
(MEW, Bd. 1, p. 5/6. Bemerkungen über die neue Preusische Zensurinstruktion)

C. Artistieke produktie en kapitalisme
Waar en waarde (gebruikswaarde en ruilwaarde)
20. (1867) De rijkdom van de maatschappijen, waarin de kapitalistiese produktiewijze
heerst, ziet eruit als een ‘geweldige opeenhoping van waren’, de afzonderlijke waren
als de elementaire vorm ervan. Ons onderzoek begint daarom met de analyse van de
waar.
De waar is allereerst een uiterlijk objekt, een ding dat door zijn eigenschappen de
een of andere menselijke behoefte bevredigt. De aard van deze behoeften, of ze nu
bv. in de maag of in de fantasie ontstaan, verandert niets aan de zaak. Het gaat er
hier ook niet om, hoe het ding de menselijke behoefte bevredigt, hetzij onmiddellijk
als levensmiddel, dwz. als voorwerp van genot, hetzij langs een omweg, als
produktiemiddel.
Ieder nuttig ding, zoals ijzer, papier enz., moet vanuit een dubbel gezichtspunt
worden gezien, naar kwaliteit en kwan-

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

128
titeit. Elk zo'n ding is een geheel van vele eigenschappen en kan daarom op velerlei
wijzen nuttig zijn. De ontdekking van deze verschillende wijzen en dus van de vele
gebruikswijzen van de dingen is een historiese handeling. Ook het vinden van een
maatschappelijke standaard voor de kwantiteit van de nuttige dingen. De
verscheidenheid van warenstandaarden komt deels voort uit de verschillen in aard
van de te meten voorwerpen en deels uit konventie.
De nuttigheid van een ding maakt het tot gebruikswaarde. Maar deze nuttigheid
zweeft niet in de lucht. Bepaald door de eigenschappen van het warenlichaam kan
die nuttigheid niet zonder dat lichaam bestaan. Het warenlichaam zelf, zoals ijzer,
tarwe, diamant enz. is daarom een gebruikswaarde of goed. Dit kenmerk is niet
afhankelijk van het feit, of de toeëigening van zijn gebruikseigenschappen de mens
veel of weinig arbeid kost. Bij de bestudering van de gebruikswaarde wordt steeds
haar kwantitatieve bepaaldheid voorondersteld, zoals een dozijn klokken, el linnen,
ton ijzer enz. De gebruikswaarden van de waren leveren het materiaal voor een aparte
wetenschap, de warenkennis. De gebruikswaarde realiseert zich alleen in het gebruik
of in de konsumptie. Gebruikswaarden vormen de stoffelijke inhoud van de rijkdom,
onverschillig wat de maatschappelijke vorm ervan is. In de maatschappelijke vorm
die wij moeten onderzoeken vormen ze tegelijk de stoffelijke dragers van de
ruilwaarde. De ruilwaarde verschijnt allereerst als de kwantitatieve verhouding, de
evenredigheid waarin gebruikswaarden van de ene soort geruild worden tegen
gebruikswaarden van de andere soort, een verhouding die voortdurend naar tijd en
plaats verandert. De ruilwaarde lijkt daardoor iets toevalligs en zuiver relatiefs, een
immanente ruilwaarde binnen de waar (valeur intrinsèque), lijkt dus een contradictio
in adjecto. (...)
Deze gemeenschappelijke faktor kan niet een geometriese, fysiese, chemische of
andersoortige natuurlijke eigenschap van de waren zijn. Hun lichamelijke
eigenschappen komen alleen ter sprake voorzover ze de waren bruikbaar maken,

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

129
dus tot gebruikswaarden maken. Aan de andere kant is het echter juist de abstraktie
van hun gebruikswaarden, wat de ruilverhouding van de waren blijkbaar kenmerkt.
Binnen die verhouding is de ene gebruikswaarde evenveel waard als de andere, als
zij maar in evenredige proporties aanwezig is. (-) Als gebruikswaarden zijn de
waarden vooral verschillend van kwaliteit, als ruilwaarden kunnen ze alleen
verschillend zijn van kwantiteit en bevatten zij dus geen greintje gebruikswaarde.
Ziet men nu van de gebruikswaarde van de warenlichamen af, dan blijft hen nog
maar een eigenschap over, nl. dat ze arbeidsprodukten zijn. Maar ook het
arbeidsprodukt is reeds onder onze handen veranderd. Abstraheren we van de
gebruikswaarde dan abstraheren we ook van de fysieke bestanddelen en vormen die
het tot gebruikswaarde maken. Het is niet langer tafel of huis of garen of een ander
nuttig ding. Al hun zintuiglijke hoedanigheden zijn te niet gedaan. Het is ook niet
langer het produkt van de arbeid van de timmerman, de bouwer, spinner of van een
willekeurig andere bepaalde produktieve arbeid. Met het nuttige karakter van de
arbeidsprodukten verdwijnt het nuttige karakter van de in hen gepresenteerde soorten
arbeid, verdwijnen dus ook de verschillende konkrete vormen van arbeid, ze
verschillen niet langer van elkaar, maar zijn alle gereduceerd op dezelfde menselijke
arbeid, abstrakt menselijke arbeid. (...)
Een gebruikswaarde of goed heeft dus slechts waarde, omdat abstrakt menselijke
arbeid in haar geobjektiveerd of gematerialiseerd is. Hoe kan men nu de grootte van
de waarde ervan meten? Door de hoeveelheid van de in haar aanwezige
‘waardevormende substantie’, arbeid. De hoeveelheid van de arbeid zelf is te meten
aan de tijdsduur, en de arbeidstijd bezit zelf weer een maatstaf in bepaalde
tijdseenheden, zoals uren, dagen enz. Het zou kunnen lijken dat, wanneer de waarde
van een waar door de tijdens haar produktie verbruikte hoeveelheid arbeid wordt
bepaald, hoe luier of onhandiger een man is, zijn waren des te waarde-
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voller zijn, omdat hij dan meer tijd voor de vervaardiging nodig heeft. De arbeid
evenwel die de substantie van de waarden vormt, is gelijke menselijke arbeid,
besteding van dezelfde menselijke arbeidskracht. De totale arbeidskracht van de
maatschappij, die zich in de waarden van de warenwereld presenteert, geldt hier als
een en dezelfde menselijke arbeidskracht, hoewel ze uit ontelbare individuele
arbeidskrachten is samengesteld. Elk van deze individuele arbeidskrachten is dezelfde
menselijke arbeidskracht als de andere; voorzover ze het karakter van maatschappelijk
gemiddelde arbeidskracht bezit en als maatschappelijk gemiddelde arbeidskracht
werkzaam is - dus bij de produktie van een waar ook alleen maar de gemiddelde
noodzakelijke of maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd nodig heeft.
Maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd is de arbeidstijd die nodig is om een of
andere gebruikswaarde voort te brengen onder de bestaande maatschappelijk-normale
produktievoorwaarden en het maatschappelijke gemiddelde aan bekwaamheid en
arbeidsintensiteit. (...)
De grootte van de waarde van een waar blijft daarom konstant als de voor haar
produktie vereiste arbeidstijd konstant blijft. De laatste verandert echter met iedere
verandering in de produktiekracht van de arbeid. De produktiekracht van de arbeid
wordt door velerlei omstandigheden bepaald, onder andere door de gemiddelde graad
van bekwaamheid van de arbeider, het ontwikkelingsstadium van de wetenschap en
haar technologiese bruikbaarheid, de maatschappelijke organisatie van het
produktieproces, de omvang en effektiviteit van het produktiemiddel, en door de
fysieke omstandigheden. (...)
Een ding kan gebruikswaarde zijn, zonder waarde te bezitten. Dit is het geval
wanneer het nut ervan voor de mens niet door arbeid tot stand is gekomen, bv.: lucht,
onbewerkte grond, natuurlijke weiden, in het wild groeiend hout enz. Een ding kan
nuttig en ook nog produkt van menselijke arbeid zijn, zonder een waar te zijn. Wie
door zijn produkt zijn eigen behoefte bevredigt, schept weliswaar gebruiks-
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waarde, maar geen waar. Om waren te produceren moet hij niet alleen gebruikswaarde
produceren, maar gebruikswaarde voor anderen, maatschappelijke gebruikswaarde.
En niet alleen maar voor andere (-) Om een waar te worden, moet het produkt aan
de ander, voor wie het tot gebruikswaarde dient, door ruil worden overgedragen.
Tenslotte kan geen enkel ding waarde bezitten, zonder gebruiksvoorwerp te zijn.
Wanneer het nutteloos is, dan is ook de in haar vervatte arbeid nutteloos, telt niet als
arbeid en vormt daarom geen waarde. (Das Kapital, I, p. 49-56)

Fetisj
21. (1867) Een waar schijnt op het eerste gezicht een vanzelfsprekend, triviaal ding.
Uit haar analyse blijkt dat het een zeer lastig ding is, vol metafysiese spitsvondigheden
en teologiese grillen. Zover de waar gebruikswaarde is, is er niets geheimzinnigs
aan, of ik haar nu bekijk als iets dat door haar eigenschappen menselijke behoeften
bevredigt of als iets, dat deze eigenschappen pas verkrijgt als produkt van menselijke
arbeid. Het is zonneklaar dat de mens door zijn aktiviteiten de vormen van de
natuurstoffen zodanig verandert dat ze voor hem nuttig zijn. De vorm van het hout,
bv. wordt veranderd als men er een tafel uit maakt. Niettemin blijft de tafel hout, een
gewoon zintuiglijk ding. Maar zodra de tafel als waar optreedt, verandert het in een
zintuiglijk bovenzintuiglijk ding. Het staat niet meer met de poten op de grond, maar
het staat tenopzichte van alle andere waren op zijn kop, en uit zijn houten kop ontstaan
grillen, veel wonderlijker nog dan wanneer de tafel uit eigen beweging zou beginnen
te dansen.4.
Het mystieke karakter van de waar komt dus niet voort uit haar gebruikswaarde.
Het komt evenmin voort uit de inhoud van de waardebepalingen. Want in de eerste
plaats is het, hoe verschillend de nuttige arbeid of produktieve werkzaamheden ook
mogen zijn, een fysiologiese waarheid dat het
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funkties van het menselijk organisme zijn, en dat van die funkties, wat hun inhoud
en vorm ook is, in wezen aanwending is van menselijke hersens, zenuwen, spieren,
zintuigen enz. Wat in de tweede plaats aan de bepaling van de grootte van de waarde
ten grondslag ligt, is de tijdsduur van deze aanwending of kwantiteit van de arbeid,
deze kwantiteit is zelfs duidelijk van de kwaliteit van de arbeid te onderscheiden. In
alle situaties moet de arbeidstijd, die nodig is voor de produktie van de
levensmiddelen, de mensen interesseren, alhoewel niet altijd evenzeer de verschillende
fasen van hun ontwikkeling. Tenslotte neemt de arbeid van de mensen, zodra ze op
een of andere wijze voor elkaar werken, ook een maatschappelijke vorm aan.
Waar komt nu het raadselachtige karakter van het arbeidsprodukt vandaan wanneer
het de vorm van waar [Warenform] aanneemt? Blijkbaar uit deze vorm zelf (...) Het
geheimzinnige van de vorm van waar [Warenform] bestaat dus eenvoudig hierin,
dat deze vorm voor de mensen het maatschappelijk karakter van hun eigen arbeid
weerspiegelt als het objektieve [gegenständliche] van de arbeidsprodukten zelf, als
maatschappelijke natuurlijke eigenschappen van deze dingen; vandaar ook wordt de
maatschappelijke verhouding van de producenten tot hun totale arbeid weerspiegeld
als een buiten hen bestaande maatschappelijke verhouding van objekten (...) Willen
wij een analogie vinden, dan moeten we vluchten in het schimmenrijk van de
religieuze wereld. In die wereld schijnen de produkten van de menselijke geest
begiftigd met een eigen leven - zelfstandige gedaanten die in een onderlinge
verhouding en in een verhouding tot de mensen staan. Zo is het ook in de warenwereld
met de produkten van de menselijke hand. Dit noem ik het fetisjisme, dat aan de
arbeidsprodukten vast komt te zitten zodra zij als waren worden geproduceerd, en
dat daarom onverbrekelijk verbonden is met de warenproduktie. Dit fetisjkarakter
van de warenwereld komt zoals uit bovenstaande analyse blijkt, voort uit het
specifieke, maatschappelijke karakter van de arbeid die waren produceert.
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Gebruiksvoorwerpen worden toch pas waren, omdat ze produkten zijn van onderling
onafhankelijk verrichte privé-arbeid. Het kompleks van deze privé-arbeid vormt de
maatschappelijke totale arbeid. Daar de producenten pas in maatschappelijk kontakt
treden door de ruil van hun arbeidsprodukten, verschijnen ook de specifieke
maatschappelijke kenmerken van hun privé-arbeid pas bij deze ruil. Of de privé-arbeid
is inderdaad pas als onderdeel van de maatschappelijke totale arbeid werkzaam door
de relaties waarin de ruil de arbeidsprodukten en via deze de producenten brengt.
Voor de producenten zien daarom de maatschappelijke relaties van hun privé-arbeid
eruit als datgene wat ze zijn, nl. geen rechtstreeks maatschappelijke verhoudingen
van de personen in hun werk zelf, maar integendeel zakelijke verhoudingen van
personen en maatschappelijke verhoudingen van zaken.
(Das Kapital I, p. 85-88)

Metamorfose van de waren
22. (1867) (...) Voorzover het ruilproces de waren uit de handen, waarin ze
niet-gebruikswaarden zijn doet overgaan in handen, waarin ze gebruikswaarden zijn,
is er sprake van maatschappelijke stofwisseling. Het produkt van de ene soort nuttige
arbeid vervangt dat van een andere soort. Eenmaal op de plaats aangekomen, waar
ze als gebruikswaarde dient, gaat de waar uit de sfeer van de ruil over in de sfeer van
de konsumptie. Alleen de warenruil interesseert ons hier. We zullen dus het hele
proces van de kant van de vorm moeten bekijken, dus alleen vanuit de
vormverandering [Formwechsel] of metamorfose van de waren, die de
maatschappelijke stofwisseling mogelijk maakt.
De volstrekt onvolledige opvattingen over deze vormverandering zijn, afgezien
van de onduidelijkheid over het waardebegrip zelf, te wijten aan het feit dat iedere
vormverandering van een waar zich voltrekt door de ruil van twee waren, een
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gewone waar en een geldwaar. Als men alleen aan dit stoffelijke moment, de ruil
van de waar met goud, vasthoudt, ziet men juist aan datgene voorbij, wat men goed
moet zien, namelijk wat er met de vorm gebeurt. Men ziet dan over het hoofd, dat
goud als alleen maar waar geen geld is, en dat de andere waren zichzelf in hun prijzen
op goud betrekken als op hun eigen geldgedaante [Geldgestalt].
De waren gaan in eerste instantie onverguld en onverzoet, zoals ze van oorsprong
waren, het ruilproces binnen. Dit proces produceert een verdubbeling van de waar
in waar en geld, een uiterlijke tegenstelling waarin ze de immanente tegenstelling
van gebruikswaarde en waarde tot uitdrukking brengt. In deze tegenstelling komen
de waren als gebruikswaarde tegenover het geld als ruilwaarde te staan. Met andere
woorden, zijn beide zijden van de tegenstelling ‘waren’ dus eenheden van
gebruikswaarde en waarde. Maar deze eenheid van verschillen komt er aan elk van
beide polen omgekeerd uit te zien en laat daardoor tevens de wisselwerking van beide
zien. De waar is reële gebruikswaarde, maar haar waarde-zijn komt alleen ideëel in
de prijs tot uitdrukking, die haar in verband brengt met het goud dat als reële
waardevorm [Wertgestalt] tegengesteld aan haar is. Omgekeerd geldt de materie
goud alleen als waardemateriaal, geld. Het is daardoor reële ruilwaarde geworden.
De gebruikswaarde van het goud is ideëel alleen nog zichtbaar in de reeks relatieve
waarde-uitdrukkingen, waarin het goud zich op de tegengestelde waren betrekt als
het circuit van zijn reële gebruiksvormen. Deze tegengestelde vormen van de waren
zijn de werkelijke bewegingsvormen van hun ruilproces.
(Das Kapital I. p. 119)

Produktieve arbeid van de kunstenaar in de kapitalistiese maatschappij
23. (1863) De produktieve arbeid wordt hier bepaald vanuit het standpunt van de
kapitalistiese produktie; A. Smith
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heeft de zaak zelf begripsmatig volledig uitgewerkt en de spijker op de kop geslagen
- dit is een van zijn grootste wetenschappelijke verdiensten (dit kritiese onderscheid
tussen produktieve en onproduktieve arbeid blijft, zoals Malthus juist heeft opgemerkt,
het fundament van de hele burgerlijke ekonomie), dat hij de produktieve arbeid
definieert als arbeid, die onmiddellijk voor kapitaal geruild wordt, dwz. door ruil,
waarmee de produktievoorwaarden van de arbeid en waarde in het algemeen, geld
of waar, pas in kapitaal veranderen (en de arbeid in loonarbeid in wetenschappelijke
zin).
Daarmee staat ook volledig vast, wat onproduktieve arbeid is. Het is arbeid die
niet tegen kapitaal, maar onmiddellijk voor inkomen wordt geruild, dus voor salaris
of winst (natuurlijk ook voor de verschillende rubrieken, die als copartners deelnemen
aan de winst van de kapitalist, zoals accijnzen en renten). Op plaatsen waar alle
arbeid voor een deel nog zichzelf betaalt (zoals de landarbeid van de leenplichtige
boer bv.) en voor een deel direkt voor een inkomen wordt geruild (zoals de
manifaktuurarbeid van de steden in Azië), bestaat geen kapitaal en geen loonarbeid
in de zin van de burgerlijke ekonomie. Deze begripsbepalingen zijn dus niet afkomstig
uit de stoffelijke bepaling van de arbeid (noch van de aard van het produkt noch van
de bepaaldheid van de arbeid als konkrete arbeid), maar uit de bepaalde
maatschappelijke vorm, de maatschappelijke produktieverhoudingen, waarin de
arbeid zich realiseert. Een toneelspeler, bv., zelfs een clown, is zodoende een
produktieve arbeider, wanneer hij werkt in dienst van een kapitalist (van de
entrepreneur), aan wie hij meer arbeid teruggeeft dan hij in de vorm van salaris van
hem krijgt, terwijl een kleermaker, die bij de kapitalist aan huis komt om een broek
voor hem te maken en voor hem enkel een gebruikswaarde maakt, een onproduktieve
arbeider is. De arbeid van deze eerste wordt ingeruild tegen kapitaal, die van de
tweede tegen inkomsten. De eerste schept een meerwaarde; in de tweede wordt een
inkomen verbruikt.
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Produktieve en onproduktieve arbeid hier steeds vanuit het standpunt van de
geldbezitter, van de kapitalist, niet van de arbeider, en vandaar de onzin bij Ganilh
enz., die zo weinig van de zaak begrijpen, dat ze vragen of het arbeid is of
dienstverlening of een funktie die de hoer, lakei enz. geld verschaft.
Een schrijver is een produktieve arbeider, niet inzoverre hij ideeën produceert,
maar voorzover hij de boekhandelaar die zijn geschriften uitgeeft rijker maakt, of
voorzover hij de loonarbeider van een kapitalist is.
De gebruikswaarde van de waar, waarin de arbeid van een produktieve arbeider
zich konkretiseert [verkörpert], kan zo futiel zijn als maar mogelijk is. Deze stoffelijke
bepaling heeft met deze eigenschap in het geheel niets te maken, die eerder alleen
maar een maatschappelijke produktieverhouding uitdrukt. Het is een bepaling van
de arbeid, die niet afkomstig is uit inhoud of resultaat, maar uit haar bepaalde
maatschappelijke vorm.
(MEW, Bd. 26, p. 127/128. Theorien über den Mehrwert I)
24. (1863) Het kapitalistiese produktieproces is daarom ook niet enkel de produktie
van waren. Het is een proces, dat onbetaalde arbeid absorbeert, materiaal en
arbeidsmiddelen - de produktiemiddelen - tot middelen maakt om onbetaalde arbeid
te absorberen.
Uit het voorafgaande volgt, dat produktieve arbeid zijn een bepaling van arbeid
is, die in eerste instantie niets te maken heeft met de bepaalde inhoud van de arbeid,
de specifieke nuttigheid of eigengeaarde gebruikswaarde waarin ze verschijnt.
Hetzelfde soort arbeid kan produktief of onproduktief zijn. Bv. Milton, who did
the ‘Paradise Lost’ for 5 £, was een onproduktieve arbeider. De schrijver daarentegen,
die fabriekswerk voor zijn boekhandelaar levert, is een produktieve arbeider.
Milton produceerde ‘Paradise Lost’ om dezelfde reden als een zijderups zijde
produceert. Het was een aktiviteit van
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zijn natuur. Hij verkocht later het produkt voor 5 £. Maar de literatuurproletariër uit
Leipzig, die onder leiding van zijn boekhandelaar boeken (bv. compendia van de
ekonomie) fabriceert, is een produktieve arbeider; want zijn produkt is bijvoorbaat
onderworpen aan het kapitaal en vindt slechts plaats om het produktief te maken.
Een zangeres die op eigen houtje haar zangkunst verkoopt, is een onproduktieve
arbeider. Maar wordt dezelfde zangeres door een entrepreneur geëngageerd, die haar
laat zingen om geld te verdienen, dan is ze een produktieve arbeider; want ze
produceert kapitaal.
(MEW, Bd. 26, p. 376/377. Theorien über den Mehrwert I)
25. (1845/1846) Zoals altijd heeft Sancho (= Max Stirner, vert.) ook hier weer pech
met zijn praktiese voorbeelden. Hij bedoelt: niemand kan ‘in jouw plaats jouw
muzikale komposities maken, jouw schilderijontwerp uitvoeren, niemand zou
Raphaëls werken kunnen vervangen.’ Sancho had toch kunnen weten, dat niet Mozart
zelf maar iemand anders Mozarts Requiem grotendeels gemaakt en helemaal heeft
uitgewerkt, dat Raphaël de meeste van zijn fresko's niet zelf heeft ‘uitgevoerd’.
Hij denkt dat de zogenaamde organisatoren van de arbeid (utopiese realisten, mn.
Fourier en zijn leerlingen) alle aktiviteiten van ieder individu wilden organiseren,
terwijl bij hen juist een onderscheid gemaakt wordt tussen direkt produktieve arbeid
die georganiseerd moet worden, en de niet direkt produktieve arbeid. Bij deze vormen
van arbeid moet volgens hen niet, zoals Sancho zich verbeeldt, ieder in de plaats van
Raphaël werken, maar ieder, waarin een Raphaël steekt, moet zich onbelemmerd
kunnen ontwikkelen. Sancho verbeeldt zich, dat Raphaël zijn schilderijen
onafhankelijk van de toentertijd in Rome bestaande arbeidsdeling heeft gemaakt.
Als hij Raphaël met Leonardo da Vinci en Titiaan vergelijkt, kan hij zien hoezeer
de kunstwerken van de eerste door de onder Florentijnse invloed toentertijd tot
ontplooiing gekomen bloeitijd van Rome, die van de tweede
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door de situatie van Florence en later die van de derde door de heel andere
ontwikkeling van Venetië bepaald werden. Raphaël net zo goed als ieder ander
kunstenaar werd bepaald door de techniese ontwikkelingen van de kunst, die vóór
hem doorgemaakt waren, dmv. de organisatie van de maatschappij en de arbeidsdeling
in zijn plaats en tenslotte door de arbeidsdeling in alle landen waarmee zijn plaats
kontakt had. Of een individu als Raphaël zijn talent ontwikkelt hangt geheel af van
de vraag, die op haar beurt weer van de arbeidsdeling en daaruit voortgekomen
ontwikkelingsmogelijkheden van de mensen afhankelijk is.
Stirner blijft hier zelfs nog ver ten achter bij de bourgeoisie wanneer hij de uniciteit
van de wetenschappelijke en artistieke arbeid verkondigt.
(MEW, Bd. 3, p. 378. Uit: Die deutsche Ideologie, 1960, p. 411)
26. (1894) Het rijk der vrijheid begint inderdaad daar waar het werken, dat door nood
en uiterlijke doeleinden bepaald wordt, ophoudt; het ligt dus naar de aard van de
zaak aan gene zijde van het gebied van de eigenlijke materiële produktie. Zoals de
wilde met de natuur moet worstelen om zijn behoeften te bevredigen, om zijn leven
in stand te houden en te reproduceren, zo moet ook de geciviliseerde dat, en wel in
alle maatschappijvormen en in alle mogelijke produktievormen. Met zijn ontwikkeling
wordt ook het rijk der noodzakelijkheid groter omdat de behoeften groter worden;
maar tegelijk breiden zich de produktiekrachten uit, die ze bevredigen. De vrijheid
in dit gebied kan alleen hierin bestaan, dat de vermaatschappelijkte mens, de
geassocieerde producenten, hun stofwisseling met de natuur rationeel regelen, onder
gemeenschappelijke kontrole brengen in plaats van door haar als door een blinde
macht beheerst te worden; haar met de minste krachtsinspanning en onder de voor
hun menselijke natuur waardigste en meest adekwate voorwaarden voltrekken. Maar
het blijft altijd een rijk der noodzakelijkheid. Over de grenzen daarvan begint de ont-
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wikkeling van de menselijke krachten die als doel in zichzelf geldt, het ware rijk der
vrijheid, dat echter alleen op basis van dat rijk der noodzakelijkheid tot bloei kan
komen. (Das Kapital III, p. 828)

Eindnoten:
1. Ik kan prakties alleen een menselijke verhouding hebben tot een ding, als het ding een menselijke
verhouding heeft tot de mens.
2. Bank die vooral handelde in spoorwegpapieren.
3. Plein in Londen waar zich het redaktiegebouw van de ‘Times’ bevindt.
4. Men kan zich herinneren dat China en de tafels begonnen te dansen toen de hele rest van de
wereld scheen stil te staan - pour encourager les autres.
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teorie van de literaire produktie
Het werk van Pierre Macherey moet men zien als een van de verschillende
literatuurbenaderingen in Frankrijk, naast de richting die uitgaat van het onderscheid
van de Saussure tussen langue en parole, signifiant en signifié (zie: Tel Quel), of de
semiotiek van Barthes of verder de strukturalisten die werken op basis van de analyse
die Lévi-Strauss maakte van de myte. Met de Telquelisten deelt hij de
Marx-interpretatie van Althusser, aan wiens Lire le Capital hij trouwens ook heeft
meegewerkt. In 1966 verscheen zijn Pour une théorie de la production littéraire.
Voor Macherey is het de taak van een literatuurkritiek om de begrippen te
ontwikkelen voor een teorie van de literaire produktie en haar op die manier een
wetenschappelike basis te geven. Het begrip ‘produktie’ wordt door hem gehanteerd
om het begrip ‘kreatie’ te vermijden, daar dit al te zeer vastzit aan de myten over
literatuur. De schrijver is voor hem de arbeider van een tekst die hij in bepaalde
omstandigheden produceert. Macherey onderzoekt vooral deze omstandigheden, in
hoeverre ze namelik de produktie van het werk beïnvloeden, incl. hun invloed op de
literaire kwaliteit van het werk. Hij onderzoekt de verhouding tussen het ruwe
materiaal en het eindprodukt, de transformatie door de artistieke produktie. Hij
maakt hier ahw. een beweging die omgekeerd is aan die van Goldmann. Goldmann
bestudeert het kunstwerk en de auteur vooral als weerspiegeling en uitdrukking van
een ideologie, Macherey gaat verder door een beweging terug te maken: ‘een
ideologie bestaat uit datgene waarover niet gesproken wordt’... ‘om te weten wat
een ideologie wil zeggen, om de zin ervan uit te drukken moet men de ideologie
verlaten... Door het boek, door het boek heengaand, wordt het mogelijk het
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domein van de spontane ideologie, van een vals zelfbewustzijn van de geschiedenis
en de tijd te verlaten. Het boek geeft een bepaald beeld van die ideologie: het geeft
haar kontoeren die ze niet had, het konstrueert haar... De spontane ideologie, waarin
de mensen leven, wordt niet eenvoudig door de spiegel van het boek weerspiegeld;
ze wordt door haar gebroken, teruggekaatst, omgekeerd...’ Macherey verwijst hiervoor
naar de onherleidbaarheid van het esteties proces: men kan het niet gelijkstellen met
een teoretiese opvatting van de realiteit of met het ideologies proces - (het bezit dus
een zekere autonomie -, hoewel de schrijver ‘vecht’ met de ideologie. Het
boek/kunstwerk maakt de ideologie tot een zichtbaar, ontcijferbaar objekt door haar
een bepaalde vorm te geven. Macherey beschrijft het esteties proces als een terugkeer,
niet als louter mechaniese weerspiegeling: als de ideologie de imaginaire
weerspiegeling van de realiteit produceert, produceert de estetiese werking
daarentegen de ideologie als imaginaire realiteit; deze terugkeer reproduceert niet
de werkelikheid (kritiek op ‘realisme’) maar realiseert de weerspiegeling ervan
(kritiek op ‘imaginarisme’). Hij ontwikkelt in zijn boek systematies begrippen als
autonomie en onafhankelikheid van het esteties produkt, kreatie en produktie,
esksplikatie en interpretatie, diepte en kompleksiteit, objekt en terrein van de kritiek,
kritiek als oordeel etc. Belangrijk zijn vooral zijn ekskursies over de literaire kennis
in onderscheid tot wetenschappelike kennis. In het tweede deel van het boek worden
de begrippen gebruikt in konkrete analysen van het werk van Jules Verne, Balzac,
Borges, Defoe en Lenin's kritiek op Tolstoj, waarvan hier het eerste deel is
opgenomen. Een kritiek op dit artikel is te vinden in nr. 12/13 van Cahiers Marxistes
Léninistes (1966 Art, Lanque: Lutte des classes) - A. Badiou: L'autonomie du
processus esthétique, p. 77 e.v.
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pierre macherey
lenin's kritiek op tolstoj*
Marx en Engels hebben zich voortdurend beziggehouden met de literaire en artistieke
produktie. Steeds weer spreken ze erover en ontlenen er voorbeelden aan
(verwijzingen, aanduidingen ofwel voorwerpen van kritiek). Toch heeft geen van
beiden een systematiese studie aan de problemen van de kunst gewijd. Ze maken er
toespelingen op, bestuderen ze zijdelings (Eugène Sue in die Heilige Familie), leggen
de basis voor een teoretiese beschouwing (Einleitung zur Kritik der politischen
Ökonomie) maar werken die niet verder uit. Ze hebben dus voortdurend belangstelling
aan de dag gelegd voor dit onderwerp, maar het nooit autonoom behandeld. Met het
gevolg dat in het begin van deze eeuw - met uitzondering van het werk van Plechanov
en de essays van Lafargue over de Kunst en het sociale leven - geen marxistiese
estetiek bestond maar alleen een ontwerp, dat vaak bevestigd maar nooit is uitgewerkt.
Men weet evenwel dat het gebeurd had kunnen zijn, en wel door Marx zelf die
besloten had om wanneer hij met Het Kapitaal klaar was de tijd die overbleef te
besteden aan een studie over Balzac. Marx en Engels bleven op de hoogte van wat
er voor belangrijks in de literatuur ‘gebeurde’. En ze hebben met deze informatie die
voortdurend werd aangevuld niets gedaan omdat ze niet de tijd hebben gehad. Ze
moesten wat men zou kunnen noemen hun teoreties bestaan wijden aan de
wetenschappelijke ontwikkeling van de principes voor de strijd van het proletariaat.
De wereld van de literatuur heeft hier wel mee te maken, maar alleen indirekt;
zodoende moesten ze er voorlopig van afzien.

*

Uit: Pour une théorie de la production littéraire. Paris (Maspero, Théorie IV), 1966. Vert.
J.F. Vogelaar.
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Daarom vormen de geschriften die Lenin gewijd heeft aan Tolstoj in de laatste jaren
van de schrijver en in de jaren na zijn dood, in de geschiedenis van het
wetenschappelijke marxisme een uitzonderlijk werk. Het is de eerste keer, en een
van de weinige keren, dat een politiek leider en wetenschappelijk teoreticus, een
literair probleem, bij wijze van demonstratie, binnen bepaalde grenzen uitputtend
behandelt. In feite gaat het niet om een boek, waarin een probleem volledig zou zijn
uitgewerkt zoals bijvoorbeeld dat van de wetenschappelijke metode in Materialismus
und Empiriokritizismus, maar om een reeks gelegenheidsartikelen, geschreven tussen
1908 en 1911, die onder verschillende aspekten eenzelfde vraagstuk behandelen (Leo
Tolstoj, spiegel van de russiese revolutie); het gaat ook niet om een sistematiese
reeks waarin de elementen van een probleem stuk voor stuk behandeld worden: de
indeling is schijnbaar willekeuriger (in feite noodzakelijker), omdat het om de
herhaling van hetzelfde artikel gaat, waarin uiteindelijk hetzelfde gezegd wordt,
maar in een vorm die zoveel verschilt dat de zes artikelen alleen als één geheel gelezen
kunnen worden.
We zullen ze dan ook als één tekst bestuderen, zonder dat we proberen onderscheid
te maken tussen de verschillende stadia van de tekst: een dergelijke studie zou ons
ongetwijfeld veel leren over de evolutie in het politieke denken van Lenin gedurende
deze drie jaar, maar uiteindelijk niet veel over Tolstoj zelf. Laten we alleen dit zeggen,
dat het eerste artikel (1908) de nadruk legt op de aktualiteit van het werk van Tolstoj,
terwijl het laatste (1911) wijst op het feit dat het tijdperk van het tolstojisme voortaan
voorbij is (het jaar 1905 ‘heeft een histories einde gemaakt aan het tolstojisme’).
Het eerste wat deze teksten kenmerkt is, dat ze het produkt zijn van een politiek en
niet van een literair of teoreties werk: vandaar hun wijze van verschijnen (van de
ene dag

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

144
op de andere: alnaargelang zich de politieke noodzaak voordeed om ze te vernieuwen).
Lenin heeft aan zijn beschouwing over Tolstoj niet de vorm willen geven die hij aan
Materialismus und Empiriokritizismus gaf, waarvan de betekenis ook wel politiek
is maar minder direkt (vandaar de boekvorm). De reeks ‘Tolstoj, spiegel...’
korrespondeert met de aktiviteiten van Lenin in de jaren 1908-1911; ze is er het
konsekwente gevolg van, en zou niet geschreven zijn als ze niet direkt te maken had
met het politieke denken van Lenin op andere niveaus. Het is de periode (de tijd van
de leninistiese estetiek) die volgt op de revolutie van 1905, die Lenin eraan besteedt
om de aktiviteiten van de sociaal-demokratiese partij aan te passen aan de nieuwe
omstandigheden die door het jaar 1905 zijn geschapen. De direkte teoretiese opgave
is daarom een specifieke analyse van het jaar 1905 te geven, en te weten te komen
waarom met dit jaar een nieuwe tijd begint.
Het jaar 1905 is een keerpunt in de geschiedenis van de partij: ze maakt een eind
aan een andere periode, waarvan het mogelijk en noodzakelijk is een algemene
beschrijving te geven. De jaren 1905-1910 worden besteed aan deze teoretiese
terugblik op de burgerlijke demokratiese periode (1861-1905) die wordt afgesloten
door de ‘boeren’-revolutie van 1905: deze weg terug is geen omweg, maar het is de
politieke opgave van het moment; het zou anders niet mogelijk zijn nieuwe doeleinden
vast te stellen die zijn aangepast aan de periode die net begonnen is. Het gaat erom
te laten zien dat de mislukking van de boeren-revolutie een positieve betekenis heeft
(dat ze iets nieuws heeft doen ontstaan): Tolstoj past dan in het proces van dit bewijs.
Lenin wil laten zien dat het werk van Tolstoj niet een bovenhistoriese waarde heeft
(dus ideologiese waarde uiteindelijk), maar dat het zijn eigenlijke betekenis pas krijgt
wanneer men het op de juiste manier in verband brengt met de periode 1861-1905,
die het werk en de ideologie van Tolstoj heeft geproduceerd. In die zin kan Tolstoj
met recht ‘spiegel van de russiese revolutie’ genoemd worden (het gaat uiter-
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aard om de boeren-revolutie van 1905). Zo ook hebben de jaren 1908-1911 de kritiek
op Tolstoj geproduceerd: de bijdrage van Lenin aan de marxistiese estetiek houdt
nauw verband met de ontwikkeling van het wetenschappelijk socialisme. Artikelen
over literatuur kunnen blijkbaar bijdragen tot deze ontwikkeling. Lenin heeft zodoende
in sommige zeer bepaalde omstandigheden een nieuwe funktie van de literaire kritiek
ontdekt, door haar een plaats te geven binnen de algemene teoretiese aktiviteiten.
Schrijven over Tolstoj, over romans, is geen verstrooiing en evenmin een omweg:
het gaat er niet enkel om eer te bewijzen aan een groot man, maar aan de literaire
produktie haar ware rol te geven op het moment dat ze die kan vervullen. Estetiese
teorie en politieke teorie zijn nauw met elkaar verbonden; en de beschouwing van
Lenin over Tolstoj had praktiese konsekwenties:
‘Meermalen heb ik Vladimir Iljitsj horen zeggen dat wij het hele werk van Leo Tolstoj
zorgvuldig moesten bestuderen en, behalve de komplete akademiese uitgave, veel
van zijn verslagen, artikelen, referaten, in brochures en afzonderlijke boekjes moesten
uitgeven en in honderdduizenden eksemplaren overal verspreiden, zowel onder de
boeren als onder de arbeiders.’
(Bontch-Brujèwitch, geciteerd in: Lénine, Sur la littérature et l'art, Editions
sociales, p. 211. Niet in Duitse uitgave.)
Een projekt dat zijn volledige betekenis krijgt wanneer men het in verband brengt
met de idee die steeds meer in het denken van Lenin op de voorgrond kwam te staan,
nl. de idee van een kultuurpolitiek (niet van een kultuurbestuur). Lenin geeft ons zo
op zijn manier een volledig beeld, en het eerste beeld van wat een geëngageerde
kritiek zou kunnen zijn. Men kan hem ook de spiegel van de kritiek noemen.
De algemene teneur die de metode van Lenin's kritiek kenmerkt is, dat het literaire
werk slechts zin heeft in samen-
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hang met de geschiedenis; dwz. dat het in een bepaalde historiese periode verschijnt
en er niet van losgemaakt kan worden. Het ontleent aan die periode haar typiese
kenmerken, maar maakt het ook mogelijk de kenmerken van die periode aan te geven
(cf. de noot over de populistiese schrijver Engelhardt: een wetenschappelijke studie
van de ekonomie kan steunen op de getuigenis van literaire werken). Tussen het werk
en de geschiedenis bestaat er dus een noodzakelijk verband, dat in eerste instantie
wederzijds lijkt.
De interpretatie van een werk met betrekking tot de geschiedenis krijgt dus een
zeer precieze betekenis: men moet de historiese periode waarmee het werk
korrespondeert onderscheiden, dwz. afbakenen, twee vormen van samenhang laten
zien, twee eenheden, de een literair, de ander histories. Men moet niet denken dat
het probleem is opgelost door te zeggen: deze periode valt samen met het leven van
de auteur, althans met zijn schrijversleven. Zelfs als dat zo is, moet deze periode nog
worden gekonstrueerd, dwz. moet er worden aangetoond dat ze een histories geheel
vormt, bepaald door enkele tendensen die erin samenkomen.
Toch hoeft wat in een literair werk gezegd wordt niet per se te korresponderen
met de tijd van de schrijver; de verhouding van een werk tot de historiese realiteit
kan noch herleid worden tot een spontaniteit noch tot een gelijktijdigheid; bepaalde
schrijvers zijn verbonden met sekundaire ontwikkelingen van hun tijd, of met
overblijfselen van voorbije tijden; in het algemeen kan men zeggen dat een schrijver
altijd ten achter is bij de historiese beweging, alleen al omdat hij er altijd achteraf
over spreekt: hoe meer hij zich bezighoudt met dingen die hem (materieel) na zijn,
hoe moeilijker het voor hem is erover te schrijven. De vraag, met welke tijd is een
schrijver verbonden? is daarom geen eenvoudige vraag. Het antwoord komt niet
vanzelf. Voor wat de metode betreft, is het de eerste vraag van de wetenschappelijke
kritiek.
Inderdaad is een groot aantal van de artikelen van Lenin
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gewijd aan de ontwikkeling van dit vraagstuk. Het tijdperk van het tolstojisme loopt
van de hervorming van 1861 tot de revolutie van 1905:
‘Tolstoj, die in hoofdzaak tot de tijd van 1861 tot 1904 behoort, heeft in zijn werken,
als kunstenaar, als denker en als verkondiger uiterst pregnant vorm weten te geven
aan de bizondere historiese kenmerken van de eerste russiese revolutie’ (p. 1211.)
‘Het tijdvak waartoe Tolstoj behoort en dat zowel in zijn geniale kunstwerken als
in zijn teorie op een bizonder plastiese wijze wordt weergegeven, strekt zich uit van
1861 tot het jaar 1905.’ (p. 139)
Let op de nadere precisering, in hoofdzaak; dat duidt erop dat de verhouding van
Tolstoj tot ‘zijn’ tijd niet direkt is: ze moet zorgvuldig worden vastgesteld. Inderdaad
bezit dit tijdvak dat samenvalt met een grote periode van de russiese geschiedenis
komplekse kenmerken. Haar bizondere kenmerken zijn het gevolg van de kombinatie
van verschillende invloeden, en wel op vier verschillende niveaus.
Hoewel de hervorming van 1861 juridies het einde aangeeft van het feodale
tijdperk, bewaart de volgende periode de wezenlijke kenmerken van de feodale
ekonomie. De landadel heeft altijd een overheersende rol gespeeld op het platteland,
een rol die zelfs versterkt, of althans verlengd werd door de hervorming. Zij houdt
in feite het bestuur van de staat in handen, waarvan de struktuur ongewijzigd is
gebleven. Voortbestaan van de lijfeigenschap, overwicht van de feodale staat: het
Rusland van na 1861 blijft ‘het Rusland van de landheer’ (p. 120).
Toch is deze duurzaamheid van een ekonomiese en politieke struktuur louter
schijn: ze bepaalt een onzekere realiteit, een aktualiteit, die juist in verval begint te
raken. De periode 1861-1905 kan ook beschreven worden als de ‘ontbinding’ van
het oude patriarchale Rusland: men legt dan de nadruk op de omwenteling van de
oude orde en op de vor-
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ming van een nieuwe orde (cf. p. 140). De ineenstorting van een heel ekonomies,
sociaal, politiek systeem dat tot uitdrukking komt in het typiese feit waarnaar telkens
weer verwezen wordt, nl. de vlucht naar de steden, korrespondeert met de versnelde
ontwikkeling van het kapitalisme. Door deze revolutie zal het burgerlijke Rusland
ontstaan. Maar de dominerende faktor op politiek gebied is het protest van de boeren,
wat tegelijk een opstand is tegen de overblijfselen van het feodalisme2. én tegen ‘het
opkomende kapitalisme’. Deze opstand is noodzakelijkerwijs ontoereikend omdat
ze niet weet waartegen ze gericht is en over welke middelen ze kan beschikken (p.
100), ze heeft slechts voorlopig sukses inzoverre ze geleid blijft door de bourgeoisie
waarvan ze de fundamentele belangen waarborgt en die ze helpt met de likwidatie
van wat er van het feodale Rusland over is. Met name haar ideologiese middelen
ontleent ze aan de bourgeoisie: dat zal het avontuur van het populisme zijn. Pas aan
de vooravond van de geschiedenis gaan de russiese boeren een per se voorlopige
alliantie aan, op basis van een blind kompromis (p. 120-121). Derhalve een
tegenstrijdige ideologie3. (voortdurend balancerend tussen protest en resignatie) en
als eindresultaat: de mislukte revolutie van 1905, waarvan Lenin zegt dat ze alle
kenmerken vertoont van de geschiedenis op het platteland zoals die tot stand is
gekomen. Deze botsing van boerenmassa's en kapitalistiese belangen zal van heel
deze periode, die alleen vanwege haar tijdelijke karakter een eenheid vormt, een
intermezzo maken. Reeds in 1905 schreef Lenin in Parteiorganisation und
Parteiliteratur:
‘De revolutie is nog niet voltooid. Het tsarisme heeft niet meer de kracht om de
revolutie te overwinnen, maar de revolutie heeft nog niet de kracht om het tsarisme
te overwinnen.’ (p. 60)
Deze beweging van het nog niet naar het reeds, wat een typering zou kunnen zijn
voor de boeren-struktuur van deze
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periode, vindt men steeds weer terug in de beschrijvingen van Lenin: ‘... het tijdperk
na de hervorming, maar voor de revolutie (p. 123). Of: ‘al die miljoenen mensen die
reeds de machthebbers van het huidige leven haatten, maar nog niet gekomen waren
tot de bewuste strijd...’ (p. 130). (Kursivering van Lenin.)
De revolutie van 1905, ‘de grote russiese revolutie’, die een boerenrevolutie zal
zijn, zal dit intermediaire en voorlopige karakter bewaren; in zijn verklaringen slaagt
Lenin erin te laten zien dat ze een positieve betekenis heeft.
Toch zijn deze verklaringen onvolledig, want een vierde ‘faktor’ wordt buiten
beschouwing gelaten, die pas op het eind van dit tijdvak zal opduiken en in de
volgende periode een overheersend karakter aanneemt: nl. het proletariaat. Wat zich
in Rusland van 1861 tot 1905 afspeelt, zowel in het feodale Rusland als in het
burgerlijke en agrariese Rusland, wordt pas geheel en al duidelijk wanneer men weet
dat op dat moment de arbeidersklasse en haar partij ontstaan, beide het produkt van
de ontbinding van het platteland onder invloed van de ontwikkeling van het
kapitalisme:
‘De revolutie van 1905 heeft het volledig bevestigd: aan de ene kant heeft het
proletariaat zich zelfstandig aan het hoofd gesteld van de revolutionaire strijd, nadat
het een sociaaldemokratiese arbeiderspartij gevormd had...’ (p. 149, Dem Gedächtnis
Herzens)
‘De periode van 1862 tot 1904 was juist een tijd van hevige veranderingen in
Rusland: de oude toestand stortte ten aanschouwen van allen onherroepelijk ineen,
en de nieuwe begon pas enige vorm te krijgen, terwijl de sociale krachten die hiertoe
bijdroegen pas in 1905 op grote, nationale schaal in openlijke massa-akties op de
meest uiteenlopende gebieden voor het eerst naar voren konden komen.’ (p. 141-142)
Het schijnbaar feodale Rusland was langzamerhand een burgerlijk Rusland aan het
worden. De boeren-revolutie liep in feite uit op een revolutie van de arbeiders. 1905
is
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het tijdstip waarop de arbeidersklasse een leidende rol kan gaan aannemen: dit jaar
betekent het einde van een histories tijdvak, dat tevens het histories einde is van het
‘tolstojisme’.
Een wetenschappelijke analyse van de periode vereist dat men met al die faktoren
rekening houdt. Het eerste wat men doen moet is ze identificeren: men mag ze vooral
niet met elkaar verwarren en de belangen van de ene klasse aanzien voor die van de
andere, hetgeen de verklaring volkomen zou vervalsen en de politieke aktie op een
doodlopende weg brengen. Deze vier faktoren die korresponderen met de invloed
van vier verschillende klassen, zijn alle vier verschillend; de hele moeilijkheid is dat
ook al bevinden ze zich niet op hetzelfde plan iedere klasse op zijn manier even
belangrijk is. Men kan evengoed zeggen dat de leidende rol in deze tijd wordt
ingenomen door de landadel (die nog in het bezit blijft van de macht), door de
bourgeoisie (die in de ekonomie de belangrijkste plaats verovert), door de
boerenmassa's (die de beweging van sociale protesten leiden) of door de
arbeidersklasse (die bezig is zich te organiseren). Alnaargelang men op een ervan
het accent legt geeft men aan de periode een verschillende verklaring: deze verschillen
zijn vooral merkbaar in de beschrijvingen van deze periode die ons uit de russiese
literatuur zijn overgebleven. Enigszins schematiserend zou men kunnen zeggen dat
het Rusland van Dostojevski in wezen feodaal blijft; dat van Tsjechov wordt
gekenmerkt door de opkomst van de bourgeoisie; dat van Tolstoj, zoals we zullen
zien, door de beweging van de boeren; dat van Gorki door ‘de vorming’ van het
stadsproletariaat. Maar het is duidelijk dat een werkelijk wetenschappelijke analyse
met al deze aspekten evenzeer rekening moet houden, en als ze verbanden moet
leggen (door het wezenlijke te scheiden van het bijkomstige) het zich niet kan
veroorloven een keuze te maken.
Spreken van een feodaal Rusland, van een burgerlijk Rusland, van een agraries
Rusland en van een proletaries Rus-
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land, is dan ook enkel een verbale kunstgreep. Het tijdvak analyseren, laten zien wat
de eenheid ervan uitmaakt, is laten zien dat deze begrippen niet te scheiden zijn en
niet zonder elkaar kunnen: het wezenlijke is hun relatie, hun kombinatie. Men kan
er niet alleen maar partiële strukturen uit isoleren: men moet ook nog laten zien hoe
ze gerangschikt zijn in een totale struktuur.
Er bestaat een openlijk konflikt tussen de boerenmassa's en de landadel, en ook tussen
de arbeidersklasse en de kapitalistiese bourgeoisie. Tussen deze twee konflikten
bestaat paradoksalerwijs een kontradiktie omdat ze zich niet los van elkaar kunnen
afspelen maar integendeel moeten steunen op verbindende elementen. De boeren
zijn gedwongen hun strijdmiddelen te ontlenen aan de bourgeoisie, en de strijd van
het proletariaat kan alleen slagen als ze zich weet te verenigen met de boerenmassa's.
Deze laatste worden vanwege hun historiese situatie er noodzakelijk toe gedwongen
zonder het te weten een dubbel spel te spelen: wanneer ze de burgerlijke vormen van
politieke eisen over nemen, plaatsen ze zich objektief aan de kant van de bourgeoisie:
‘Deze massa - vooral de boeren - heeft tijdens de revolutie getoond, hoe groot haar
haat was tegen de oude toestand, hoe intens ze heel het gewicht van het huidige
regiem voelde, hoe groot haar onweerstaanbaar verlangen was zich ervan los te
maken en een beter leven te vinden.’ (p. 130), 1910.
‘De revolutie van 1905 heeft dat volledig bevestigd: ... anderzijds hebben de
revolutionaire boeren “trudowiki” en de “boerenunie”4. toen ze vochten voor algehele
afschaffing van het grootgrondbezit tot en met “de afschaffing van alle private
landbezit” juist gestreden als eigenaars, als kleine ondernemers.’ (p. 149, Artikel
over Herzen, 1912)
De boerenmassa's bezaten dus niet alleen een tegenstrijdige mentaliteit, maar
bevonden zich vooral in een tegenstrijdige
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situatie: op het moment dat het konflikt openlijke vormen gaat aannemen scharen
zij zich aan de kant van de bourgeoisie, terwijl hun strijd tegen het bezit
noodzakelijkerwijs ook een strijd is tegen het kapitalisme. Het typiese van het tijdvak
wordt dan ook niet zozeer gevormd door de reële konflikten maar eerder door een
fundamentele overeenkomst, die gebaseerd is op een latente kontradiktie (ekonomiese,
politieke en ideologiese kontradiktie). De algehele struktuur van de periode zou
daarom beschreven kunnen worden aan de hand van deze principiële kontradiktie
die evenwel niet onmiddellijk zichtbaar is (en die evenmin de enige kontradiktie is
of de algemene vorm van de kontradiktie).
Maar de afloop van deze periode, de revolutie van 1905, toont de voorbijgaande
aard van deze struktuur, en laat ook zien dat de strijd tegen het feodalisme en de
strijd tegen het kapitalisme slechts kunnen slagen als ze tegelijk worden gevoerd, in
een nieuwe geest en met volkomen nieuwe organisatievormen (de
sociaal-demokratiese partij die pas vanaf dit moment laat zien dat ze in staat is de
strijd te leiden). Wanneer de arbeidersklasse de boerenmassa's met zich meekrijgt,
kunnen de politieke strijd tegen de feodale staat en de ekonomiese strijd tegen de
kapitalistiese maatschappij dan tegelijk op een en hetzelfde front worden gevoerd.
De bestudering van het tolstojisme is alleen mogelijk op basis van deze analyse
(waarvan we uiteraard alleen de grote lijnen hebben aangegeven). Het werk van
Tolstoj bestuderen betekent laten zien welke relaties het heeft met de historiese
struktuur die aldus bepaald is.
Het is duidelijk dat het werk van Tolstoj een dergelijke analyse niet bevat: wat het
zegt ons over zijn tijd te leren en wat zijn analyse ons er inderdaad over leert, moet
men niet met elkaar verwarren. De relatie van Tolstoj met de geschiedenis kan ons
van meet af aan duidelijk lijken; maar ze is niet spontaan gegeven (tenzij in termen
van een valse spontaneïteit). Ze blijft in zekere zin verborgen. Dat wil
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bijvoorbeeld niet zeggen, dat Tolstoj niets van zijn tijd begrepen heeft: hij geeft ons
er wel degelijk een bepaald idee van, dat niet a priori vals is, maar dat wel een partieel
idee is. Lenin zegt: Tolstoj geeft ons een bepaald ‘gezichtspunt’ (cf. met name p.
135) van de geschiedenis.
Dit geeft ons een eerste inzicht in de situatie van de schrijver. Hij is wel verbonden
(engagé) met de beweging van zijn tijd, maar hij is er op zodanige wijze mee
verbonden dat hij er ons geen kompleet beeld van kan geven. Hij kan het niet: als
hij het zou doen zou hij geen schrijver meer zijn, maar bepaald worden door een
nieuwe verhouding tot de kennis en de geschiedenis. De schrijver is er niet om de
komplete struktuur van een tijdvak te ontwikkelen: hij moet ons een beeld ervan
geven, een bevoorrecht inzicht, dat als het goed is niet door een ander vervangen kan
worden. Dit voorrecht krijgt hij door zijn plaats in de maatschappij, die tweevoudig
is: als individu en als schrijver. De schrijver heeft als taak om ahw. de historiese
struktuur ‘tot leven te brengen’ door haar te verhalen. Een gezichtspunt kan politiek
fout zijn, maar desondanks een literaire waarde bezitten: na de revolutie zal Lenin
in een welwillend artikel (‘Ein talentiertes Büchlein’, 1921; p. 421 e.v.) zonder al te
veel ironie laten zien dat er goede reaktionaire schrijvers kunnen zijn. Of Tolstoj een
beter schrijver is dan Gorki, of omgekeerd, dat zal afhangen van zuiver ‘literaire’
redenen (over dit zeer moeilijke punt komen we later te spreken), maar niet van de
verhouding van de literatuur tot de geschiedenis: het enige wat men kan zeggen is
dat het werk van Gorki meer te maken heeft met de tijd na 1905, en dus beter ‘geschikt
is’ voor de lezers van die tijd dan het werk van Tolstoj. Een schrijver is voor ons
alleen van belang als hij ons een bepaald inzicht in zijn tijd5. verschaft (Lenin noemt
bijvoorbeeld als verdienste van de populistiese schrijvers dat ze ons veel leren over
het leven op het platteland), maar dit inzicht hoeft niet per se hetzelfde te zijn als dat
van de lezer. De positie van de schrijver verschaft hem dus een bepaald aantal rechten:
met name het recht om zich te
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vergissen.
We moeten nu deze positie nader omschrijven: de globale historiese struktuur die
we in het voorgaande hebben laten zien bepaalt het werk van Tolstoj in feite slechts
inzoverre het ons tevens inlichtingen verschaft over zijn partikulier gezichtspunt.
Het gezichtspunt van Tolstoj als individu wordt bepaald door zijn maatschappelijke
herkomst: de graaf Tolstoj vertegenwoordigt ahw. spontaan de landadel. Maar als
schrijver, dwz. als producent van een werk en van een leer (we zullen zien dat deze
twee aspekten uit elkaar moeten worden gehouden) krijgt hij een zekere
beweeglijkheid binnen de hiërarchiese orde van de maatschappij: hij krijgt de status
van ‘displaced person’. In zijn werk gaat Tolstoj een (voor hem) volkomen nieuwe
verhouding aan met de geschiedenis van zijn tijd, door een ideologie tot basis te
nemen die niet ‘natuurlijk’ de zijne6. is, nl. die van de boerenmassa's.
Zijn ideeën over de russiese maatschappij van na de hervorming zijn niet die van
een grafelijke landeigenaar: Tolstoj heeft een leer aangenomen, het ‘tolstojisme’,
dat eigenlijk tot een andere klasse van de maatschappij behoorde. Volgens Gorki zei
Lenin: ‘Vóór deze graaf bestond er geen autentieke moejik (boer) in de literatuur.’
(p. 631)
Deze graaf die het hart bezit van een moejik (lees: de denkwijze van een moejik,
wat Lenin nog ‘het aziatisme van de boeren noemt) staat zodoende, door de
ideeën-uitwisseling die in hem plaatsvindt, midden in het manifeste konflikt van zijn
tijd.
De aard van zijn leer is het gevolg van deze partikuliere, maar niet strikt individuele
verhouding tot de struktuur van de maatschappij; ze is eerder onvolledig dan
tegenstrijdig. Tolstoj begreep de typiese eigenschappen van zijn tijd wel, maar langs
een zekere omweg, met alle gebreken die aan zijn gezichtspunt vastzaten: hij ziet
dat zijn tijd de tijd is van omwentelingen, maar kan niet de orde ontdekken die de
oorzaak is van deze wanorde. Hij heeft wel oog voor de konsekwenties van de
kapitalistiese ontwikkeling (die de
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levensvoorwaarden van zowel de graaf als van de moejik volledig twijfelachtig
maakt), maar is niet in staat de kenmerken aan te geven van de macht van de
bourgeoisie, die in zijn werk des te dreigender wordt naarmate hij er meer blind voor
is.7.
Tolstoj is ook niet in staat te begrijpen hoe een proletariese orde tot stand komt,
wat de tweede faktor is in het latente konflikt. Tolstoj is bij de geschiedenis vooral
aanwezig door zijn afwezigheden: de materiële ontwikkeling van de krachten blijft
volkomen duister voor hem. Het ‘gezichtspunt’ wordt meer bepaald door wat het
verbergt dan door wat het positief te zien geeft. Deze beperkingen zijn duidelijk net
zo zeer kenmerken van het tijdvak als van de fundamentele struktuur: het zou zinloos
zijn om de verhouding van de krachten te kennen, als men niet tegelijk weet hoe in
die verhouding de afzonderlijke krachten samenhangen; al deze ‘samenhangen’
vormen een bijdrage tot de definitie van de verhouding. De verbrokkeling van
gezichtspunten, die het gevolg is van een reeks partiële verhoudingen tot het algemene
schema van het tijdvak brengt de partikuliere ideologieën voort: zeer zeker
verschillend in hun inhoud, maar ook reaktionair wat hun vorm betreft (de ideologie
van het proletariaat zal pas van karakter veranderen vanaf het moment dat ze
wetenschappelijk georganiseerd wordt binnen de aktiviteiten van de
sociaal-demokratiese partij). Samenvattend: een historiese periode produceert niet
één spontane ideologie, maar een reeks van ideologieën die bepaald worden door de
algehele krachtenverhouding; iedere ideologie wordt dus bepaald door het geheel
van pressies die worden uitgeoefend op de klasse die ze vertegenwoordigt.
Door ‘een ommekeer in zijn gehele wereldbeschouwing’ introduceert Tolstoj in
de literatuur ‘het standpunt van de patriarchale, naïeve boer’ (p. 129/130). Zo heeft
Tolstoj een werk geproduceerd, en dit werk behoort hem toe: wil men het bestuderen,
dan moet men het niet verwarren met een ander werk; maar dit werk is gebaseerd
op een leer, die
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in wezen toebehoort aan anderen. Door middel van hen krijgt het werk van Tolstoj
zijn historiese plaats:
‘... dit tijdvak dat de leer van Tolstoj zou voortbrengen, niet als een individueel
verschijnsel, niet als een gril of een zucht naar originaliteit, maar als een ideologie
van de levensverhoudingen waarin inderdaad miljoenen en nog eens miljoenen
mensen zich een tijdlang hebben bevonden.’ (p. 142)
De verhouding van Tolstoj tot de geschiedenis van zijn tijd wordt niet direkt bepaald
door zijn individuele situatie: ze loopt via een omweg, door de tussenkomst van een
privé-ideologie die de gemeenschappelijke basis vormt waarop de verhouding tot
stand kan komen. Tussen het werk van Tolstoj en het histories proces dat het
‘weerspiegelt’ (we zullen deze term voorlopig handhaven) bevindt zich de ideologie
van de boerenmassa's. Het zou dus een ernstige vergissing zijn het ‘tolstojisme’ te
interpreteren als een oorspronkelijke leer (dat is juist wat de bourgeois-kritici in 1910
zullen doen). De schrijver is slechts schijnbaar de auteur van de ideologie die in zijn
werk gelegen is; in feite komt deze ideologie onafhankelijk van hem tot stand. Men
vindt haar in zijn boeken zoals hij haar zelf in het leven heeft gevonden. De
oorspronkelijkheid van Tolstoj's werk zal dus ergens anders gezocht moeten worden
dan in deze ideologie die ook wel zonder hem zou hebben bestaan: schrijvers zijn er
niet om ideologieën te vervaardigen.
Het literaire werk zal dus in dubbel opzicht bestudeerd moeten worden: zijn
verhouding tot de geschiedenis, en verhouding tot de ideologie van die geschiedenis.
Men kan het reduceren tot een van beide faktoren. Men zal in het werk van Tolstoj
inderdaad de kontradikties van zijn tijd terug kunnen vinden, en de gebreken die het
gevolg zijn van zijn partiële verhouding (het gezichtspunt) tot de kontradikties. In
die zin kan Lenin zeggen: het werk van Tolstoj weerspiegelt de verhoudingen,
bepaalde verhoudingen, die
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hem geboren hebben zien worden. Daarom kan Lenin Tolstoj ‘spiegel van de russiese
revolutie’ noemen.
Toch begint de analyse pas met deze betiteling. Het werk van Tolstoj kan zoals we
gezien hebben, niet gereduceerd worden tot de ideologie die erin aanwezig is; het
moet nog iets anders bevatten8..
Behalve de leer moeten we er dus een ander element uithalen zonder hetwelk het
werk als verklaring niet zou kunnen bestaan: deze twee elementen met elkaar
verwarren is juist de bedrieglijke metode van de bourgeois-kritiek. De ideologie
neemt alleen een plaats in het boek in omdat ze gekonfronteerd wordt met strikt
literaire middelen: daarom moet het probleem van de vormgeving gesteld worden,
wat niet het probleem is van een mechaniese vertaling (om te kunnen vertalen moet
men trouwens allereerst beschikken over twee talen: anders kan men ze niet op elkaar
toepassen). Romans maken (bijvoorbeeld) met een ideologie, veronderstelt een zeker
idee van wat een roman is, gedefinieerd volgens normen die niet ideologies zijn (juist
de bourgeois-kritiek zelf hanteert ideologiese normen, met name wanneer ze uitgaat
van de idee van een zuivere literatuur, de l'art pour l'art, en wanneer ze zich bezig
houdt met ‘geëngageerde’ literatuur voert ze een reduktie uit die analoog is aan de
ideologie). Wanneer een ideologie, zoals we gezien hebben altijd op een of andere
manier onvolledig is, hebben de literaire vormen op hun manier misschien iets wat
haar volledig maakt. Het literaire werk kan alleen kunstmatig worden losgemaakt
van zijn ideologiese inhoud: dat is het eerste punt in het betoog van Lenin; maar dat
betekent tegelijkertijd ook dat ze er op een bepaalde manier van kan worden
onderscheiden. Lenin geeft ons een idee van dat onderscheid wanneer hij met
betrekking tot Gleb Uspenski zegt: ‘Met zijn volmaakte kennis van de boeren (lees:
van de problemen en de mentaliteit van de boeren) en zijn buitengewoon artistiek
talent dat tot in het hart van de dingen wist door te dringen’ (p. 65). Dit idee ‘buiten-
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gewoon artistiek talent’ zullen we nu verder moeten onderzoeken.
Maar het onderscheid, waarvan de noodzaak aldus wordt gesteld, blijft vaag. Het
werk bezit zijn ideologiese inhoud niet meer alleen doordat het uitgaat van een
ideologies standpunt, maar ook door het werk van een specifieke vorm: deze vorm,
die het ‘talent’ is van de schrijver en die het mogelijk maakt de ‘goede’ schrijvers te
scheiden van de minder ‘goede’ en de slechte, bestaat uit een bepaalde wijze van
‘waarnemen’ van het histories proces en de ideologiese drijfveren. Met andere
woorden: een groot schrijver is degene die ons een scherpe ‘waarneming’ van de
realiteit geeft. Maar dit begrip ‘waarneming’ biedt heel wat problemen: men mag
het zeer zeker niet verwarren met teoretiese kennis; wat de schrijver van de realiteit
weet is niet precies hetzelfde als de wetenschappelijke verklaring die de marxistiese
partij van deze realiteit zal geven, juist omdat de schrijver middelen gebruikt die
specifiek de zijne zijn. Men zou kunnen zeggen dat de kennis van de schrijver een
impliciete kennis is, die geen weet heeft van haar draagwijdte en haar gronden: maar
het gaat dan niet meer om een kennis, als het waar is dat deze alleen gereconstitueerd
kan worden uitgaande van haar ontwikkeling. Men kan evenmin zeggen dat het om
een ideologiese kennis gaat (kennis die verworven en overgedragen wordt door
middel van een ideologie), als het waar is dat literatuur gedefinieerd moet worden
los van de ideologie waarmee ze vecht. Zelfs als de ‘literaire’ waarneming gedefinieerd
zou kunnen worden als analoog aan kennis, als een bepaalde wijze van kennis, zou
men moeten kunnen zeggen waarop deze kennis betrekking heeft: op een ideologies
begrijpen van de realiteit of op de realiteit zelf? In het eerste geval zou literatuur
alleen een informatieve funktie hebben (overdracht van ideologies materiaal); in het
tweede geval zou ze slechts een vergaarbak zijn van materiële gegevens. Wanneer
Lenin bijvoorbeeld probeert te ontdekken hoe het werk van de populist Engelhardt
(‘schilder van het rurale leven’) gebruikt
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zou kunnen worden, zegt hij dat men in het werk een zorgvuldig onderscheid dient
te maken tussen de leer (een bepaalde wijze van de dingen zien en ze interpreteren)
en de gegevens (elementen uit de realiteit die gereproduceerd worden door een
scherpe observatie); en daar de leer niet adekwaat is aan de gegevens, is de struktuur
van het werk tegenstrijdig. Zou de funktie van literatuur als zodanig, wat er van het
werk overblijft als men er alles uit weglaat wat in haar aan de ideologie is ontleend,
het produceren zijn van observaties die los staan van de leer en het voorrecht genieten
om de elementen te vormen van een werkelijke kennis?
‘Als basis voor een oordeel over het platteland de gegevens en waarnemingen nemen
die Engelhardt verzameld heeft... dat zou niet alleen interessant en leerzaam zijn,
maar zou een legitieme werkwijze zijn voor een ekonomies onderzoeker. Wanneer
de geleerden afgaan op het materiaal van enquêtes, op de antwoorden en getuigenissen
van een groot aantal bezitters die vaak partijdig zijn en weinig kompetent, zonder
een schema te hebben uitgewerkt dat houdbaar is en hun meningen baserend op niets
stevigs, waarom zou men dan niet zijn vertrouwen stellen in de waarnemingen die
in de loop van elf jaar verzameld zijn door een man met een opmerkelijk
waarnemingsvermogen, met een absolute oprechtheid, een man die grondig bestudeerd
heeft waarover hij spreekt?’ (Noot van p. 78, franse uitgave; komt in duitse uitgave
niet voor. Vert.)
Wanneer Lenin een dergelijke suggestie geeft als basis voor een wetenschappelijk
gebruik van literaire teksten, vervangt hij de schrijver door de wetenschappelijke
onderzoeker die in hem kan steken. Het boek bestaat dan alleen nog als men er
doorheen kijkt, en de eigenlijke literaire middelen waarmee het tot stand komt zouden
‘een opmerkelijk goed gevoel’, ‘een direkte en eenvoudige manier om de realiteit te
karakteriseren’ zijn en zoals hij verderop zegt ‘om haar on-
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barmhartig bloot te leggen.’ (p. 78-79 franse uitgave)
De ‘talentvolle’ schrijver is een ‘onbarmhartig waarnemer’: dit begrip geeft ons
te denken; een waarneming hoeft om waar te zijn niet per se onbarmhartig te zijn:
we zien niet goed hoe een dergelijke direkte waarneming, zonder getransformeerd
te worden als objekt kan dienen voor een teoretiese kennis; we zien ook niet goed
hoe een dergelijke waarneming gegeven zou kunnen worden in een boek.
Als een boek elementen verschaft die direkt te gebruiken zijn voor een
wetenschappelijke informatie, komt dat omdat er bepaalde spontane gegevens in
aanwezig zijn die onmiddellijk korresponderen met de werkelijkheid. Dat zou een
gemakkelijke oplossing zijn voor het probleem dat gesteld wordt in de brief van 1908
aan Gorki: hoe een literair werk misschien ‘juist’ kan zijn, hoewel het uitgaat van
een valse leer? Omdat de censuur van de leer enkele reële herinneringen waarmee
ze strijdt door laat gaan. Op die manier is het te begrijpen dat er een reaktionair
realisme kan bestaan (vgl. p. 421 e.v. ‘Ein talentiertes Büchlein’ over Awertchenko):
in de ideologiese dromen duikt telkens weer de realiteit op, die ze willen vernietigen.
Maar deze opvatting van een mechaniese reproduktie van de realiteit is dubbelzinnig:
heel de kenteorie die Lenin op een andere plaats uitwerkt is ermee in tegenspraak.
De idee van een spookachtige aanwezigheid van de werkelijkheid in het boek (het
boek waarin de werkelijkheid rondspookt) lijkt wel het fantastiese karakter van een
illusie te bezitten.
Het boek heeft geen direkte toegang tot de historiese realiteit: tussen beide schuiven
zich een reeks schermen of tussenpersonen. We hebben gezien dat de ideologie (een
ideologie) een eerste bemiddeling was; we hebben ook gezien dat er tussen de
ideologie en het boek een nieuwe verhouding ontstond: het zou absurd zijn en zuiver
tautologies, om te zeggen dat deze verhouding gebaseerd is op de aanwezigheid van
elementen uit de realiteit. Het boek is geen direkte weerspiegeling van de
werkelijkheid en er bestaat dus geen spontaneïteit van betekenisgeving (dit punt zal
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verderop uitvoeriger worden uitgewerkt); er verschijnt telkens een dubbele dialektiese
reeks:
1 - histories proces

} (1)

2 - ideologie

} (1)

3 - ideologie

} (2)

4-?

} (2)

We proberen nu de vierde faktor te identificeren (door ons af te vragen wat het
specifiek literaire is in een boek): voor de oplossing van de vraag hebben we er niets
aan de vierde faktor met de eerste te verwarren.
Dat wil zeggen dat men bij de analyse van een literair werk niet genoeg heeft aan
wetenschappelijke begrippen die dienen om het historiese proces te beschrijven en
evenmin genoeg heeft aan ideologiese begrippen. Er zijn nieuwe begrippen nodig
die het mogelijk maken uit te vinden wat het typies literaire uitmaakt van een boek.
Op dit punt schijnt Lenin het magerst, en heeft hij juist erg weinig begrippen (maar
we hoeven ons geen zorgen te maken, de bourgeois-kritiek is nog armer dan hij: juist
zij beschikt alleen maar over ideologiese begrippen). Wanneer Lenin de kenmerken
wil aangeven van deze specifieke onbarmhartige blik die de schrijver richt op de
historiese realiteit en op de ideologie, zegt hij: hij is een zeer talentvol kunstenaar,
een bizonder groot schilder, heeft op plastiese wijze weten weer te geven...;
bijvoorbeeld naar aanleiding van het boek van John Reed: ‘Hij geeft een exakt en
buitengewoon levend beeld...’. ‘Omdat Tolstoj een groot schrijver is’ heeft hij beter
dan wie ook... We bevinden ons zo op hetzelfde punt als toen Engels schreef:
‘en de socialistiese tendensroman vervult volgens mij zijn taak volledig wanneer hij
door middel van een getrouwe schildering van de werkelijke verhoudingen de
konventionele illusies die over die verhoudingen bestaan stukmaakt, het optimisme
van de burgerlijke wereld aan het wankelen
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brengt, dwingt te twijfelen aan de eeuwige geldigheid van de bestaande orde, zelfs
als de schrijver geen oplossingen biedt, in bepaalde omstandigheden zelfs als hij niet
duidelijk partij kiest.’ (Marx/Engels: Über Literatur und Kunst dl I, p. 156) Engels
aan Minna Kautsky, 1885.
De schrijver maakt konkreet, drukt uit, vertaalt, weerspiegelt, geeft weer...: dat zijn
al de begrippen, hoewel niet allemaal even inadekwaat, die momenteel het probleem
vormen.
Het is niet zeker of dit probleem verschilt van het voorafgaande.

Eindnoten:
1. De citaten van Lenin zijn vertaald uit de duitse uitgave: W.I. Lenin: Uber Kultur und Kunst.
Dietz Verlag, 1960. Vert.
2. ‘Het revolutionaire streven naar gelijke rechten van de boeren, die strijden voor de algehele
vernietiging van de macht van de grondbezitters, voor de volledige afschaffing van het feodale
grootgrondbezit.’ (Artikel van 1912 over Herzen, p. 149)
3. Dit is de demokratiese periode van de russiese geschiedenis: boeren-demokratie en burgerlijke
demokratie. Vandaar de komplekse benaming die vaak bij Lenin terugkeert: de burgerlijke
boeren-revolutie. (p. 100 en 121)
4. Algemeen russiese boerenbond - revolutionair-demokratiese organisatie, die in 1905 ontstond.
Ze werd van meet af aan door de politie vervolgd. Vert.
5. Maar deze tijd wordt niet bepaald door een mechaniese gelijktijdigheid.
6. ‘Door zijn geboorte en opvoeding behoorde Tolstoj tot de hoogste russiese landadel; hij brak
met alle gangbare opvattingen van dit milieu...’ (p. 127)
7. En het postume lot van het werk van Tolstoj zal worden bepaald door dit gebrek (in de zin van:
tekort): niets zal de bourgeoisie ervan weerhouden, in een ander stadium van haar ontwikkeling,
op het moment dat haar konflikt met het proletariaat alle andere zal doen verdwijnen, zich het
werk van Tolstoj toe te eigenen en er een wapen van te maken tegen de proletariese revolutie.
Lenin schrijft zijn artikelen om dit wapen aan haar te ontrukken en het werk van Tolstoj aan
zijn werkelijke publiek terug te geven. Zie met name het vijfde artikel, ‘Helden des “Vorbehalts”’
(december 1910), p. 132 e.v.
8. Een dergelijke reduktie is slechts legitiem in speciale omstandigheden. Lenin geeft toe dat
Herzen gelijk heeft als hij schrijft: ‘Voor een volk dat niet in het bezit is van een politieke
vrijheid, is de literatuur het enige spreekgestoelte van bovenaf vanwaar het de kreten van zijn
verontwaardiging en zijn geweten kan horen.’ (Oeuvres complètes, VI, p. 350)
Literatuur neemt in dat geval de plaats in van ideologiese uitdrukking: maar als ze zo gebruikt
wordt, wat volkomen juist is, blijft de vraag wat literatuur dan wel is onbeantwoord.
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materialistiese kunstteorie tegen materialistiese
kunstpraktijk
Om Georg Lukács kan men niet heen als men de ontwikkelingslijnen van de
marxistiese kunstteorie wil nasporen, al was het alleen maar om de invloed die hij
heeft gehad op figuren als Benjamin, Adorno, Mannheim, Sartre etc. Het werk van
Lukács en de geschiedenis van zijn denken kent echter evenveel fasen als de
ontwikkeling van het kommunisme waarmee hij ook politiek eng verbonden was.
Lukács werd in 1885 in Hongarije geboren, studeerde in Berlijn en Heidelberg,
o.a. bij Max Weber en Georg Simmel. In de tijd rond 1920 vindt er bij hem een
verschuiving plaats van het neokantianisme naar Hegel en later naar Marx.
In 1920 verschijnt in boekvorm Theorie des Romans dat al in 1914/1915 geschreven
was. Het is vooral dit boek dat op de ‘ästhetische Linke’ na de eerste wereldoorlog
heeft ingewerkt, m.n. bij de intellektuelen die met de oorlog en het verraad van de
sociaal-demokraten alle hoop ontnomen zagen en haar nog alleen in de kunst meenden
terug te vinden, maar met de prijs van maatschappelike onmacht. De kritiek op de
maatschappij werd tot een estetiese verheerliking van de scheiding tussen kritiek en
realiteit, aangezien de kunst geen handvat kon zijn tot maatschappelike verandering.
Dit effekt is te vergelijken met de invloed die Adorno heeft gehad op de (sceptiese)
generatie na de tweede wereldoorlog, die krities bewustzijn moest bekopen met
politieke resignatie.
In Theorie des Romans gaat Lukács na: in hoeverre een kunstvorm aan historiese
verandering onderworpen is en er boven staat. De bedoeling van het boek is politiek
(vergelijk wat Macherey over de literaire opstellen van Lenin schrijft), - wat Lukács
bestudeert zijn sociale veranderingen geïncarneerd in de (artistieke) vorm. Hij baseert
zich in zijn
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teorieën op het aristotelies vormbegrip dat zichzelf gelijkblijft en zichzelf vormt, en
de kantiaanse hypotese van een ordeningsprincipe dat aan het bewustzijn van het
subjekt ten grondslag ligt. Men heeft Theorie des Romans wel eens betiteld als het
bewijs hoe Lukács later het slachtoffer van de partijdiscipline is geworden. Steeds
meer werd de estetiese funktie van de vorm een uitgesproken etiese.
In 1918 trad hij toe tot de kommunistiese partij en was in 1919 minister van kultuur
in de regering van Béla Kun. Toen de revolutionaire regering omvergeworpen werd
vluchtte hij naar Wenen. In 1923 verscheen zijn meest befaamde boek Geschichte
und Klassenbewusstsein, wat hem meteen ook een grootscheepse kritiek opleverde.
In 1925 laat hij zich bewegen tot een autokritiek. Het is met name dit boek dat in de
hernieuwde belangstelling voor Marx in de linkse beweging van Europa weer druk
gelezen wordt. Vanaf 1930 leeft hij 12 jaar in Moskou, waar hij aan het
Marx-Engels-instituut werkt. 1945, terug in Boedapest, verschijnt zijn grootste
liefdesbetuiging aan de kanonieke dogmatiek, Die Zerstörung der Vernunft, een
traktaat tegen de moderne filosofie (zie Adorno: gedwongen verzoening en literaire
pendant is Wider den missverstandenen Realismus (1958) waarin Joyce, Proust,
Kafka, Brecht en Dos Passos als dekadent verworpen worden).
Ook in de revolutie van 1956 was Lukács een van de leidende figuren. Hij maakte
deel uit van de regering van Imre Nagy, en werd gedeporteerd naar Roemenië. Nog
in 1960 kon in Oost-Duitsland een bundel verschijnen die zijn revisionisme
behandelde (Hans Koch, hrsg. Georg Lukács und der Revisionismus).
Lukács vat zelf het begrip ‘literatuursociologie’ krities op, en ziet het als een
bijdrage tot een geschiedsfilosofie van de literatuur, resp. marxisties-leninistiese
estetiek. Het ging hem om de funktionele relaties tussen literatuur en de
sociaal-ekonomiese resp. sociaal-politieke processen in het perspektief van de
marxistiese geschiedsfilosofie. Literatuurkritiek was uiteindelik dan ook een politieke
bewijsvoering,

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

166
hij behandelt de literatuur als een terrein van morele argumentaties: ‘de zaak van
de kritiek is de relatie tussen ideologie (in de zin van “Weltanschauung”) en artistieke
kreatie’. Hierin is hij de hegeliaanse erfenis trouw gebleven: zijn estetiek is geen
metodies sisteem om estetiese objekten te begrijpen maar is een interpretatiesisteem.
Hij anticipeert niet op de mogelikheden van kunst in de toekomst, hij legt een
waardenschaal aan voor wat al geschiedenis geworden is. Het kan nauweliks anders
of zijn voorkeur gaat uit naar de 19e-eeuwse auteurs als Goethe, Balzac, Scott en
Tolstoj, de modernen worden met uitzondering van Mann, Gorki en Galsworthy
haast allen afgewezen. Dit is voornamelik het gevolg hiervan, dat zijn interpreterende
en klassificerende estetiek in feite niet het objekt onderzoekt, maar allereerst de
kommunikatiemogelikheden ervan. De principes die hij hanteert (‘weerspiegeling
van de werkelikheid’, het ‘typiese’, de ‘defetisjerende funktie van de kunst’ etc.)
hebben betrekking op kenmerken die niet zijn vast te stellen aan de hand van het
objekt, maar door interpretatie; ze betreffen dus niet zozeer de objektieve situatie
van het kunstwerk zelf alswel in de eerste plaats de relatie met maker en publiek.
Het is een interpretatieschema dat de estetiese sfeer bijna uitsluitend onder het aspekt
van haar kommuniceerbaarheid en niet onder dat van haar realiteit aanduidt. Zijn
voornaamste verdiensten liggen vooral in deze algemene beschrijvingen van de
vormgeschiedenis van genres. Dat hij op afzonderlike werken moet stuklopen hangt
ook samen met het feit dat hij een teoreties afgesloten sisteem heeft willen ontwikkelen.
Het eerste artikel dat hier is opgenomen De vorm als maatschappelijk probleem
kan als voorbeeld dienen voor zijn vroegste uitgangspunten, het werd geschreven in
de tijd van Die Seele und die Formen (Berlijn, 1911).
Het tweede artikel valt in de overgangsperiode waarin hij onder druk tot een veel
dogmatieser standpunt kwam. Het verscheen in Die Linkskurve 1932. Enkele nummers
daarvoor had Lukács een aantal kritiese aanmerkingen geschre-
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van nav. de roman Denn sie wissen was sie tun (Ein Deutscher Justiz-Roman) van
Ernst Ottwalt. In nr. 10 reageerde Ottwalt daarop. Dit artikel is weer een antwoord
op die reaktie. Het artikel is onder meer belangrijk om wat Lukács schrijft over de
kulturele nalatenschap, waarin hij zich keert tegen de zg. Proletkult, de term waarmee
Lunatscharski een kultuurpolitiek aanduidde volgens welke het proletariaat een
volledig nieuwe kultuur zou moeten opbouwen. Ook Lenin heeft zich tegen dit idee
ten zeerste verzet - hij heeft zich steeds tegen een dergelike onhistoriese opvatting
uitgesproken en ging uit van de tese dat een proletariese kultuur alleen kan worden
opgebouwd op de burgerlike kultuur, door haar nl. op te heffen, te gebruiken voor
de bevrijding van de burgerlike ideologie.
De twee artikelen kunnen uiteraard geen voldoende beeld geven van de
verschuiving die bij Lukács heeft plaatsgevonden. Samenvattend kan over de teoretiese
ommezwaai van Lukács - en het kan zijn dat men ook niet van een ommezwaai maar
enkel van een politieke verstarring van zijn oorspronkelike opvattingen kan spreken
- misschien dit gezegd worden: Lukács' histories-dialektiese werkwijze, waarbij het
hem te doen was om een metode vanuit haar genese (cf. Goldmann) te begrijpen,
ontaardde in een ahistoriese werkwijze die niet verder kón komen dan beschrijven
en inventariseren, omdat hij de konkrete situatie miskende en de veranderde
maatschappelike situatie al te dogmaties beoordeelde zodat hij nieuwe technieken
zoals monologue intérieure, reportage, montage en vervreemding etc. omwille van
hun ‘kleinburgerlike’ herkomst integraal veroordeelde. In die zin is Lukács' strijd
tegen Brecht in principe een strijd geweest tegen een materialistiese kunstpraktijk
omwille van hoogst dubieuze materialistiese kriteria (het werk beoordelen naar het
bewustzijnsnivo resp. de klassepositie van zijn auteur).
Over Georg Lukács:
David Kettler: Marxismus und Kultur.
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Werner Mittenzwei: Marxismus und Realismus. Die Brecht-Lukács-Debatte.
Das Argument 46, p. 12 e.v.
Festschrift zum siebzigsten Geburtstag. 1955, Aufbau Verlag.
Festschrift zum achtzigsten Geburtsdag. 1965, Hrsg. Frank Benseler, met
volledige bibliografie.
Bert Brouwers: Literatuur en revolutie. Inleiding tot de literatuursociologie,
1971.
Helga Gallas: Marxistische Literaturtheorie. Zie ook: Te Elfder ure: H. Gallas,
De marxistische pretentie: TEU 18, 5/6 p. 249.
Lucien Goldmann: Georg Lukács: L'essayiste, in: Recherches dialectiques,
Paris 1959, p. 247 e.v.
Het verzameld werk van Lukács wordt bij Luchterhand uitgegeven.
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georg lukács
de vorm als maatschappelijk probleem*
(...) De belangrijkste vraag van het boek is dus: bestaat er een modern drama en
welke stijl heeft het? Dit vraagstuk is echter zoals iedere stijlkwestie vooral een
sociologies vraagstuk. Voor een uitvoerige behandeling van dit tema is natuurlijk
geen plaats binnen het kader van dit boek. Het enige wat ik kan doen is enkele
algemene opmerkingen maken.
Tussen bepaalde tijdperken zijn de verschillen die hen van elkaar onderscheiden
ingrijpender dan tussen verschillende persoonlijkheden van hetzelfde tijdvak. Zulke
grote afwijkingen als bijvoorbeeld bij de beoordeling van schilderijen of beelden
dagelijks zullen voorkomen, zijn bij de bepaling van een tijdvak veel zeldzamer.
Toch bestaat er nauwelijks een literatuursociologie. De oorzaak hiervan ligt volgens
mij in de eerste plaats bij de sociologie (ervan afgezien dat door werkelijk veel auteurs
iedere waarachtige syntese gemeden wordt), in haar streven nl. om de ekonomiese
verhoudingen van een tijd als laatste en diepste oorzaken van haar maatschappelijke
verhoudingen te laten zien en daardoor de direkte oorzaken van artistieke
verschijnselen aan het licht te brengen. En deze zeer abrupte en al te eenvoudige
verbinding is zo duidelijk inadekwaat, dat ook de resultaten, die wat hun inhoud
betreft dicht bij de waarheid komen, niet overtuigend zijn. De grootste fout van de
sociologiese kunstbeschouwing is, dat ze in de artistieke kreaties inhouden zoekt en
onder-

*

Uit het voorwoord bij Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas (1909), verschenen:
Boedapest 1912. In: Literatursoziologie, p. 71-75, Vert. J.F. Vogelaar. Titel van de vertaler.
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zoekt en tussen hen en bepaalde ekonomiese verhoudingen een rechtstreekse
verbinding wil leggen. Het werkelijk sociale in de literatuur is echter de vorm. Pas
de vorm maakt de ervaring van de schrijver met de anderen, met het publiek tot een
mededeling, en de kunst wordt - in eerste instantie - eigenlijk pas door deze gevormde
mededeling sociaal, door de mogelijkheid van werking en de werking die inderdaad
ontstaat. Bij toepassing hiervan zijn er natuurlijk vele moeilijkheden, aangezien juist
de vorm nooit tot een bewuste ervaring bij de toeschouwer wordt, en zelfs niet eens
bij de schepper van deze vorm. De toeschouwer gelooft werkelijk dat de inhouden
op hem hebben ingewerkt en merkt niet dat hij pas met behulp van de vorm zover
gekomen is datgene op te merken wat hij voor inhoud aanziet: het tempo, het ritme,
de accenten en weglatingen, de nuanceringen van licht en schaduw enz. -, dat die
alle de vorm, alle een deel van de vorm zijn, allemaal wegen die naar de vorm leiden
als naar een onzichtbaar centrum. De toeschouwer ziet niet dat (in de kunst) het
niet-gevormde niet bestaat, en daarom datgene wat hij als inhoudelijke werking voelt,
dit slechts in geringe mate is; dat zelfs de sterkste inhoudelijke werking alleen daarom
zo sterk is, omdat juist met behulp van de vorm en alleen daardoor uit iedere
werkingsmogelijkheid van de stof een feitelijke werking ontstaat. De scheppende
geest wordt zich de vorm maar zelden bewust. Hij heeft ervaringen en techniese
problemen; hij vecht om tot de onmiddellijke uitdrukking van iets te komen en zijn
problemen liggen voor een deel aan deze zijde en voor een deel aan gene zijde van
de vorm. En vaak zal hij zich in deze strijd ook niet bewust zijn dat de techniese
oplossingen slechts wegen zijn om tot de vorm te komen. De scheppende kunstenaar
weet nu dat hij op de vorm gericht is of hij weet het niet. En nog minder kunstenaars
worden gewaar dat datgene wat zij ‘ervaring’, leven, en met name leven als stof voor
hun literatuur noemen geen ogenblik onafhankelijk is van de vorm. De vormidee
van een kunstenaar in hemzelf is geen geïsoleerd psy-
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chies verschijnsel dat alleen dan aktief wordt als het om formuleringen gaat, maar
het is een permanent met meer of minder kracht werkzame faktor van zijn innerlijk
leven, die voortdurend het gezichtspunt t.o.v. de dingen en het leven beïnvloedt.
Iedere ‘ervaring’ wordt - tot op zekere hoogte - van meet af aan sub specie formae
beleefd en de herinneringstof, de waarneming en de gekonstrueerde psychologie, die
het direkte materiaal van de schepping zal zijn, is nog sterker op de formele
uitbeeldingsmogelijkheden gericht. De echte vorm van de echte kunstenaar is a priori
een konstante vorm tegenover de dingen, iets zonder hetwelk hij niet in staat zou
zijn zelfs maar de dingen waar te nemen.
Via dit gezichtspunt komen we bij een andere sociale relatie van de vorm terecht.
Dat is kort gezegd de relatie tussen materie en vorm. De vraag doet zich nu voor, of
en in hoeverre het hele innerlijke en uiterlijke leven van een tijdvak, voor zover het
voor een schrijver duidelijk is, werkingen kan uitoefenen die de - in menig opzicht
onafhankelijk van de schrijver tot stand komende - vormen nodig hebben en mogelijk
maken. Ik bedoel hier het hele leven, natuurlijk in al zijn uiterlijke en innerlijke
uitdrukkingsmogelijkheden, ik bedoel dat het bepaalde uitwendige gebeurtenissen
kent, met welke zintuiglijke kracht het de innerlijke gebeurtenissen kan weerspiegelen,
wat voor mensen in dit leven existeren, wat hun gevoelens, gedachten, oordelen,
woorden, gebaren enz. zijn. Dwz. wat voor stof het leven aan de literatuur verschaft
en welke stof het voor de literatuur uitsluit - als stof die wegens zijn buitenissigheid
van geen enkel publiek gevergd kan worden? Blijkbaar ook niet van de schrijver.
Want hier is sprake van een wisselwerking. We hebben gezegd: de vorm is een
psychiese realiteit, hij vormt een levend bestanddeel van het innerlijk leven en speelt
als zodanig niet alleen een rol als op het leven inwerkende en de ervaring
omvormende, maar ook als door het leven gevormde faktor. Het noodlot verloopt
volgens schemata die overeenkomen met de vormen van de literatuur; maar het
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kader van datgene wat wij en hoe wij het als noodlot betitelen, en met welke intensiteit
wij het zien, welke betekenis wij eraan geven, - dat alles wordt in ieder geval door
het leven bepaald. Op bepaalde tijden zijn alleen bepaalde levensopvattingen mogelijk,
en al kan de literatuursociologie zich er niet mee bezig houden, waardoor deze
levensopvattingen, deze wereldbeschouwingen worden voortgebracht, toch konstateert
ze dat bepaalde wereldbeschouwingen bepaalde vormen met zich mee brengen,
mogelijk maken en andere evenzeer van meet af aan uitsluiten.
Dit zou het kader moeten zijn voor de interne samenhangen. De externe bepalende
faktor van de literatuur is de werking die des te algemener, breder en dieper is
naarmate de oorzaak ervan meer sociaal van aard is. Maar de geschiedschrijving van
de werkingen en het onderzoek naar de oorzaken behoort alleen in tweede instantie
tot onze opgave. Wij bestuderen de literatuur en onderzoeken de ontwikkeling van
haar historiese wegen, de faktoren die op haar hebben ingewerkt en hoe ze hebben
gewerkt. De geschiedenis van de werking is een kultuurpsychologies en histories
probleem, nl. dit: wat in een bepaald tijdvak in de smaak valt, wat werkt en waarom
het werkt (en juist hier is de literatuur een onderdeel van een tijdvak, slechts een
genre, alleen maar een van de vele symptomen). Maar de innerlijke formele betekenis
van de werking en de werkingsmogelijkheden kunnen niet belangrijk genoeg worden
gevonden, - dat is het derde kriterium voor de sociale positie van de literatuur. Hier
is sprake van de volgende raakpunten: in de eerste plaats, dat de bedoeling
(Wirkungswille) al in de vorm ligt opgesloten en dat de grenzen ervan gesteld zijn
door de sociale werkingsmogelijkheden. Het belangrijkste hierbij is: de opgave, het
doel; of het bereikt wordt hangt in zekere zin af van het kunstwerk. Dan komt de
werking die ontstaat of de weerslag van de niet optredende of niet tot stand komende
werking op het kunstwerk resp. op de ontwikkeling van de literatuur. We zien dat
de werking van de ekonomiese verhoudingen op het kunstwerk alleen in-
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direkt is en alleen als zodanig kan worden bepaald, - als we er maar eenmaal van
willen afzien dat de ekonomiese verhoudingen bepalen welke en hoe grote lagen van
de maatschappij als publiek voor de kunst in aanmerking komen. Deze faktor kunnen
we evenwel buiten beschouwing laten zolang we heel in het algemeen spreken, ook
zelfs nog wel in de meest speciale gevallen aangezien hier immers alleen de
ontwikkeling van een genre ter diskussie staat. En vanuit dit gezichtspunt is deze
faktor noodzakelijkerwijs impliciet in een van de hier beschreven typen aanwezig.
Daar dit nu voor de vraag, hoe grote lagen van de maatschappij door de literatuur en
het drama beïnvloed worden, van belang is, wordt de belangrijkste grens van het
probleem bepaald door de kwaliteit van deze lagen, hun gevoelens, oordelen,
gedachtenwereld, kortom door hun ideologie. En zo spelen de ekonomiese
verhoudingen zelfs alleen maar een ondergeschikte rol en fungeren ze alleen maar
als basisfeit; de direkte oorzaken zijn van heel andere aard. Ik weet dat ik de hier
geschilderde relaties in een zeer grof schema pers wanneer ik ze op de volgende
wijze probeer te schetsen: ekonomiese en kulturele verhoudingen - levensopvatting
- vorm (bij de kunstenaar een a priori van het scheppen) - het leven als iets gevormds
- publiek - (hier weer als kausale reeks: levensopvatting - ekonomiese en kulturele
verhoudingen) - werking - de reaktie op de verschillende werkingen van het kunstwerk
- enz. ad infinitum.
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georg lukács
van de nood een deugd*
Ik kan kameraad Ottwalt voor zijn antwoord alleen maar dankbaar zijn. Hij bevestigt
zowel met zijn uitspraken als met datgene waarover hij zwijgt, alles wat ik in mijn
artikel heb gezegd. Op het centrale punt van mijn kritiek op zijn boek: ‘de strijd, het
verzet van de arbeidersklasse ontbreekt; het proletariaat wordt afgeschilderd als
onmachtig slachtoffer van de justitie...’ enz. antwoordt hij niets. Ik mag dus aannemen
dat hij daarop niets kan antwoorden. Belangrijker schijnt mij echter wat kameraad
Ottwalt naar voren brengt. Want hier hebben we een koherent systeem van de valse
opvattingen die de ideologiese onderbouw van zijn kreatieve metode vormen. Het
is erg leerzaam dit systeem een beetje onder de loep te nemen.

Metodologiese vragen vooraf
Kameraad Ottwalt maakt mij herhaaldelijk het verwijt, dat ik mij met ‘estetiese
oordelen’, met problemen van de ‘kreatieve metode’ bezighoud en geeft de volgende
definitie van zijn opvatting: ‘Niet de kreatieve metode is objekt van de analyse, maar
de funktionele betekenis die een boek heeft in een heel bepaalde, door heel bepaalde
ekonomiese en politieke invloeden gevormde werkelijkheid.’ Ik wil van de machisties1.
klinkende terminologie afzien, hoewel de terminologie geenszins toevallig is en wil
alleen wijzen op drie

*

Oorspr. titel: Aus der Not eine Tugend. Verschenen in het tijdschrift Die Linkskurve IV/11-12
(1932). In Literatursoziologie, Luchterhand, 1968, p. 143-157. Vert. J.F. Vogelaar.
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belangrijke aspekten van deze formulering. In de eerste plaats dat hier kreatieve
metode en ekonomiese werkelijkheid star en eksklusief tegenover elkaar worden
gesteld (‘niet-maar’). In de tweede plaats, dat de opgave van de kritiek uitsluitend
gedefinieerd wordt als onderzoek van de voorwaarden van de werking en niet als
onderzoek van de vraag: waaruit, uit welke klassesituatie ontstaat het werk? (Ottwalt
maakt mij zelfs herhaaldelijk verwijten, omdat ik deze vraag heb proberen te stellen,
en bij deze starre eenzijdige nadruk op de werking is het moeilijk, niet aan de
‘ervaringskompleksen’ van Mach te denken, die - volgens Mach - ‘onze werkelijkheid’
uitmaken.) Ten derde wordt in deze lijn de werking beperkt tot de direkte aktuele
werkelijkheid, en de literatuur uitsluitend als agitatie en niet tevens als propaganda
opgevat.
Deze opvatting is tegenwoordig zeer verbreid, wat evenwel zeer zeker niet betekent
dat ze ook marxisties en juist is. Juist integendeel. Iedere kritiek van Marx, Engels
en Lenin met betrekking tot een ideologies produkt, onverschillig van welk gebied,
kan aantonen dat voor hen de werking een noodzakelijke - hoewel op velerlei wijze
bemiddelde, ‘ongelijkmatig’ tot uiting komende - konsekwentie is van de door
klassenverhoudingen bepaalde oorzaken van het ontstaan van dit produkt; dat voor
hen de metode, waarmee elk ideologies produkt tot stand wordt gebracht, steeds het
centrale objekt van het onderzoek vormt. Niet alsof ze, zoals Ottwalt mij verwijt, in
‘estetiese’, ‘filosofiese’, ‘ekonomiese’ enz. specialistiese onderzoekingen blijven
steken. Eerder het tegendeel: omdat in de metode aan de ene kant de objektieve
klassenbasis tot uitdrukking komt en zonder die basis helemaal niet werkelijk begrepen
kan worden, aan de andere kant omdat de metode waarmee de stof bewerkt wordt
een buitengewoon belangrijke tussenschakel is ook van de werking, waarvan de aard
en intensiteit ten nauwste met de metode samenhangen. Zijn deze algemene
overwegingen ook op de literatuur van toepassing? Of is de literatuur een heel speciaal
gebied, waar de ervaringen die wij
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uit de ontwikkeling van de ekonomiese en filosofiese en andere gebieden door Marx,
Engels en Lenin hebben geput, onvermijdelijk zijn geworden? Ik geloof dat een
dergelijke konklusie er zo naast zit, dat we er helemaal niet over hoeven te
diskussiëren, des te minder daar immers de leermeesters van de materialistiese
dialektiek bij literaire vraagstukken van dezelfde metode gebruik hebben gemaakt alleen afgestemd op het specifieke gebied. Het verwijt van Ottwalt, dat bij mij ‘de
werkelijkheid... alleen voorkomt in verbinding met estetiese oordelen’ is daarmee al
voor een aanzienlijk deel ontzenuwd. Het is de vanzelfsprekende specifieke opgave
van een marxistiese literatuurkritikus, de metode - dus de kreatieve metode! - uitvoerig
te analyseren. Doet hij dat niet, dan blijft elk beroep op de werkelijkheid, op feiten
(om maar te zwijgen van de ‘funktionele betekenis’) frase; frasen die ons geen stap
dichter bij ons specifieke probleem brengen.
Een dergelijk pragmatisme, waarvan het gevolg de eenzijdige en eksklusieve
benadrukking van de agitatie, verwaarlozing van de propaganda en de bespotting
van metodologiese onderzoekingen is, loopt evenwel als een rode draad door het
opstel van kameraad Ottwalt. Hij beschouwt de literatuur als een soort reserve, die
moet worden ingezet ‘op het punt van het klassestrijdfront, waar massabrochures
tekortschieten, huisagitatie als ondoelmatig wordt beschouwd, en waar voornamelijk
met psychologiese eisen rekening moet worden gehouden.’ Dat is waarschijnlijk een
van de eerste redenen waarom Ottwalt de ‘funktionele’ betekenis van de literatuur
in de klassestrijd beperkt tot de aktuele ‘van elke dag’ en niet wil of kan zien, dat
juist de ontwikkelingsfase van de klassestrijd op dit moment aan de
proletaries-revolutionaire literatuur hogere eisen stelt; nl. werken te scheppen die de
fundamentele ontwikkelingstendensen van het hele tijdvak samenvatten, die zonder
het aktuele te verwaarlozen ook de duurzame, blijvende, werkelijk typiese elementen
van het tijdvak in aanmerking nemen, - hét grote proletariese kunstwerk. En deze
eis hoeft, wanneer ze juist
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en marxisties is, geenszins tegengesteld te zijn aan wat er nodig is voor agitatie.
Integendeel: hoe hoger het nivo - het teoretiese nivo in het begrijpen, het literaire
nivo in het vormgeven van de ontwikkelingstendensen - hoe beter ook de agitatie;
terwijl de eenzijdige ‘pragmatiese’ beperking tot agitatie ook het nivo van de agitatie
zelf omlaaghaalt en daarmee het indringingsvermogen ervan vermindert.
Marx, die ook Ottwalt wel niet voor een eenzijdige esteet of voor een van de
klassestrijd vervreemde teoreticus zal houden, gaat echter zo ver, dat hij zelfs de
werking van kunstwerken onderzoekt die in heel ver terugliggende perioden gemaakt
zijn. Hij houdt zich - notabene - zelfs bezig met Homerus. Hij probeert nl. de redenen
te ontdekken waarom ‘ze ons nog kunstgenot verschaffen en in zekere zin voor ons
als norm en onbereikbaar model gelden’.2. Dat is natuurlijk een zeer ketterse opvatting
van de oude Marx. Hij is nu eenmaal zoals ook Lenin tegen Klara Zetkin zei - een
barbaar die met de ‘nieuwe kunst’ niet meer kon meekomen. Deze tegenstelling is
niet als grap bedoeld. Want Marx, Engels en Lenin hebben herhaaldelijk over
kunstgenot gesproken, terwijl de ‘nieuwe school’ daarin een volledig overwonnen,
burgerlijk begrip ziet. Ik haal een karakteristieke uitspraak van Ottwalt aan: ‘Want
het doel van deze werken is de vormgeving, het streven naar een afgesloten bij zich
zelf eindigende en in zich voleindigd kunstwerk waarbij de lezer automaties in een
genieter verandert, geen konklusies trekt en genoegen neemt met wat er is, met de
emotionele opgewondenheid, met de zachte voldoening een mooi boek te hebben
gelezen.’ Dat komt precies overeen met de tegenstelling die Bert Brecht3. maakt
tussen het oude en nieuwe theater; het oude verschaft de toeschouwer gevoelens,
beleving, de toeschouwer ‘verplaatst zich in iets’; het nieuwe ‘dwingt hem tot
beslissingen’, geeft een ‘wereldbeeld’, de toeschouwer wordt ‘gekonfronteerd’. In
één woord: de ‘nieuwe’ kunst betekent een radikale breuk met al het oude. Want in
de oude kunst worden ‘de gevoelens gekonserveerd’ (Brecht); ‘in een dichterlijke
werkelijkheid worden
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nu eenmaal alleen estetiese konklusies getrokken, en geen praktiese’ (Ottwalt); - kan
men het werk van deze man (Balzac) prakties noemen? (Upton Sinclair) enz. Het
zou natuurlijk niet voldoende zijn als we alleen maar zouden hebben aangetoond dat
de opvattingen van kameraad Ottwalt diametraal tegengesteld zijn aan die van Marx,
Engels en Lenin. In het kort moet ook nog worden aangetoond, dat ze onhoudbaar
zijn. Ze berusten vooral op valse, willekeurige, niet met de objektieve werkelijkheid
overeenstemmende konstrukties. Want in de eerste plaats is het niet waar dat elke
vorm van ‘kunstgenot’ en aktieve, propagandistiese werking een tegenstelling vormen
waarbij ze elkaar uitsluiten. Dat kan men alleen zeggen, wanneer men eenvoudig de
tegenwoordige, volledig parisitair geworden bourgeoisie met alle vroegere klassen
gelijkstelt, vanaf de Atheense polis-burgers tot de puriteinse burgers van de Engelse
revolutie en de jakobijnse van de Franse revolutie. Want dan pas zou men kunnen
beweren, dat de vormgevende schrijvers - en de vroegere schrijvers hebben werkelijk
vorm gegeven -, die hun kunstgenot verschaften, hen van handelen hebben afgeleid
en tot gevoelvolle lediggang verleid.
Maar behalve dit onhistories, onkrities veralgemeend beginsel heeft de
anti-vormgevingsteorie nog een teoretiese fout die heel duidelijk haar ondialektiese
karakter onthult. Ottwalt zegt: ‘Onze literatuur heeft niet tot taak het bewustzijn van
de lezer te stabiliseren, maar ze wil het veranderen.’ Ook Brecht stelt tegenover de
‘onveranderlijke mens’ van het oude theater de ‘veranderlijke en veranderde mens’
van het nieuwe. Is dat juist? Ik geloof van niet. Wanneer we de klassestrijd konkreet
beschouwen en niet met sociaaldemokratiese of liberale sjablonen als ‘reaktie’,
‘kerkhof-stilte’ enz. genoegen nemen, moeten we toch duidelijk zien dat de
ekonomiese en politieke situatie van iedere klasse onafgebroken verandert, dat daarom
iedere klasse - om te voorkomen dat ze tenonder ging steeds weer gedwongen was
het bewustzijn van haar leden en dat van de door haar beïnvloede leden van andere
klassen onafgebroken te ver-
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anderen. Ieder die niet blind is moet toch kunnen zien, dat bijvoorbeeld de ideologie
van het centrum of van de Duitse Nationale Partij op geen enkele manier gelijk is
aan de ideologie van het centrum of van de konservatieven van voor de oorlog.
Bepaalde klassebelangen zijn vanzelfsprekend dezelfde gebleven; er zijn nu eenmaal
belangen die voor hele perioden gelden. Maar van de ene kant hebben deze belangen
zelf grote veranderingen ondergaan, van de andere kant moeten dezelfde belangen
in een andere situatie op een andere manier gerealiseerd worden. Om het bewustzijn
van de hedendaagse burger te kunnen ‘konserveren’ moet het onafgebroken veranderd
worden; en wel zo, dat de wijze, de inhoud, richting, tempo enz. van de verandering
beantwoorden aan een klasseontwikkeling, die werkelijk ‘konserverend’ is; die
namelijk onder veranderde voorwaarden met veranderde middelen de kapitalistiese
uitbuiting in stand wil houden. Als kameraad Ottwalt hier de paradoks vindt die hij
zoekt, dan vraag ik hem eerst het vraagstuk van de dialektiek van rust en beweging
bij Hegel, Marx, Engels en Lenin te bestuderen, en dan histories na te gaan hoe
weinig ooit ‘een in stand houden’ werkelijk een star konserveren, een ‘restauratie’
de onveranderde vernieuwing van het gerestaureerde is geweest. Bijvoorbeeld de
Engelse restauratie van de Stuarts en Cromwell, van de Bourbons in Frankrijk na
Napoleon I. Deze teorie gelooft blijkbaar zich op de bekende laatste tese van
Feuerbach van Marx te kunnen beroepen: op de tegenstelling van ‘interpreteren’ en
‘veranderen’ van de werkelijkheid als scheidslijn tussen oude filosofie en dialekties
materialisme. Maar de tegenstelling, zoals ze hier wordt opgevat, is mechanies en
vervalst de werkelijke betekenis van de tese van Marx. De voorstelling alsof men voor Marx - alleen ‘geïnterpreteerd’ zou hebben, en wij sinds Marx alleen veranderen,
is een oppervlakkige vulgarisering van de ideeën van Marx, waardoor zowel het
dialektiese als het materialistiese verloren gaat. Hoe zouden de mensen voor Marx
hebben kunnen leven, als ze zich in een werkelijkheid die voortdurend ver-
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andert, zich zo ‘gedragen’ hadden als onze nieuwste literatuurteorie dat abusievelijk
meent? Natuurlijk was er een ‘veranderen’ van de werkelijkheid en daarmee
noodzakelijkerwijs ook van het bewustzijn, bestond er ook vóór Marx een praktijk.
Maar - en dat is het belangrijkste - met ‘vals bewustzijn’ (Engels). Marx - die meteen
in de eerste tese van Feuerbach er al op wijst dat, tengevolge van de eenzijdigheid
van het oude filosofiese materialisme, ‘de aktieve kant in tegenstelling tot het
materialisme, door het idealisme ontwikkeld werd - maar alleen abstrakt4., dwz. met
vals bewustzijn’, geeft ook de juiste uitleg van deze samenhang en de redenen ervan.
Hij schrijft in het Feuerbach-hoofdstuk van Die deutsche Ideologie: ‘De deling van
de arbeid wordt pas werkelijk deling vanaf het moment dat er een deling van materiële
en geestelijke arbeid plaats vindt. Vanaf dit moment kan het bewustzijn zich werkelijk
verbeelden dat het iets anders is dan het bewustzijn van de bestaande praktijk...’ De
fundamentele wending die Marx hier maakt is dus niet, dat hij in plaats van
‘niet-praktijk’ de ‘praktijk’ stelt - dat zou betekenen, Hegel in idealisme ver
overtroeven - maar dat hij de mogelijkheid ziet, die de klassesituatie van het
proletariaat objektief met zich mee brengt, nl. de tot dusver ‘onbewuste’ of ‘vals
bewuste’ praktijk in een bewuste praktijk, in een praktijk met waar bewustzijn te
veranderen. De starre tegenstelling van beide tijdvakken, die - ongemotiveerd en
onbewust - aan de opvattingen van Ottwalt en zijn medestrijders ten grondslag ligt,
moet wanneer men haar helemaal doordenkt zowel tot mechanistiese als idealistiese
konsekwenties leiden.5.

De nalatenschap
Ik moet hier iets nader ingaan op de filosofiese wortels van deze opvattingen, omdat
anders de belangrijkste teoretiese tesen van kameraad Ottwalt geheel onbegrijpelijk
blijven. Ik bedoel daarmee allereerst de kwestie van de nalaten-
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schap; Ottwalt zegt in zijn antwoord: - ‘Zo speelt bijvoorbeeld bij ons de kwestie
van de “nalatenschap” lang niet zo'n rol als in de Unie. Om de eenvoudige reden dat
degenen waarvan wij moeten “erven”, voorlopig nog leven; dat wij dagelijks in
gevecht gewikkeld zijn met de burgerlijke ideologen van het klassicisme en de
humaniteit, niet als dode “nalatenschap” maar als levend element van de reaktie’.
Ook dit is een ware rattenkoning van teoretiese dwalingen. Het mechanies vasthouden
aan de juridiese vorm van de analogie valt meteen op. Achter deze vormkwestie
steekt echter iets zeer wezenlijks. Want in Ottwalts ogen is de nalatenschap een dood
‘erfgoed’, dat tegenwoordig in handen is van de bourgeoisie en dat wij - pas na haar
dood - van haar zullen ‘erven’. Ottwalt ziet over het hoofd, dat wanneer Marx en
Engels zijn recept gevolgd zouden hebben, het dialekties materialisme nooit en te
nimmer zou zijn ontstaan; hij ziet ook over het hoofd, dat de geschiedenis van de
proletariese ideologie van het begin af aan ook een strijd is geweest om die elementen
en tendensen, verworvenheden van de burgerlijke ontwikkeling die geschikt waren
om door het proletariaat dialekties omgewerkt, ‘op hun kop gezet’, ‘opgeheven’
voortgezet, verder ontwikkeld te worden; resultaten dus die alleen het proletariaat
in staat is verder te ontwikkelen; die in handen van de bourgeoisie - zonodig - weer
tot iets reaktionairs gemaakt worden. Hij moet zodoende over het hoofd zien dat
deze strijd des te energieker voortgezet moet worden, naarmate de revolutionaire
arbeidersbeweging zich verder ontwikkelt, en voor hogere opgaven wordt gesteld.
In die zin spreekt Engels aan het slot van zijn boek over Feuerbach over de duitse
arbeidersbeweging ‘als erfgename van de klassieke duitse filosofie’. In die zin legt
Lenin herhaaldelijk sterk de nadruk op de samenhang van Marx' denken met de
klassieke filosofie en ekonomie6. en ziet de sterkte van het marxisme juist hierin, dat
het de ‘meest waardevolle verworvenheden van het burgerlijk tijdperk niet afwees’,7.
maar die zich integendeel toeëigende en verwerkte. De fout in de
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opvatting van Ottwalt is zodoende drieledig. Ten eerste ziet hij wanneer hij afziet
van de nalatenschap ook af van de werkelijke ontplooiing van alle elementen van de
proletariese kultuur, ja zelfs van de strijd om deze elementen van de proletariese
kultuur voor de machtsovername van het proletariaat. (Raakpunten met Trotzki's
kultuurteorie 3). Ten tweede laat hij zonder strijd de hele nalatenschap over aan de
bourgeoisie doordat hij haar ongezien aksepteert zoals ze er in de handen van de
bourgeoisie, door de bourgeoisie vervalst, uit is komen te zien: als ‘levende elementen
van de reaktie’. Ten derde laat hij dientengevolge de proletariese literatuur - en
aangezien deze slechts een onderdeel van de proletariese kultuur is, ook de kultuur
- zonder enig verband met het verleden uit het niets ontstaan. Hij staat daarmee een
soortgelijke richting voor als indertijd de Proletkult (‘een bijzondere, eigen kultuur
uitvinden’)8.. Dat deze ‘bijzondere, eigen kultuur’ alleen in de verbeelding van haar
uitvinders werkelijk uit het niets ontstaat, spreekt vanzelf. In werkelijkheid voedt zij
zich - afgesneden van de grote stroom der revolutionaire ontwikkeling en traditie met de ideologiese afvalprodukten van de ondergaande bourgeoisie (neomachisme).
Deze - onbewust overgenomen - nalatenschap is veel groter dan men gewoonlijk
denkt. Wel is voor het blootleggen van deze nalatenschap eveneens een grondig
marxisties onderzoek van de literatuur, literatuurteorie en filosofie van de laatste
50-60 jaar noodzakelijk, waarvoor op dit moment nog niet eens de eerste
voorbereidingen begonnen zijn. Ik moet me dus met betrekking tot de
antivormgevingsteorie tot enkele aanduidingen beperken. Zola snijdt in zijn teoretiese
geschriften deze problemen aan vanuit de maatschappelijk-inhoudelijke kant, alhoewel
- in verband met de toentertijd nog veel minder ontwikkelde situatie - op een niet zo
erg definitieve manier. Want aan de ene kant bevat de teorie van de eksperimentele
roman reeds elementen van de reportagevorm tegenover de vormgeving, aan de
andere kant probeert Zola echter nog zeer sterk de kon-
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tinuïteit met de realistiese, vormgevende traditie (Diderot, Balzac) in stand te houden
en zijn eigen werkwijze te zien als verdere ontwikkeling van deze traditie. De
vertakking van het vormgevende realisme in de tijd van de opkomst van de
bourgeoisie bevond zich toen namelijk nog in haar begin.9. Flaubert, Goncourt, en
ook Maupassant nog, met wie de richting van de subjektivistiese verandering van
het realisme in Frankrijk inzet, zijn zelf nog meer of minder sterk met het oude
realisme verbonden, meer of minder overgangsverschijnselen. Pas later (Bourget,
Huysmans) komt de uitgesproken subjektivisties-psychologistiese richting naar voren.
Daarentegen verwerpt reeds Upton Sinclair, ook al denkt hij bij Zola zelf aan te
knopen, de vormgeving; zijn betrekkingen met de grote realistiese
vormgevingskwaliteiten van Zola zijn reeds zeer los.
Deze ontwikkeling, die natuurlijk veel diepgaander dan in een dergelijke ruwe
schets en in verband met de ondergangstijd van de bourgeoisie bestudeerd zou moeten
worden, is echter niet voldoende om de anti-vormgevingsteorie in Duitsland te
verklaren. Want naast deze sociaal-krities-inhoudelijke kant moet ook rekening
worden gehouden met een dekadent-burgerlijk-formele tendens. In Duitsland kwam
ze het meest pregnant naar voren op het gebied van de kunstgeschiedenis. Wilhelm
Worringer - die later voor de ontwikkeling van de ekspressionistiese kunstteorie zeer
belangrijk werd - noemde ‘abstraktie en inleving’ de twee fundamentele ‘houdingen’
ten opzichte van de kunst; waarbij zijn definitie van ‘inleving’ ten nauwste samenhangt
met de definitie van de ‘traditionele romanvorm’ (Ottwalt) en de ‘aristoteliese
dramatiek’ (Brecht). Ook beide richtingen naast elkaar te stellen is alleen maar schijn:
Reeds Worringer strijdt tegen de kunst van de ‘inleving’ en wordt juist daardoor
belangrijk voor de toentertijd aktuele richtingenstrijd in kunst en literatuur. (Ook
hier zou een uitvoerige geschiedenis noodzakelijk zijn. De teorie van Worringer, de
vernieuwing van de gotiek en - met name - van de oosterse kunst, is enerzijds
regelrecht afkomstig van de weense
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kunsthistorikus Alois Riegel, anderzijds medebepaald door het in de praktijk antivormgevende - aanknopen bij de oosterse kunst, van japan-imitaties tot
negerplastieken. Van hieruit loopt via ‘ekspressionisme’ en ‘nieuwe zakelijkheid’
een - weliswaar niet rechtstreekse, maar ondanks alle omwegen toch na te speuren
- lijn tot aan de nieuwere teorie van het niet-vormgeven.)
In deze ontwikkeling komen ongetwijfeld de groeiende sterkte, het ideologiese
nivo en de aantrekkingskracht van de revolutionaire arbeidersbeweging tot
uitdrukking, speciaal in Duitsland. Terwijl namelijk het ekspressionisme, in de greep
van de revolutionaire golf van direkt na de oorlog (voor een deel reeds door het
revolutionaire verzet van de arbeidersklasse tijdens de imperialistiese oorlog
beïnvloed), het alleen tot een schijnrevolutionaire ‘humanitaire poëzie’ bracht die,
toen de revolutionaire golf wegebde weer in burgerlijkheid verzandde, hebben we
hier te maken met een veel ernstiger poging om zich met de problemen van de
proletariese revolutie te konfronteren. De energiekere en grondigere revolutionaire
opbloei, die volgt op de betrekkelijke stabilisering, die een nieuwe toenadering van
de linkse intellektuelen tot de bourgeoisie (nieuwe zakelijkheid) met zich mee had
gebracht dwingt nu deze schrijvers tot ernstige konfrontaties met de inhouden van
de proletariese revolutie. Aangezien echter deze inhouden bij hen, ondanks een
prijzenswaardige konkretisering, toch nog altijd abstrakt blijven, namelijk direkte
verschijnselen aan de oppervlakte en niet de objektieve drijfveren van de revolutie,
blijft ook hun revolutionaire gezindheid abstrakte predikatie, ‘tendens’. Denk maar
aan Brechts Massnahme, waar de strategies-taktiese problemen van de partij tot
‘etiese problemen’ verkleind worden. Vanuit dit ideologiese (weltanschauliche)
uitgangspunt is een vormgeving van de drijfveren - die worden onderkend - niet
mogelijk. Het is daarom maar al te goed te begrijpen, dat deze schrijvers formeel
aanknopen bij de boven geschetste kreatieve metode en die, naar de veranderde
situatie omgevormd, als iets ‘radikaal’ nieuws
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verkondigen.
Ottwalt's afwijzing van het traditionele erfgoed staat zodoende zowel teoreties als
prakties erg zwak. Zijn zelfbedrog tengevolge van de duistere teoretiese
uitgangspunten is heel duidelijk te zien in het feit, dat hij aan de ene kant niet in de
gaten heeft dat die ‘oom’ wiens dood we moesten afwachten om van hem te erven,
bij onze werkelijke erfenis werkelijk dood is: namelijk het revolutionaire burgerdom.
Aan de andere kant aanvaardt hij de erfenis van een ‘oom’ die voorlopig nog in leven
blijft: namelijk de dekadente bourgeoisie van het imperialistiese tijdperk.

Feiten, totaliteit en vormgeving
Kameraad Ottwalt denkt dat hij het probleem zeer eksakt gesteld heeft als hij zegt
dat de arbeider de realiteit, zelfs in literaire vorm, heel konkreet wil zien, dat hij bij
het alternatief ‘feit of literaire vormgeving’ onvoorwaardelijk kiest voor het feit en
uit praktiese noodzaak moet kiezen. De zaak is jammer genoeg lang niet zo duidelijk
als Ottwalt denkt. Ten eerste is zijn alternatief verkeerd, want hij bedoelt helemaal
niet feit of vormgeving, maar feit of psychologie. Dat ik hier kameraad Ottwalt geen
onrecht doe, bewijst het feit dat hij enkele regels verder Tolstoj gelijk stelt met Jakob
Wassermann; dwz. hij stelt een werkelijke vormgever, die uit het zijn van zijn figuren
hun bewustzijn ontwikkelt, gelijk met een subjektieve idealist voor wie het bewustzijn
het zijn bepaalt. En ook deze verwisseling is niet toevallig, maar een - onuitgesproken,
misschien onbewust - dogma van de richting waartoe Ottwalt behoort. Zo zegt
Tretjakov, die hier zeker ter zake kundig is, ironiespolemies: ‘Wat in een schrijver
wordt gewaardeerd is immers zijn vermogen “in het hart te lezen” (dus psychologies!
G.L.) en niet zijn kennis op het gebied van de kollektivistiese teorie en praktijk’ (dus
Ottwalts feiten). Als daarom Ottwalt in zijn alternatief de dialekties-materialistiese
vorm-
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geving eenvoudig weglaat, behaalt hij een goedkope - alleen iets te vroege overwinning. Het antwoord op zijn alternatief moet luiden: noch het een, noch het
ander; tertium datur: er is nog een derde mogelijkheid!
Ottwalt begaat nog een andere vergissing wanneer hij Marx' opvatting van de
realiteit identificeert met zijn ‘feiten’. Lenin citeert in zijn Hegelstudies10. de volgende
zin van Hegel: ‘Nochtans wordt meteen duidelijk, dat dit een omkeren van de dingen
is, en het inzicht dat de dingen wil nemen zoals ze zijn, hiermee met zichzelf in
tegenspraak komt’. Lenin noemt deze opmerking ‘zeer juist’ en verwijst naar Het
Kapitaal. Daar heeft Marx het erover, ‘dat de dingen zich in hun verschijning vaak
omgekeerd laten zien’ en illustreert dit aan de hand van een reeks aan de ekonomie
van het alledaagse leven ontleende kategorieën (‘feiten, feiten!’) zoals bv. de
‘arbeidskosten’.11. Daarom zegt Lenin: ‘Door het feit dat het denken van het konkrete
opstijgt naar het abstrakte, verwijdert het zich - als het goed is - niet van de waarheid,
maar komt juist dichter bij de waarheid. De abstraktie van de materie, van de
natuurwet, de abstraktie van de waarde enz., in een woord: alle wetenschappelijke
(juiste, serieus te nemen, niet onzinnige) abstrakties weerspiegelen de natuur dieper,
getrouwer, vollediger. Van de levende waarneming naar het abstrakte denken en van
hieruit naar de praktijk, dat is de dialektiese weg om tot kennis van de waarheid te
komen’.12. Wanneer Ottwalt de tussenschakel tussen feit en praktijk, de kennis van
de objektief werkzame dialektiese wetten buiten beschouwing laat en ‘feiten’, dwz.
een in zijn wetmatigheid nog niet gekend oppervlakkig verschijnsel van de
onmiddellijke werkelijkheid zonder de noodzakelijke tussenfasen (Vermittlungen)
aan de praktijk vastknoopt, wordt de praktijk bij hem verminkt tot een louter
‘pragmatisme’. Doordat hij op dezelfde manier de belangrijkste dialektiese
bemiddelingen buiten beschouwing laat, is het gevolg daarvan dat Ottwalt de totaliteit
verwisselt met de som van de ‘feiten’ (in zíjn betekenis). Hij zegt: ‘Het spreekt
vanzelf dat het rechts-
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wezen niet als totaal proces uitgebeeld kan worden. Daarvoor zou men namelijk niets
anders hoeven te doen dan een kompendium van een materialistiese rechtsgeschiedenis
in romanvorm uit te geven’. Natuurlijk heeft niemand deze onzin van hem verlangd.
Volgens zijn eisen zou men prakties nooit over totaliteit kunnen spreken, want een
totaliteit kan hoogstens alleen door encyclopedieën, lexikons enz. verschaft worden.
Ook hier is het standpunt van de marxisten diametraal het tegenovergestelde. Men
hoeft maar te denken aan de definitie die Lenin in ‘Wat te doen’ geeft van het
‘sociaal-demokratiese’ (lees nu: kommunistiese) klassebewustzijn.13. Of aan zijn
uiteenzettingen over het vakbewegingsvraagstuk (1921). ‘Om het objekt werkelijk
te leren kennen, moet men alle kanten, alle verbindingen en bemiddelingen in
ogenschouw nemen en onderzoeken. We zullen dit nooit volledig bereiken, maar de
eis van alzijdigheid behoedt ons voor fouten en voor verstarring’.14. Het is weliswaar
verschrikkelijk, maar hoe dan ook een feit dat kameraad Lenin het bij een zo uitermate
praktiese vraag nodig vond op de basisproblemen van de dialektiek terug te grijpen.
We putten daaruit moed en voegen er nog aan toe, dat Marx en Lenin ons precies de
weg hebben gewezen, hoe we - ondanks de onvolledigheid van onze kennis - deze
eis tot kennis van de totaliteit toch kunnen nakomen. Marx spreekt vaak over het
‘ingrijpend moment’ dat in een dialektiese wederzijdse verhouding objektief aanwezig
en door kennis en praktijk eruit te halen is; Lenin gebruikt herhaaldelijk het mooie
beeld van de ‘schakel’, die men moet aangrijpen om de hele ketting vast te houden
en de hechte overgang naar de volgende schakel van de ketting voor te bereiden. Het
wordt nu dus duidelijk, waarom ik met recht bij Tolstoj (hoewel deze zich, zoals
Ottwalt hem verwijt, in het geheel niet met ‘civiele rechtspraak’ heeft bezig gehouden)
de totaliteit vind en haar bij Ottwalt niet mis vanwege het feit dat hij bijvoorbeeld
geen rekening heeft gehouden met ‘dat en dat besluit’.
Tolstoj heeft namelijk - zoals ik hier met nadruk heb be-
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toogd - voorzover hij het bijzondere van de burgerlijke russiese boerenrevolutie tot
uitdrukking brengt, het rechtswezen uitgebeeld in levende wisselwerking met het
leven van die klassen, waarvoor het als onderdrukkingsapparaat aktief en passief
dienst doet; dwz. ‘het geheel van momenten van de werkelijkheid, dat in de
ontwikkeling van die momenten een noodzakelijkheid blijkt te zijn’. Terwijl bij
Ottwalt juist dit bewegende, bezielende, verbindende en samenvattende principe
ontbreekt. En moet ontbreken. Want zolang Ottwalt bewust-programmaties bij het
‘feit’, dwz. bij de direkt gegeven oppervlakkige berekening blijft staan, moet bij hem
dit ‘geheel van momenten van de werkelijkheid’, dat niet aan de oppervlakte gelegen
is, en niet direkt gegeven is, ontbreken.
Nu is ook duidelijk, waarom Ottwalt gelooft, dat ‘de absoluut overtuigende
behandeling van deze stof (bedoeld is de agrariese krisis) daarom noodzakelijk de
traditionele romanvorm moet vernietigen’. Ottwalt's voorbeeld is goed, want het
illustreert zo goed als iedere romanstof. Hij betoogt dat aangezien vooral ‘de
internationale opgave van de landbouw’ beschreven moet worden, dit onmogelijk
kan gebeuren aan de hand van de wederzijdse betrekkingen van mensen en figuren
van een roman. Men kan misschien een oudfriese boer ‘individueel verbinden’ met
de direkteur van het kaliumsyndikaat, maar de kompositie zou eenvoudigweg idioot
worden, als nu ook nog de manager van het canadese tarwepool erbij gehaald moet
worden. Zoals Ottwalt de vraag stelt heeft hij ongetwijfeld gelijk. (Denk bijv. aan
werken van Ehrenburg.) Maar de probleemstelling zelf is fout. Hieraan ligt de reeds
aangetoonde verwisseling van totaliteit met som van ‘feiten’ ten grondslag. En iedere
vormgevende ‘traditionele’ romanschrijver (een Gorki, een Panferov) zou Ottwalt
dit antwoord kunnen geven: maar beste kollega, waarvoor heb ik dan de direkteur
van het kaliumsyndikaat nodig en zeker waarvoor de manager van het tarwepool?
Ik (Gorki) heb de uitbuiting en de onderdrukking van de russiese arbeiders én hun
beginnend protest
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daarentegen traditioneel uitgebeeld en vond het volledig overbodig de fabrikanten,
de raad van toezicht, de grondbezitter, de minister van binnenlandse zaken en de
Tsaar erbij de betrekken. Ik vond dat de uitbuiting in de fabriek uitgebeeld kon
worden, en tegelijk met de uitgebeelde uitbuiting de ontwikkelingsfase van het
russiese kapitalisme in die tijd, en ik vond ook dat in de represailles van de politie
de hele struktuur en de hele gemeenheid van het absolutisme tot uitdrukking kwam
enz. Of: ik (Panferov) heb het ontstaan van het agraries kollektief in een dorp
uitgebeeld, dwz. het proces en niet alleen het resultaat, en ik vond het overbodig
direkt een zitting van het politburo, een vergadering in het volkskommissariaat voor
landbouw erin op te nemen. Ik vond dat als ik die maatschappelijke krachten die in
dorp en stad voor en tegen de kollektivering vechten, werkelijk volledig uitbeeld,
als ik dus het ‘geheel van momenten van de werkelijkheid’ vat in mijn uitbeelding,
dan heb ik in een fragment van de werkelijkheid de werkelijke drijfveren van de
totale ontwikkeling en daarmee hun totale ontwikkeling zelf uitgebeeld. Want ook
Lenin zegt herhaaldelijk dat Hegel gelijk heeft, wanneer hij de dialektiek beschrijft
als een ‘cirkel, die uit cirkels bestaat’.15. Ik kan natuurlijk niet weten, wat de kameraden
Panferov en Gorki in een werkelijk gesprek Ottwalt zouden antwoorden. Maar het
is duidelijk dat hun schrijverspraktijk hem dit antwoord geeft. En wanneer ik nu
noodgedwongen enigszins omstandig - altans de belangrijkste foutieve
vooronderstellingen en probleemstellingen van kameraad Ottwalt enigszins ontward
heb, wil ik nogmaals de slotwoorden van mijn artikel onderstrepen: ‘Deze strijd tegen
Ottwalt's kreatieve metode is geen strijd tegen Ottwalt. Integendeel: een strijd om
Ottwalt, een poging om voor de intellektueel die eerlijk toenadering tot het proletariaat
zoekt, de weg naar de arbeidersklasse te vergemakkelijken’. Deze weg kan alleen
gaan via een zich eigen maken van het dialekties-materialisme, van het
marxisme-leninisme. Op grond van het marxisme-leninisme zijn kameraadschappelijke
dis-
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kussies over de verschillende kreatieve metoden noodzakelijk en nuttig. Toch moet
- in alle vriendschap, maar zeer beslist - gezegd worden, dat de
proletaries-revolutionaire beweging van de literatuur er niet bij gebaat kan zijn, het
teoreties nivo dat ze met zoveel moeite heeft opgebouwd op te geven, omdat enkele
kameraden, al zijn ze nog zo begaafd, uit haar nood (uit de smalheid van haar
klassenbasis) een deugd (een kreatieve metode en een literatuurteorie) maken en die
aan de proletaries-revolutionaire beweging van de literatuur willen opdringen.

Eindnoten:
1. De elementenleer van Ernst Mach (1834-1910): positivistiese tendens om het gebied van de
wetenschap tot het enige te verklaren waaraan realiteit kan worden toegekend. Het kan worden
samengevat als: de poging om de wereld als som van feiten en tegelijk de feiten als het wezen
van de werkelijkheid te verklaren. Cf. Jürgen Habermas: Erkenntnis und Interesse, Suhrkamp
1968, p. 91-115. (Vert.)
2. Karl Marx: Grundrise der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin (Dietz) 1953, p. 31 (In deze
bundel p. 125).
3. Bertolt Brecht, Schriften zum Theater, Bibliothek Suhrkamp, 1960, 19/20. (Vert.)
4. Vgl. Karl Marx/Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie, p. 583-Feuerbachthesen. (Vert.)
5. Ik voel me des te meer verplicht scherp tegen deze fout op te treden, daar hij - natuurlijk van
filosofies andere uitgangspunten uitgaande - ook in mijn boek Geschichte und Klassenbewusstsein
(1923) een rol speelt. Mijn foutieve opvatting van toen kwam uit dezelfde sociale oorzaak voort
als de fouten van Ottwalt nu: gebrekkige kontakten met de revolutionaire arbeidersbeweging
en derhalve starheid in metode: uit de materialistiese dialektiek wegzakken in idealisme of
mechanisme (of in beide).
6. Lenin: Werke, Bd. 21, 1960, p. 31 e.v.
7. Lenin: Über Kultur und Kunst, p. 375.
8. Lenin: Über Kultur und Kunst, p. 375. (Tegen een dergelijke ahistoriese opvatting van een
totaal nieuwe proletariese kunst, zie ook Trotzki, Literatur und Revolution, p. 13 en 157 e.v.
Vert.)
9. Slechts enkele woorden over datgene wat kameraad Ottwalt zegt over de rol van de wetenschap.
Voor de grote vertegenwoordigers van de vormgeving was het iets vanzelfsprekends om de
hoogste resultaten van de wetenschap van hun tijd in hun werken vorm te geven (Fielding,
Goethe, Balzac enz.) Juist in de tijd van Zola maar ook bij hem zelf, begint de wetenschap een
niet-organies bestanddeel van de literatuur te worden. Ottwalt's voorbeeld, nl. De spoken van
Ibsen laat dit heel duidelijk zien: de erfenisteorie wordt, wat haar inhoud betreft, op een hoogst
dubieuze manier overgenomen en vervolgens formeel gemytologiseerd om een in de
werkelijkheid niet bestaand mechanies fatalisme uit te drukken.
10. Lenin: Aus dem philosophischen Nachlass, Exzerpte und Randglossen, Dietz, Berlin 1954, p.
161.
11. Das Kapital I, p. 473.
12. Lenin: Aus dem philosophischen Nachlass, p. 89.
13. Lenin: Ausgewählte Werke in zwei Bänden, 1946, Bd. I, p. 231.
14. Lenin: Uber die Gewerkschaftsbewegung 1895-1923, Berlin 1959, p. 1088.
15. Ik verwijs hier alleen naar Gorki en Panferov als twee belangrijke voorbeelden (zonder ze
daarbij op een of andere manier te willen vergelijken), daar ze een soortgelijke kreatieve metode
gebruiken. Ik nam aan dat deze voorbeelden allen bekend zijn. Op een lomp oordeel, zoals dit,
dat Panferov ‘de gigantiese werkelijkheid verlaagt, romanties heroïseert’, was ik niet voorbereid.
Ik citeer dit oordeel dan ook zonder kommentaar.
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diskussie over het realisme
Met nummer 9 van het jaar 1937 werd in het emigranten-tijdschrift Das Wort door
een artikel van Klaus Mann over Gottfried Benn en een artikel van Alfred Kurella
een diskussie ontketend over het expressionisme, waaraan 15 schrijvers,
literatuurteoretici en beeldende kunstenaars deelnamen; naast de twee genoemden
o.a. Georg Lukács, Ernst Bloch, Béla Balázs. De diskussie is nu niet meer zozeer
belangrijk om de waardebepaling van het expressionisme, alswel om de nieuwe
verhouding (bij de marxisten) tov. de literaire nalatenschap, en vooral om de definitie
van het realisme. De diskussie dateert al van vroeger, was in feite al op gang gebracht
door het artikel van Lukács: ‘Grösse und Verfall’ des Expressionismus, dat 1934 in
Nr. I van de Internationale Literatur in Moskou was verschenen. Het meningsverschil
in Das Wort moet ook gezien worden in verband met de realisme-diskussies in de
jaren 1936-1938 in de Sovjet-Unie. De realisme-strijd ging uit boven louter een
literaire onenigheid tussen Brecht en Lukács; hun opvattingen bestreken een
diskussieterrein waarop de wezenlike problemen van de ontwikkeling van de
socialistiese literatuur aan de orde kwamen. Het realisme waarom het hier ging was
niet een stijlrichting maar een metodies probleem, nl. hoe een literatuur en kunst
eruit zouden moeten zien om de belangen van de revolutionaire arbeidersklasse te
steunen. De teoreties estetiese diskussie heeft zijn wortels in beider verschillende
politieke opvattingen; hun debat over het realisme moet men dus zien in het licht van
hun houding ten opzichte van de problemen van de strijd tegen het fascisme en de
proletariese revolutie. Voor een nadere uiteenzetting van deze polemiek zij verwezen
naar het artikel van Werner Mittenzwei in Das Argument. De artikelen van

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

193
Lukács zijn, deels omgewerkt, verzameld in de bundel Probleme des Realismus
(Aufbau-Verlag, 1955).
Notities over een realistiese schrijfwijze (1940) kan gelden als een poging van
Brecht om de ideeën die ontwikkeld waren in de realisme-diskussie samen te vatten.
Brecht's afwijzing van Lukács' realismebegrip komt niet voort uit een rechtvaardiging
van het formalisme maar uit de afwijzing van een formalistiese literatuurbeschouwing
- het realisme van Lukács werd aan een utopies demokratie-ideaal ondergeschikt
gemaakt, waardoor hij tot formalistiese, aan het verleden ontleende kriteria kwam.
Brecht werd wanhopig over Lukács' definitie, zoals hij vorm en techniek zonder meer
verwisselde.
Hij heeft het opstel geschreven, zoals hij zelf zegt ‘omdat ik de indruk heb, dat we
de realistiese schrijfwijze, die we nodig hebben in de strijd tegen Hitler, al te formeel
bepalen, zodat het gevaar bestaat dat we ons voor het front van de vijand in een
ruzie om vormen verwikkelen’. Brecht ondersteunde het parool, de kulturele
nalatenschap dienstbaar te maken aan de politieke strijd tegen het fascisme (vergelijk
Benjamin: Das Kunstwerk...). Brecht heeft zijn Lukács-polemieken niet gepubliceerd.
Als mede-uitgever van Das Wort stelde hij zelfs voor de debatten af te breken,
voornamelik om politieke redenen: hij vreesde dat de diskussie een hinderpaal zou
worden voor een antifascisties platform binnen de volksfrontpolitiek. Hoe zijn estetiese
oordelen gedragen werden door politieke noodzaak, formuleerde Brecht in 1938
aldus: ‘Voor literaire vormen moet men vragen naar de realiteit, niet naar de estetiek,
ook niet naar die van het realisme. De waarheid kan op velerlei wijzen verzwegen
en op velerlei wijzen gezegd worden. Wij leiden onze estetiek zoals ook onze moraliteit
af uit de behoeften van onze strijd.’
Een uitgebreide bibliografie van de werken van en over Brecht is te vinden in het
boek van Marianne Kesting: Bertolt Brecht (Rowohlts Monographien, 1959).
Belangrijk zijn

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

194
in dit verband de artikelen van Werner Mittenzwei: Marxismus und Realismus, Die
Brecht-Lukács-Debatte (Das Argument 46, 1968) en het artikel van Günter Frank
(in: Kürbiskern 4/68) dat handelt over de Brechtreceptie als voorbeeld van de praktijk
van de kultuurindustrie. Een schema van Brecht's teoretiese genealogie vindt men
in de dissertatie van Heinz Schaefer: Der Hegelianismus der Bert Brecht'schen
Verfremdungstechnik in Abhängigkeit von ihren marxistischen Grundlagen (Stuttgart,
1957).
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bertolt brecht
notities over een realistiese schrijfwijze*
1. Realisme en techniek
Vergeleken met de literatuur staan de andere kunsten, zoals de muziek en de beeldende
kunsten, vrijer en natuurlijker tegenover hun techniek. Musici en schilders bespreken
graag hun techniek, ontwikkelen een vakterminologie, eisen een vakopleiding, enz.
Schrijvers zijn daarin veel geremder en geheimzinniger; zelfs als ze ten opzichte van
veel dingen al een echte realistische houding hebben aangenomen, houden ze er nog
steeds niet van hun eigen techniek te bespreken. Ofschoon schrijvers gewoonlijk
onder ‘kunst’ iets verstaan, dat heel bepaald, zelfs al te bepaald en begrensd is (‘Dat
is toch geen kunst’, ‘In de kunst is dat allemaal anders’ enz.), is dit gebied, hoe
vreemd aan andere gebieden het ook pretendeert te zijn, hoezeer het er zich ook van
meent te onderscheiden, zelf toch tamelijk vaag en onbepaald.
Het zou veel nuttiger zijn het begrip ‘kunst’ niet te beperkt op te vatten. Men zou
voor de definitie ervan rustig kunsten als de kunst van het opereren, van het
onderwijzen, van het bouwen van machines en van het vliegen erbij moeten betrekken.
Op die manier zou men minder kans lopen over iets met de naam ‘domein van de
kunst’ te leuteren, over iets heel beperkts, over iets dat zeer strenge, zij het zeer vage
leerstellingen mogelijk maakt. Dit en dat behoort volgens dergelijke leerstellingen
tot het domein van de kunst, en dit en dat niet. De kunst heeft haar eigen gebied. Ze

*

Uit: Schriften zur Literatur und Kunst 2, Suhrkamp Verlag, 1967, p. 173-204. (Werke XIX,
pg. 344-373). Oorspr. titel: Notizen über realistische Schreibweise. Vert. K.L. van der Leeuw.
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wordt met zoveel in verband gebracht, zonder hetwelk ze naar men aanneemt geen
kunst is. Van kunst is bijvoorbeeld sprake, als een geschrift in al zijn lezers dezelfde
emotie oproept; als niet alle lezers (onverschillig tot welke klasse ze behoren) gelijk,
dat wil zeggen op dezelfde wijze en even sterk op een werk reageren, dan is het dus
geen kunst. Waar de wetenschap toegang heeft, heeft de kunst geen toegang.
Tegenover de wetenschap hoeft ze zich niet te verantwoorden. Slechts op bepaalde
gebieden toegepast is kunnen ‘kunst’, en wat er ook verder in de wereld mag
veranderen, deze gebieden blijven dezelfde. De ‘kunst’ is gewoon verplicht slechts
dingen te behandelen, die onveranderlijk, ‘eeuwig’ zijn. De veranderlijke driften van
de mens zijn het niet waard door de kunst te worden behandeld. Op het toneel bestaat
de kunst van de toneelspeler erin de toeschouwer zover te brengen, dat hij zich
identificeert; wil de toneelspeler iets anders, dan mag wat hij doet van nog zoveel
kunnen getuigen, het is toch geen ‘kunst’, enz. enz.
Niet dat schrijvers in hun kunst niet ook bewust techniek gebruiken, maar het is
een van andere technieken op eigenaardige wijze afgezonderde, niet communiceerbare
techniek, en ze is van strikt persoonlijke aard, is zogenaamd of ook werkelijk niet
overdraagbaar, is persoonlijke stijl, zodat een andere schrijver die een nieuwe wijze
van weergeven overneemt, meteen als onorigineel wordt gebrandmerkt. Over de
bouw van een roman of een toneelstuk op zo technische wijze te spreken als over de
bouw van een brug is volgens die opvatting even absurd, als te spreken over de bouw
van een paard (waartoe overigens de wetenschap onder bepaalde omstandigheden
bereid zou zijn). Kortom, er schuilt iets geheimzinnigs in de relatie van de literaire
kunstenaar tot zijn techniek.

2
Het bijgeloof van de kunstenaar is een interessant rudimen-
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tair overblijfsel in onze wetenschappelijke tijd. Nu is de wetenschap zelf lang niet
zo vrij van bijgeloof als ze beweert te zijn. Waar haar kennis niet toereikend is,
ontstaat haar geloof, en dat is altijd een bijgeloof. Ook is ze te nauw gebonden aan
een klasse, die alleen op zeer bepaalde gebieden van kennis profiteert, op andere
echter van onwetendheid. De kunst heeft zich echter in zulke mate van het recht op
bijgeloof meester gemaakt en zich met zo'n dikke muur van bijgelovige mist omgeven,
dat het blijft verbazen. De wetenschap is op die gebieden, waarop ze bijgeloof mag
en moet bestrijden, geweken voor de kunst en beschouwt (zonder haar middelen en
methoden) de kunst als toevluchtsoord voor alle illusies, waarvan de noodzaak haar
in het licht van onze maatschappij-orde vagelijk duidelijk is. De wetenschap echter,
die zich op het gebied zelf van de kunst heeft gevestigd, heeft zich gevestigd op een
gebied waar de klasse die haar onderhoudt, van bijgeloof en niet van kennis profiteert.
De kunstenaars zelf hebben, zoals gezegd, van wetenschap een afschuw, die bij tijd
en wijle de vorm van ‘schuwe’ eerbied aanneemt. Het oude beeld te Saïs, dat volgens
de mythe door de priesters voor het oog van de ‘stervelingen’ verborgen werd
gehouden, moet zonder twijfel een realistisch kunstwerk zijn geweest. Gewoonlijk
is de kunstenaar bang zijn oorspronkelijkheid te verliezen door met de wetenschap
in aanraking te komen. Zou hij deze oorspronkelijkheid onderzoeken, dan zou hij
merken dat ze een zeer aardse zaak is, en als hij de plaats waar het iets is ontsprongen
onder ogen kreeg, zou die hem allerminst bevallen. De eeuwigheid van zijn gevoelens
is maar enkele tientallen jaren oud, en veel van zijn ‘duizenden jaren oude driften’
heeft de schoolmeester hem met de stok ingeranseld. Door hem spreekt niet zozeer
de stem van zijn God, maar meer die van enige uitbuiters, dus misschien toch die
van zijn God. Het ‘heilig ontzag’ waarmee de schrijver weigert de herkomst van zijn
ideeën en gevoelens te bekijken, wordt begrijpelijk als men ze blootlegt, en zijn
bezorgdheid dat hij misschien niet meer zal kunnen dichten
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als hij ‘teveel weet’ is niet helemaal ongegrond, want het is veel moeilijker leugens
waarin men zelf niet meer gelooft, voor anderen geloofwaardig te maken. De (in
iedere krant te vinden) stelling is, dat de kunstenaar het best uit het onbewuste kan
scheppen. Nu is het niet onmogelijk dat de kunstenaar van onze tijd, als hij zijn
verstand uitschakelt of tot het zuiver technische beperkt, nu en dan enkele waarheden
te berde brengt, dat werpt dan een helder licht op zijn verstand. En het is geen
bijzonder gunstig teken voor een maatschappij-orde, als alleen onmondigen en
benevelden de waarheid zeggen of althans bereid zijn te zeggen. Het vervelende is
alleen, dat de kunstenaar uit zijn onbewuste meestal ook alleen maar dwalingen en
leugens schept. Hij schept er namelijk uit, wat hem werd ingepompt, en ook al heeft
het scheppen onbewust plaats, het inpompen was meestal zeer bewust. De
voorstanders van de theorie van het onbewuste wijzen er triomfantelijk op, dat kunst
niet kan ‘worden uitgerekend’, niet langs mechanische weg aan de konstruktietafel
kan worden vervaardigd. Dat is een triviale waarheid: Elk natuurlijk denken bevat
een element van spel en heeft tal van relaties, is vloeiend, emotioneel en vluchtig.
Er vinden hier inderdaad veel onbewuste bewerkingen plaats. Maar dat bedoelen de
theoretici van het ‘terug naar het onbewuste’ niet. Ze raden botweg af het verstand
te gebruiken en wijzen op de rijke schat aan onbewuste kennis, die beslist rijker moet
zijn dan het jammerlijke hoopje bewuste kennis dat ze hebben georganiseerd. Het is
de oude, aan de slecht gevoeden (door wie echter de clericalen worden gevoed)
gerichte clericale these, dat ze toch worden gevoed door de vader, zelfs als of juist
als ze niet denken. De wetenschap zelf heeft overigens in bepaalde perioden eveneens
een ‘heilig ontzag’ gekoesterd, toen ze, naar haar huidige opvatting, nog geen
wetenschap was. Men kan nalezen hoe groot dit ontzag was bij de eerste anatomen;
nog lang nadat ze geen ontzag meer hadden voor God, hadden ze het nog voor de
politie. Nu kan er nauwelijks aan worden getwijfeld, dat er zoiets bestaat als
produktivi-
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teitskrisissen, die in een of ander verband staan met wetenschappelijke bezigheden
bij kunstenaars. Een aantal lyrici heeft in onze tijd het zingen verleerd, toen ze Das
Kapital lazen. En reeds Schiller en Goethe hadden hun wetenschappelijke perioden,
waarin de artistieke stroom ‘trager vloeide’. De aanraking met de wetenschap riep
in die gevallen echter alleen krisissen op, voor zover daardoor een aanraking met de
werkelijkheid tot stand kwam. Onze lyrici verloren hun stem niet zozeer doordat ze
het boek Das Kapital, als wel doordat ze het kapitaal zelf onder ogen kregen. En de
krisis bewijst niet hoe onafhankelijk de kunst is van de werkelijkheid, maar juist hoe
afhankelijk ze ervan is. Onze kunstenaars zien (en tonen) in hun klasse niet meer
wat ze niet is, en ze zien (en tonen) helemaal niets meer. Hun ogen zijn geen
mikroskopen, waardoor men alles ziet wat eronder wordt gelegd, maar alleen bepaalde
dingen of niets. Deze zieners raken makkelijk in paniek, in angst dat hun objekt op
de bodem van de mikroskoop heeft gelegen in plaats van eronder. Het vermoede en
vaak gerealiseerde gevaar ligt in de sprong van de ene klasse naar de andere. De
schrijver die de ene klasse voor de andere verwisselt, komt niet uit een niets tot een
iets, maar uit een iets tot een ander iets. Hij komt gevormd, zelfs volleerd in de
uitdrukkingsmiddelen van een klasse, tot wier vijanden hij van nu af aan wil gaan
behoren. Hij heeft haar kunsten, ook de slechte, geleerd, hij is een meester in het
bevredigen van haar ondeugden. Het valt hem gemakkelijk te bewijzen dat twee maal
twee vijf is; nu heeft hij daaraan geen behoefte meer, maar hoe bewijst men dat twee
maal twee vier is? En hij heeft zelfs eigenlijk, zoals Lenin zegt, altijd moeten bewijzen
dat twee maal twee schoenborstel is! Niet slechts in zijn gedachten, ook in zijn
gevoelens ontstaat een enorme chaos. Hij weet, dat hij het onnatuurlijke heeft
vertegenwoordigd, maar dat was iets natuurlijks voor hem. Voortaan is hem dat
natuurlijk onnatuurlijk. Voelt hij woede, dan moet hij nagaan of woede daar op zijn
plaats is, zijn medelijden, zijn voorstelling van rechtvaardigheid, vrijheid, soli-

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

200
dariteit, moet hij met wantrouwen bekijken, met argwaan al zijn impulsen. Zijn
situatie wordt eerder moeilijker dan makkelijker, doordat de nieuwe wereld niet
volledig anders is dan de oude. In zekere zin is het dezelfde wereld, waarin beide
klassen leven. Bepaalde gewaarwordingen en gedachten zijn alleen verkeerd in de
oude wereld, niet zomaar eenvoudig afwezig. Voor deze lieden is het ogenblik waarop
de mist voor hun ogen optrekt misschien (ook dat beslist niet altijd) het moment
waarop ze het beste zien, maar nauwelijks het moment waarop ze het beste kunnen
laten zien. Keren we terug naar de kunstenaars, wier pen of penseel door nog
onbekende machten wordt geleid. We weten, dat onze beste schilders niet slechts
niet ontevreden zijn, als hun schilderijen niet op de afgebeelde werkelijkheid lijken,
maar zelfs ontevreden zijn, zolang ze dat wèl doen. Ze hebben het gevoel, dat ze
meer moeten leveren dan alleen maar afbeeldingen. Het ding valt voor hen uiteen in
twee dingen, een ding dat voorhanden is en een ding dat moet worden geschapen,
een zichtbaar ding en een ding dat zichtbaar gemaakt moet worden; er is iets, en er
schuilt iets achter. Hier spoken nog de oerbeelden, de ideeën van Plato rond, die
Bacon sekulariseerde in zijn idola's. De moderne wetenschap ontwikkelde zich aan
de hand van de kritiek van de ideeën, die door haar werden behandeld als door mensen
vervaardigde afbeeldingen. Van de kunst kan men aannemen, dat aan ieder nieuw
optisch gebruik van een ding, een algemeen maatschappelijk gebruik beantwoordde,
dat ervan werd gemaakt.
Achter de dingen school inderdaad van alles. Niet slechts processen als de
elektrische of mikrobiologische, waarvan de wetmatigheden moesten worden
opgespoord, voor men de dingen kon hanteren, maar ook sociale processen, niet
minder bepalend voor de beïnvloedbaarheid van dingen. De onrust van de kunstenaars
was begrijpelijk. Toch wordt het bewustzijn van de kunstenaars nog vaak door veel
oudere, primitievere voorstellingen bepaald. Er bestaan scheppings-voorstellingen
die herinneren aan die, welke Levy Brühl bij
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de primitieven aantreft; er worden werelden geschapen in de ‘verbeelding’, ‘de
werelden van de kunstenaar’, en daarin wordt ‘geleefd’. Vijanden moeten worden
gedood, doordat men afbeeldingen van hen beschiet. Deze voorstellingen zijn
natuurlijk op bijna onontwarbare wijze met latere verstrengeld. De eerste beeldende
kunstwerken moeten revolutionaire kenmerken hebben gehad. Niet slechts zegevierde
hier de door arbeid verworven vastheid van hand, in zekere zin vormen ze dokumenten
van het primitieve atheïsme (ondanks alle beweringen van de opgravers), te midden
van het ‘geschapene’ begon de mens te scheppen, de goden konden toch wat meer
worden gemist, en is niet begrepen, wat kan worden vervaardigd? (Op z'n laatst met
de eerste priester treedt reeds de eerste atheïst op: iemand die god aan zich dienstbaar
maakt.) We zijn bij de primitieven en de priesters aangekomen, maar dat moeten we
wel, als we de voorstellingen van onze kunstenaars onderzoeken, van deze priesters
van de kunst (waaronder tamelijk atheïstische). De gebruikelijke tegenwerping tegen
het beoefenen van wetenschap, of liever gezegd tegen de eis, dat kunstenaars op hun
manier even nuttige afbeeldingen van de werkelijkheid moeten geven als de mannen
van de wetenschap, is, ‘dat de wereld dan zo kaal wordt’. Ze wordt echter in
werkelijkheid niet kaler, dan ze in werkelijkheid is. Maar ze is nu eenmaal kaal. Hier
wordt de flauwe kul van degenen, die haar leegroven, het best zichtbaar. Wil de mens
in een ‘kale’ (leeggeroofde) wereld kunnen leven, dan moet hij worden omgevormd.
De kunst moet hem aanpassen aan de wereld, die niet mag worden omgevormd. Hier
is de wereld, daar is de mens, hij bevindt zich niet eigenlijk in haar, ze is al gekocht,
men kan zich slechts een plaatsje huren, tot wederopzeggens toe. Nodig zijn
afbeeldingen van de mens, en wel van de mens zonder wereld, afbeeldingen van de
wereld die het mogelijk maken haar te hanteren heeft men niet nodig.
De produktiviteitskrisis van de kunstenaars die beginnen deel te nemen aan de
verandering van de wereld, is een be-
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geleidend verschijnsel van de onteigeningsdaad, die hier op geweldige schaal
plaatsvindt, vernielingen zijn niet te vermijden, en ze leveren hun geld op. De
onbevreesde blik van een nieuwe kunst valt ook op het vernietigde.

3. Realisme en techniek (vervolg)
We kunnen slechts tot een vrije uiteenzetting over techniek, tot een natuurlijke
houding tegenover techniek komen, als we ons de nieuwe maatschappelijke functie
realiseren, die de schrijver heeft als hij realistisch, dwz. bewust beïnvloed door de
realiteit en de realiteit bewust beïnvloedend, wil schrijven. Bezien we de gangbare
techniek, vooral de pseudo-realistische, dan merken we, dat die buitengewoon
achtergebleven, verkommerd is, in overeenstemming met de oude functie. Slechts
zeer weinige van onze ‘realisten’ hebben bijvoorbeeld kennis genomen van de
ontwikkeling van de opvattingen over de menselijke psyche in de tegenwoordige
wetenschap en praktijk. Ze houden nog altijd vast aan een introspectieve psychologie,
een psychologie zonder experimenten, een psychologie zonder ontwikkeling, enz.
Niet dat hun beschrijvingen van mensen voor de psycholoog niet interessant zouden
zijn, maar men moet ook wel psycholoog zijn, om er enig nut (mensenkennis) aan
te ontlenen. De zin ‘Een hoek, gezien vanuit een temperament’ betekent eigenlijk
‘Een temperament, gezien vanuit een hoek’. Deze mensen beschrijven zichzelf en
niets dan zichzelf. Om tot hun uitspraken over mensen te komen onderwerpen ze
zichzelf, elk zijn eigen proefdier, aan denkbeeldige experimenten. Daar ze bereid
zijn alles te doen om te maken dat de lezer zich in hun figuren inleeft, van het lukken
van welke operatie volgens hen de hele kunstwaarde van hun werk afhangt, beperken
ze steeds de te beschrijven figuur dusdanig, dat identificatie van ‘elke’ lezer mogelijk
moet zijn. Niet slechts door alle klassen heen, ook door alle eeuwen heen lijken hun
mensen op elkaar, zodat ze geen enkele
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gelaagdheid, noch echte tegenstellingen in zich bevatten, en dat is veel erger dan dat
De bello gallico ook op de schrijfmachine geschreven had kunnen zijn, gesteld dat
die voorhanden was geweest. Deze techniek van beschouwen en weergeven van
mensen is volkomen primitief, en de mensenkennis van de schrijvers is dan ook
duidelijk infantiel: Ze is nog niet voldoende om een auto te verkopen. De primitiviteit
van hun figuren, hun armoede aan reacties, sjabloon-achtigheid, onveranderlijkheid
zou hun alleen al dwingen tot beperkingen bij alles. Alle processen verlopen gebrekkig
en schematisch. Overal wordt werkelijke rijkdom vervangen door nuances en
abnormaliteiten. Dit merkt men bij het lezen van deze romans overigens niet zonder
meer, aangezien ze in zich gesloten schijnen, zorgen voor de constructie van een
eigen wereld die natuurlijk wel enige innerlijke logica pleegt te bezitten: Als alles
gereduceerd en verminkt wordt, als primitiviteit konsekwent wordt doorgevoerd,
krijgt men weer de indruk van logica. (Vormt men voor een detective-roman bijv.
een primitieve detective, dan moet ook de misdadiger primitief zijn, enz.) Neemt
men echter afzonderlijke kenmerken, delen, figuren en handelingen van figuren, en
konfronteert die met de werkelijke wereld, dan ziet men meteen hoe ontoereikend
en hoe arm deze konstrukties zijn. Natuurlijk wordt zo'n onderneming door de
betreffende esthetica als barbaars en bekrompen afgewezen; men moet het ding als
geheel bekijken, zich op het standpunt van de kunstenaar stellen, enz. Dit voorschrift
moet ons natuurlijk alleen maar beletten ons gezonde verstand, onze eigen
levenservaring te gebruiken, die bij veel problemen misschien tekort schieten, maar
hiervoor ruimschoots voldoende zijn. Men moet ook niet denken, dat bepaalde
moeilijke romans met beschrijvingen van gekompliceerde karakters deze
verbazingwekkende primitiviteit niet vertonen. Bij deze schrijvers krijgen we zeer
ingewikkelde psychische konstellaties voorgeschoteld, maar er is in de verste verte
geen kausaliteit te bekennen, het zijn van de buitenwereld afgesneden karakters. We
stuiten ook op gekompliceerde processen,
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maar deze verlopen eveneens zonder oorzaken. We hebben hier te maken met een
hoogontwikkelde, maar onvruchtbare techniek. Hoe zou men nu een techniek kunnen
opbouwen? Geenszins door wat men als techniek aantreft volledig te negeren, alleen
omdat ze primitief of steriel is. Primitiviteit en steriliteit zijn niet van begin af aan
aanwezig. De oude techniek (die men terugvindt in het sjabloon) is eens in staat
geweest bepaalde maatschappelijke functies te vervullen; ze is echter niet meer in
staat nieuwe functies te vervullen; de nieuwe functies zijn echter vermengd met de
oude, en het is dringend noodzakelijk dat we de verouderde techniek bestuderen. De
nieuwere, steriele, geïsoleerde techniek, die geen gezonde wisselwerking met de
buitenwereld heeft, brengt, als men haar tegelijk met de nieuwe functies bestudeert,
ook weer heel wat op. We komen dichter bij het probleem van het kulturele erfgoed.

4
Als men literaire modellen voorstelt, moet men zich de moeite geven zeer konkreet
te worden. Men moet dan spreken tot technici, en dat moet men als technicus doen.
Het is heel moeilijk de techniek (het formuleren, ‘zien’, komponeren enz.) van de
desbetreffende ‘inhoud’ te isoleren: het voorbeeld ziet immers een andere wereld,
behalve dat het die anders ziet. Het is natuurlijk niet voldoende om alleen maar aan
te tonen, dat een bepaalde historische periode in het als model genomen kunstwerk
goed wordt weergegeven. Met dezelfde spiegel kan men in de literatuur geen andere
perioden spiegelen, zoals men in één en dezelfde spiegel verschillende hoofden en
bovendien nog tafels en wolken kan spiegelen. Het is ook niet voldoende, als men
laat zien, dat de middelen van weergave in overeenstemming zijn met de technische
maatstaven van de betreffende periode. Dat zegt over de gezochte literaire techniek
alleen maar, dat ze moet beantwoorden aan de technische maat-
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staven van onze tijd, wat een vrome wens blijft. Een vrome wens blijft het ook, als
we eisen dat onze werken de maatschappelijke behoeften van de klasse die we
vertegenwoordigen ‘evengoed’ zullen dienen, als de werken van onze voorbeelden
de hunne hebben gediend. Na dergelijke voor de geschiedenis van de literatuur
oneindig waardevolle wenken zijn we hoogstens zover gekomen, dat we eraan
twijfelen of we iets van de techniek van onze voorbeelden kunnen gebruiken, daar
deze immers zo nauw samenhangen met de inhouden, technieken en maatschappelijke
doeleinden van andere perioden. Balzac schreef in dat geval in een wereld, die zeer
sterk van de onze verschilde, met middelen van waarneming en weergave, die
geenszins voldoen aan onze technische maatstaven (bij de fabricage, biologie,
economie, enz.) en voor een klasse, die juist begon de Code Napoléon te benutten.
Natuurlijk, om op de techniek te komen, is onze techniek historisch gegroeid, een
verzameling van kennis en praktijk van vele eeuwen, dwz. veel van de vroegere
techniek leeft nog in onze techniek, ze is een voortzetting, zij het geen rechtlijnige,
zij het geen optelling zonder meer. Er zijn dus in Balzac, ook in Balzac, technische
elementen die we kunnen gebruiken. Door een konfrontatie van zijn wereld, klasse,
van de technische maatstaven van zijn tijd, met onze wereld, onze klasse en onze
technische maatstaven krijgen we waardevolle criteria, maar dan moet beslist het
hoe van zijn werkwijze worden getoond, dus hoe hij zag en beschreef, welke andere
methoden hij gebruikte dan anderen (bij de karakterisering van zijn personen, bij het
vergaren van zijn materiaal, bij het uiteenzetten van zijn kennis, bij de kompositie
van zijn verhaal, enz. enz.) Het gevaarlijkste is natuurlijk om maar van één model
te spreken. Afgezien van het feit, dat zo'n model dat alleen wordt gepropageerd,
helemaal geen werkelijk reliëf krijgt, is één voorbeeld op zich in geen geval
voldoende. Gaat men ervan uit, dat het technische van de inhoud gescheiden kan
worden (en dat doet men, zodra men voorbeelden uit andere perioden aanbeveelt),
dan moet dit
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scheidingsproces ook bij hedendaagse werken lukken. En dan is werkelijk niet in te
zien, waarom we een hedendaagse schrijftechniek, voor zover ze verbonden is met
de technische maatstaven van onze tijd, niet met minstens evenveel vrucht zouden
kunnen bestuderen als de techniek van vroegere tijdperken. Natuurlijk is daarbij het
aanleggen van bovengenoemde criteria eveneens beslist nodig. Het is zonder meer
te verwachten, dat stoommachine, mikroskoop, dynamo, enz., olietrust,
Rockefeller-Instituut, Paramount-film, enz., hun pendanten hebben in de literaire
techniek, welke evenmin als al deze nieuwe verschijnselen zelf tegelijk met het
kapitalistische systeem begraven moeten worden. Alleen al voor de beschrijving van
de processen, waarin een mens van het late kapitalisme staat, zijn de vormen van de
opvoedingsroman à la Rousseau, of de technieken die door Stendhal en Balzac werden
gebruikt om de loopbaan van een jonge bourgeois te beschrijven, buitengewoon
verouderd. De technieken van Joyce en Döblin zijn niet alleen maar produkten van
degeneratie; schakelt men hun invloed uit, in plaats van deze te modificeren, dan
houdt men alleen de invloed over van epigonen, namelijk de Hemingways. De werken
van een Joyce of Döblin tonen, en dat op grootse wijze, de wereldhistorische
tegenspraak aan, die tussen produktiekrachten en produktieverhoudingen is ontstaan.
In deze werken zijn tot op zekere hoogte ook produktiekrachten vertegenwoordigd.
Juist de socialistische schrijvers kunnen in deze dokumenten van de uitzichtloosheid
waardevolle hoogontwikkelde technische elementen1. leren kennen: zij zien de uitweg.
Nodig zijn vele voorbeelden; het meest leerrijk is vergelijken.

5
Wat we zouden kunnen leren van een kritiek die geïnteresseerd is in techniek, is
bijvoorbeeld het verschil tussen de beschrijvingstechniek van Balzac en die van
Dickens.
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Nemen we de beschrijving van een rechtbank bij beide auteurs. Op het eerste gezicht
lijkt het immers, dat Balzac een andere klasse vertegenwoordigt dan Dickens, of
dezelfde klasse in een andere situatie. (De konklusie dat de een spreekt voor de kleine
burger, de andere voor de hogere bourgeoisie zou natuurlijk niet voldoende zijn.)
Het is een uiterst belangrijk feit, dat juist de moraliserende, met het objekt van de
rechtspleging sympathiserende schrijfwijze van Dickens de indruk maakt minder
diep in de werkelijkheid te graven dan die van Balzac. De technische kant tonen
beiden, maar bij Dickens met zijn nochtans grootse beschrijving van het juridisch
formalisme, bijvoorbeeld in Bleak House, ziet men lang niet zo goed de werkelijke
betekenis van de burgerlijke rechtspleging, de revolutionaire rol die ze een tijdlang
heeft gespeeld, als bij Balzac. Men moet goed begrijpen, dat het er hier niet om gaat
de sociaal-reformistische tendens te veroordelen, dat zou absurd zijn. Als Balzac de
onderzoeker van de maatschappij meer geeft, en ik geloof dat dat zo is, dan komt
dat waarschijnlijk omdat hij later generaliseert dan Dickens, pas tot een oordeel komt
na een nauwkeurige analyse die de tegenspraken laat zien; hij heeft daarin iets
wetenschappelijks in de beste zin. De morele houding van Balzac kan nooit de onze
zijn, maar die van Dickens bevredigt ons evenmin. Balzac verschaft ons een dieper
inzicht in de menselijke natuur, hij maakt deze beheersbaarder. Dat zou in detail
aangetoond moeten worden in een wetenschappelijke analyse van
historisch-materialistische aard, maar met het oog op het technische, namelijk op de
beschrijvingsmiddelen. (Hoe wordt een rechter, het verloop van een proces, e.d.,
beschreven bij Balzac en bij Dickens?)

6. Over de verschillende maatschappelijke functies van het realisme en zijn
variaties
Voor de praktijk van de realistische schrijver is het be-
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langrijk, dat de literaire theorie het realisme vanuit zijn verschillende maatschappelijke
functies, dwz. in zijn ontwikkeling begrijpt.
Het burgerlijk-revolutionaire realistische drama van een John Gay, Beaumarchais
of Lenz vertoont de volgende kenmerken: Op het toneel, dat was gereserveerd voor
de problemen of zelfbespiegelingen van de feodale klasse, worden de problemen en
zelfbespiegelingen van de opkomende burgerlijke klasse ingevoerd. Revolutionair
werkt reeds de overname van het tot dan toe gemonopoliseerde toneelapparaat zelf,
bij John Gay in zijn Beggar's Opera het feit dat de ‘onderwereld’ haar opera vertoont
en niet-adellijke personen zingen. De werkelijkheid verschijnt op het toneel, dwz.
de klasse treedt op die op het punt staat de werkelijkheid te gaan bepalen. Daarbij
komt een merkwaardige tegenspraak tevoorschijn. Aan de ene kant wordt het
voorname toneel met een zeker behagen ontwijd door de vulgaire wijze van spreken
van het plebs, maar tegelijkertijd krijgt toch ook dat plebs zijn wijding, doordat het
zich bedient van de tot dan toe gemonopoliseerde verheven vormen. Het ontwikkelt,
spottend met het ceremonieel van de heersende klasse, meteen zijn eigen pathos.
Vergeleken met zijn verheven taal maakt de taal van de heersenden een geaffecteerde
indruk. Hoofdzaak is, dat de burger nu in het middelpunt van de belangstelling staat,
bij Beaumarchais in de Figaro en bij Lenz in de Hofmeister de geëmancipeerde lakei.
Dat is echt realisme, want de burger was werkelijk net het aktieve middelpunt van
de economische ontwikkeling geworden, en nu maakte hij zich op om ook het politieke
middelpunt te worden. De barbier Figaro is de enige, die nog orde kan brengen in
de gekompliceerde culinaire problemen van het hofleven, hij begrijpt de adellijke
verhoudingen beter dan de adel zelf. De koppelaar treedt op als degeen die het meest
produktief is, de konsumerende laag wordt ontmaskerd als parasietendom, dat reeds
niet meer in staat is te parasiteren. Na de opvoering van de Figaro kon men gerust
zeggen: Hier heeft een realist ge-
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sproken.
Het realisme van Lenz vertoont andere kenmerken. Ze zullen de historicus niet
verbazen. Zijn hofmeester is eigenlijk een huisonderwijzer. Dat hij nog als hofmeester
wordt behandeld en zich als zodanig laat behandelen, terwijl hij reeds een
huisonderwijzer is, dat is zijn tragedie. Want dit Duitse standaardwerk van het
burgerlijk realisme is een tragedie, in tegenstelling tot het Franse. Men hoort als het
ware de Fransen lachen om de Duitse huisonderwijzer, die niet bijvoorbeeld carrière
maakt doordat hij seksuele relaties aanknoopt met zijn adellijke leerlinge, maar die
gedwongen is zich te ontmannen om zijn dienst te kunnen vervullen. Dit gelach van
de Fransen en dit wilde protest van de Duitsers zijn beide het resultaat van een
revolutionaire realistische houding.
De Duitse realisten van het toneel, Lenz, de jonge Schiller, Büchner, de Kleist van
Michael Kohlhaas (dit werk kan om verschillende redenen gerekend worden tot de
dramatische literatuur), de jonge Hauptmann, de Wedekind van Frühlings Erwachen,
zijn ook daarin realisten, dat hun werken tragedies zijn. De tragedie van de bourgeoisie
wijkt voor de tragedie van het proletariaat (Die Weber). De niet voltrokken burgerlijke
revolutie werpt haar schaduw. Die Weber, het eerste grote werk dat door de
emancipatie van het proletariaat wordt voortgebracht, is een standaardwerk van het
realisme. De proletariër verschijnt op het toneel, en hij treedt op als massa. Alles
werkt hier revolutionair. De taal, Silezisch volksdialekt, het milieu met zijn minutieuze
details, het uitbeelden van de verkoop van de waar arbeidskracht als een groot objekt
van kunst. En toch is hier een monumentale zwakte te bespeuren, iets volledig
onrealistisch in de houding van de auteur van het stuk. Dat is het beroep op het
medelijden van de burger, een volledig vergeefs beroep, dat wil zeggen vergeefs, als
het meer is dan een voorstel om bepaalde oppervlakkige hervormingen goed te keuren
om de massa's beter te kunnen uitbuiten.
De Schiller van de Räuber en de Kleist van Michael Kohl-

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

210
haas hadden een toestand van de wereld beschreven, waarin het ‘recht’, om
gerealiseerd te kunnen worden, alle juridische vormen moest doorbreken. Ook in de
Weber en in Biberpelz worden recht en orde niet op sympathieke wijze afgeschilderd.
De realistische dichters houden rekening met de realiteit. Ze zijn de advocaten van
de werkelijkheid, die zich heeft ontwikkeld, en ze pleiten tegen verouderde en
achterhaalde menselijke ideeën en gedragspatronen.
Hun streven vormt een onderdeel van het streven van bepaalde klassen, die zelf
realiteiten, motorische krachten van de realiteit zijn. De maatschappelijke functie
van hun realisme wijzigt zich, is historisch, relatief, het realisme ervan vertoont
verschillende vormen en verschillende sterkte.
Zelfs in de literaire werken van één en dezelfde klasse en in haar stijgende fase is
het bruikbare werkelijkheidsgehalte zeer verschillend, al naar gelang de tendensen
van de betreffende klasse die de dichter vertegenwoordigt.
Er is geen twijfel aan, dat Goethe's figuren zeer veel waarachtiger zijn dan die van
Schiller. Hij was in zijn leven en in zijn kunst een groot realist. Hij vertegenwoordigde
die krachten van zijn klasse, die zich wijdden aan de natuurwetenschappen, sterk
revolutionaire krachten.2. De historici - Schiller was historicus - waren al klaar, toen
de natuurbeschrijvers en technici nog lang niet klaar waren. En Schillers figuren
maken een des te eenzijdiger, stijver, bedachter en onwaarachtiger indruk, naarmate
de geschiedenis meer klaar was, naarmate de sociale revolutionaire krachten van de
bourgeoisie meer waren uitgeput.
In opdracht van de uitgeputte, door de produktiekrachten bedreigde klassen die
niet meer in staat zijn nieuwe moeilijkheden op produktieve wijze op te lossen, kan
de kunstenaar niet realistisch werken. Hauptmann was in zijn eerste werken realistisch
te werk gegaan, hij had met de Weber, zoals we hebben gezien, een standaardwerk
van het realisme voortgebracht, maar reeds dit werk vertoonde, als men naar zijn
opdrachtgever, niet naar de klasse die het opriep vraagt, een merkwaardige
tegenspraak. Het is heel goed mogelijk
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om ook de burgerlijke klasse, preciezer gezegd bepaalde delen van de burgerlijke
klasse als opdrachtgever te beschouwen, minstens in tijdelijke alliantie met delen
van de proletarische klasse; het had twee opdrachtgevers, die met elkaar in tegenspraak
stonden. Het was een naturalistisch werk. De klassestrijd werd beschreven, dat was
realistisch, maar had een eigenaardig natuurkarakter in burgerlijke zin, dwz. de natuur
werd metafysisch opgevat, de elkaar bestrijdende machten hadden zich ontwikkeld
en hadden in zoverre een geschiedenis, maar alleen in zoverre, ze ontwikkelden zich
niet verder en hadden geen geschiedenis meer voor zich. Het was natuurlijk dat de
proletariërs streden, maar het was ook natuurlijk dat ze werden overwonnen. Invloed
van de omgeving op de mensen werd toegegeven, maar niet om daarop de
revolutionaire geest te richten; de omgeving trad op als noodlot, werd niet als door
mensen opgebouwd en door mensen te veranderen voorgesteld. In zijn verdere
‘ontwikkeling’ keerde Hauptmann zich van het realisme af. De republiek van Weimar
zag hem niet meer als realist, ook niet meer als naturalist, het was haar echter
voorbehouden zijn fascistisch werk Florian Geyer, dat voor de oorlog (en de
nationalistische fase van de sociaaldemocratie) geen succes had gehad, voortaan tot
repertoirestuk te maken. Dan voelde de burgerlijke klasse zich ernstig bedreigd en
greep naar ernstige tegenmaatregelen. Ze zag geen mogelijkheid meer om rust te
hebben door een verhoging van de levensstandaard van het proletariaat, ze achtte
deze verhoging onder haar leiding niet meer mogelijk, ze had geen verdere
ontwikkeling van haar arbeidersklasse meer nodig voor haar produktie, enz., en
Hauptmann werd fascist, maar als privé-persoon, hij schreef voor zover ik weet
daarna niets meer. In elk geval stelt de burgerlijke klasse in Duitsland zich ook nu
nog reële taken op grote schaal binnen het afgegrensde gebied. Tegen de
verwachtingen van velen in, die een volledig onnaturalistische weergave van de
oorlog van hen hadden verwacht, tonen de fascistische dichters bij voorkeur de oor-
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log op naturalistische wijze, dwz. met alle verschrikkingen. Naturalistisch, niet
realistisch, het naturalisme is geheel en al metafysisch, het is al puur mystiek
geworden. De oorlog wordt voorgesteld als een volledig mechanische
materiaal-veldslag, hij heeft geen enkele maatschappelijke inhoud en geen
ontwikkeling.3. In elk geval komen in de kunst vormen tot ontwikkeling, die er toe
moeten dienen de oorlog, die door de heersende klasse als enige uitweg wordt gezien,
als werkelijkheid beheersbaar te maken.
Een groot en veelzijdig, op het hele gebied van de samenleving creatief realisme,
kan in de kunst slechts tot ontwikkeling komen in samenwerking met de klassen die
in opkomst zijn en die, om zich te kunnen ontplooien, moeten ingrijpen in het geheel
van maatschappelijke instellingen, de gehele maatschappelijke werkelijkheid. Willen
realistische tendensen, gedeeltelijk realisme, naturalisme, dwz. mechanistisch,
mystiek, heroïsch realisme mogelijk zijn, dan moet een heersende klasse nog
voldoende oplosbare problemen van formaat kunnen aangeven. Wil werkelijk realisme
mogelijk worden, dan moet de mogelijkheid gegeven zijn om alle maatschappelijke
problemen (van een beheersing van de werkelijkheid) op te lossen: er moet een
nieuwe klasse bestaan, die de verdere ontwikkeling van de produktiekrachten op zich
kan nemen.

7. De realist in de kunst - een realist ook buiten de kunst
Het realisme in de kunst wordt maar al te vaak als pure aangelegenheid van de kunst
behandeld. Dan heeft de kunst haar eigen realisme, dwz. de kunstenaars verstaan
onder realisme iets artistieks, en aangezien ze over kunst een zeer vaststaande mening
hebben, die zeer vaak al vaststond voor ze nu speciaal realistische kunst propageerden,
wordt ook het begrip realisme ten zeerste beperkt en vastgelegd. De kunstenaar kan
ook tegenover zijn eigen kunst zowel een onrealistische als een realistische houding
aannemen. Het
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is gunstig als hij het realisme zo opvat, als het in andere kunsten dan de zijne wordt
toegepast, en bovendien ook in niet-artistieke aangelegenheden, in de politiek, in de
filosofie, in de wetenschappen en in het dagelijks leven. Goede motto's voor realisten
zijn reeds de uitspraken van Francis Bacon: ‘Natura non nisi parendo vincitur’ (Slechts
diegene beheerst de natuur, die haar gehoorzaamt) en ‘Ignoratio causae destituit
effectum’ (Als de oorzaak niet bekend is, kan het gevolg niet teweeggebracht worden).
Realistisch is een beschouwingswijze, die de werkzame krachten bestudeert, realistisch
is een handelswijze, die de werkzame krachten in beweging zet. En de uitspraken
van Bacon gelden natuurlijk ook voor de menselijke natuur. Het gaat erom dat men
bij het schrijven van een roman of toneelstuk realistisch handelt. Het motief tot de
handeling van een romanfiguur of toneelfiguur is dan realistisch aangegeven, wanneer
een ander motief een andere handeling tot resultaat had gehad en geen enkel ander
motief dezelfde. Het is realistisch om de oorzaken van processen naar het gebied (de
invloedsfeer) van de maatschappij te verschuiven. De gebroeders Karamasov is niet
het werk van een realist, ofschoon het realistische details bevat, aangezien Dostojevski
het niet nodig vond de oorzaken van de processen die hij beschrijft naar het praktisch
gebied van de maatschappij te verschuiven, hij heeft duidelijk de bedoeling ze
daarbuiten te houden. Toergenjevs Dagboek van een jager is een veel realistischer
werk, met zijn beschrijving van de onderdrukking van de boeren door de
grootgrondbezitters, hoewel het de betreffende werkelijkheid geenszins volledig
beheersbaar maakt daar het alle kansen biedt voor liberale illusies. We doen er goed
aan om realistische werken als strijdwerken te definiëren. In zulke werken wordt de
werkelijkheid de waarheid gezegd, die we anders niet te horen krijgen. Ze wijzen
een tegenstelling aan (en maken zich tot woordvoerder daarvan), waarin nieuwe
bewegende krachten zich bij bestaande opvattingen en gedragspatronen gevoegd
hebben. De realisten bestrijden degenen die de reële

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

214
krachten loochenen. De realisten bestrijden iedere soort schematisme, daar dit de
werkelijkheid niet beheersbaar maakt. De bewering dat de Duitse arbeiders werken
omwille van het loon moge misschien realistisch zijn tegenover de bewering dat ze
het alleen maar uit plezier in de produktie doen. Dezelfde bewering is geheel en al
onrealistisch met betrekking tot de Spaanse munitiearbeiders die de opstand steunen.
In het Duitse geval zal, aangenomen dat de lonen worden afgeschaft of drastisch
verlaagd, niet verder worden gewerkt, tenzij geweld wordt gebruikt; in het geval van
de Spaanse arbeiders zou in dit geval verder worden gewerkt, tenzij geweld werd
gebruikt. Een beschrijving die de Duitse arbeiders zou tonen dat het voor hen de
moeite waard is zich bijzondere inspanningen te getroosten voor de produktie, zou
niet realistisch zijn; dergelijke arbeiders, die een verbetering van hun toestand (als
arbeiders) verwachten door offers voor de produktie, zijn geen realisten - wat uit een
realistische beschrijving direkt zou blijken. Een realist die romans of toneelstukken
schrijft zal ook zijn bezigheid als auteur realistisch opvatten. Hij zal niet zeggen dat
‘in zijn hoofd een roman ontstaat’; hij zal zich niet op zijn ‘intuïtie’ verlaten, nadat
hij deze ook maar aan enige experimenten heeft onderworpen. Hij zal de natuurwetten
trachten te bestuderen met alle middelen die de mensheid in een langdurige produktie
heeft geschapen. De realist in de kunst is ook een realist buiten de kunst.

8. Relativiteit van de kenmerken van het realisme
Enige bekende kenmerken van het realisme zijn het realistische detail, een zeker
plezier in de zintuiglijkheid, aanwezigheid van ‘onbewerkt’ materiaal enz. Het
realistische detail verschaft het bijzondere, de eigenschappen van een bepaald mens
die men voor de grote handeling min of meer moet kennen bv. de kale kop van
Caesar; of het presenteert
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datgene wat in een situatie bijzonder wordt gemaakt, iets dat misschien algemeen
menselijk is, dat echter op bijzondere wijze in een grote algemene samenhang
voorkomt; een dergelijk realistisch detail hebben we als de stervende Lear vraagt
een knoop van zijn jas los te maken. In een geleerd traktaat over de grondslagen van
de filosofie van Descartes staat plotseling: ‘Als de zintuigen ons trouwens ook nu
en dan ten aanzien van kleine en verafgelegen voorwerpen misleiden, dan is toch
misschien het meeste andere zodanig, dat twijfel geheel onmogelijk is, ofschoon het
ook van de zintuigen afkomstig is, zo bijvoorbeeld de waarneming dat ik hier ben,
bij de kachel zit, mijn winterjas aanheb, dit papier hier met mijn handen aanraak,
e.d.’ Wij ervaren deze passage met tamelijk grote zekerheid als poëtisch. Descartes
heeft hier een bijzonder realistisch meedenken van de lezer nodig.
‘Onbewerkt’ materiaal betekent een zekere overvloed in de stof, die weerstand
biedt aan de rechte lijn, een beschrijving van de karakters die niet alleen geeft wat
het verhaal op gang houdt (de mens met zijn tegenspraken), het binnenhalen van het
niet meer dan feitelijke, dat binnen het kader van de handeling niet te berekenen valt,
het optekenen van wat men niet had verwacht, het toeval, de berekening die niet
opgaat, kortom datgene wat, zoals men gewoonlijk zegt, het verschil uitmaakt tussen
het werkelijke leven en het leven dat aan de groene tafel is berekend. Zonder twijfel
is immers bij de georganiseerde chaos van onze tijd de berekening vaak een
melkmeisjesberekening; een berekening die niet een melkmeisjesberekening is (geen
post voor eventualia bevat), is nu eenmaal realistischer. Dit moet allemaal heel
praktisch worden opgevat. Als de brave soldaat Schweik in Hašeks klassieke verhaal,
voor hij ergens naar toe gaat, waar het verhaal hem moet hebben, eerst nog ‘iets’ in
de benedenstad moet doen, dan toont Hašek tegenover Schweik dezelfde realistische
mensenkennis te bezitten (afgezien van de soevereine houding tot het eigenlijke
verhaal, dat juist slechts iets bijzonders binnen iets al-

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

216
gemeens, een avontuur in het dagelijks leven is), die hij Schweik zelf laat hebben,
[...] het heldere inzicht van de onderdrukte tegenover de onderdrukker met wie hij
moet leven, dat zeer gevoelige aftastingsvermogen van zijn zwakten en ondeugden,
de grondige kennis van zijn werkelijke behoeften en verlegenheden (die van de
tegenstander), het voortdurend welbewust rekening houden met het onberekenbare,
imponderabilia, enz. (Schweik's verhouding tot de aalmoezenier).
Het realistische plezier in het zintuiglijke, de gehechtheid aan deze wereld, is het
meest bekende kenmerk ervan; het is echter niet onbedrieglijk. De lichamelijke
behoeften spelen voor de realist een geweldige rol. Het is van doorslaggevend belang
in hoeverre hij zich kan losmaken van ideologieën, van moraalpreken, die de
lichamelijke behoeften als ‘vulgair’ brandmerken, waarvan de bedoeling duidelijk
is. Het plezier in het zintuiglijke treedt natuurlijk in onze tijd van uitbuiting van de
mens door de mens op als bezigzijn met de honger, met de slechte woning, de sociaal
geïndiceerde ziekte, de perversie van de sexuele verhoudingen. Het is echter alleen
realistisch zich met deze processen bezig te houden, als ze als maatschappelijke
processen worden begrepen. Sensualisme op zich is nog geen kenmerk van realisme.
De inleefbaarheid kan, soms althans, in hoge mate worden gemist. Het is heel goed
mogelijk dat de schrijver, als hij de zintuigen van de lezer niet prikkelt, er beter in
slaagt het abstraheringsvermogen van zijn lezers op te wekken, dat zo belangrijk is
voor het doorlichten van maatschappelijke processen. Realisme is ook niet hetzelfde
als uitschakeling van de fantasie en de verbeelding. Don Quichote van Cervantes is
een realistisch werk, daar het de achterhaaldheid van het ridderdom en van de
ridderlijke geest aantoont, en toch hebben nooit ridders tegen windmolens gevochten.
De fantastische inkleding bederft geenszins het in veel opzichten realistische karakter
van L'Ile des Penguins van Anatole France. Men mag de schrijver alle middelen
toestaan die hij nodig heeft om de werkelijkheid
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beheersbaar te maken. Zelfs het wegvallen van de meeste van de hier door ons
genoemde kenmerken hoeft nog niets te betekenen. Iedere realistische schrijver zou
er trots op kunnen zijn de kleine parabel van Lenin Over het beklimmen van hoge
bergen geschreven te hebben, en dit stuk, een klassiek werkje van het realisme, zou
bijv. door realistische details, overdadige stof en dergelijke alleen maar bedorven
worden.

9. Alzijdigheid van het realisme
De schrijvende realist gedraagt zich in ieder opzicht realistisch: tegenover zijn lezers,
tegenover zijn schrijfwijze (zichzelf), tegenover zijn stof. Hij houdt rekening met de
maatschappelijke situatie van zijn lezers, de klasse waartoe ze behoren, hun houding
tegenover de kunst, hun werkelijke doeleinden; hij onderzoekt tot welke klasse hij
zelf behoort; hij gaat voorzichtig te werk bij het zoeken van zijn materiaal en
onderzoekt het kritisch en zorgvuldig. Hij ontvoert zijn lezers niet uit hun
werkelijkheid naar de zijne, hij maakt niet zichzelf tot maatstaf van alle dingen, hij
zoekt niet alleen maar enkele effektvolle achtergronden, wat koloriet, een paar
duidelijke motieven en put zijn kennis van de werkelijkheid niet enkel uit zintuiglijke
indrukken, maar hij maakt de natuur haar listen afhandig met behulp van alle
praktische en theoretische hulpmiddelen en breidt haar wetmatigheden uit op een
wijze, die in het leven zelf, het leven van de klassestrijd, van de produktie, van de
bijzondere lichamelijke en geestelijke behoeften van onze tijd, kan ingrijpen, hij vat
de werkelijkheid op als voortdurend in gevecht gewikkeld tegen het schematische,
de ideologie, het vooroordeel, in haar veelvoudigheid, gelaagdheid, beweging en
contradicties. Hij ziet en hanteert de kunst als menselijke praxis, met specifieke
kenmerken, eigen geschiedenis, maar toch als een van de vele vormen van praktijk
en verbonden met de praktijk van anderen.
(1940)

Eindnoten:
1. Monologue intérieure (Joyce), afwisseling van stijl (Joyce), dissociatie van elementen (Döblin,
Dos Passos), associërende schrijfwijze (Joyce, Döblin), montage van actualiteiten (Dos Passos),
vervreemding (Kafka).
2. Vergelijk echter de passage in de Kampagne in Frankreich, die Goethe, toen hij als
oorlogsverslaggever deelnam aan de Pruisische interventie tegen de revolutionaire republiek,
schreef: ‘Nauwelijks hadden ze (een piket jagers) de plaats verlaten, toen ik op de muur, waarbij
ze hadden uitgerust, een zeer opvallend geologisch verschijnsel meende waar te nemen. Ik zag
op het van kalksteen gebouwde muurtje een richel van heldergroene stenen, precies de kleur
van jaspis, en was hogelijk verbaasd, dat zich midden tussen deze kalklagen een zo merkwaardige
steensoort in zo grote hoeveelheid bevond. Op eigenaardige wijze werd ik echter ontnuchterd,
toen ik, op het verschijnsel toelopend, meteen zag, dat het het binnenste van beschimmeld brood
was, dat de jagers niet meer hadden kunnen eten en met gevoel voor humor uitgesneden en ter
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versiering van de muur hadden uitgespreid.’ Deze passage verraadt op de meest onschuldige
wijze veel van zijn realisme.
3. Men vergelijke deze voorstelling met die van Grimmelshausen in zijn Simplicius Simplicissimus,
waar de oorlog als maatschappelijk verschijnsel, als burgeroorlog ten tonele wordt gevoerd.
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affirmatieve literatuurfilosofie van lukács
Voor zijn kunstfilosofie heeft Adorno veel te danken gehad aan de vroege werken
van Lukács, vandaar waarschijnlik de scherpe toon waarmee hij van leer trekt tegen
de teoretiese zelfverminking van de latere Lukács. Hij toetst hem daarbij aan zijn
eigen vroegere kriteria. De kategorie van de partijdigheid, die door Lukács zelf zo
vaak in polemieken is aangegrepen wordt nu op hem toegepast, wat in zijn nadeel
uitvalt.
Wat Adorno in deze bespreking van Lukács' boek Wider den missverstandenen
Realismus vooral aanvalt is een partijdigheid die tot louter legitimatie wordt wanneer
ze de idealen gelijkstelt met de realiteit en op grond daarvan een manicheistiese
verdeelsleutel gaat hanteren. Met name daarin zijn de sporen van de stalinistiese
praktijk in Lukács' teorieën en maatstaven zichtbaar.
Voor wat de literatuurkritiek betreft betekent dit, dat het artistieke produkt
beoordeeld wordt naar externe, hier vooral filosofiese maatstaven, daarbij het
specifieke verschil tussen de kenwijze van kunst en wetenschappelike kennis en het
verschil tussen kritiek en ervaring buiten beschouwing latend, - filosofiese maatstaven
overigens die gedikteerd worden door politieke belangen, zodat van de kunst
positiviteit geëist wordt ter ondersteuning van een maatschappelike orde waarvan
het hoogst dubieus is of ze een gerealiseerde socialistiese maatschappij genoemd
kan worden; nog dubieuzer natuurlijk of alles wat van elders afkomstig is per definitie
als dekadent en burgerlik kan worden afgedaan. Adorno gaat hier konkreet op in.
Wat daarbij o.m. ter sprake komt is de praktiese of pragmatiese funktie van literatuur
en het vraagstuk of kunst in wezen wel positief kán zijn, kwesties die ook al in het
artikel van Benjamin (De
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auteur als producent) en Brechts Notities aan de orde zijn gekomen.
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theodor w. adorno
gedwongen verzoening*
naar aanleiding van Georg Lukács: Wider den missverstandenen
Realismus
Het aureool waarmee ook buiten het Russische machtsbereik de naam van Georg
Lukács tegenwoordig nog omgeven is, is te danken aan de geschriften uit zijn jonge
jaren, de essaybundel Die Seele und die Formen, de Theorie des Romans en de studies
Geschichte und Klassenbewusstsein, waarin hij als dialektisch materialist voor het
eerst de kategorie der verzakelijking [Verdinglichung] op filosofische vraagstellingen
principieel toepaste. Oorspronkelijk misschien door Simmel en Kassner geïnspireerd
en vervolgens gevormd in de zuid-westduitse school, stelde Lukács tegenover het
psychologisch subjectivisme al gauw een objectivistische geschiedfilosofie, die een
belangrijke invloed had. Vooral de Theorie des Romans heeft door diepgang en
bezieldheid in conceptie en tevens door beknoptheid en intensiteit in behandeling
een maatstaf voor filosofische esthetica geschapen die sindsdien niet meer verloren
is gegaan. Toen het objectivisme van Lukács reeds in het begin van de jaren twintig
voor de officiële communistische leer zwichtte, heeft Lukács die geschriften naar
oostelijke gewoonte herroepen; hij heeft de miezerigste bezwaren van de
partijhiërarchie met misbruik van Hegeliaanse motieven overgenomen en tegen
zichzelf gebruikt, zich decennia lang uitgesloofd om zijn kennelijk onverwoestbare
denkkracht aan te passen aan het troosteloze niveau van het Sovjetdenken, dat intussen
de filosofie die het in de mond nam tot een louter middel voor machtsdoeleinden
degradeerde. Als er al aandacht geschonken werd aan wat Lukács ge-

*

In: Der Monat, 11. jaargang, nov. 1958. Herdrukt in Noten zur Literatur II, 1965, p. 152-188.
Oorspr. titel: Erpresste Versöhnung. Vert. N. Roos.
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durende de laatste dertig jaar publiceerde, waaronder een dik boek over Hegel, dan
was dit alleen maar vanwege de intussen herroepen en door zijn partij gewraakte
werken uit zijn jonge jaren, hoewel in enkele van zijn werken over het Duitse realisme
van de negentiende eeuw, over Keller en Raabe, het oude talent te bespeuren is. Het
scherpst kwam wel in het boek Die Zerstörung der Vernunft (De vernietiging van
de rede) de vernietiging van Lukács' eigen rede naar voren. Hoogst ondialektisch
veegde de erkende dialektikus daarin de vloer aan met alle irrationalistische
stromingen in de moderne filosofie door deze als reactionair en fascistisch te
bestempelen, zonder zich er veel aan gelegen te laten liggen dat het denken in deze
stromingen zich in tegenstelling tot het akademische idealisme met name ook tegen
die verzakelijking [Verdinglichung] van bestaan en denken keerde, waar het Lukács'
kritiek om ging. Nietzsche en Freud waren voor hem zonder meer fascisten en hij
speelde het klaar om op de laatdunkende toon van een schoolinspecteur uit de tijd
van Wilhelm II over Nietzsche's ‘niet alledaagse begaafdheid’ te spreken.
Onder de dekmantel van zogenaamd radikale maatschappijkritiek smokkelde hij
de armzaligste clichés binnen van juist dat conformisme, dat eens het object van zijn
maatschappijkritiek was.
Het boek Wider den missverstandenen Realismus echter, dat in 1958 in het westen
bij Claassen-Verlag verscheen, vertoont sporen van een veranderde houding van de
vijfenzeventigjarige. Dit kan verband houden met het conflict waarin hij verzeild
raakte door zijn deelname aan de Nagyregering. Niet alleen is er sprake van de
misdaden van het Stalin-tijdperk, maar ook heeft hij het in een formulering die vroeger
ondenkbaar was over een ‘algemene stellingname voor de vrijheid van de literatuur’.
Postuum ontdekt Lukács goede dingen aan zijn jarenlange tegenstander Brecht en
prijst diens ‘Ballade van de dode soldaat’, die de machthebbers in Pankow een
kultuur-bolsjewistische gruwel moet zijn, als geniaal. Evenals Brecht wil hij het
begrip socialis-
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tisch realisme, waarmee men sinds decennia iedere weerbarstige impuls, alles wat
de bureaucraten onbegrijpelijk en verdacht voorkwam, de nek omdraaide, zó
uitbreiden dat daarin voor meer plaats is dan alleen voor het erbarmelijkste bocht.
Hij durft een verlegen, bij voorbaat reeds door het bewustzijn van eigen onmacht
verlamde oppositie aan. De verlegenheid is geen taktiek. Aan Lukács' integriteit hoeft
niet getwijfeld te worden. Maar het begrippenstelsel waaraan hij het intellekt opofferde
is zo vernauwd dat alles wat daarbinnen vrijer ademen wil verstikt wordt; het sacrifizio
dell' intelletto laat hem zelf niet onberoerd. Lukács' duidelijke heimwee naar de
vroege geschriften krijgt daardoor een triest aspect. Uit de Theorie des Romans keert
de ‘levensimmanentie van de betekenis’ terug, maar gereduceerd tot de kernspreuk
dat het leven in een socialistisch stelsel nu eenmaal zinvol is - een dogma dat net
goed genoeg is als filosofisch klinkende rechtvaardiging van de rooskleurige
positiviteit die men in volkssocialistische staten van de kunst eist. Het boek is het
half-bevroren produkt van de zogenaamde dooi en de hernieuwde koude.
De subsumerende, van bovenaf met karakteristieken als kritisch en socialistisch
realisme opererende geste heeft Lukács, ondanks alle herhaaldelijke beweringen van
het tegendeel, nog steeds met de kultuurvoogden gemeen. Hegels kritiek op het
Kantiaanse formalisme in de esthetica is versimpeld tot de bewering dat in de moderne
kunst stijl, vorm en uitdrukkingsmiddelen [Darstellungsmittel] mateloos overschat
zijn (zie in het bijzonder p. 15) - alsof Lukács niet behoorde te weten dat de kunst
zich als kenwijze juist door deze elementen van de wetenschappelijke kennis
onderscheidt; en dat kunstwerken die onverschillig zouden zijn voor hun ‘hoe’ zich
zelf als kunst zouden opheffen. Wat hij voor formalisme aanziet, daarvan is juist de
bedoeling om door constructie van de elementen volgens vormwetten die voor hen
van toepassing zijn die ‘immanentie van de betekenis’ te bereiken, waarvan Lukács
een aan-
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hanger is, in plaats van de betekenis als bij decreet in het produkt binnen te sleuren,
zoals hij zelf onmogelijk acht en niettemin objectief verdedigt. Opzettelijk interpreteert
hij de voor de vorm constitutieve momenten in de moderne kunst verkeerd, als
toevalligheden, als accidentele bijzaken van het opgeblazen subject, in plaats van
haar objectieve functie in de esthetische inhoud zelf te erkennen. Die objectiviteit
die hij in de moderne kunst mist en die hij van de stof en de ‘perspectivistische’
behandeling ervan verwacht, valt juist die werkwijzen en technieken te beurt die de
pure stoffelijkheid oplossen en pas daardoor perspectief erin aanbrengen, maar die
hij wil uitbannen. Onverschillig staat hij tegenover de filosofische vraag of de concrete
inhoud van een kunstwerk inderdaad identiek is met de loutere ‘weerspiegeling van
de objectieve werkelijkheid’ (p. 108), aan welke afgod hij met verbeten
vulgair-materialisme blijft vasthouden. In ieder geval negeert zijn eigen geschrift al
de normen voor een verantwoorde uiteenzetting, die hij met zijn vroege werken had
helpen opstellen. Geen baardige geheimraad had met zo weinig verstand van kunst
kunnen oreren; op de toon van een kathedergeleerde die niet mag worden onderbroken
en voor geen langere uitweidingen terugschrikt, die klaarblijkelijk al die
reactiemogelijkheden heeft verspeeld die hij bij zijn slachtoffers als esthetisch,
dekadent en formalistisch verkettert, die echter de eerste voorwaarden zijn voor
welke relatie met de kunst dan ook. Terwijl Hegels begrip van het concrete bij Lukács
hoog staat aangeschreven - in het bijzonder wanneer het er om gaat de literatuur te
beperken tot de weergave van de empirische realiteit -, blijft de argumentatie in hoge
mate abstract. De tekst wordt zo goed als nooit onderworpen aan de discipline van
een specifiek kunstwerk en de daaraan immanente problemen. De
schoolmeesterachtigheid in stijl correspondeert met slordigheid in het detail. Lukács
schrikt niet terug voor afgezaagde wijsheden als: ‘Spreken is nog geen schrijven’;
hij gebruikt herhaaldelijk de uit de sfeer van de commercie en de recordjacht
afkomstige uit-
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drukking ‘topprestatie’ (p. 7). Hij noemt het opheffen van het onderscheid tussen
abstracte en concrete mogelijkheid ‘vernietigend’ en herinnert eraan hoe ‘een zodanige
gerichtheid op het aardse ongeveer vanaf Giotto het allegoriseren van de
beginperioden steeds beslister overwint’ (p. 41). Het is mogelijk dat wij die door
Lukács dekadenten genoemd worden, vorm en stijl erg overschatten, maar voor
bepalingen als ‘vanaf Giotto’ heeft dit ons tot nu toe evenzo behoed als voor
loftuitingen op Kafka omdat deze ‘zo schitterend waarneemt’ (p. 47). Ook over de
‘reeks buitengewoon talrijke gevoelens die samen tot de ontwikkeling van het innerlijk
leven bijdragen’ (p. 40) hebben avantgardisten waarschijnlijk slechts zelden gerept.
Bij zulke topprestaties, die als bij een olympiade met elkaar wedijveren, zou men
zich kunnen afvragen of iemand die zo onbekend is met het metier van de literatuur,
waarmee hij souverein omspringt, wel het recht heeft om serieus mee te praten in
literaire zaken. Maar men voelt bij Lukács, die ooit goed heeft kunnen schrijven, in
de mengeling van frikkerigheid en onverantwoordelijkheid de methode van het ‘Zo
is het en niet anders’, een rancuneuze opzet om slecht te schrijven, waaraan hij de
magische offerkracht denkt te kunnen ontlenen om te bewijzen dat hij, die anders
denkt en zich daarvoor inzet, een nietsnut is. Stilistische onverschilligheid is trouwens
bijna steeds een symptoom van dogmatische verstarring van de inhoud. Het
dwangmatig gebrek aan ijdelheid van een uiteenzetting, die zakelijk denkt te zijn
waar slechts een tekort is aan zelfreflektie, verhult alleen dat tegelijk met het subject
de objectiviteit uit het dialektisch proces verdwenen is. Er wordt lippendienst aan de
dialektiek bewezen, maar deze is bevooroordeeld tegen zulk denken. Het wordt
ondialektisch.
De kern van de theorie blijft dogmatisch. De hele moderne literatuur wordt verworpen
wanneer ze niet gevangen kan worden onder de formule van een hetzij kritisch hetzij
socialistisch realisme, en krijgt zonder meer het odium van
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dekadentie op zich geladen, een scheldwoord dat niet alleen in Rusland alle
verschrikkingen van vervolging en vernietiging dekt. Het gebruik van deze
conservatieve uitdrukking is onverenigbaar met de theorie aan wier autoriteit Lukács
en zijn superieuren de volksgemeenschap met behulp van deze term gelijk willen
stellen. Het woord ‘dekadentie’ is van het positieve tegenbeeld van een van kracht
blakende natuur nauwelijks los te maken; natuurcategorieën worden op
maatschappelijke gegevens geprojecteerd. Juist dáár gaat echter de ideologiekritiek
van Marx en Engels tegenin. Zelfs reminiscenties aan de Feuerbach van de gezonde
zintuiglijkheid zouden bezwaarlijk deze sociaal-darwinistische term toegang hebben
verschaft tot hun geschriften. Nog in de ruwe schets van de Grundrisse der Kritik
der politischen Ökonomie van 1857/58, dus in de fase van Das Kapital kan men
lezen:1. ‘Hoezeer nu ook het geheel van deze beweging zich voordoet als een
maatschappelijk proces en hoezeer ook de afzonderlijke momenten ervan van de
bewuste wil en de bijzondere belangen van de individuen uitgaan, toch ziet de totaliteit
van het proces eruit als een objectief geheel dat op natuurlijke manier ontstaat; het
komt weliswaar voort uit het op elkaar inwerken van de bewuste individuen, maar
zij zijn het zich noch bewust, noch is het als geheel aan hen ondergeschikt. Hun eigen
collideren produceert voor hen een boven hen staande, vreemde maatschappelijke
macht: hun interactie als een van hen onafhankelijk proces en macht. De
maatschappelijke verhouding tussen individuen, of ze nu voorgesteld wordt als
natuurmacht, toeval of in welke vorm dan ook, is het noodzakelijke resultaat van het
feit dat het uitgangspunt niet het vrije maatschappelijke individu is’. Deze kritiek
geldt ook voor de sfeer waarin de schijn van de natuurlijkheid van het
maatschappelijke, affectief beladen is en het hardnekkigst stand houdt, en waar alle
verontwaardiging over ontaarding vandaan komt, de sfeer van de seksen. Marx heeft
iets vroeger de Religion des neuen Weltalters van G.F. Daumer gerecenseerd en hij
neemt een passage daaruit op de korrel:
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‘Natuur en vrouw zijn het waarlijk goddelijke in tegenstelling tot mens en man....
Overgave van het menselijke aan het natuurlijke, het mannelijke aan het vrouwelijke
is de exclusieve, de enig ware deemoed en zelfverloochening, de hoogste, ja enige
deugd en vroomheid die er is’. Het commentaar van Marx daarop: ‘We zien hier hoe
de onnozele onwetendheid van de spekulerende grondvester van religies overgaat in
een zeer uitgesproken lafheid. Meneer Daumer vlucht voor de historische tragedie
die hem dreigend nadert in de zogenaamde natuur, dat wil zeggen in de domme
boerenidylle, en predikt de kultus van de vrouw om zijn eigen verwijfde berusting
te verbergen’.2. Overal waar tegen dekadentie geketterd wordt vindt een herhaling
van die vlucht plaats. Lukács wordt ertoe gedwongen door een toestand waarin
maatschappelijk onrecht voortduurt terwijl het volgens officiële verklaringen is
afgeschaft. De verantwoordelijkheid voor de aan mensen te wijten toestand wordt
verschoven naar de natuur of een volgens het model van de natuur in strijd zijnde
ontaarding. Wel heeft Lukács geprobeerd de tegenspraak tussen de marxistische
theorie en het officiële marxisme weg te moffelen door de begrippen gezonde en
zieke kunst krampachtig in sociale begrippen terug te vertalen: ‘De verhoudingen
tussen mensen zijn aan historische veranderlijkheid onderworpen en
dienovereenkomstig verandert ook de verstandelijke en emotionele waardering van
deze verhoudingen. Dit inzicht betekent echter geen relativisme. In een bepaalde tijd
betekent een bepaalde verhouding tussen mensen vooruitgang, in een andere tijd
reactie. Zo kunnen we tot het begrip van het sociaal gezonde komen, juist en
tegelijkertijd als grondslag van alle werkelijk grote kunst, omdat dit gezonde een
bestanddeel van het historisch bewustzijn van de mensheid wordt.’3. De zwakte van
deze poging is duidelijk: als het inderdaad om historische verhoudingen gaat zou
men woorden als gezond en ziek helemaal moeten vermijden. Met de dimensie
vooruitgang/reactie hebben ze niets uit te staan: ze worden erbij gesleept alleen
vanwege het demagogisch
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appèl dat er vanuit gaat. Bovendien is een dichotomie van gezond en ziek net zo
ondialektisch als die van de opkomende en ondergaande bourgeoisie, een dichotomie
die haar normen zelf aan een burgerlijk bewustzijn ontleent, dat niet mee kon komen
met de eigen ontwikkeling. Ik vind het niet de moeite waard er uitvoerig op in te
gaan dat Lukács onder de begrippen dekadentie en avantgardisme - beide zijn voor
hem hetzelfde - volkomen heterogene dingen samenvat, dus niet alleen Proust, Kafka,
Joyce en Beckett, maar ook Benn, Jünger en liefst ook nog Heidegger; als theoretici
Benjamin en mijzelf. Het is al te eenvoudig om, wat men tegenwoordig zo graag
doet, erop te wijzen dat datgene wat wordt aangevallen helemaal niet bestaat omdat
het in verschillende afzonderlijke elementen uiteen valt, om het begrip op te lossen
en zich van de bezwarende argumenten af te maken met het gebaar: ‘dat ben ik
helemaal niet’. Daarom houd ik mij, op gevaar af door mijn verzet tegen simplificatie
zelf te simplificeren, aan de kern van de argumentatie van Lukács en differentieer
binnen wat hij verwerpt niet veel meer dan hij zelf doet, behalve wanneer hij op
grove wijze dingen verdraait.
Zijn poging een filosofisch goed geweten te verschaffen aan de Sovjet-veroordeling
van de moderne literatuur en wel de voor het normale naïef-realistische bewustzijn
schokkende literatuur, heeft een bescheiden begrippenapparaat tot zijn beschikking,
dat in zijn geheel van Hegeliaanse oorsprong is. Voor zijn aanval op de
avantgardistische literatuur als ‘afwijking van de werkelijkheid’ gebruikt hij in de
eerste plaats de onderscheiding van ‘abstrakte’ tegenover ‘werkelijke’ mogelijkheid:
‘eenheid, verschil en tegenstelling van deze twee kategorieën is in de eerste plaats
een feit van het leven zelf. Een mogelijkheid is - abstrakt, resp. subjectief gezien altijd rijker dan de werkelijkheid; duizenden en nog eens duizenden mogelijkheden
schijnen voor het menselijk subject open te liggen, waarvan een steeds kleiner
percentage verwezenlijkt kan worden. En het moderne subjectivisme, dat in deze
schijnrijkdom de ware volheid van
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de menselijke geest meent te zien, ervaart hier een met bewondering en sympathie
vermengde melancholie, terwijl de werkelijkheid, die de realisering van een dergelijke
mogelijkheid niet toelaat met een eveneens melancholieke verachting wordt benaderd.’
(p. 19). Aan dat bezwaar kan men, ondanks de hoogte van het percentage, niet zomaar
voorbijgaan. Als Brecht bijvoorbeeld geprobeerd heeft door infantilistische
vereenvoudiging als het ware zuivere oervormen van het fascisme als die van een
misdadigersbende uit te kristalliseren door de fascinerende diktator Arturo Ui tot
exponent van een imaginaire en apocriefe bloemkool-trust te maken en niet tot die
van de economisch machtigste groepen, dan viel dit onrealistische beeld niet ten
gunste uit van zijn produkt. Als een onderneming van een in zekere zin buiten de
maatschappij staande en daarom, als men wil, ‘fascinerende’ misdadigersbende
verliest het fascisme zijn afschuwelijkheid, de verschrikking van zijn enorme
maatschappelijke kracht. Daardoor wordt de karikatuur krachteloos, naar eigen
maatstaf onnozel: het politieke sukses van de kleine misdadiger boet in het stuk zelf
aan waarschijnlijkheid in. Satire, die haar object niet goed in het vizier krijgt, blijft
als zodanig zouteloos. Maar de eis van pragmatische getrouwheid kan echter alleen
betrekking hebben op de basiservaring van de realiteit en op de membra disjecta van
de stoffelijke motieven waaruit de schrijver zijn constructie opbouwt; in het geval
van Brecht dus op de kennis van de feitelijke samenhang van ekonomie en politiek
en op het feit of de maatschappelijke feiten waar hij vanuit gaat kloppen; maar niet
op wat daaruit in het kunstwerk wordt. Proust, bij wie de nauwkeurigste ‘realistische’
waarneming zo nauw samengaat met de esthetische vormwet van de onwillekeurige
herinnering, biedt het uitdrukkelijkste voorbeeld van de eenheid van een pragmatische
getrouwheid en een - volgens de kategorieën van Lukács - onrealistische werkwijze.
Wordt er iets aan deze nauwe samensmelting afgedaan, wordt de ‘concrete
mogelijkheid’ geïnterpreteerd in de zin van een ongereflecteerd
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realisme van het totaalbeeld dat in starre beschouwing buiten het object blijft, en
wordt het moment dat zich antithetisch tot de stof verhoudt alleen geduld in het
‘perspectief’, dus in een doorzichtigheid van de betekenis, zonder dat dit perspectief
tot in het binnenste van de voorstelling, tot in de realia zelf doordringt, dan is het
gevolg daarvan dat misbruik wordt gemaakt van de Hegeliaanse onderscheiding ten
behoeve van een traditionalisme, waarvan de esthetische achterlijkheid de graadmeter
van zijn historische onwaarheid is.
Wat Lukács echter centraal plaatst is het verwijt van ontologisme, dat het liefst de
hele avantgardistische literatuur op de existentialia van de archaïserende Heidegger
wil vastpinnen. Wel holt ook Lukács achter de mode aan, wanneer hij zegt dat het
erop aankomt te vragen: ‘Wat is de mens?’ (p. 14), zonder echter zich tegen deze
frase te verzetten. Maar hij verandert hem tenminste door de bekende Aristotelische
definitie van de mens als maatschappelijk wezen. Daaruit leidt hij de moeilijk
betwistbare bewering af, dat de zuiver menselijke, de diep individuele en typische
eigenschap van de grote figuren uit de literatuur ‘hun artistieke sensibiliteit’ is, ‘die
onverbrekelijk verbonden is met hun concrete geworteld zijn in de concreet
historische, menselijke en maatschappelijke verhoudingen van hun bestaan’ (t.a.p.).
‘Volledig tegengesteld daaraan’ zo gaat hij verder, is echter ‘de ontologische intentie
bij de toonaangevende schrijvers van de avantgardistische literatuur het menselijke
wezen van hun figuren te bepalen. Kortom: voor hen is de mens: het van oudsher,
naar zijn wezen eenzame, uit alle menselijke en vooral uit alle maatschappelijke
verhoudingen losgemaakte - ontologisch - onafhankelijk van hen existerende individu
(t.a.p.). Dat wordt gebaseerd op een tamelijk dwaze, in ieder geval voor het literair
produkt niet maatgevende uitlating van Thomas Wolf over de eenzaamheid van de
mens als onontkoombaar feit van zijn bestaan. Maar juist Lukács die pretendeert
radicaal-historisch te
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denken, zou moeten zien dat juist die eenzaamheid zelf in de individualistische
samenleving maatschappelijk bepaald is en in wezen historisch van inhoud. Bij
Baudelaire op wie tenslotte alle kategorieën als dekadentie, formalisme en estheticisme
teruggaan, ging het niet om het onveranderlijke wezen van de mens, zijn eenzaamheid
of geworpenheid, maar om het wezen van het moderne. Wezen zelf is in deze literatuur
geen abstract an sich maar is maatschappelijk. De objectief in zijn werk aanwezige
idee wil juist het historisch geavanceerde, het nieuwste als het te bezweren
oerfenomeen; het is, zoals Benjamin het uitdrukt, ‘een dialektisch beeld’, niet een
archaïsch beeld. Vandaar de ‘Tableaux Parisiens’. Zelfs het substraat van Joyce is
niet zoals Lukács hem in de schoenen wil schuiven een tijdeloze mens zonder meer,
maar de uiterst historische mens. Hij verzint ondanks alle Ierse folklore geen
mythologie aan gene zijde van de door hem uitgebeelde wereld, maar hij probeert
het wezen of juist de onwezenlijkheid ervan te bezweren, doordat hij de wereld zelf
door middel van het door de huidige Lukács zo geminachte stileringsprincipe in
zekere zin tot mythe maakt. Bijna zou men de grootheid van de avantgardistische
literatuur willen onderwerpen aan het kriterium of historische momenten als zodanig
wezenlijk gestalte hebben gekregen en niet tot tijdeloosheid zijn vervlakt. Lukács
zou het gebruik van begrippen als wezen en beeld in de esthetica waarschijnlijk als
idealistisch afdoen. Maar hun plaats op het gebied van de kunst is fundamenteel
verschillend van die in filosofieën over het wezen of over oerbeelden, van elk
opgewarmd platonisme. De grootste zwakte van Lukács' positie ligt wel in het feit,
dat hij niet meer in staat is aan dit onderscheid vast te houden en kategorieën die
betrekking hebben op de verhouding tussen bewustzijn en realiteit zó op de kunst
overdraagt alsof ze hier eenvoudig hetzelfde betekenen. Kunst ontstaat in de
werkelijkheid, heeft haar funktie daarin en is ook in zichzelf op velerlei wijzen op
de werkelijkheid betrokken. Tegelijkertijd staat zij als kunst, volgens haar eigen idee,
antithetisch tegenover wat
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er in de praktijk is. Daar heeft de filosofie de naam ‘esthetische schijn’ voor bedacht.
Ook Lukács zal er nauwelijks aan voorbij kunnen gaan dat de inhoud van kunstwerken
niet in dezelfde zin werkelijk is als de werkelijkheid van de maatschappij. Als dit
onderscheid geëlimineerd zou worden, zou iedere bemoeienis met esthetica zijn basis
verliezen. Dat de kunst zich echter uit de direkte werkelijkheid, waarin zij ooit als
magie ontstond, kwalitatief heeft losgemaakt - haar schijnkarakter is noch haar
ideologische zondeval, noch een uiterlijk toegevoegd kenmerk, alsof zij alleen de
wereld reproduceert maar dan zonder de pretentie zelf direkt werkelijk te zijn. Zo'n
reducerende voorstelling zou spotten met alle dialektiek. Veeleer ligt het verschil
tussen empirisch bestaan en kunst in hun diepste structuur. Als zij het wezen uitdrukt,
‘beelden’ verschaft, dan is dat nog geen idealistische zonde; dat vele kunstenaars
aanhangers waren van idealistische filosofieën zegt niets over de inhoud van hun
werk. Kunst heeft echter in tegenstelling tot het alleen maar zijnde als wezenlijk
kenmerk, dat ze, voorzover zij het niet tegen haar eigen idee in alleen maar dupliceert,
wezen en beeld tegelijkertijd is. Pas daardoor ontstaat het esthetische; daardoor, en
niet met het oog op de loutere onmiddellijkheid wordt kunst tot kennis namelijk
beantwoordend aan een werkelijkheid, die haar eigen wezen verbergt en wat het nog
uitspreekt onderdrukt ten behoeve van een alleen klassificatorische ordening. Alleen
in de kristallisatie van de eigen vormwet, niet door passief de objecten te accepteren
convergeert kunst met het werkelijke. Kennis is hier geheel en al esthetisch. Zelfs
het zogenaamde solipsisme, volgens Lukács een terugval in de illusionaire
onmiddellijkheid van het subject, betekent in de kunst niet, zoals in slechte
kentheorieën, de verloochening van het object, maar streeft dialektisch naar een
verzoening ermee. Als beeld wordt het in het subject opgenomen, in plaats van - naar
het gebod van de vervreemde wereld - tegenover het subject tot ding te verstenen.
Door de tegenspraak tussen dit in het beeld verzoende, namelijk in het subject
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spontaan opgenomen object, en de onverzoende werkelijkheid er buiten, levert het
kunstwerk kritiek op de werkelijkheid. Het is de negatieve kennis ervan. Naar analogie
van een tegenwoordig gangbare filosofische uitdrukking zou men kunnen spreken
van de ‘esthetische differentie’ van het bestaan: alleen door deze differentie, niet
door de verloochening ervan, wordt het kunstwerk beide, kunstwerk en reëel
bewustzijn. Een kunsttheorie die dat negeert is bekrompen en ideologisch
tegelijkertijd.
Lukács stelt zich tevreden met Schopenhauers inzicht, dat het principe van het
solipsisme alleen ‘in de abstractste filosofie met volledige consequentie ontwikkeld
kan worden’, en ‘ook daar slechts sofistisch en haarklovend’ (p. 18). Maar zijn
argumentatie bijt zichzelf in de staart: wanneer het solipsisme niet is vol te houden;
wanneer zich daarin herhaalt, wat het naar een fenomenologische manier van spreken
eerst ‘tussen haakjes’ heeft gezet, dan hoeft men er als stileringsprincipe niet bang
voor te zijn. De avantgardisten zijn dan ook in hun werken objectief boven de aan
hen door Lukács toegeschreven positie uitgekomen. Proust analyseert de eenheid
van het subject door middel van de aan dat subject eigen introspectie: het subject
verandert tenslotte in een schouwplaats van objectiviteiten die te voorschijn komen.
Zijn individualistisch werk wordt tot het tegendeel van datgene waarvoor het door
Lukács wordt uitgemaakt: het wordt anti-individualistisch. De monologue intérieure,
de onaardsheid van de nieuwe kunst, waarover Lukács zich verontrust, is beide,
zowel waarheid als schijn van de geïsoleerde subjectiviteit. Waarheid, omdat in de
allerwegen atomistische wereldstructuur de vervreemding heerst over de mens en
omdat zij - waarin men Lukács kan beamen - daarvan de schaduw wordt. Schijn is
echter het geïsoleerde subject, omdat het maatschappelijk geheel objectief voorafgaat
aan het individu en door de vervreemding heen de maatschappelijke tegenspraak tot
stand komt en gereproduceerd wordt. Deze schijn van de subjectiviteit
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wordt door de grote avantgardistische kunstwerken doorbroken doordat zij de zwakte
van het louter individuele reliëf geven en tegelijkertijd in het individu dat geheel
weten te treffen, waarvan het individu een moment is en toch niets kan weten. Als
Lukács meent dat bij Joyce Dublin, bij Kafka en Musil de Habsburgse monarchie
als ‘sfeer van het gebeuren’ als het ware in strijd met de opzet voelbaar wordt, dat
het echter slechts een secundair nevenprodukt blijft, dan maakt hij om zijn stelling
te bewijzen de negatief opklimmende epische rijkdom, het substantiële tot bijzaak.
Het begrip ‘sfeer’ is trouwens wat Kafka betreft geheel onbruikbaar. Het is afkomstig
uit een impressionisme, dat Kafka juist door zijn objectieve tendens naar het wezen
van het historische overwint. Zelfs bij Beckett - misschien bij hem het meest -, bij
wie alle historische elementen schijnbaar geëlimineerd zijn en alleen primitieve
situaties en gedragingen geduld worden, is de onhistorische façade het provocerende
tegendeel van het zijn zonder meer dat door de reactionaire filosofie wordt verafgood.
Het primitivisme waarmee zijn teksten abrupt beginnen doet zich voor als de eindfase
van een regressie, maar al te duidelijk in Fin de partie, waar als het ware vanuit de
verte van het vanzelfsprekende wordt aangenomen dat er een katastrofe op aarde
heeft plaats gehad. Zijn oermensen zijn de laatste mensen. Hij maakt tot thema wat
Horkheimer en ik in de Dialektik der Aufklärung de convergentie noemden van de
totaal door de kultuurindustrie beheerste maatschappij met de reaktiewijzen van het
amfibie. De substantiële inhoud van een kunstwerk kan in de exacte, woordeloos
polemische uitbeelding van een vaagbewuste zinloosheid tot uiting komen en verloren
gaan, zodra ze, ook al is het slechts indirekt door ‘perspectieven’, zoals in de
didaktische antithese van een goed en slecht leven bij Tolstoj sinds Anna Karenina
positief gesteld, en als reeds bestaand verzelfstandigd wordt. Lukács' oude
lievelingsidee van een ‘immanentie van de betekenis’ verwijst juist naar die
problematische gesteldheid, die volgens zijn eigen theorie vernietigd zou moeten
wor-
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den. Concepties als die van Beckett zijn objectief-polemisch. Lukács vervalst ze tot
‘eenvoudige voorstellingen van het pathologische, het perverse en het absurde als
typische vormen van de ‘condition humaine’ (p. 31), zoals een film-censor, die het
uitgebeelde de uitbeelding ten laste legt. Vooral de vermenging met de zijnscultus
en zelfs met het geringere vitalisme van Montherlant (t.a.p.), geeft blijk van blindheid
tegenover het fenomeen. De oorzaak hiervan ligt in het feit, dat Lukács hardnekkig
weigert aan de literaire techniek het centrale recht toe te kennen dat haar toekomt.
In plaats daarvan beperkt hij zich onverdroten tot wát er verteld wordt. Maar alleen
door ‘techniek’ kan in de literatuur de intentie van het uitgebeelde gerealiseerd worden
- wat Lukács aan het op zich reeds verdachte begrip ‘perspectief’ toeschrijft. Wel
zou men willen weten wat er overblijft van de Attische tragedie, die Lukács evenals
Hegel kanoniseert, wanneer men de voor de hand liggende intrige tot criterium maakt.
Niet minder berust de traditionele, zelfs naar Lukács' schema ‘realistische’ roman Flaubert - op compositie en stijl. Tegenwoordig, nu de louter empirische
betrouwbaarheid is afgezakt tot een verslag van uiterlijkheden, is de relevantie van
dit moment enorm veel groter geworden. Constructie biedt de mogelijkheid de
toevalligheid van het slechts individuele, waartegen Lukács ijvert, immanent te boven
te komen. Hij trekt niet de volledige consequentie uit het inzicht, dat in het laatste
hoofdstuk van het boek doorbreekt: dat het weinig helpt tegenover toevalligheid
vastbesloten een zogenaamd objectiever standpunt in te nemen. Lukács zou toch wel
degelijk vertrouwd moeten zijn met de idee van het sleutelkarakter van de
ontwikkeling der technische produktiekrachten. Natuurlijk was dit begrip voor de
materiële en niet voor de geestelijke produktie bedoeld. Maar kan Lukács er in ernst
blind voor blijven, dat ook de artistieke techniek zich volgens een eigen logica
ontwikkelt en kan hij zich zelf wijs maken dat de abstrakte bewering, dat binnen een
veranderde maatschappij automatisch en bloc andere esthetische criteria zullen
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gelden, voldoende is om deze ontwikkeling van de technische produktiekrachten te
niet te doen en oudere produktiekrachten die volgens de immanente logica van de
zaak achterhaald zijn als verplichtend in ere te herstellen? Wordt onder het dictaat
van het socialistisch-realisme niet juist hij de pleitbezorger van een
onveranderlijkheidsleer, die zich van de door hem terecht afgewezen leer alleen door
nog grotere grofheid onderscheidt?
Hoezeer Lukács ook in de traditie van de grote filosofie kunst terecht als een vorm
van kennen ziet en haar niet als een alleen maar irrationeel iets tegenover de
wetenschap plaatst, toch verstrikt hij zich daarbij juist in die pure onmiddellijkheid
waarvan hij in zijn kortzichtigheid de avantgardistische produktie beticht: die van
de constatering. Kunst leert de werkelijkheid niet kennen door haar fotografisch of
‘perspectivisch’ af te beelden, maar doordat zij op grond van haar autonomie
uitspreekt, wat door de empirische werkelijkheid verborgen wordt. Zelfs de geste
van de onkenbaarheid van de wereld, die Lukács auteurs als Eliot of Joyce zo
onverdroten aanwrijft, kan een moment van inzicht worden, inzicht in de kloof tussen
de oppermachtige, niet assimileerbare wereld der dingen en de hulpeloos van haar
afglijdende ervaring. Lukács vereenvoudigt de dialektische eenheid van kunst en
wetenschap tot simpele identiteit, alsof kunstwerken door een perspectief alleen maar
op iets vooruitlopen, dat daarna door de sociale wetenschappen braaf wordt ingehaald.
Het wezenlijke echter, waardoor het kunstwerk zich als inzicht sui generis van de
wetenschappen onderscheidt, is juist dat niets van de empirische wereld onveranderd
blijft, dat de dingen pas objectief zinvol worden wanneer zij met de subjectieve
intentie versmolten zijn. Wanneer Lukács zijn realisme ten opzichte van het
naturalisme afgrenst, dan vergeet hij dat het realisme, wanneer de onderscheiding
serieus bedoeld is, zich noodzakelijk met die subjectieve intenties verbindt, die hij
echter weer uit het realisme wil uitbannen.
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Hoe dan ook is de door hem inquisitorisch tot richtsnoer verheven tegenstelling
tussen realistische en ‘formalistische’ methoden niet te redden. Wanneer de esthetisch
objectieve functie van de vormprincipes bewezen is die Lukács als onwerkelijk en
idealistisch vervloekt, zo zijn aan de andere kant de door hem zonder aarzelen als
paradigmata ten voorbeeld gestelde romans van het begin van de negentiende eeuw,
Dickens en Balzac, helemaal niet zo realistisch. Daarvoor konden Marx en Engels
ze misschien aanzien in de polemiek tegen de in hun tijd florerende populaire
romantiek. Tegenwoordig zijn bij beide romanciers niet alleen romantische en
archaïsch voorburgerlijke trekken zichtbaar geworden, maar de hele ‘Comédie
humaine’ van Balzac blijkt een reconstructie te zijn door de fantasie van een
vervreemde, dat wil zeggen door het subject helemaal niet meer ervaren realiteit.
Wat dat betreft verschilt hij niet geheel en al van de avantgardistische slachtoffers
van Lukács' klassejustitie; alleen dat Balzac overeenkomstig de vormopvatting van
zijn werk dacht dat in zijn monologen de rijkdom van de wereld aanwezig was, terwijl
de grote romanciers van de twintigste eeuw hun rijkdom juist in de monoloog in
veiligheid brengen. Zo valt Lukács' uitgangspunt uit elkaar. Onvermijdelijk vervalt
zijn idee van ‘perspectief’ tot dat waarvan hij het in het laatste hoofdstuk zo wanhopig
tracht te onderscheiden, tot opgekropte tendens of, in zijn eigen woorden, tot ‘agitatie’.
Zijn conceptie is zonder uitweg. Hij kan zich maar niet van de gedachte losmaken,
dat esthetisch de maatschappelijke waarheid alleen in autonoom gecreëerde
kunstwerken leeft. Maar deze autonomie brengt in het concrete kunstwerk
tegenwoordig noodzakelijk al datgene met zich mee, wat hij onder de invloed van
de heersende communistische leer hoe dan ook niet tolereert. De hoop, dat verouderde,
immanent-esthetisch ontoereikende middelen zich legitimeren, omdat zij in een ander
maatschappelijk systeem een andere betekenis hebben, dus van buiten af, aan gene
zijde van hun immanente logica, is louter bijgeloof. Men mag ze niet zoals Lukács
als
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een bijverschijnsel afdoen, maar men moet zelf objectief verklaren dat wat zich in
het socialistisch-realisme presenteert als geavanceerd bewustzijnsniveau, slechts
paradeert met slappe en versleten overblijfselen van burgerlijke kunstvormen. Dit
realisme stamt niet zozeer, zoals het de communistische klerus goed uit zou komen,
uit een maatschappelijk gezonde en genezen wereld, als wel uit de
onder-ontwikkeldheid van de maatschappelijke produktiekrachten en het bewustzijn
in haar provincies. Zij gebruiken de stelling van de kwalitatieve breuk tussen
socialisme en bourgeoisie alleen om die onderontwikkeldheid, waarover al lang niet
meer gerept mag worden, te vervalsen tot progressiviteit.
Met het verwijt van ontologisme verbindt Lukács het verwijt van individualisme,
van een standpunt van ongereflecteerde eenzaamheid naar het model van Heideggers
theorie der geworpenheid uit Sein und Zeit. Lukács levert deze kritiek (p. 54) op het
uitgaan van het literaire werk van het toevallige poëtisch subject, aan welke kritiek
Hegel eens afdoend het uitgaan van de filosofie van de zintuiglijke zekerheid van
ieder individu had onderworpen. Maar juist omdat deze onmiddellijkheid in zich
reeds bemiddeld is, bevat zij, getrouw in het kunstwerk uitgebeeld, die momenten
die Lukács eraan mist, terwijl aan de andere kant voor het literaire subject het uitgaan
van het voor hem meest nabije noodzakelijk is omwille van de geanticipeerde
verzoening van de objektiviteit [Gegenständlichkeit] met het bewustzijn. De
verkettering van het individualisme breidt Lukács tot en met Dostojewski uit. ‘Uit
het duister van de grote stad’ is ‘een van de eerste uitbeeldingen van het dekadent
eenzame individu’ (p. 67). Door de koppeling van dekadent aan eenzaam wordt
echter de atomisering die uit het principe van de burgerlijke maatschappij zelf
voortkomt tot een simpel teken van verval gemaakt. Bovendien suggereert het woord
‘dekadent’ een biologische ontaarding van individuen: parodie van het feit, dat deze
eenzaamheid waarschijnlijk al ver voor de burgerlijke maatschappij be-
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stond, want ook kuddedieren zijn, zoals Borchardt zegt een ‘leerzame gemeente’,
het zoon politikon is iets dat nog tot stand moet worden gebracht. Een historisch a
priori van alle moderne kunst dat zichzelf alleen maar transcendeert waar het zonder
restrictie erkend wordt, wordt als een te vermijden fout voorgesteld of zelfs als
burgerlijke verblinding. Zodra Lukács echter op de jongste Russische literatuur
ingaat, ontdekt hij, dat de struktuurverandering waarvan hij uitging, niet heeft plaats
gehad. Alleen trekt hij daaruit niet de lering van begrippen als dekadente eenzaamheid
af te zien. De positie van de door hem gelaakte avantgardisten - volgens zijn vroegere
terminologie: hun ‘transcendentale plaats’ - is in de strijd der richtingen de historisch
bepaalde en niet de ontologische eenzaamheid. De ontologen van vandaag zijn het
maar al te zeer eens met bindingen die, wanneer ze aan het zijn als zodanig worden
toegeschreven, aan alle mogelijke heteronome autoriteiten de schijn van eeuwigheid
verschaffen. Wat dat betreft verschillen ze van Lukács niet eens zoveel. Dat de
eenzaamheid als vorm a priori louter schijn is, dat zij zelf een maatschappelijk produkt
is, dat zij boven zichzelf uitgaat zodra zij als zodanig gereflecteerd wordt, kan men
met Lukács eens zijn.4. Maar juist hier keert de esthetische dialektiek zich tegen hem.
Niet het afzonderlijke subject bezit de mogelijkheid om door keuze en besluit boven
de kollektief gedetermineerde eenzaamheid uit te geraken. Waar Lukács met de
stemmingspoëzie van de gestandaardiseerde Sovjet-romans afrekent klinkt dat
duidelijk genoeg door. Over het geheel genomen kan men zich bij het lezen van het
boek, vooral van de gepassioneerde bladzijden over Kafka (zie bijvoorbeeld p. 50
e.v.), niet van de indruk losmaken dat hij op de literatuur die hij als dekadent
brandmerkt reageert als het legendarische koetspaard bij het opklinken van de militaire
muziek voordat het zijn rijtuig voorttrekt. Om zich te beschermen tegen de
aantrekkingskracht die er van uitgaat, voegt hij zijn stem bij het controle-koor dat
sinds de door hem zelf onder de avantgardisten geplaatste Kierke-
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gaard, zo al niet sinds de verontwaardiging over Friedrich Schlegel en de vroege
romantiek, op alles zit te hakken wat interessant is. Het oordeel daarover zou moeten
worden herzien. Dat een inzicht of een schepping het karakter van iets interessants
heeft, is niet zonder meer op de sensatie of op de geestelijke markt van vraag en
aanbod terug te voeren hoewel die ongetwijfeld deze kategorie hebben bevorderd.
Hoewel geen zegel der waarheid, is het tegenwoordig toch een noodzakelijke
voorwaarde ervan geworden; dat, wat ‘mea interest’, wat het subject aangaat, in
plaats van met het oppermachtige geweld van het heersende, van de marktprodukten,
te worden afgedaan.
Lukács zou onmogelijk kunnen prijzen wat hem in Kafka aantrekt en hem dan toch
nog op zijn index plaatsen, wanneer hij niet heimelijk, als een sceptische
laatscholasticus, een leer van de dubbele waarheid had ontwikkeld: ‘Deze
beschouwingen gaan steeds weer uit van de historisch bepaalde artistieke
overwegingen van het socialistisch-realisme. (Men kan stellig niet vaak genoeg
waarschuwen tegen interpretaties, die uit deze historische confrontatie direkte
conclusies willen trekken met betrekking tot de artistieke kwaliteit van de
afzonderlijke werken - hetzij in positieve, hetzij in negatieve zin.) Het
wereldbeschouwelijke fundament van deze superioriteit is gelegen in het heldere
inzicht dat de socialistische wereldbeschouwing, het perspectief van het socialisme
voor de literatuur bezit: de mogelijkheid het maatschappelijk zijn en bewustzijn, de
mensen en de verhoudingen tussen mensen, de problematiek van het menselijk leven
en de oplossingen ervoor, omvattender en dieper te spiegelen en uit te beelden dan
voor de literatuur op grondslag van vroegere wereldbeschouwingen mogelijk was.’
(p. 126) Artistieke kwaliteit en artistieke superioriteit van het socialistisch realisme
zouden zo dus twee verschillende zaken zijn. Wat op zichzelf literair deugdelijk is,
wordt gescheiden van wat volgens de sovjet-literatuur deugdelijk is - deze is als het
ware door een bijzondere gunst van de
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wereldgeest dans le vrai. Deze tweeslachtigheid past slecht bij een denker die
pathetisch de eenheid van de rede verdedigt. Wanneer hij echter eenmaal de
onontkoombaarheid van die eenzaamheid verklaart - hij verzwijgt nauwelijks dat zij
door de maatschappelijke negativiteit, van de universele verzakelijking is
voorgetekend - en zich tegelijkertijd op Hegeliaanse wijze van haar objectieve
schijnkarakter bewust wordt dan dringt zich de conclusie op dat die eenzaamheid,
tot een eindpunt doorgedreven, in haar eigen negatie omslaat; dat het eenzame
bewustzijn, doordat het zich in het gevormde als het verborgen bewustzijn van allen
onthult, potentieel zichzelf opheft. Juist dat is bij de werkelijk avantgardistische
werken evident. Zij objectiveren zich in een onvoorwaardelijk, monadologisch
doordringen in ieders eigen vormwet, esthetisch en daardoor ook volgens hun
maatschappelijke basis. Dat alleen verleent Kafka, Joyce Beckett en de grote nieuwe
muziek hun kracht. In hun monologen weerklinkt het uur dat voor de wereld geslagen
heeft: daarom roepen zij zoveel meer op dan wat mededeelzaam een schildering geeft
van de wereld. Dat zulk een overgang naar objectiviteit beschouwend blijft en niet
praktisch wordt vindt zijn oorzaak in een maatschappij, waar in werkelijkheid,
ondanks alle beweringen van het tegendeel, de monadologische toestand voortduurt.
Bovendien zou juist de klassicistische Lukács van kunstwerken nauwelijks hier en
nu mogen verwachten, dat ze de beschouwelijkheid doorbreken. Zijn proklamatie
van de artistieke kwaliteit is onverenigbaar met een pragmatisme, dat tegenover de
progressieve en conscientieuze produktie met een zonder vorm van proces
plaatsvindende veroordeling, ‘burgerlijk, burgerlijk, burgerlijk’ genoegen neemt.
Met instemming citeert Lukács mijn werk over het verouderen van de nieuwe muziek
(Das Altern der neuen Musik) om mijn dialektische beschouwingen, paradoxaal
lijkend op die van Sedlmayr, tegen de nieuwe kunst en tegen mijn eigen bedoeling
in uit te buiten. Dat zij hem gegund: ‘Waar
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zijn alleen de gedachten, die zich zelf niet begrijpen’5., en geen auteur kan
bezitsaanspraken op zijn eigen gedachten doen gelden. Maar de argumentatie van
Lukács ontneemt ze mij dan ook niet. Dat kunst zich niet kan afspelen op het niveau
van de zuivere uitdrukking, die direkt identiek is met angst, stond in de Philosophie
der neuen Musik6., - hoewel ik niet het officiële optimisme van Lukács deel, dat er
historisch gezien tegenwoordig tot zulke angst minder aanleiding zou zijn en het
‘dekadente intellect’ minder bang zou hoeven te zijn. Boven het zuivere ‘dit’ van de
expressie uit te gaan kan echter niet spanningsloze en dingmatige instauratie van een
stijl betekenen, zoals ik de verouderende nieuwe muziek verweet, en evenmin de
sprong in een positiviteit die niet in Hegeliaanse zin substantieel is, niet authentiek
en niet vóór alle reflectie de vorm constitueert. De konsekwentie die te trekken is uit
het verouderen van de nieuwe muziek is niet het terugvallen op de verouderde muziek,
maar een permanente zelfkritiek. Van het begin af aan was echter de onverbloemde
uitbeelding van de angst tegelijkertijd ook meer dan dat, een standhouden door uit
te spreken, door de kracht van het ongestoorde bij de naam noemen: het tegendeel
van wat de slogan ‘dekadent’ aan associaties oproept. Lukács houdt de door hem
gewraakte kunst in ieder geval ten goede, dat zij op een negatieve werkelijkheid, de
heerschappij van het ‘afschuwelijke’, een negatief antwoord geeft. ‘Doordat echter,’
vervolgt hij, ‘het avantgardisme al deze dingen in zijn vervormde onmiddellijkheid
weerspiegelt, doordat het vormen bedenkt die deze tendensen als de alleenheersende
machten van het leven tot uitdrukking brengen, vervormt het de vervormdheid meer
dan haar verschijningsvorm in de objectieve werkelijkheid, en laat het alle
tegenkrachten en tegentendensen, die werkelijk in haar werkzaam zijn, als
onbelangrijk en ontologisch irrelevant verdwijnen.’ (p. 84 e.v.) Het officiële optimisme
van de tegenkrachten en tegentendensen brengt Lukács ertoe de uitspraak van Hegel
te verdringen, dat de negatie van de negatie - ‘vervorming van de vervorming’ - het
positieve
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is. Pas deze uitspraak doet de fataal irrationalistische term ‘pluriformiteit’ werkelijk
tot zijn recht komen: dat het tot uitdrukking brengen van het lijden en vreugde beleven
aan dissonantie, die Lukács voor ‘sensatielust en hartstochtelijk verlangen naar het
nieuwe omwille van het nieuwe’ uitmaakt (p. 113), zich in de authentieke nieuwe
kunstwerken onontwarbaar vervlechten. Dit moet men in samenhang zien met de
dialektiek van esthetische sfeer en werkelijkheid, die Lukács uit de weg gaat. Doordat
het kunstwerk niet op de onmiddellijke werkelijkheid betrekking heeft, zegt het nooit,
zoals kennis gewoonlijk doet: dat is zo, maar: zo is het. De logische status van het
kunstwerk is niet die van het predicatieve oordeel, maar van de immanente juistheid:
alleen op deze manier, door de relatie waarin het de elementen brengt, neemt het
stelling. Zijn antithese tot de empirische realiteit, die er toch deel van uitmaakt en
waarvan het zelf deel uitmaakt, is juist, dat het de werkelijkheid niet, zoals geestelijke
vormen die onmiddellijk op de werkelijkheid gericht zijn, eenduidig als dit of dat
bepaalt. Het spreekt geen oordelen uit; oordeel wordt het als geheel. Het moment
van onwaarheid, dat zoals Hegel opmerkt in ieder afzonderlijk oordeel besloten ligt,
omdat niets helemaal is wat het in het afzonderlijk oordeel moet zijn, wordt in zoverre
door de kunst gecorrigeerd, dat het kunstwerk zijn elementen synthetiseert, zonder
dat het ene moment door het andere moment wordt uitgedrukt: het tegenwoordig in
zwang zijnde begrip expressie (Aussage) is amusisch. Wat kunst aan bepaaldheid
verliest omdat ze een oordeelloze synthese is, wint ze terug door meer recht te doen
toekomen aan wat het oordeel gewoonlijk wegsnijdt. Inzicht wordt het kunstwerk
pas als totaliteit, door alle details [Vermittlungen] heen, niet door zijn afzonderlijke
intenties. Deze zijn er niet van los te maken maar evenmin kan het werk er naar
beoordeeld worden. In principe gaat Lukács echter zo te werk, ondanks zijn protest
tegen de beëdigde romanschrijvers, die in hun schrijverspraktijk zo te werk gaan.
Terwijl hij het ontoereikende in hun standaardprodukten wel degelijk opmerkt,
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kan zijn eigen kunstfilosofie zich niet te weer stellen tegen die kortsluitingen, voor
de uitwerking waarvan - van bovenaf opgelegde zwakzinnigheid - hij vervolgens
terugschrikt.
Voor de essentiële complexiteit van het kunstwerk die niet te bagatelliseren is tot
een toevallig op zichzelf staand geval, houdt Lukács krampachtig de ogen gesloten.
Wanneer hij dan eens op specifieke werken ingaat zet hij een rode streep onder wat
er onmiddellijk staat, en gaat daardoor aan de innerlijke waarde voorbij. Hij lamenteert
over een ongetwijfeld nogal bescheiden gedicht van Benn, dat als volgt luidt:
O, dass wir unsere Ururahnen wären.
Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor.
Leben und Tod, Befruchtung und Gebären
glitte aus unseren stummen Säften vor.
Ein Algenblatt oder ein Dünenhügel
vom Wind geformtes und nach unten schwer.
Schon ein Libellenkopf, ein Mövenflügel
wäre zu weit und litte schon zu sehr.

Daaruit leest hij ‘iets oorspronkelijks [Urtümliches] dat star tegenover al het
maatschappelijke wordt geplaatst’, in de zin van Heidegger, Klages en Rosenberg,
tenslotte een ‘verheerlijking van het abnormale; een antihumanisme’ (p. 32), terwijl
toch, zelfs wanneer men het gedicht volstrekt met zijn inhoud gelijk zou stellen, de
laatste versregel à la Schopenhauer het hogere niveau van individuatie als lijden
aanklaagt, terwijl het verlangen naar de oertijd slechts correspondeert met de
ondraaglijke druk van het heden. De moralistische tint van Lukács' kritische begrippen
is die van al zijn geweeklaag over de subjectivistische ‘wereldloosheid’: alsof de
avantgardisten letterlijk begaan zouden hebben wat in Husserl's fenomenologie,
grotesk genoeg, methodologische wereldvernietiging heet. Zo wordt Musil aan de
kaak
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gesteld: ‘De held van zijn grote roman [Der Mann ohne Eigenschaften], Ulrich
antwoordt op de vraag, wat hij zou doen wanneer de wereldheerschappij in zijn
handen lag: ‘Er zou mij niets anders overblijven dan de werkelijkheid af te schaffen’.
Dat de afgeschafte werkelijkheid van de kant van de buitenwereld een complement
is van de subjectieve existentie ‘zonder eigenschappen’ behoeft geen verder betoog
(p. 23). Daarbij is met de geïncrimineerde zin duidelijk wanhoop bedoeld, overdreven
‘Weltschmerz’, liefde in haar negativiteit. Lukács verzwijgt dat en gaat te werk met
een nu inderdaad ‘onmiddellijk’, geheel ongereflecteerd begrip van het normale en
het daarbij behorende van de pathologische vervorming. Alleen een van iedere rest
van psychoanalyse gelukkig gereinigde geestesgesteldheid kan de samenhang
miskennen tussen dat normale en de maatschappelijke repressie, die de partiële driften
in de ban deed. Een maatschappijkritiek, die ongegeneerd maar raak kletst over
normaal en pervers, blijft zelf in de ban van wat het voorgeeft overwonnen te hebben.
De Hegeliaanse, krachtigmannelijke borststem waarmee Lukács over het primaat
van het substantieel algemene boven het schijnbare en vergankelijke ‘simpele bestaan’
van het alleen maar individuele spreekt, doet denken aan een officier van justitie,
die de uitroeiing eist van het niet-levenskrachtige en het afwijkende. Aan hun verstand
van lyriek valt te twijfelen. De versregel ‘O, dass wir unsere Ururahnen wären’ heeft
in het gedicht een volledig andere betekenis dan wanneer het een letterlijke wens
zou uitdrukken. In het woord ‘Ururahnen’ is tevens een grijns opgenomen. Wat er
in het poëtisch subject omgaat - overigens meer grootvaderlijk dan modern - doet
door de stilering komisch oneigenlijk aan, als een zwaarmoedig spel. Juist het
afstotende van datgene waarheen de dichter veinst zich terug te wensen en waarheen
men zich helemaal niet kan terug wensen, legt de nadruk op het protest tegen het in
de geschiedenis geproduceerde leed. Dit alles moet evenals het bijna gemonteerde
‘vervreemdingseffekt’ in het gebruik van wetenschappelijke
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woorden en motieven bij Benn worden meegevoeld. Door overdrijving maakt hij de
regressie ongedaan, die Lukács hem klakkeloos toeschrijft. Wie zulke boventonen
niet hoort, lijkt op die derderangsschrijver die de schrijfwijze van Thomas Mann
nauwgezet en handig imiteerde, en van wie deze eens lachend zei: ‘Hij schrijft precies
zoals ik, maar hij meent het serieus.’ Simplificaties van het soort van Lukács'
Benn-schets gaan niet alleen voorbij aan nuances, maar daarmee ook aan het
kunstwerk zelf, dat pas door de nuances tot een kunstwerk wordt. Ze zijn
symptomatisch voor de verdomming die zelfs de slimsten aantast, zodra zij aan
opdrachten als bijvoorbeeld tot socialistisch-realisme gevolg geven. Om de moderne
literatuur van fascisme te betichten had Lukács reeds vroeger triomfantelijk een
slecht gedicht van Rilke uitgezocht om daarin tekeer te gaan als de olifant in de
porseleinkast. Het blijft een vraag of de bij Lukács waar te nemen achteruitgang van
een bewustzijn, dat eens tot het meest vooruitstrevende behoorde, objectief de
schaduw van de dreigende regressie van de Europese geest uitdrukt, die schaduw
die de onderontwikkelde landen over de ontwikkelde werpen, die reeds beginnen
zich op hen af te stemmen; of dat zich hierin misschien iets van het lot van de theorie
zelf verraadt, die niet alleen wat betreft haar antropologische vooronderstellingen,
dus wat het denkvermogen van de theoretische mens betreft, in verval raakt, maar
waarvan ook de inhoud objectief verschrompelt tot een bestaanstoestand, waarin het
langzamerhand minder op de theorie aankomt dan op praktijk, die onmiddellijk gelijk
staat met de verhindering van de katastrofe.
Voor Lukács' neo-naïviteit is ook Thomas Mann zelf, die hij met vleierij omgeeft en
tegen Joyce uitspeelt met een farizeïsme, waar de epicus van het verval koude rillingen
van zou hebben gekregen, niet gevrijwaard. De door Bergson ontketende controverse
over de tijd wordt als de gordiaanse knoop behandeld. Omdat Lukács nu eenmaal
een goed objectivist is, moet de objectieve tijd partout het gelijk aan zijn
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kant blijven houden en kan de subjectieve alleen maar een dekadente vervorming
zijn. De onverdraaglijkheid van die dingmatig vervreemde, zinloze tijd, die de jonge
Lukács aan de hand van de Education sentimentale eens zo indringend beschreef,
heeft Bergson tot de theorie van de belevingstijd genoopt, en niet, zoals dit soort
staatsvrome stompzinnigheid zich dat voorstelt, de geest van subjectivistische
ontbinding. Nu leverde ook Thomas Mann in de Zauberberg zijn bijdrage aan de
Bergsoniaanse temps durée. Opdat hij gespaard blijft voor Lukács' these van het
kritisch realisme, krijgen sommige figuren uit de Zauberberg een goede noot, omdat
zij ook ‘subjectief een normaal, objectief tijdsbewustzijn hebben.’ Dan staat er
letterlijk: ‘Bij Ziemssen is zelfs een vaag vermoeden aanwezig dat de moderne
tijdsbeleving gewoon een gevolg van de abnormale, van het alledaagse leven
hermetisch gescheiden levenswijze van het sanatorium is.’ (p. 54) De ironie die in
het geheel genomen de figuur van Ziemssen kenmerkt is de estheticus ontgaan; het
socialistisch realisme heeft hem zelfs voor het veelgeprezen kritische realisme
afgestompt. De bekrompen officier, een soort post-Goethiaanse Valentijn, die als
soldaat en zij het te bed, dapper sterft, wordt voor hem de direkte spreekbuis van het
juiste leven, ongeveer zoals Tolstoj's Lewin ontworpen werd en mislukte. In feite
heeft Thomas Mann zonder enige reflectie, maar met de hoogste gevoeligheid de
verhouding tussen beide tijdsbegrippen zo tegenstrijdig en dubbelzinnig tot
uitdrukking gebracht als maar past bij zijn aard en zijn dialektische verhouding tot
al het burgerlijke: het gelijk en het ongelijk zijn beide verdeeld tussen het dingmatig
tijdsbewustzijn van de filister, die tevergeefs uit het sanatorium in zijn beroep vlucht
en de fantasmagorische tijd van hen die in het sanatorium achterblijven, de allegorie
van Bohème en romantisch subjectivisme. Wijselijk heeft Mann de beide tijden niet
met elkaar verzoend en evenmin in zijn werk voor één van beide partij gekozen.
Dat Lukács zelfs aan de esthetische inhoud van zijn lieve-
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lingswerk resoluut voorbij filosofeert, vindt zijn oorzaak in het pre-esthetisch parti
pris ten aanzien van stof en mededeling van literaire werken, die hij met hun artistieke
objectiviteit verwisselt. Terwijl hij zich nauwelijks druk maakt om stijlmiddelen als
dat van het beslist niet erg verborgen middel der ironie, om nog maar te zwijgen van
meer geprononceerde stijlmiddelen, wordt hij voor een dergelijk voorbijzien niet
beloond met een van subjectieve schijn gereinigd waarheidsgehalte van de werken,
maar hij wordt afgescheept met hun magere restanten, de zakelijke inhoud, die ze
uiteraard nodig hebben om tot een waarheidsgehalte te komen. Hoe graag Lukács
ook het verval van de roman wil voorkómen, hij zegt katechismusartikelen op, zoals
het socialistisch realisme, de wereldbeschouwelijk gesanctioneerde afbeeldingstheorie
van de kennis en het dogma van een mechanische, namelijk van de intussen gesmoorde
spontaniteit onafhankelijke, vooruitgang van de mensheid, hoewel er wel het een en
ander nodig is om met het oog op het onherroepelijke verleden ‘te geloven in een
uiteindelijke immanente rationaliteit, zinvolheid van de wereld, in haar
toegankelijkheid en begrijpelijkheid voor de mens’ (p. 44). Daardoor komt hij
onvermijdelijk weer in de buurt van die infantiele denkbeelden over kunst, die hem
bij de minder ervaren ambtenaren zo pijnlijk treffen. Tevergeefs probeert hij een
uitweg te vinden. Hoezeer zijn eigen esthetisch bewustzijn reeds beschadigd is,
verraadt bijvoorbeeld een plaats over de allegorese in de Byzantijnse mozaïekkunst:
kunstwerken van een dergelijke hoge rang zouden in de literatuur ‘slechts
uitzonderingsverschijnselen’ kunnen zijn (p. 42). Alsof er in de kunst, behalve dan
in die van de academiën en conservatoria, een onderscheid tussen regel en
uitzondering bestaat; alsof niet al het esthetische, als individualiteit volgens haar
eigen principe, haar eigen wet altijd uitzondering is, terwijl, wat onmiddellijk aan
een algemene regel beantwoordt, juist daardoor als kunstwerk gediskwalificeerd is.
‘Uitzonderingsverschijnselen’ zijn aan hetzelfde vocabulair ontleend als
‘topprestaties’. Wijlen Franz Bor-
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kenau zei na zijn breuk met de communistische partij eens, dat hij niet langer kon
verdragen dat men over gemeenteraadsbesluiten in kategorieën van de logica van
Hegel en over de logica van Hegel in de trant van gemeenteraadsvergaderingen
praatte. Dergelijke contaminaties die weliswaar op Hegel zelf teruggaan, ketenen
Lukács aan het niveau, dat hij zo graag aan dat van hemzelf gelijk zou willen maken.
Hegels kritiek op het ‘ongelukkige bewustzijn’, de impuls van de speculatieve filosofie
om de illusionaire levenshouding van de geïsoleerde subjectiviteit achter zich te
laten, wordt in zijn handen een ideologie voor bekrompen partijambtenaren, die het
nog helemaal niet tot subject gebracht hebben. Hun gewelddadige beperktheid,
achterlijkheid van het kleinburgerdom van de negentiende eeuw, verheft hij tot een
boven de beperktheid van de zuivere individualiteit verheven aangepastheid aan het
werkelijke. Maar de dialektische sprong is niet een sprong uit de dialektiek, die ten
koste van de objectief bepaalde maatschappelijke en technische momenten van de
artistieke produktie alleen maar door overtuiging het ongelukkig bewustzijn verandert
in een gelukkige instemming ermee. Het zogenaamd hogere standpunt moet, volgens
een door Lukács waarschijnlijk nauwelijks in twijfel getrokken theorie van Hegel
noodzakelijk abstract blijven. De desperate diepzinnigheid, die hij tegenover de
zwakzinnigheid van de boy meets tractor-literatuur stelt, behoedt hem dan ook niet
voor declamaties die abstrakt en kinderlijk tegelijk zijn: ‘Hoe meer de behandelde
stof de stof van allen is, hoe meer schrijvers van verschillende kanten dezelfde
ontwikkelingsvoorwaarden en -richtingen van dezelfde werkelijkheid onderzoeken,
hoe meer deze zich, ondanks alle genoemde verschillen, in een overwegend of zuiver
socialistische werkelijkheid verandert, des te dichter moet het kritisch realisme bij
het socialistisch realisme komen, des te meer moet het negatieve (in geen geval
afwijzende) perspectief ervan via vele overgangsvormen in een positief (bevestigend),
in een socialistisch perspectief veranderen.’ (p. 125) Het jezuïetische onderscheid
tussen
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het negatieve, dat wil zeggen ‘in geen geval afwijzend’ en het positief nl.
‘bevestigend’ perspectief verschuift de vragen van literaire kwaliteit juist naar die
sfeer van voorgeschreven overtuiging waaraan Lukács wil ontkomen.
Aan zijn wil daartoe bestaat echter geen twijfel. Pas dan doet men het boek recht,
wanneer men beseft dat in landen waar het belangrijkste niet bij zijn naam genoemd
mag worden, de littekens van de terreur gegrift staan in alles wat in plaats daarvan
gezegd wordt; maar dat aan de andere kant daardoor zelfs krachteloze, halve en
afgebogen gedachten in hun context een kracht verwerven, die zij à la lettre niet
bezitten. Onder dit aspect moet het gehele derde hoofdstuk gelezen worden, ondanks
de wanverhouding tussen het intellectuele vertoon en de behandelde problemen. Op
talrijke formuleringen zou men alleen hoeven door te denken om de vrijheid te
bereiken. Bijvoorbeeld: ‘Een alleen maar zich eigen maken van het marxisme (om
nog maar te zwijgen over een alleen maar deelnemen aan de socialistische beweging,
alleen maar partijlid zijn) zegt op zich zelf zo goed als niets. Voor de persoonlijkheid
van de schrijver kunnen de langs die weg verworven levenservaringen, de daardoor
verwekte intellectuele, morele, enz. vermogens waardevol worden, ertoe bijdragen
deze mogelijkheid in werkelijkheid om te zetten. Maar het is een fatale vergissing
te denken dat het proces van de verandering van een juist bewustzijn in een juiste,
realistische, artistieke weergave van de werkelijkheid in principe direkter en
eenvoudiger is dan die van een fout bewustzijn.’ (p. 101 e.v.) Of tegen het steriele
empirisme van de tegenwoordig overal bloeiende reportageroman: ‘Het is toch
opvallend, dat ook in het kritisch realisme het optreden van een ideaal van
monografische volledigheid, bijvoorbeeld bij Zola, een teken van de innerlijke
problematiek was, en we zullen later proberen aan te tonen, dat een dergelijk streven
voor het socialistisch realisme nog problematischer geworden is.’ (p. 106) Wanneer
Lukács in dit verband, met de terminologie van zijn jonge jaren, de
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nadruk legt op de voorrang van de intensieve boven de extensieve totaliteit, dan hoeft
hij zijn eis maar tot in het kunstwerk zelf door te zetten om noodzakelijk te komen
tot datgene wat hij, wanneer hij ex cathedra doceert, de avantgardisten kwalijk neemt;
grotesk, dat hij desondanks nog steeds het ‘antirealisme van de dekadentie’ wil
‘overwinnen.’ Eén keer komt hij zelfs dicht bij het inzicht dat de Russische revolutie
geenszins een toestand geschapen heeft die een ‘positieve’ literatuur verlangt en
draagt: ‘Men mag vooral het zeer triviale feit niet vergeten, dat deze machtsovername
weliswaar een enorme sprong betekent, maar dat het merendeel der mensen, dus ook
de kunstenaars, daardoor nog niet wezenlijk veranderd is.’ (p. 112) Gematigder
weliswaar, alsof het alleen maar om een uitwas gaat, klapt hij er daarna toch uit, hoe
het met het zogenaamde socialistisch realisme gesteld is: ‘Er ontstaat daarbij een
ongezonde en minderwaardige variant van het burgerlijk realisme of op z'n minst
een uiterst problematische gelijkenis met de uitdrukkingsmiddelen ervan, waarbij
natuurlijk juist de grootste deugden ervan zullen ontbreken.’ (p. 127) In deze literatuur
zou het ‘werkelijkheidskarakter van het perspectief’ miskend worden. Dat wil zeggen
‘dat vele schrijvers, dat wat alleen maar als een naar de toekomst verwijzende tendens,
en niet meer dan dat, aanwezig is en dat juist daarom, wanneer het juist geïnterpreteerd
wordt, het beslissende standpunt tov. de beweging in het huidige stadium zou kunnen
verschaffen, eenvoudig met de werkelijkheid zelf identificeren, het vaak alleen in
de kiem aanwezige begin als volledig ontwikkelde realiteit voorstellen, in één woord,
dat zij perspectief en werkelijkheid mechanisch aan elkaar gelijkstellen.’ (p. 128)
Van zijn terminologische schaal ontdaan, betekent dit niets anders dan dat de
werkwijzen van het socialistisch realisme en socialistische romantiek die door Lukács
als het complement ervan wordt gezien, de ideologische verheerlijking is van een
slechte werkelijkheid. Het officiële objectivisme van de totalitaire
literatuurbeschouwing blijkt in de ogen van Lukács zelf alleen maar subjectief te
zijn. Daartegenover

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

252
stelt hij een meer menswaardig esthetisch objectiviteitsbegrip: ‘Want de vormwetten
van de kunst zijn, in al hun gecompliceerde wederkerige verhoudingen van inhoud
en vorm, wereldbeschouwing en esthetisch wezen, enz., eveneens van objectieve
aard. Hun verminking heeft weliswaar niet zulke onmiddellijke praktische
konsekwenties als het buiten beschouwing laten van de wetten der ekonomie, maar
evenzo noodzakelijk brengt het problematische, ja eenvoudig mislukte,
minderwaardige werken voort.’ (p. 129) Hier, waar de gedachte zelfvertrouwen heeft,
velt Lukács heel wat afdoender oordelen dan de benepen oordelen over moderne
kunst: ‘Het verbreken van het dialektische proces brengt daardoor zowel in theorie
als in praktijk een foute polarisatie voort: aan de ene pool verstart het principe van
een “leidraad voor de praktijk” tot een dogma, aan de andere verdwijnt het moment
van tegenspraak (vaak ook dat van de toevalligheid) uit de afzonderlijke levensfeiten.’
(p. 130) Bondig zegt hij waar het op aankomt: ‘De literaire oplossing groeit dus niet
uit de tegenstrijdige dynamiek van het maatschappelijk leven, zij moet veeleer als
illustratie dienen van een in vergelijking met haar abstracte waarheid.’ (p. 132)
Schuldig daaraan is de ‘agitatie als grondvorm’, als voorbeeld van kunst en denken,
dat daardoor verstart, verschrompelt en pragmatisch-schematisch wordt. ‘In plaats
van een nieuwe dialektiek hebben we een schematische statica voor ons.’ (p. 135)
Geen avantgardist zou daar iets aan hebben toe te voegen.
Ondanks dit alles blijft het gevoel van iemand, die wanhopig aan zijn kettingen
rukt en die zich verbeeldt dat het rammelen ervan het voortmarcheren van de
‘Weltgeist’ is. Hij wordt niet alleen verblind door een macht, die, als zij al ruimte
biedt aan Lukács' weerspannige gedachten, deze nauwelijks in haar kultuur-politiek
ter harte zal nemen. Maar bovendien blijft Lukács' kritiek gevangen in de waan, dat
de huidige Russische maatschappij, die in werkelijkheid onderdrukt en uitgeperst
wordt, zoals men het in China heeft uitgekiend weliswaar nog tegenstellingen kent
maar
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niet antagonistisch is. Alle symptomen waartegen hij protesteert zijn zelf het produkt
van de propagandistische behoefte van de dictatoren en hun aanhang om de stelling
die Lukács met het begrip ‘socialistisch realisme’ impliciet goedkeurt, er bij de
massa's in te hameren en uit het bewustzijn te drijven wat hen op een dwaalspoor
zou kunnen brengen. De macht van een doctrine, die zulke reële functies vervult,
wordt niet gebroken door de onwaarheid ervan aan te tonen. Lukács citeert een
cynische zin van Hegel, die de sociale betekenis van het proces uitdrukt, zoals dit in
de oudere burgerlijke opvoedingsroman beschreven wordt: ‘Want het einde van zulke
leerjaren is dat het subject zijn wilde haren verliest, zich met zijn wensen en denken
inpast in de bestaande verhoudingen en de rationaliteit daarvan, een schakel wordt
in het wereldgebeuren en zich een daarin passende plaats verwerft.’ (p. 122) Daarbij
overweegt Lukács: ‘In een bepaalde zin zijn veel van de beste burgerlijke romans in
tegenspraak met deze constatering van Hegel, in een andere, maar net zo bepaalde
zin, bevestigen ze weer zijn uitspraak. Zij zijn in tegenspraak doordat de afsluiting
van de door hen verrichte opvoeding lang niet altijd een dergelijke erkenning van de
burgerlijke maatschappij betekent. De strijd voor een werkelijkheid die beantwoordt
aan de jeugddromen en overtuigingen van de jeugd wordt door het maatschappelijk
geweld afgebroken, de rebellen vaak op de knieën, tot de vlucht in de eenzaamheid
enz. gedwongen, maar de Hegeliaanse verzoening wordt hen toch niet afgedwongen.
Inderdaad is het zo, dat als de strijd in resignatie eindigt het resultaat dicht bij dat
van Hegel komt. Want enerzijds behaalt de objectieve sociale werkelijkheid dan toch
de overwinning op het louter subjectieve van het individuele streven, aan de andere
kant is de door Hegel geproclameerde verzoening reeds bij hem niet geheel vreemd
aan berusting.’ (t.a.p.) Het postulaat echter van een werkelijkheid die zonder breuk
tussen subject en object uitgebeeld en omwille van zulk een ongebroken eenheid,
volgens Lukács' hardnekkige uitdrukkingswijze ‘weerspiegeld’

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

254
moet worden, het hoogste criterium van zijn esthetica, impliceert, dat die verzoening
tot stand is gebracht, dat de maatschappij goed is; dat het subject, zoals Lukács in
een anti-asketische passage uiteenzet, tot zich zelf komt en in zijn wereld thuis is.
Alleen dan zou uit de kunst dat moment van berusting verdwijnen, dat Lukács bij
Hegel waarneemt en dat hij zoveel te meer zou moeten constateren aan het oerbeeld
van zijn realisme-opvatting, aan Goethe, die ontzegging predikte. Maar de
gespletenheid, het antagonisme bestaat nog steeds en het is gewoon een leugen dat
het in de Oost-staten, zoals ze dat noemen, overwonnen is. De ban waarin Lukács
gevangen zit en die hem de verlangde terugkeer naar de utopie van zijn jeugd verspert,
herhaalt de verzoening onder dwang, die hij in het absolute Idealisme doorziet.

Eindnoten:
1. Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. (Rohentwurf) 1857-1858, Berlin
1953. p. 111.
2. Karl Marx, recensie van het geschrift van G.F. Daumer: Die Religion des neuen Weltalters,
Hamburg 1850; in: Neue Rheinische Zeitung, Nachdruk Berlin 1955, p. 107.
3. Georg Lukács: Gesunde oder kranke Kunst?; in: Georg Lukács zum siebzigsten Geburtstag,
Berlin 1955, p. 243 e.v.
4. Zie Theodor W. Adorno: Philosophie der neuen Musik, 2e druk, Frankfurt 1958, p. 49 e.v.
5. Theodor W. Adorno: Minima Moralia, Frankfurt 1951, p. 164.
6. Theodor W. Adorno: Philosophie der neuen Musik, t.a.p., p. 51 e.v.
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film als strijdmiddel tegen het fascisme
In een brief aan Horkheimer waarin hij hem zijn opstel Het kunstwerk... aanbiedt
voor het Zeitschrift für Sozialforschung (het zou daarin verschijnen in de vertaling
van Pierre Klossowski, nr. 5, 1936, p. 40-66), schrijft Walter Benjamin het volgende:
‘Hoe voorlopig deze konstruktieve overwegingen ook mogen zijn in de vorm waarin
ik ze heb vastgelegd, toch mag ik wel zeggen dat ze een sprong voorwaarts zijn in
de richting van een materialistiese kunstteorie die veel verder gaat dan wat u tot nu
toe bekend is. Het gaat er ditmaal om de precieze plaats in het heden aan te geven
als het vluchtpunt voor mijn historiese konstruktie. Als de opzet van het boek (Pariser
Passagen, vert.) het lot betreft van de kunst in de negentiende eeuw, dan heeft ons
dit lot alleen daarom iets te zeggen, omdat het besloten ligt in het tikken van het
uurwerk, waarvan het slaan pas tot onze oren is doorgedrongen. Voor ons, wil ik
daarmee zeggen, heeft het laatste uur van de kunst geslagen, en de signalen daarvan
heb ik in een reeks voorlopige notities vastgelegd, die de titel dragen: Het kunstwerk
in het tijdperk van zijn techniese reproduceerbaarheid. In deze aantekeningen wordt
een poging gedaan om aan de vraagstukken van de kunstteorie een werkelijk aktuele
vorm te geven, en wel van binnenuit, met vermijding van alle relaties met politiek
die zonder overgang worden gelegd.’ (Briefe II, p. 690, 16 okt. 1935)
Met name deze tesen over het kunstwerk gelden als het pièce de résistance van
Benjamin's kunstpolitieke teorieën. In een tijd waarin alle krachten, inclusief de
artistieke, gemobiliseerd werden voor het fascisme, probeerde hij de kunst op
dialektiese wijze te redden door haar ‘om te funktioneren’ tot strijdmiddel tégen het
fascisme. Zowel Benja-
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min als Brecht zochten naar een kunstbegrip dat op zou kunnen tegen het traditioneel
burgerlike. Benjamin heeft zijn tesen ook geschreven in direkte aansluiting op Brecht's
teoretiese notities over kunst en film in Dreigroschenprozess (1931, p. 143 e.v.),
waarin deze de voorstellingen van kunst bekritiseerde ‘die niet volgden uit de
praktijk’. In naam van een nieuwe kunst, en misschien meer nog van een nieuwe
maatschappij, protesteert Benjamin tegen de oude kunstvormen die de mallen
geworden zijn van burgerlik denken en uitlaatkleppen van een reaktionaire politiek.
Als konsekwentie voor de intellektuelen oordeelde Benjamin, dat ze zouden moeten
afzien van de hogere bourgeoisie als traditioneel publiek van avantgardistiese kunst
(30, p. 290/291), een afscheid dus van de eenzaamheid van de kunstenaar die
inmiddels tot condition humaine verheven was. Als alternatief zag hij een kollektieve
receptie, waarvoor de film een brisant voorbeeld scheen te zijn; de film zag hij
namelik als mogelikheid om de traditie en het histories bewustzijn te aktualiseren
en zodoende tegen het fascisme in het geweer te brengen. Tot instrument dient hem
het begrip ‘aura’ dat met uniciteit, onherhaalbaarheid en onverwisselbaarheid van
een schilderij e.d. verbonden is. De voortschrijdende technificering van het artistieke
proces heeft hier een einde aan gemaakt, welk ‘verlies’ wordt goed gemaakt door
het feit dat het werk nu in principe voor allen toegankelik wordt. Benjamin belicht
vooral de positieve kanten van deze omslag - de kollektieve receptie geeft uitzicht
op de mogelikheid: het anticiperende moment van kunst (een maatschappij die niet
langer ten achter is bij de kunst, waarin gelijkheid heerst en de mensen bevrijd zijn
van materiële dwang) in materiële macht om te zetten. De behoefte die door kunst
gewekt wordt, nl. de behoefte aan vrijheid, identiteit, zelfwerkzaamheid, wordt alleen
adekwaat bevredigd in een kollektieve praktijk, een beweging die de ‘opheffing’ van
kunst impliceert. Het begrip ‘verstrooiing’ (te vergelijken met Brecht's ‘Genuss’)
wordt door hem in dit verband krities gebruikt.
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Hoe dan ook is deze hypotese van de kollektieve receptie mbt. de film het meest
bekritiseerd: het fascisme zou zijn tesen juist in tegengestelde zin hebben
waargemaakt. In een brief aan Adorno (9.12.38) nam hij ook iets van zijn positieve
stelling terug: ‘Steeds meer wordt me duidelijk dat de lancering van de geluidsfilm
als een aktie van de industrie gezien moet worden die bedoeld was om het
revolutionaire karakter van de stomme film, dat moeilijk kontroleerbare en politiek
gevaarlijke reakties bevorderde, te doorbreken. Een analyse van de geluidsfilm zou
een kritiek op de huidige kunst opleveren die jouw en mijn opvatting in dialektiese
zin verenigen.’
Ook anderszins bleef hem kritiek van zijn vrienden, m.n. Adorno en Horkheimer,
niet bespaard. Hun kritiek betrof voornamelijk zijn werk over Baudelaire (Pariser
Passagen) en Het Kunstwerk. De verwijten komen hierop neer, dat er bij hem slechts
een metaforiese parallel zou bestaan tussen bovenbouw en maatschappelike basis
zonder dat hij de bemiddeling daartussen (in het totale proces) voldoende recht deed.
Hij zou zich daarbij, zoals Adorno het uitdrukt, onder een soort voor-censuur
geplaatst hebben van materialistiese kategorieën. Een verwijt dat overeenkomsten
vertoont met Adorno's kritiek op Lukács, met wie Benjamin hierbij in zoverre een
parallel vertoont, dat Lukács het sleutelbegrip van de materialistiese teorie nl. de
warenkategorie gebruikte voor een interpretatie van de filosofie van de burgerlijke
maatschappij, en Benjamin om het ‘fantasmagora’ van de kapitalistiese kultuur te
beschrijven; beiden gebruikten het begrip ‘waar’ en ‘warenfetisjisme’ (zie p. 131
van dit boek) dat door Marx gehanteerd werd voor de ekonomiese processen, voor
de interpretatie van de bovenbouw. Volgens Adorno (in de beroemde Hornberger-brief
van 2 aug. 1935) is evenwel ‘het fetisjkarakter van de waar geen feit van het
bewustzijn, maar dialekties in de hoogste zin, nl. dat ze bewustzijn produceert’, wat
de basis ontneemt aan de weerspiegelingsteorie (vooral gebruikt door Lukács en
Lenin), die ook bij Benjamin nog een rol speelt, als hij nl.
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de objektieve kant van het kunstwerk voornamelik ziet als uitdrukking van iets
kollektiefs, de sedimentatie van objektieve maatschappelike processen.
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walter benjamin
het kunstwerk in het tijdperk van zijn techniese reproduceerbaarheid*
‘Het ontstaan der schone kunsten en de ontwikkeling van haar verschillende vormen
gaat terug op een tijd die ingrijpend van de onze verschilde, en op mensen wier macht
over de dingen en verhoudingen erg klein was in vergelijking met de onze. De
verbazingwekkend grote groei in aanpassingsvermogen en precizie die onze middelen
hebben ondergaan, stelt ons voor de naaste toekomst de meest ingrijpende
veranderingen in de antieke industrie van het schone in het vooruitzicht. Alle kunsten
hebben een fysiek element, dat niet langer op de oude manier gezien en behandeld
kan worden; het kan zich niet langer aan de invloeden van de moderne wetenschap
en de moderne praktijk onttrekken. Noch de materie, noch de ruimte, noch de tijd
zijn sinds twintig jaar wat ze van oudsher geweest zijn. Men moet er op rekenen, dat
zulke grote vernieuwingen de hele techniek van de kunsten zullen veranderen, zo de
inventie zelf beinvloeden en tenslotte misschien zover zullen komen dat ze het begrip
kunst zelf op de meest fabelachtige wijze zullen veranderen.’
Paul Valéry: Pièces sur l'art. Paris (La Conquête de l'ubiquité)

Voorwoord
In de tijd dat Marx zijn analyse van de kapitalistiese produktiewijze maakte, stond
deze produktiewijze nog aan haar begin. Marx ging zo te werk dat zijn onderzoekingen
prognostiese waarde kregen. Hij ging terug op de grondstruk-

*

Oorspronkelijke titel: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.
Vert. J.F. Vogelaar.
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tuur van de kapitalistiese produktie en beschreef ze zo, dat zijn konklusies ook later
nog voor het kapitalisme zouden kunnen gelden. De konklusie was, dat men van het
kapitalisme niet alleen kon zeggen dat het de proletariërs steeds meer uitbuitte, maar
dat het uiteindelijk ook de voorwaarden schiep voor zijn eigen afschaffing.
De omwenteling van de bovenbouw, die veel langzamer in zijn werk gaat dan die
van de onderbouw, heeft meer dan een halve eeuw nodig gehad om op alle gebieden
van de kultuur de verandering van de produktievoorwaarden tot uitdrukking te
brengen. In welke vorm dat gebeurde, kan nu pas worden aangegeven. Aan deze
beschrijvingen kunnen bepaalde prognostiese eisen gesteld worden. Het zijn geen
tesen over de kunst van het proletariaat na de machtsovername, laat staan over de
kunst van de klasseloze maatschappij, die aan deze eisen beantwoorden, maar tesen
over de tendensen in de ontwikkeling van de kunst onder de tegenwoordige
produktievoorwaarden. Hun dialektiek komt net zozeer tot uiting in de bovenbouw
als in de ekonomie. Het zou daarom verkeerd zijn de waarde die zulke tesen als
strijdmiddel kunnen hebben, te onderschatten. Ze rekenen af met een aantal
achterhaalde begrippen - als kreativiteit en genialiteit, eeuwigheidswaarde en mysterie
- begrippen die wanneer ze ongekontroleerd worden toegepast (en dat is momenteel
moeilijk te kontroleren), ertoe leiden dat het feitenmateriaal op fascistiese wijze
verwerkt wordt. De begrippen die hier voor het eerst in de kunstteorie ingevoerd
zullen worden, onderscheiden zich van de meer gangbare door het feit dat ze voor
de doeleinden van het fascisme volkomen onbruikbaar zijn. Wel zijn ze bruikbaar
voor de formulering van revolutionaire eisen in de kunstpolitiek.

1
Het kunstwerk is in principe altijd reproduceerbaar geweest. Wat mensen maakten,
kon altijd door mensen worden na-
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gemaakt. Dit kopiëren werd ook beoefend door leerlingen om zich in de kunst te
bekwamen, door meesters ter verbreiding van hun werken, en tenslotte door derden
die op winst uit waren. De techniese reproduktie van het kunstwerk daarentegen is
iets nieuws dat in de loop der geschiedenis met verschillende tussenpozen, in ver
uiteenliggende bewegingen, maar met steeds grotere intensiteit tot stand komt. De
Grieken kenden slechts twee metoden van techniese reproduktie: gieten en stempelen.
Bronswerk, terracotta en munten waren de enige kunstwerken die door hen op grote
schaal gefabriceerd konden worden. Al het andere was eenmalig en technies niet
reproduceerbaar. Met de houtsnede werd voor het eerst grafiek technies
reproduceerbaar; reeds lang voordat door de drukkunst ook het schrift gereproduceerd
kon worden. De geweldige veranderingen die de drukkunst, de techniese
reproduceerbaarheid van het schrift, in de literatuur teweeggebracht heeft, zijn bekend.
Met het oog op het verschijnsel dat hier in wereldhistories perspektief beschouwd
wordt, vormen ze slechts een enkele, alhoewel bizonder belangrijke uitzondering.
Behalve de houtsnede ontstaan in de middeleeuwen ook nog de koperets en
kopergravure, en in het begin van de negentiende eeuw de litografie.
Met de litografie bereikt de reproduktietechniek een fundamenteel nieuwe fase.
Het veel kortere procédé waardoor het aanbrengen van de tekening op steen zich
onderscheidt van het kerven van de tekening in een houtblok of etsen in een
koperplaat, gaf de grafiek voor het eerst de mogelijkheid niet alleen haar produkten
op grote schaal (zoals vroeger), maar ook dagelijks in nieuwe vormen op de markt
te brengen. Door de litografie kreeg de grafiek de mogelijkheid iedere dag weer
opnieuw met illustraties te begeleiden. Vanaf dat moment hield ze gelijke tred met
de boekdrukkunst. Al in haar begintijd werd zij echter reeds enkele decennia na de
uitvinding van de steendruk door de fotografie overvleugeld. Met de fotografie werd
voor het eerst in het reproduktieproces van beelden de hand van zijn belangrijk-
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ste artistieke taak bevrijd, die voortaan nog alleen door het in de lens kijkende oog
werd verricht. Daar het oog sneller waarneemt dan de hand tekent, werd het grafiese
reproduktieproces zo geweldig versneld dat het even snel kon gaan als spreken. De
filmoperateur legt in de studio al draaiend de beelden met dezelfde snelheid vast als
waarmee de speler spreekt. Als in de litografie virtueel de geïllustreerde krant lag
opgesloten, dan in de fotografie de geluidsfilm. Aan het eind van de vorige eeuw
werd een begin gemaakt met de techniese reproduktie van het geluid. Deze
ontwikkelingen die elkaar raken, hebben een situatie te zien gegeven, die Paul Valéry
aldus kenschetst: ‘Zoals water, gas en elektriciteit met een uiterst eenvoudige
handbeweging in onze woning komen en ons van dienst zijn, zo zullen wij beelden
en melodieën ontvangen, die met een kleine handbeweging, op een teken bijna,
verschijnen en ons net zo weer verlaten.’1. Rond negentienhonderd had de techniese
reproduktie een peil bereikt, waarop ze niet alleen het geheel van overgeleverde
kunstwerken tot haar objekt begon te maken en de meest diepgaande veranderingen
in hun werking teweegbracht, maar ook een eigen plaats onder de artistieke procedees
veroverde. Voor de studie van dit peil is erg leerzaam te zien hoe de twee verschillende
verschijningsvormen ervan - reproduktie van het kunstwerk en filmkunst - op de
traditionele gedaante van de kunst hebben teruggewerkt.

2
Zelfs bij de meest volmaakte reproduktie is een ding niet aanwezig: het hier en nu
van het kunstwerk - zijn eenmalige bestaan op de plaats waar het zich bevindt. Enkel
en alleen aan dit eenmalige bestaan voltrok zich de geschiedenis, waaraan het in de
loop van zijn bestaan onderworpen was. Daartoe behoren de veranderingen die het
in de loop van de tijd in zijn fysieke struktuur heeft ondergaan, maar ook de
verschillende eigenaars die het achtereenvolgens in hun bezit
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hebben gehad.2. Het spoor van het eerste soort veranderingen kan slechts met behulp
van chemiese analyses worden nagegaan, hetgeen bij reprodukties niet mogelijk is;
het spoor van de tweede soort veranderingen behoort tot een traditie, die men
uitgaande van de positie van het origineel moet nagaan.
Het hier en nu van het origineel maakt zijn echtheid uit. Chemiese analyses van
de patina van een bronswerk kunnen nodig zijn om de echtheid ervan vast te stellen;
zo ook kan het bewijs dat een bepaald middeleeuws handschrift afkomstig is uit een
archief uit de vijftiende eeuw nodig zijn om de echtheid ervan vast te stellen. Het
gehele gebied van de echtheid onttrekt zich aan de techniese - en natuurlijk niet alleen
de techniese - reproduceerbaarheid.3. Terwijl het echte ten opzichte van de met de
hand vervaardigde reproduktie, die in de regel als vervalsing bestempeld werd, zijn
gezag volledig bewaart, is dat bij de techniese reproduktie niet het geval. Daarvoor
zijn twee redenen. Ten eerste blijkt de techniese reproduktie ten opzichte van het
origineel zelfstandiger dan de met de hand vervaardigde. Ze kan bijvoorbeeld in de
fotografie aspekten van het origineel accentueren die alleen toegankelijk zijn voor
de lens die verstelbaar is en haar gezichtspunt naar willekeur kan bepalen, maar niet
voor het menselijk oog, of met behulp van bepaalde procédés, zoals vergroten of
vertragen, beelden vasthouden die aan de natuurlijke optiek eenvoudigweg ontgaan.
Dat in de eerste plaats. Ten tweede kan ze bovendien de kopie [Abbild] van het
origineel in situaties brengen die voor het origineel onbereikbaar zijn. Vooral daardoor
wordt het voor het origineel mogelijk het publiek tegemoet te komen, hetzij door de
fotografie, hetzij door grammofoonplaten. De katedraal verlaat haar plaats en komt
terecht in de studio van een kunstliefhebber; het koorwerk dat in een zaal of in de
openlucht is uitgevoerd, kan in een kamer worden beluisterd.
De omstandigheden, waarin het produkt van de techniese reproduktie van het
kunstwerk kan worden gebracht, laten
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het kunstwerk verder intakt - in ieder geval ontwaarden zij zijn hier en nu. Ook al
geldt dat geenszins alleen voor het kunstwerk, maar bijvoorbeeld evenzeer voor een
landschap dat de kijker in de film aan zich voorbij ziet trekken, toch wordt door deze
gebeurtenis een uiterst gevoelige kern van het kunstvoorwerp geraakt, - er is geen
enkel voorwerp in de natuur zo kwetsbaar. Dat maakt zijn echtheid uit. De echtheid
van iets is de som van alles wat het vanaf zijn oorsprong met zich meedraagt, vanaf
zijn materiële tijdsduur tot zijn historiese bewijskracht. Daar het laatste op het eerste
gebaseerd is, raakt in de reproduktie, waarin het eerste zich aan de mens onttrokken
heeft, ook het laatste, de historiese bewijskracht van iets, aan het wankelen. Weliswaar
alleen deze: wat evenwel zo begint te wankelen is het gezag van het ding.4. Men kan
wat hier verloren gaat samenvatten in het begrip aura, en zeggen: wat in het tijdperk
van de techniese reproduceerbaarheid van het kunstwerk verdwijnt, is zijn aura. Het
proces is symptomaties; de betekenis ervan gaat uit boven het gebied van de kunst.
De reproduktietechniek, zo zou men in het algemeen kunnen formuleren, maakt het
gereproduceerde los van de traditie. Doordat ze de reproduktie vermenigvuldigt, stelt
ze in plaats van haar eenmalige verschijning haar massale verschijning. En doordat
ze de reproduktie de mogelijkheid verschaft het publiek telkens in zijn eigen situatie
tegemoet te komen, maakt ze het gereproduceerde aktueel. Deze twee processen
leiden tot een geweldige verstoring van het overgeleverde - een verstoring van de
traditie, die de keerzijde van de huidige crisis en vernieuwing van de mensheid is.
Ze hangen ten nauwste samen met de massabewegingen in onze dagen. De
vertegenwoordiger ervan die de grootste invloed heeft, is de film. Zijn
maatschappelijke betekenis is ook in zijn positieve gedaante, en juist dan, niet zonder
deze destruktieve, deze katarsiese kant ervan denkbaar: de likwidatie van de
traditionele waarde van het kultuurgoed. Dit verschijnsel is het duidelijkst waar te
nemen bij de grote historiese films. Deze likwidatie gaat steeds verder, en toen
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Abel Gance in 1927 entoesiast uitriep: ‘Shakespeare, Rembrandt, Beethoven zullen
filmen... alle legenden, alle mytologieën en alle myten, alle grondleggers van religies,
ja alle religies... wachten op hun belichte opstanding, en de heroën verdringen zich
aan de poorten’5., heeft hij daarmee, zonder dat natuurlijk te bedoelen, tot een algehele
likwidatie opgeroepen.

3
Binnen een groot tijdsbestek verandert met de gehele bestaanswijze van de menselijke
samenlevingen ook de wijze van hun zintuiglijke waarneming. De vorm die de
zintuiglijke waarneming van de mens aanneemt - het medium waarin ze tot stand
komt -, is niet alleen natuurlijk, maar ook histories bepaald. De tijd van de
volksverhuizing, waarin de laat-romeinse kunstindustrie en de Weense genesis
ontstonden, bezat niet alleen een andere kunst dan de antieke, maar ook een andere
waarneming. De geleerden van de Wiener Schule, Riegel en Wickhoff, die zich
kantten tegen het overwicht van de klassieke overlevering waaronder die kunst
begraven lag, kwamen het eerst op het idee daaruit konklusies te trekken voor de
waarnemingsvorm in de tijd waarin deze kunst van kracht was. Hoe ver hun kennis
ook reikte, haar beperking bestond uit het feit dat deze onderzoekers het voldoende
vonden om de formele kenmerken aan te geven die typies waren voor de waarneming
in de laat-romeinse tijd. Ze hebben geen poging gedaan - en konden daarop misschien
ook niet rekenen -, te laten zien welke maatschappelijke omwentelingen in deze
veranderingen van de waarneming tot uitdrukking kwamen. Tegenwoordig zijn de
voorwaarden voor een dergelijk inzicht gunstiger. En wanneer veranderingen in het
medium van de waarneming, zoals wij die nu meemaken, opgevat kunnen worden
als verval van de aura, is het ook mogelijk de maatschappelijke voorwaarden ervan
te laten zien. Het is goed
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het begrip aura dat we hierboven voor historiese objekten hebben voorgesteld te
illustreren aan het begrip aura van dingen in de natuur. De aura van dingen in de
natuur definiëren we als eenmalige verschijning van een verte hoe dichtbij die ook
is. Op een zomermiddag ergens rusten en met de blik een bergketen aan de horizon
of een tak volgen die zijn schaduw op de rustende werpt - wil zeggen, de aura van
deze berg, van deze tak ademen. Aan de hand van deze beschrijving is gemakkelijk
in te zien wat de maatschappelijke bepaaldheid is van het huidige verval van de aura.
Ze berust op twee feitelijkheden, die beide samenhangen met de steeds grotere
betekenis van de massa's in het leven van nu. Namelijk: de dingen in ruimtelijk en
menselijk opzicht dichterbij te halen, is een even grote hartstocht van de massa's
tegenwoordig6., als hun tendens om het eenmalige van iedere gegevenheid te
overwinnen door een reproduktie ervan. De behoefte doet zich dagelijks dwingender
gelden, het objekt van zo nabij mogelijk door een beeld, liever door een afbeelding,
door een reproduktie in handen te krijgen. En er is een onmiskenbaar onderscheid
tussen de reproduktie, zoals de geïllustreerde krant en het weekjoernaal voorradig
hebben, en het beeld. Eenmaligheid en tijdsduur zijn in het beeld even nauw met
elkaar verbonden als vluchtigheid en herhaalbaarheid in de reproduktie. Het voorwerp
ontdoen van zijn omhulsel, de vernietiging van de aura, is het kenteken van een
waarneming, waarvan de zin voor het gelijksoortige in de wereld zodanig is
toegenomen, dat ze het dmv. de reproduktie ook uit het eenmalige weet te halen. Zo
kondigt zich op het visuele vlak aan, wat zich op het gebied van de teorie manifesteert
als de steeds grotere betekenis van de statistiek. Het instellen van de realiteit op de
massa's en van de massa's op de realiteit is een gebeurtenis met een onbegrensde
draagwijdte zowel voor het denken als voor het zien.
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4
De uniciteit van het kunstwerk is identiek met zijn ingebed zijn binnen de traditie.
Deze traditie is zelf uiteraard een volstrekt levend iets, dat buitengewoon veranderlijk
is. Een antiek Venus-beeld bijvoorbeeld nam bij de Grieken, die het tot voorwerp
van een kultus maakten, een andere plaats in binnen de traditie, dan bij de
middeleeuwse clerici die in haar een onheilbrengende afgod zagen. Beide hadden
echter evenveel te maken met de uniciteit ervan, met andere woorden: met haar aura.
Hoe het kunstwerk oorspronkelijk in de traditie werd ingebed, kwam tot uitdrukking
in de kultus. De oudste kunstwerken zijn, zoals we weten, ontstaan in dienst van een
ritueel, eerst een magies, vervolgens een religieus ritueel. Het is van beslissende
betekenis dat deze auratiese bestaanswijze van het kunstwerk nooit geheel los komt
van zijn rituele funktie.7. Met andere woorden: de unieke waarde van het echte
kunstwerk heeft zijn basis in het ritueel, waarin het zijn originaire en eerste
gebruikswaarde had. Deze kan zo indirekt zijn als ze wil, zelfs in de meest profane
vormen van de eredienst der schoonheid kan men die als gesekulariseerd ritueel
herkennen.8. De profane eredienst der schoonheid die met de Renaissance tot
ontwikkeling komt en drie eeuwen lang van kracht zal blijven laat na afloop van
deze periode, zodra ze voor het eerst zwaar getroffen wordt, deze fundamenten
duidelijk zien. Toen namelijk met de opkomst van het eerste werkelijk revolutionaire
reproduktiemiddel, de fotografie (tegelijk met het eerste begin van het socialisme)
de kunst de krisis voelde naderen, die na een paar honderd jaar niet meer te loochenen
viel, reageerde ze met de teorie van de l'art pour l'art, wat een teologie van de kunst
is. Daaruit is dan zonder mankeren weer een negatieve teologie in de vorm van de
idee van een ‘zuivere’ kunst voortgekomen, die niet alleen iedere sociale funktie,
maar ook elke bepaaldheid door iets van buiten afwijst. (In de literatuur is Mallarmé
de eerste die dit standpunt heeft ingenomen.)
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Deze samenhangen tot hun recht te laten komen is onontbeerlijk voor een studie die
te maken heeft met het kunstwerk in het tijdperk van zijn techniese
reproduceerbaarheid. Want ze vormen een voorbereiding voor het inzicht dat hier
doorslaggevend is: de techniese reproduceerbaarheid van het kunstwerk emancipeert
het kunstwerk voor het eerst in de wereldgeschiedenis van zijn parasitaire leven op
het ritueel. Het gereproduceerde kunstwerk wordt hoe langer hoe meer de reproduktie
van een kunstwerk dat op reproduceerbaarheid is afgestemd.9. Van een fotografiese
plaat bijvoorbeeld is een groot aantal afdrukken mogelijk; de vraag welke afdruk de
echte is heeft geen enkele zin. Op het moment echter dat de maatstaf van de echtheid
in de kunstproduktie niet meer van kracht is, vindt ook een omwenteling plaats van
de gehele funktie van de kunst. Inplaats van haar fundering op het ritueel komt haar
fundering op een andere praktijk: namelijk haar fundering op politiek.

5
De kunstreceptie kent twee verschillende accenten, waaronder twee polaire het meest
opvallen. Het ene accent ligt op de kultuswaarde, het andere op de
tentoonstellingswaarde van het kunstwerk.10. De artistieke produktie begint met dingen
te fabriceren die in dienst van de kultus staan. Voor deze maaksels is het, naar men
mag aannemen, belangrijker dat ze voorhanden zijn, dan dat ze gezien worden. De
bison, die de mens van het stenen tijdperk op de wanden van zijn grot afbeeldt, is
een middel tot bezwering. Hij stelt het wel voor zijn medemensen ten toon, maar het
is vooral bedoeld voor geesten. De kultuswaarde als zodanig schijnt er tegenwoordig
juist op gericht te zijn, het kunstwerk in het verborgene te houden: bepaalde
heiligenbeelden zijn alleen voor de priester in de cella toegankelijk. Bepaalde
madonnabeelden blijven bijna het hele jaar versluierd, bepaalde skulpturen aan
middeleeuwse katedralen
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zijn voor de mensen op de begane grond niet zichtbaar. Tegelijk met de emancipatie
van de verschillende kunstbeoefeningen uit de schoot van het ritueel, ontstaat er meer
gelegenheid hun produkten tentoon te stellen. De tentoonstelbaarheid van een buste,
die overal heen verstuurd kan worden, is groter dan die van een heiligenbeeld dat
een vaste plaats heeft ergens in de tempel. De tentoonstelbaarheid van een
paneelschilderij is groter dan die van een mozaïek of fresko daarvoor. En als de
tentoonstelbaarheid van een mis oorspronkelijk misschien niet minder was dan die
van een symfonie, ontstond de symfonie toch op het tijdstip dat haar
tentoonstelbaarheid groter beloofde te worden dan die van de mis.
Met de diverse metoden van techniese reproduktie van het kunstwerk is de
tentoonstelbaarheid ervan zo ontzettend veel groter geworden, dat de kwantitatieve
verschuiving tussen beide polen, zoals in de oertijd, in een kwalitatieve verandering
van zijn natuur omslaat. Zoals namelijk in de oertijd het kunstwerk door de absolute
nadruk die op zijn kultuswaarde lag, in eerste instantie een instrument van de magie
werd dat men in zekere zin pas later als kunstwerk is gaan zien, zo wordt het
kunstwerk nu door de absolute nadruk die op zijn tentoonstellingswaarde ligt, een
produkt met geheel nieuwe funkties, waarvan de ons bewuste, de artistieke als die
funktie naar voren komt, die men in de toekomst als een bijkomstige funktie kan
zien.11. Zoveel is zeker, dat tegenwoordig de fotografie en daarnaast de film de
bruikbaarste aanknopingsmogelijkheden voor de kennis hiervan leveren.

6
In de fotografie begint de tentoonstellingswaarde de kultuswaarde over de hele linie
terug te dringen. Deze wijkt echter niet zonder verzet. Ze betrekt een laatste stelling,
en dat is het mensengelaat. Het is beslist geen toeval dat het por-
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tret in het middelpunt staat van de eerste fotografie. De kultuswaarde van het schilderij
heeft haar laatste toevlucht in de kultus van de herinnering aan de verre of gestorven
geliefden. In de vluchtige uitdrukking van een gezicht is in de vroege fotografieën
de aura voor de laatste maal werkzaam. Dat is wat hun melancholieke en
onvergelijkelijke schoonheid uitmaakt. Waar evenwel de mens zich uit de fotografie
terugtrekt, komt voor het eerst de tentoonstellingswaarde boven de kultuswaarde te
staan. Het is de weergaloze betekenis van Atget dat hij aan dit proces een plaats
gegeven heeft, toen hij de straten van Parijs rond negentienhonderd vastlegde in een
perspektief zonder mensen. Zeer terecht heeft men van hem gezegd, dat hij ze
fotografeerde als een plaats van de misdaad. Ook op de plaats van de misdaad zijn
geen mensen. Opnamen ervan vinden plaats op grond van aanwijzingen. De
fotografiese opnamen beginnen bij Atget bewijsstukken in het histories proces te
worden. Dat maakt hun verborgen politieke betekenis uit. Ze vereisen reeds een
receptie in een bepaalde richting. Bij hen is een zwevende kontemplatie niet zo goed
op zijn plaats. Ze verontrusten degene die ze bekijkt; hij voelt dat hij eerst een
bepaalde weg moet zoeken om ze te kunnen vinden. Tegelijkertijd beginnen de
geïllustreerde kranten wegwijzers voor hem op te stellen. Juiste of verkeerde - dat
maakt niets uit. Daarin zijn de onderschriften voor het eerst onmisbaar geworden.
En het is duidelijk dat die van heel andere aard zijn dan de titel van een schilderij.
De richtlijnen dmv. onderschriften voor degene die platen in het geïllustreerde
tijdschrift bekijkt, worden spoedig daarna in de film nog precieser en dwingender,
waar de wijze waarop men ieder afzonderlijk beeld moet interpreteren door de reeks
voorafgaande beelden lijkt voorgeschreven.

7
De strijd die in de loop van de negentiende eeuw tussen de
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schilderkunst en de fotografie om de kunstwaarde van hun produkten werd
uitgevochten, lijkt nu vreemd en verward. Dat zegt echter niets tegen de betekenis
ervan, maar is eerder een bevestiging ervan. Inderdaad was deze strijd de uitdrukking
van een wereldhistoriese omwenteling, die geen van beide partijen zich als zodanig
bewust is geweest. Doordat het tijdperk van haar techniese reproduceerbaarheid de
kunst losmaakte van haar fundering op de kultus, verdween voorgoed haar schijn
van autonomie. Welke verandering de funktie van de kunst daarmee onderging, viel
buiten het gezichtsveld van de eeuw. En ook de twintigste eeuw, die de ontwikkeling
van de film beleefde, heeft deze verandering lange tijd niet gezien.
Alhoewel reeds voorheen tevergeefs veel scherpzinnigheid verspild was aan de
oplossing van de vraag, of de fotografie een kunst was - zonder eerst de vraag te
hebben gesteld: of niet door de uitvinding van de fotografie het totale karakter van
de kunst veranderd was -, namen de filmteoretici al gauw dezelfde voorbarige
vraagstelling over. Maar de moeilijkheden, die de fotografie de traditionele estetiek
had bezorgd, waren kinderspel vergeleken bij de moeilijkheden die haar met de film
te wachten stonden. Vandaar de blinde hevigheid waardoor de beginperiode van de
filmteorie wordt gekenmerkt. Zo vergelijkt Abel Gance bijvoorbeeld de film met de
hiërogliefen: ‘Daar zijn we dan weer, na een hoogst merkwaardige terugkeer in wat
geweest is, op het uitdrukkingsniveau van de Egyptenaren aangeland... De beeldentaal
is nog niet tot volle wasdom gekomen, daar onze ogen er nog niet tegen opgewassen
zijn. Er is nog niet genoeg waardering, nog niet genoeg eerbied voor hetgeen in haar
wordt uitgedrukt.’12. En Séverin-Mars schrijft: ‘Welke kunst is een droom ten deel
gevallen, die... poëtieser en reëler tegelijk geweest is! Vanuit een dergelijk standpunt
gezien zou de film een uitdrukkingsmiddel zijn dat zijn weerga niet kent, en zouden
zich in zijn sfeer slechts personen met de edelste denkwijze in de allervolmaaktste
en meest mysterieuze ogenblikken van zijn levensloop mogen
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bewegen.’13. Alexandre Arnoux besluit een fantasie over de stomme film letterlijk
met de vraag: ‘Zouden alle gewaagde beschrijvingen, waarvan we ons hier hebben
bediend, niet uitlopen op een definitie van het gebed?’14. Het is erg leerzaam te zien
hoe het streven om de film onder te brengen bij de kunst, deze teoretici ertoe verleidt
zonder enig pardon kultuselementen erin te schuiven. En toch waren in de tijd dat
deze spekulaties gepubliceerd werden reeds werken voorhanden als L'Opinion
publique en La ruée vers l'or. Dat weerhoudt Abel Gance er niet van, de vergelijking
met hiërogliefen te maken, en Séverin-Mars praat over film zoals men over
schilderijen van Fra Angelico zou kunnen praten. Typerend is, dat ook tegenwoordig
bizonder reaktionaire auteurs de betekenis van de film in dezelfde richting zoeken,
zoal niet in het sakrale dan wel in het bovennatuurlijke. Naar aanleiding van
Reinhardt's verfilming van de Midzomernachtsdroom stelt Werfel vast, dat het
ongetwijfeld het steriele kopiëren van de buitenwereld met haar straten, interieurs,
stations, restaurants, auto's en stranden is, wat tot nu toe een hoge vlucht van de film
in het rijk van de kunst in de weg heeft gestaan. ‘De film heeft zijn ware betekenis,
zijn werkelijke mogelijkheden nog niet begrepen... Ze bestaan uit zijn unieke
vermogen, met natuurlijke middelen en grote overtuigingskracht het feeënrijke,
wonderlijke, bovennatuurlijke tot uitdrukking te brengen.’15.

8
De kunstprestatie van de toneelspeler wordt uiteindelijk door hem zelf in eigen
persoon aan het publiek gepresenteerd; de kunstprestatie van de filmspeler daarentegen
wordt aan het publiek gepresenteerd via een apparaat. Dit laatste heeft twee dingen
tot gevolg. Van het apparaat dat de prestatie van de filmspeler voor het publiek brengt
kan niet verwacht worden dat het deze prestatie als totaliteit waardeert. Het neemt
onder leiding van de kameraman door-
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lopend stelling ten opzichte van deze prestatie. De volgorde van stellingnamen die
de cutter uit het hem verschafte materiaal komponeert, vormt tenslotte de gemonteerde
film. Deze bevat een bepaald aantal bewegingsmomenten - nog afgezien van speciale
instellingen zoals close-ups. Op die manier wordt de prestatie van de akteur aan een
reeks optiese tests onderworpen. Dit is het eerste gevolg van het feit, dat de prestatie
van de filmspeler door het apparaat wordt vertoond. Het tweede gevolg berust hierop,
dat de filmspeler, aangezien hij niet zelf zijn prestatie aan het publiek presenteert,
de mogelijkheid die alleen de toneelspeler heeft, nl. de prestatie tijdens de voorstelling
aan het publiek aan te passen, kwijtraakt. Het publiek komt daardoor in de positie
van een door geen enkel persoonlijk kontakt met de akteur gestoorde kontroleur. Het
leeft zich slechts in de akteur in door zich in het apparaat in te leven. Het neemt op
die manier de houding van het apparaat over: het test.16. Dat is geen houding, waaraan
kultuswaarden toegeschreven kunnen worden.

9
Voor de film komt het er veel minder op aan dat de akteur voor het publiek een ander
voorstelt, dan dat hij voor het apparaat zichzelf voorstelt. Een van de eersten, die
van deze verandering van de akteur door de testprestatie een vermoeden heeft gehad,
is Pirandello geweest. Het maakt voor de opmerkingen, die hij in zijn roman Er wordt
gefilmd daarover maakt, weinig uit, dat ze uitsluitend de negatieve kant van de zaak
belichten. Nog minder, dat ze betrekking hebben op de stomme film. Want de
geluidsfilm heeft hierin geen wezenlijke veranderingen gebracht. Het beslissende
punt blijft, dat voor een apparaat - of, in het geval van de geluidsfilm, voor twee
apparaten - wordt gespeeld. ‘De filmakteur,’ schrijft Pirandello, ‘voelt zich in
ballingschap. Niet alleen verbannen van het toneel, maar
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zelfs van zijn eigen persoon. Met een vaag onbehagen bemerkt hij de onverklaarbare
leegte, die ontstaat doordat zijn lichaam niet meer funktioneert, doordat hij vervliegt
en van zijn realiteit, zijn leven, zijn stem en de geluiden die hij maakt wanneer hij
zich beweegt, wordt beroofd en verandert in een stom beeld, dat één ogenblik op het
doek trilt en dan in de stilte verdwijnt... Het kleine apparaat zal met zijn schaduw
spelen voor het publiek; en hij zelf moet er genoegen mee nemen voor het apparaat
te spelen.’17. Dezelfde situatie kan ook zo gekarakteriseerd worden: voor het eerst en dat is het werk van de film - is de mens verplicht met zijn gehele levende persoon
te werken, maar dan zonder de aura die ze heeft. Want de aura is aan zijn hier en nu
gebonden. Er bestaat geen afbeelding van. De aura die op het toneel MacBeth omgeeft,
kan niet van de aura worden losgemaakt die voor het levende publiek de toneelspeler
omgeeft die MacBeth speelt. Het bizondere van de opname in de filmstudio bestaat
echter hierin, dat ze waar zich anders het publiek bevindt het apparaat zet. Zo moet
de aura, die de speler omgeeft, wegvallen - en daarmee tegelijk die van de figuur die
gespeeld wordt.
Dat juist een toneelschrijver als Pirandello in zijn karakteristiek van de film
onwillekeurig de oorzaak raakt van de krisis, die het teater beleeft, is niet zo
verwonderlijk. Niets vormt inderdaad een grotere tegenstelling met het kunstwerk
dat geheel door de techniese reproduktie wordt beheerst, en zelfs - zoals de film daaruit voortkomt, dan het toneel. Iedere beschouwing die daar nader op in gaat
bevestigt dit. Experts hebben allang opgemerkt dat bij het filmen de sterkste effekten
bijna altijd bereikt worden, wanneer zo weinig mogelijk wordt gespeeld... De laatste
ontwikkeling is in 1932 volgens Arnheim ‘dat men de akteur als een rekwisiet
behandelt, hem om zijn typiese eigenschappen uitkiest en... op de juiste plaats
gebruikt.’18. Iets anders hangt hier zeer nauw mee samen. De toneelspeler die op het
toneel staat, verplaatst zich ook in een rol. Voor de filmakteur is dat zeer vaak niet
mogelijk. Zijn prestatie is
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meestal geen geheel, maar samengesteld uit een groot aantal verschillende prestaties.
Behalve toevallige overwegingen met het oog op het huren van de studio,
beschikbaarheid van medewerkers, dekor en zo, zijn het elementaire
noodzakelijkheden van de apparatuur, die het spel van de akteur in een reeks
monteerbare episoden opsplitsen. Het gaat daarbij vooral om de belichting; de
installering ervan maakt het nodig om de uitbeelding van een gebeuren, dat er op het
doek uitziet als één snel verloop, in een reeks afzonderlijke opnamen af te werken,
die zich in de studio in bepaalde omstandigheden over uren uitspreiden. Van nog
duidelijker montages maar te zwijgen. Zo kan een sprong uit het raam in de studio
gedraaid worden als een sprong van een stellage, de vlucht die erop volgt echter
eventueel weken later bij een buitenopname. Het is overigens gemakkelijk nog veel
paradoxaler gevallen te bedenken. Van de akteur kan gevraagd worden dat hij van
schrik ineenkrimpt wanneer er op de deur wordt geklopt. Misschien valt deze
schrikreaktie niet volgens wens uit. Dan kan de regisseur een oplossing zoeken door
bij gelegenheid als de akteur weer in de studio is zonder dat hij het weet achter zijn
rug een schot te laten afvuren. Het schrikken van de akteur op dat ogenblik kan
opgenomen en in de film worden gemonteerd. Dit is wel het meest drastiese voorbeeld
om aan te tonen dat de kunst aan het rijk van de schone schijn is ontsnapt, dat zo
lang het enige leek waarin zij kon gedijen.

10
De bevreemding van de akteur ten aanzien van de apparatuur, zoals Pirandello die
beschrijft, is van huis uit van dezelfde aard als de bevreemding van de mens voor
zijn spiegelbeeld. Nu kan het spiegelbeeld echter van hem worden losgemaakt, het
is verplaatsbaar geworden. En waarheen wordt het verplaatst? Naar het publiek.19.
De filmakteur blijft zich dat ieder ogenblik bewust. Hij weet, wanneer hij
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voor het apparaat staat, dat hij in laatste instantie met het publiek te maken heeft: het
publiek van afnemers die de markt uitmaken. Deze markt, waaraan hij zich niet alleen
met zijn arbeidskracht maar met huid en haar, met hart en nieren overlevert, is op
het moment dat hij zijn prestatie voor haar levert even ongrijpbaar voor hem als elk
willekeurig artikel dat in een fabriek wordt gemaakt. Zou deze situatie niet een
onderdeel vormen van de beklemming, de nieuwe angst welke volgens Pirandello
de akteur voor het apparaat bevangt? Het antwoord van de film op het
ineenschrompelen van de aura is een kunstmatige opbouw van de personality buiten
de studio; de door het filmkapitaal vereiste sterrenkultus konserveert de betovering
van de persoonlijkheid, die allang nog alleen maar in de wormstekige betovering
van haar karakter van marktartikel bestaat. Zolang het filmkapitaal de toon aangeeft,
kan men de huidige film in het algemeen geen andere revolutionaire verdienste
toekennen dan dat ze een revolutionaire kritiek van de traditionele kunstopvattingen
bevordert. We bestrijden niet dat de huidige film in bepaalde gevallen ook nog een
revolutionaire kritiek op de maatschappelijke verhoudingen, of zelfs op de
bezitsverhoudingen kan bevorderen. Maar daarin is het zwaartepunt van de
tegenwoordige onderzoeken net zo min gelegen als dat van de westeuropese
filmproduktie. Het hangt samen met de techniek van de film net zoals met de techniek
van de sport, dat iedereen de prestaties die film en sport vertonen bijwoont als halve
vakman. Men hoeft maar een keer gehoord te hebben hoe een stel krantenjongens
op hun fiets geleund de uitslagen van een wielerkoers bespreekt om dit feit te kunnen
begrijpen. Niet voor niets organiseren krantedirekteuren wielerwedstrijden voor hun
krantenjongens. Deze wekken grote belangstelling bij de deelnemers. Want de winnaar
heeft kans dat hij van krantenjongen tot wielrenner zal opklimmen. Zo geeft
bijvoorbeeld het weekjoernaal iedereen de kans van voorbijganger op te klimmen
tot figurant in een film. Hij kan zich op die manier in bepaalde omstandigheden zelfs
in een kunstwerk
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terecht zien komen - denk maar aan Wertoff's Drei Lieder um Lenin of Ivens'
Borinage. Ieder mens kan vandaag de dag er aanspraak op maken gefilmd te worden.
Deze eis laat zeer goed zien wat de historiese situatie is van de hedendaagse literatuur.
Eeuwenlang was het in de literatuur zo, dat een klein aantal mensen die schreven
tegenover een aantal van meerdere duizenden lezers stond. Daarin kwam tegen het
eind van de vorige eeuw verandering. Met de steeds verdere uitbreiding van de pers,
die steeds nieuwe politieke, religieuze, wetenschappelijke, specialistiese, lokale
organen aan de lezers ter beschikking stelde, gingen steeds grotere delen van het
lezerspubliek - aanvankelijk alleen bij wijze van uitzondering - tot de schrijvenden
behoren. Het begon ermee dat de dagbladen hun brievenbussen voor hen openstelden,
en tegenwoordig is het zo, dat er nauwelijks een Europeaan is die aan het
arbeidsproces deelneemt en niet in principe ergens een gelegenheid zou kunnen
vinden om een werkervaring, bezwaar, reportage of zo te publiceren. Daarmee staat
het onderscheid tussen auteur en publiek op het punt zijn principiële karakter kwijt
te raken. Het wordt een funktioneel onderscheid, dat van geval tot geval kan
verschillen. De lezer kan te allen tijde een schrijver worden. Als deskundige, wat hij
- of hij wilde of niet - in een uiterst gespecialiseerd arbeidsproces heeft moeten
worden - al is dat ook alleen maar deskundige op een klein gebied -, krijgt hij toegang
tot het schrijverschap. In de Sovjet-Unie komt de arbeid zelf aan het woord. En haar
presentatie door het woord maakt deel uit van het vakmanschap dat nodig is voor de
uitoefening ervan. De literaire bevoegdheid heeft niet meer haar basis in de
gespecialiseerde maar in de polytechniese opleiding, en wordt op die manier
gemeengoed.20. Dat alles is zonder meer op de film van toepassing, waar
verschuivingen die in de literatuur eeuwen nodig hebben gehad, zich in één decennium
voltrekken. Want in de praktijk van de film - vooral de Russiese - is deze verschuiving
op plaatsen reeds gerealiseerd. Een aantal van de akteurs die in de Russiese film
optreden zijn geen
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akteurs in onze zin, maar mensen die zichzelf - en wel in de eerste plaats zichzelf in
het arbeidsproces - voorstellen. In West-Europa verbiedt de kapitalistiese uitbuiting
van de film dat er rekening wordt gehouden met de legitieme eis die de mens van nu
heeft om gereproduceerd te worden. Zodoende heeft de filmindustrie er alle belang
bij, de massa's tot participatie op te jutten door illusoire voorstellingen en
dubbelzinnige spekulaties.

11
Een filmopname en met name een geluidsfilmopname biedt een schouwspel zoals
dat tevoren nog nooit ergens denkbaar is geweest. Ze laat een gebeuren zien waarbij
geen enkel standpunt meer mogelijk is, vanwaar uit de niet tot de handeling als
zodanig behorende opnameapparatuur, belichting, reeks van assistenten enz. in het
gezichtsveld van de kijker komen. (Tenzij de instelling van zijn pupillen samenvalt
met die van de opnameapparatuur.) Dit feit - meer dan welk ander feit - maakt de
eventuele overeenkomsten tussen een scène in de filmstudio en op het toneel
oppervlakkig en onbelangrijk. Het behoort tot het principe van het teater dat er een
plaats is vanwaar uit het gebeuren niet zonder meer als illusie te doorzien is. Ten
aanzien van de opnamescène in de film bestaat zo'n plaats niet. Het illusionaire
karakter van de film is een karakter van de tweede graad; ze is het resultaat van het
snijden. Dat wil zeggen: in de filmstudio is het apparaat zo diep in de werkelijkheid
doorgedrongen dat het zuivere aspekt ervan - waar het vrij is van het apparaat - het
resultaat is van een speciale behandeling, nl. de opname door het speciaal ingestelde
fotografiese apparaat en montage met andere gelijksoortige opnamen. Het apparaatloze
aspekt van de realiteit is hier haar meest kunstmatige aspekt geworden en de
aanschouwing van de onmiddellijke werkelijkheid de blauwe bloem in het land der
techniek.
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Dezelfde situatie die zo in kontrast staat met die van het teater, wordt nog duidelijker
wanneer men haar konfronteert met die van de schilderkunst. Hier moeten we de
vraag stellen: hoe is de verhouding tussen een filmoperateur en een schilder? Om
hierop een antwoord te geven zullen we een hulpkonstruktie moeten gebruiken, die
gebaseerd is op het begrip operateur zoals dat in de chirurgie gebruikt wordt. De
chirurg stelt de ene pool voor van een klasse, met aan de andere pool de magiër. De
houding van de magiër die een zieke door handopleggen geneest, is verschillend van
de houding van de chirurg die een ingreep bij de zieke uitvoert. De magiër bewaart
de natuurlijke afstand tussen zichzelf en degene die hij behandelt; nauwkeuriger
uitgedrukt: hij verkleint haar - door het opleggen van zijn hand - maar weinig en
vergroot haar - krachtens zijn autoriteit - zeer sterk. De chirurg gaat omgekeerd te
werk: hij vermindert de afstand tot de patiënt zeer sterk - doordat hij in zijn inwendige
doordringt -, en vergroot haar maar weinig - door de voorzichtigheid waarmee zijn
hand tussen de organen beweegt. In een woord: in tegenstelling tot de magiër (die
ook nog in de gewone arts steekt) ziet de chirurg er op het beslissende moment vanaf
als mens tot mens tegenover zijn zieke te komen staan; hij dringt eerder operatief in
hem door. - Magiër en chirurg verhouden zich als schilder en kameraman. De schilder
bewaart in zijn werk een natuurlijke afstand tot het gegevene, de kameraman
daarentegen dringt diep in het weefsel der gegevenheden door.21. De beelden die
beiden overhouden zijn erg verschillend. Dat van de schilder is een geheel, dat van
de kameraman een beeld in vele stukken, die volgens een nieuwe wet bij elkaar
komen. De filmiese voorstelling van de realiteit is daarom voor de mens van
tegenwoordig het allerbelangrijkst, omdat ze het apparaatloze aspekt van de
werkelijkheid, dat hij van het kunstwerk mag verwachten, juist garandeert doordat
ze de werkelijkheid zo intensief met het apparaat doordringt.
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12
De techniese reproduceerbaarheid van het kunstwerk verandert de verhouding van
de massa tot de kunst. Van de meest reaktionaire houding tegenover een Picasso
bijvoorbeeld, slaat ze om in de meest progressieve bijvoorbeeld ten aanzien van een
Chaplin. Daarbij is het kenmerk van het progressieve gedrag dit, dat het plezier in
het kijken en beleven onmiddellijk in nauw verband komt te staan met de houding
van de deskundige kritikus. Een dergelijke verbinding is een belangrijk
maatschappelijk fenomeen. Hoe meer namelijk de maatschappelijke betekenis van
een kunst afneemt, des te meer vallen kritiese en genietende houding bij het publiek
uiteen. Het konventionele geniet men kritiekloos, het werkelijk nieuwe wordt met
tegenzin bekritiseerd. In de bioskoop vallen kritiese en genietende houding van het
publiek samen. En het belangrijkste punt daarbij is wel: nergens meer dan in de
bioskoop blijken de individuele reaksies, die samen de massale reaksie van het publiek
vormen, van meet af aan bepaald door hun onmiddellijke massifikatie. En doordat
ze zich uiten, hebben ze zichzelf onder kontrole. Ook verder blijft de vergelijking
met de schilderkunst nuttig. Het schilderstuk vereiste altijd eksplisiet dat het gezien
werd door één enkel iemand of door een klein aantal. Het tegelijkertijd bekijken van
schilderijen door een groot publiek, zoals dat opkomt in de negentiende eeuw, is een
vroeg symptoom van de krisis van de schilderkunst die beslist niet alleen door de
fotografie werd veroorzaakt, maar betrekkelijk onafhankelijk daarvan door het feit,
dat het kunstwerk zich op de massa's begon te richten. Het is nu eenmaal zo dat de
schilderkunst niet in staat is iets te bieden dat tegelijk door een grote groep van
mensen kan worden opgenomen, zoals dat van oudsher voor de architektuur, zoals
het eertijds voor het epos gold, en zoals het nu voor de film geldt.
En al kunnen uit dit feit van huis uit weinig konklusies getrokken worden voor de
maatschappelijke rol van de schil-
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derkunst, toch wordt het een sterk tegenargument, wanneer de schilderkunst door
speciale omstandigheden en in zekere mate tegen haar natuur rechtstreeks met de
massa's wordt gekonfronteerd. In de kerken en kloosters in de middeleeuwen en aan
de vorstenhoven tot aan het einde van de achttiende eeuw vond de kollektieve receptie
van schilderwerken niet simultaan plaats, maar trapsgewijs en langs hiërarchiese
weg. Wanneer dat anders geworden is, dan komt daarin het bizondere konflikt tot
uiting waarin de schilderkunst door de techniese reproduceerbaarheid verstrikt is
geraakt. Maar zelfs al probeerde men haar in galeries en salons aan de massa's te
vertonen, er bestond toch geen middel voor de massa's om zich in een dergelijke
manier van kunstreceptie te kunnen organiseren en kontroleren.22. Hetzelfde publiek
dat bij een lachfilm progressief reageert, moet daarom wel ten aanzien van het
surrealisme reaktionair worden.

13
De typiese kenmerken van de film vindt men niet alleen in de wijze waarop de mens
zich aan het opnameapparaat vertoont, maar ook in de wijze waarop hij met behulp
daarvan zich de omgeving voorstelt. Een blik op de vermogenspsychologie illustreert
de kapaciteit van het apparaat om een test uit te voeren. Een blik op de psycho-analyse
illustreert dat van een andere zijde. De film heeft onze waarnemingswereld [Merkwelt]
inderdaad met metoden verrijkt, welke aan de hand van de metoden van de
Freudiaanse teorie geïllustreerd kunnen worden. Een verspreking in een gesprek ging
vijftig jaar geleden min of meer ongemerkt voorbij. Dat ze opeens diepe achtergronden
liet zien in een gesprek, dat eerst oppervlakkig leek, moet tot de uitzonderingen
hebben behoord. Sinds de Psychopathologie des Alltagslebens (Freud) is dat
veranderd. Ze heeft dingen geisoleerd en tegelijk analyseerbaar gemaakt die tevoren
in
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de brede stroom van waarnemingen meezwommen. De film heeft over de gehele
linie in de optiese waarnemingswereld, en nu ook in de akoestiese, een soortgelijke
verdieping van de waarneming tot gevolg gehad. Het is slechts de keerzijde van dit
feit, dat de verrichtingen die de film laat zien, veel exakter en vanuit veel meer
gezichtspunten geanalyseerd kunnen worden dan wat men op het schilderwerk of op
het toneel te zien krijgt. In vergelijking met de schilderkunst is het de veel preciezere
aanduiding van de situatie die de grotere analyseerbaarheid uitmaakt van de
verrichtingen die in de film te zien zijn. In vergelijking met het toneel wordt de
grotere analyseerbaarheid van de verrichtingen in de film bepaald door het feit dat
ze gemakkelijker geïsoleerd kunnen worden. Het belangrijkste gevolg hiervan is, dat
het de wederzijdse doordringing van wetenschap en kunst bevordert. Inderdaad kan
men van een binnen een bepaalde situatie keurig uitgesneden gedrag - zoals een spier
aan een lichaam - nauwelijks zeggen wat het meest boeiende er aan is: de kunstzinnige
waarde of het wetenschappelijke nut ervan. Het zal een van de revolutionaire funkties
van de film zijn te laten zien dat het artistieke en wetenschappelijke gebruik van de
fotografie, die vroeger meestal uiteenliepen, identiek is.23. Wanneer de film door
close-ups van de inventaris, door de nadruk te leggen op verborgen details van
bekende rekwisieten, door gewone milieus te onderzoeken onder de geniale leiding
van de lens, aan de ene kant het inzicht in de mechanismen waardoor ons bestaan
geleid wordt, vergroot, slaagt hij er aan de andere kant in ons een geweldig grote en
onvermoede speelruimte te verschaffen! Onze kafees en straten in grote steden, onze
kantoren en gemeubileerde kamers, onze stations en fabrieken schijnen ons hopeloos
in te sluiten. Toen kwam de film en heeft deze kerkerwereld met de dynamiet van
tiende sekonden laten springen, zodat we nu tussen de overal verspreide resten kalm
avontuurlijke reizen ondernemen. In de close-up breidt de ruimte zich uit, in de
vertraagde opname de beweging. En net zo min als het bij de vergroting alleen maar
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om een verduidelijking gaat van datgene wat men toch nog onduidelijk ziet, maar
eerder volledig nieuwe struktureringen van de materie tevoorschijn komen, maakt
de vertraagde opname evenmin alleen maar bekende bewegingsmotieven zichtbaar,
maar ontdekt ze in deze bekende motieven volledig onbekende, ‘die er helemaal niet
uitzien als vertragingen van snelle bewegingen, maar eigenlijk als glijdende,
zwevende, bovenaardse bewegingen.’24.

14
Het is van oudsher een van de belangrijkste taken van de kunst geweest, een vraag
te kreëren ook als het uur voor de volledige bevrediging ervan nog niet is gekomen.25.
Iedere kunstvorm kent kritiese perioden waarin deze vorm uit is op effekten die
pas zonder dwang op kunnen treden wanneer het techniese niveau veranderd is, dwz.
in een nieuwe kunstvorm. De extravaganties en cruditeiten van de kunst die vooral
in de zogenaamde vervalperioden voorkomen, komen in feite voort uit haar rijkste
historiese krachtbron. Het laatste voorbeeld dat we kennen is het dadaïsme dat vol
was van dergelijke barbarismen. De beweegreden ervan ziet men nu pas: het dadaïsme
probeerde de effekten, die het publiek tegenwoordig in de film zoekt, op te wekken
met de middelen van de schilderkunst (of van de literatuur).
Iedere baanbrekende poging om nieuwe behoeften op te wekken zal haar doel
volledig voorbij schieten. Het dadaïsme doet dat inzoverre het de marktwaarden, die
de film in zo hoge mate bezit, opoffert ten behoeve van belangrijkere intenties waarvan ze zich natuurlijk in de hier beschreven gedaante niet bewust is. Aan de
merkantiele bruikbaarheid van hun kunstwerken hechtten de dadaïsten veel minder
gewicht dan aan hun onbruikbaarheid als voorwerpen van mediterende beschouwing.
Deze onbruikbaarheid zochten ze niet in de laatste plaats te bereiken door een grondige
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vernedering van hun materiaal. Hun gedichten zijn woordsalade, ze bevatten obscene
uitdrukkingen en allemaal enkel herkenbare afval van taal. Hun schilderijen precies
zo, waar ze knopen of tramkaartjes op monteerden. Wat ze met zulke middelen
bereiken, is een onbarmhartige vernietiging van de aura van hun voortbrengselen,
die ze met de middelen van produktie het brandmerk van een reproduktie opleggen.
Het is voor een schilderij van Arp of een gedicht van August Stramm onmogelijk
zich zoals voor een schilderij van Derain of een gedicht van Rilke tijd te gunnen om
zich te koncentreren en een standpunt te bepalen. Tegenover de meditatie, die in de
ontaarding van het burgerdom een school van asociaal gedrag werd, wordt de afleiding
een vorm van sociaal gedrag.26. Inderdaad garandeerden de dadaïstische bijeenkomsten
een werkelijk heftige afleiding, door het kunstwerk tot het middelpunt van een
schandaal te maken. Het moest vooral aan één eis voldoen: openlijk aanstoot geven.
Inplaats van een lust voor het oog, of een overtuigend spel van klanken werd het
kunstwerk bij de dadaïsten tot een schiettuig. Het schokte de toeschouwer. Het heeft
een taktiele kwaliteit. Daarmee heeft het de vraag naar film helpen bevorderen, want
het afleidende element van de film is ook in de eerste plaats taktiel, het berust namelijk
op de wisseling van plaats van handeling en instellingen, die met schokken op de
toeschouwer afkomen. Vergelijk maar eens het doek waarop zich de film afspeelt,
en het doek waarop zich het schilderwerk bevindt. Het laatste nodigt de kijker uit tot
een beschouwing; voor het schilderij kan hij zich overgeven aan zijn associaties. Bij
de filmopname kan hij dat niet. Nauwelijks heeft hij haar gezien, of ze is al weer
veranderd. Ze kan niet worden vastgehouden. Duhamel die de film haat en van zijn
betekenis niets, maar van zijn struktuur veel begrepen heeft, typeert deze situatie als
volgt: ‘Ik kan al niet meer denken, wat ik denken wil. De bewegende beelden hebben
de plaats van mijn gedachten ingenomen.’27. Inderdaad wordt de associatieketen van
degene die naar deze beelden kijkt meteen door een
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verandering onderbroken.
Daarop berust het choque-effekt van de film, dat zoals ieder choque-effekt door
een versterkte tegenwoordigheid van geest moet worden opgevangen.28. Door zijn
techniese struktuur heeft de film het fysieke choque-effekt, dat het dadaïsme in zekere
zin nog in een moreel choque-effekt verpakt hield, van deze emballage bevrijd.29.

15
De massa is een matrijs waaruit tegenwoordig alle gewoontehoudingen ten opzichte
van kunstwerken als nieuwgeboren tevoorschijn komen. De kwantiteit is in kwaliteit
omgeslagen: dat er veel grotere massa's aan deelnemen heeft gemaakt dat de wijze
van deelname veranderd is. Dit mag de beschouwer niet doen vergeten dat deze
deelname in eerste instantie in een ongunstige gedaante tot uiting komt. Toch zijn
er genoeg mensen geweest die zich juist hartstochtelijk aan deze oppervlakkige kant
van de zaak hebben vastgeklampt. Van hen heeft Duhamel zich het meest radikaal
uitgesproken. Wat hij de film kwalijk neemt, is het soort deelname die hij bij de
massa's opwekt. Hij noemt de film ‘een tijdverdrijf voor heloten, een verstrooiing
voor onontwikkelde, ongelukkige, afgetobde schepselen, die door hun zorgen worden
verteerd..., een schouwspel dat geen enkele konsentratie vraagt, geen denkvermogen
vereist..., geen licht in de harten doet ontvlammen en geen andere hoop verwekt dan
de belachelijke hoop, op zekere dag in Los Angeles een “star” te worden.’30.
Zoals men ziet, in de grond van de zaak de oude klacht dat de massa's verstrooiing
zoeken, de kunst echter van de toeschouwer konsentratie vereist. Dat is een
gemeenplaats. Het blijft alleen de vraag, of er een bepaald standpunt is van waaruit
men de film kan onderzoeken. - Hier is een nadere beschouwing nodig. Verstrooiing
en konsentratie vormen een tegenstelling die de volgende formulering mogelijk
maakt:
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degene die zich voor het kunstwerk konsentreert gaat erin op; hij gaat in dit werk
op, zoals de legende verhaalt van de chinese schilder die zijn voltooide schilderij
zag. Daarentegen neemt de verstrooide massa op haar beurt het kunstwerk in zich
op. Het duidelijkst is dat het geval met bouwwerken. De architektuur vormde van
oudsher het prototype van een kunstwerk dat gerecipieerd wordt in de verstrooiing
en door het kollektief. De wetten volgens welke zij gerecipieerd wordt zijn het meest
leerzaam. Sinds haar oergeschiedenis bezit de mensheid bouwwerken. Vele
kunstwerken zijn opgekomen en weer vergaan. De tragedie ontstaat met de grieken,
lost tegelijk met hen op en herleeft na eeuwen alleen volgens haar regels. Het epos,
waarvan de oorsprong ligt in de jeugd der volkeren, verdwijnt in Europa met het
einde van de renaissance. Het schilderen op panelen is een schepping van de
middeleeuwen, en niets kan garanderen dat het onafgebroken zal blijven bestaan. De
behoefte van de mens aan onderdak is echter konstant. De bouwkunst heeft nooit
braak gelegen.
Haar geschiedenis is langer dan die van iedere andere kunst en haar vermogen
zich te aktualiseren is belangrijk voor iedere poging, zich rekenschap te geven van
de verhouding tussen massa's en kunstwerk. Bouwwerken worden op een dubbele
wijze gerecipieerd; door gebruik en door waarneming. Of liever gezegd: takties en
opties. Men kan zich van een dergelijke receptie geen begrip vormen, als men zich
die voorstelt als een gekonsentreerde receptiewijze, zoals reizigers die vaak hebben
ten aanzien van beroemde bouwwerken. Er bestaat namelijk aan de taktiele kant geen
tegenhanger van wat opties de kontemplatie is. De taktiele receptie vindt niet zozeer
plaats door opmerkzaamheid alswel door gewoonte. Ten aanzien van de architektuur
bepaalt de gewoonte in hoge mate zelfs de optiese receptie. Ook die vindt van huis
uit veel minder in een gespannen aandacht dan in een terloopse waarneming plaats.
Deze in de architektuur ontwikkelde receptie bezit echter in bepaalde
omstandigheden kanonieke waarde. Want de
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opgaven die in historiese keerpunten aan het menselijk waarnemingsapparaat worden
gesteld, zijn via de zuivere optiek, dus via de kontemplatie niet op te lossen. Ze
worden geleidelijk aan in het kielzog van de taktiele receptie, door gewenning
opgelost. Zich gewennen kan ook iemand die verstrooid is. Meer nog, iemand bewijst
pas dat het voor hem een gewoonte is geworden bepaalde opgaven op te lossen, als
hij ze tijdens de verstrooiing kan oplossen. Door de verstrooiing, zoals de kunst die
biedt, wordt onderhands gekontroleerd in hoeverre nieuwe opgaven van de
waarneming kunnen worden opgelost. Daar verder voor de enkeling de verleiding
bestaat zich aan dergelijke opgaven te onttrekken, zal de kunst de zwaarste en
belangrijkste opgaven daar aanpakken waar ze massa's kan mobiliseren. Ze doet dit
tegenwoordig in de film. De receptie tijdens de verstrooiing, die zich steeds
nadrukkelijker op alle gebieden van de kunst kenbaar maakt en het symptoom is van
diepgaande veranderingen in de waarneming, bezit in de film haar eigenlijke
oefenapparaat. Door zijn choque-effekt komt film deze vorm van receptie tegemoet.
De film dringt de kultuswaarde niet alleen terug doordat hij het publiek in een
kontrolerende positie brengt, maar ook, doordat de kontrolerende houding in de
bioskoop aandacht niet impliseert. Het publiek is een examinator, maar wel een
verstrooide.

Nawoord
De toenemende proletarisering van de hedendaagse mens en de toenemende
massavorming zijn twee kanten van een en hetzelfde gebeuren. Het fascisme probeert
de nieuwe geproletariseerde massa's te organiseren zonder de eigendomsverhoudingen,
die de massa's wensen af te schaffen, aan te tasten. Het fascisme ziet zijn heil hierin,
de massa's aan het woord (maar beslist niet tot hun recht) te laten komen.31.
De massa's hebben recht op een verandering van de eigendomsverhoudingen; het
fascisme probeert hen aan het woord
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te laten door de eigendomsverhoudingen te konserveren. Het fascisme loopt zodoende
uit op een estetisering van het politieke leven. De verkrachting van de massa's die
het fascisme in de kultus van de leider eronder krijgt, korrespondeert met de
verkrachting van een apparaat, dat door het fascisme in dienst wordt gesteld van de
produktie van kultuswaarden. Alle pogingen om de politiek te estetiseren komen in
één hoogtepunt samen. Dit ene punt is de oorlog, en alleen de oorlog maakt het
mogelijk massabewegingen op zo groot mogelijke schaal met behoud van de
traditionele eigendomsverhoudingen een doel te geven. Zo kan deze situatie worden
geformuleerd vanuit de politiek. Vanuit de techniek kan het aldus geformuleerd
worden: alleen de oorlog maakt het mogelijk alle techniese middelen van nu met
behoud van de eigendomsverhoudingen te mobiliseren. Het spreekt vanzelf dat de
apoteose van de oorlog door het fascisme zich niet van deze argumenten bedient.
Niettemin is het leerzaam er een blik op te werpen. In Marinetti's Manifest over de
koloniale oorlog in Ethiopië staat: ‘Sinds zevenentwintig jaar verzetten wij futuristen
ons ertegen dat de oorlog als anti-esteties betiteld wordt... daarom verklaren wij:...
de oorlog is mooi, omdat hij, dankzij de gasmaskers, de angstaanjagende megafoons,
de vlammenwerpers en kleine tanks de heerschappij van de mens over de onderworpen
machine grondvest. De oorlog is mooi, omdat hij een begin maakt met de gedroomde
metalisering van het menselijk lichaam. De oorlog is mooi, omdat hij een weiland
met bloemen verrijkt met vlammende orchideeën - de mitrailleurs. De oorlog is mooi,
omdat hij het geweervuur, de kanonnades, de pauzen tussen het vuren, de geuren en
stank van het verderf tot een symfonie verenigt. De oorlog is mooi, omdat hij nieuwe
bouwstijlen schept, zoals die van grote tanks, de geometriese vliegerformaties, de
rookspiralen uit brandende dorpen en van nog veel meer... Schrijvers en kunstenaars
van het futurisme... herinner u deze grondbeginselen van een oorlogsestetiek, opdat
jullie strijd voor een nieuwe poëzie en een nieuwe beeldhouwkunst... door
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hen in een nieuw licht komt te staan!’32.
Dit manifest heeft het voordeel dat het duidelijk is. Deze problematiek verdient
door de dialektikus te worden overgenomen. Voor hem ziet de estetiek van de oorlog
er als volgt uit: wordt het natuurlijke gebruik van de produktiekrachten door de
bezitsverhoudingen tegengehouden, dan leidt de opvoering van de techniese
hulpmiddelen, arbeidstempi, en energiebronnen tot een onnatuurlijk gebruik ervan.
Ze vindt plaats in de oorlog, die met zijn verwoestingen het bewijs levert dat de
maatschappij niet rijp genoeg was om de techniek tot haar werktuig te maken, dat
de techniek niet voldoende ontwikkeld was om de elementaire maatschappelijke
krachten de baas te worden.
De imperialistiese oorlog wordt juist in zijn gruwelijkste trekken bepaald door de
diskrepantie die er heerst tussen de geweldige produktiemiddelen en het ontoereikende
gebruik ervan in het produktieproces (met andere woorden, door de werkloosheid
en gebrek aan afzetgebieden). De imperialistiese oorlog is een opstand van de
techniek, die aan het mensenmateriaal eisen stelt, waaraan de maatschappij het
natuurlijke materiaal onttrokken heeft. In plaats van rivieren te kanaliseren, leidt ze
de mensenstroom in de bedding van haar loopgraven, in plaats van zaad uit haar
vliegtuigen te strooien, strooit ze brandbommen over de steden uit, en in de gasoorlog
heeft ze het middel gevonden om de aura op nieuwe wijze af te schaffen. ‘Fiat ars pereat mundus’, zegt het fascisme en verwacht van de oorlog kunstzinnige bevrediging
van de door de techniek veranderde zintuigelijke waarneming, zoals Marinetti toegeeft.
Dat is blijkbaar het einde van de l'art pour l'art. De mensheid die eens bij Homerus
een ding was voor de goden om naar te kijken, is dat nu voor zichzelf geworden.
Haar zelfvervreemding heeft het punt bereikt dat ze haar eigen vernietiging kan
beleven als esteties genot van de eerste orde. Zo is het gesteld met de estetisering
van de politiek, die het fascisme bedrijft. Het kommunisme dient het fascisme van
repliek met een politisering van de kunst.

Eindnoten:
1. Paul Valéry: Pièces sur l'art. Paris 1934, p. 105 (La Conquête de l'ubiquité).
2. Natuurlijk omvat de geschiedenis van het kunstwerk nog meer. Tot de geschiedenis van de
Mona Lisa behoren bijvoorbeeld: soort en aantal kopieën die in de zeventiende, achttiende en
negentiende eeuw zijn gemaakt.
3. Juist omdat de echtheid niet reproduceerbaar is, heeft de intensieve inwerking van bepaalde met name techniese - reproduktiemetoden de mogelijkheid tot differentiatie en klassifikatie
gegeven. Een belangrijke funktie van de kunsthandel was, zulke onderscheidingen aan te
brengen. Men kan gerust zeggen dat met de uitvinding van de houtsnede de kwalifikatie echtheid
in de wortel was aangetast nog voordat ze haar late bloeitijd had bereikt. Echt was een
middeleeuws madonnabeeld immers in de tijd dat het gemaakt werd nog niet; dat werd het in
de eeuwen daarna en misschien wel het allermeest in de vorige eeuw.
4. De armzaligste opvoering van de Faust in de provincie heeft in ieder geval op de Faust-film
voor, dat ze als ideaal vergelijkingspunt de première van Weimar heeft. En wat men zich aan
traditionele inhoud van het toneel in herinnering kan roepen, is voor het filmdoek onbruikbaar
geworden - dat in Mephisto Goethe's jeugdvriend Johann Heinrich Merck schuil gaat, en
dergelijke dingen meer.
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5. Abel Gance: Le Temps de l'Image est venu (L'art cinématographique II, Paris 1927, p. 94 e.v.)
6. Zich menselijk dichter naar de massa's laten brengen, kan betekenen: zijn maatschappelijke
funktie op de achtergrond schuiven. Niets garandeert dat een portretschilder van nu, wanneer
hij een beroemd chirurg aan zijn ontbijttafel of in zijn familiekring schildert, diens
maatschappelijke funktie treffender typeert dan een schilder uit de zestiende eeuw die zijn artsen
representatief, zoals bijvoorbeeld Rembrandt in de ‘Anatomiese les’, aan het publiek laat zien.
7. De definitie van de aura als ‘eenmalige verschijning van een verte, hoe dichtbij die ook is’,
betekent niets anders dan de formulering van de kultuswaarde van het kunstwerk in kategorieën
van de waarneming in ruimte en tijd. Het wezenlijk verre is het ongenaakbare. Inderdaad is
ongenaakbaarheid een van de voornaamste kenmerken van het kultusbeeld. Het blijft van nature
‘verte, hoe dichtbij die ook is’. De nabijheid die men van zijn materie weet te verkrijgen, doet
geen afbreuk aan de verte die het na zijn verschijning bewaart.
8. Naarmate de kultuswaarde van het beeld gesekulariseerd wordt, worden de voorstellingen van
het substraat van zijn eenmaligheid onbepaalder. Steeds meer wordt de eenmaligheid van de
in het kultusbeeld aanwezige verschijnselen in de voorstelling van het publiek verdrongen door
de empiriese eenmaligheid van de maker van het beeld of zijn produkt. Uiteraard nooit helemaal;
het begrip echtheid zal altijd verder reiken dan de verklaring van zijn autenticiteit. (Dat is
bizonder duidelijk te zien bij de verzamelaar, die altijd iets van de fetisjdienaar blijft houden
en doordat hij het kunstwerk bezit deel heeft aan de kultiese kracht ervan.) Ondanks dat blijft
de funktie van het begrip autenticiteit in de kunst duidelijk; met de sekularisering van de kunst
neemt de autenticiteit de plaats in van de kultuswaarde.
9. Bij filmwerken is de techniese reproduceerbaarheid van het produkt niet, zoals bijvoorbeeld
bij literaire werken of schilderijen, een van buitenaf afkomstige voorwaarde voor haar massale
verbreiding. De basis van de techniese reproduceerbaarheid van filmwerken ligt onmiddellijk
in de techniek van hun produktie. Die maakt niet alleen op de meest direkte wijze de massale
verbreiding van de filmwerken mogelijk, het is zelfs een rechtstreekse vereiste. Ze vereist het,
omdat de produktie van een film zo duur is dat iemand die zich bijvoorbeeld een schilderij nog
zou kunnen permitteren, het geld voor een film niet meer alleen kan opbrengen. In 1927 heeft
men uitgerekend dat, wil een grotere film rendabel zijn, hij een publiek van negen miljoen zou
moeten bereiken. Met de geluidsfilm is hierin althans voorlopig een teruggaande beweging
gekomen; zijn publiek werd beperkt tot de grenzen van een taalgebied, en dat gebeurde
tegelijkertijd toen het fascisme de nadruk legde op nationale belangen. Belangrijker echter dan
deze terugslag te konstateren, die overigens door de synchronisatie werd afgezwakt, is het
verband met het fascisme onder ogen te zien. De gelijktijdigheid van beide verschijnselen berust
op de ekonomiese krisis. Dezelfde stoornissen, die in groter verband ertoe geleid hebben dat
geprobeerd werd de bestaande eigendomsverhoudingen met openlijk geweld in stand te houden,
hebben het door de krisis bedreigde filmkapitaal ertoe gebracht het werk aan de voorbereidingen
van de geluidsfilm te forceren. De invoering van de geluidsfilm bracht toen een tijdelijke
verlichting, - niet alleen omdat de geluidsfilm de massa's weer de bioskoop in bracht, maar ook
omdat de geluidsfilm nieuwe kapitalen uit de elektriciteitsindustrie verbond met het filmkapitaal.
Zo heeft hij van buitenaf gezien nationale belangen bevorderd, van binnenuit gezien evenwel
de filmproduktie nog meer geïnternationaliseerd dan voorheen.
10. Deze polariteit kan in de estetiek van het idealisme niet volledig tot haar recht komen, omdat
zijn schoonheidsbegrip ze eigenlijk als een geheel opvat (dus uitsluit dat ze gescheiden zijn).
Toch is ze bij Hegel zo duidelijk te zien, als binnen de grenzen van het idealisme maar mogelijk
is. ‘Beelden,’ zo vindt men in de Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte, ‘kent men reeds
lang: de vromen hadden ze reeds vroeg nodig voor hun diensten, maar ze gebruikten geen
schone beelden, die waren immers zelfs storend. In het schone beeld is ook iets uiterlijks
aanwezig, maar inzoverre het schoon is spreekt de geest ervan de mens aan; in deze
godsdienstoefening is echter de verhouding tot een ding essentieel, omdat ze zelf slechts een
geestloze verdoving van de ziel is.... De schone kunst is... in de kerk zelf ontstaan..., hoewel...
de kunst reeds van het principe van de kunst afstand heeft gedaan’ (Georg Friedrich Wilhelm
Hegel, Werke, Berlin und Leipzig 1832 e.v. Bd. IX, p. 414). Ook een plaats in de Vorlesungen
über die Aesthetik duidt erop, dat Hegel hier een probleem heeft vermoed. ‘Wij zijn’ zo zegt
hij in de Vorlesungen, ‘over het punt heen dat we werken van de kunst als iets goddelijks kunnen
vereren en aanbidden; de indruk die ze maken is meer overdacht, en wat ze in ons opwekken,
behoeft nog een hogere toetssteen’ (Hegel, L.c. Bd. X, p. 14).
De overgang van de eerste soort van kunstreceptie naar de tweede bepaalt het histories verloop
van de gehele kunstreceptie. Desalniettemin kan tussen deze twee polaire vormen van receptie
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in principe voor ieder kunstwerk afzonderlijk een zekere schommelende beweging worden
aangetoond. Bijvoorbeeld de Sixtijnse Madonna. Sinds het onderzoek van Hubert Grimme
weten we dat de Sixtijnse Madonna voor tentoonstellingsdoeleinden geschilderd is. Grimme
kwam tot zijn onderzoekingen naar aanleiding van de vraag: waarvoor dient de houten lijst op
de voorgrond van het schilderij waarop twee putto's steunen? Voorts vroeg Grimme zich af,
hoe een Rafael ertoe gekomen kon zijn de hemel te voorzien van een paar deurvoorhangen?
Uit het onderzoek bleek, dat de opdracht tot het schilderen van de Sixtijnse Madonna gegeven
was naar aanleiding van de publieke opbaring van paus Sixtus. De opbaring van de paus vond
plaats in een zijkapel van de Sint Pieter. Op de sarcofaag was in het nisachtige achtergedeelte
van de kapel bij de plechtige opbaring Rafaels schilderij aangebracht. Wat Rafael op dit schilderij
wil voorstellen is, hoe uit de achtergrond van de met groene voorhangen afgeschermde nis de
madonna temidden van wolken de pauselijke sarcofaag nadert. Bij de plechtigheid ter ere van
de dood van Sixtus werd op uitstekende wijze gebruik gemaakt van de tentoonstellingswaarde
van Rafaels schilderij. Enige tijd later kwam het op het hoogaltaar in de kloosterkerk van de
zwarte monniken in Piacenza terecht. De reden voor deze verbanning is gelegen in het romeinse
ritueel. Het romeinse ritueel verbiedt, schilderijen die bij begrafenisplechtigheden tentoongesteld
zijn te gebruiken voor de eredienst [Kultus] op het hoogaltaar. Rafaels werk had door dit
voorschrift in zekere zin zijn waarde verloren. Om er toch nog een behoorlijke prijs voor te
krijgen besloot de curie haar stilzwijgende goedkeuring te geven om het schilderij alsnog op
het hoogaltaar te plaatsen. Om opzien te vermijden liet men het schilderij naar de broederschap
in de ver afgelegen provinciestad gaan.
Een analoge redenering wordt, op een ander niveau, gevolgd door Brecht: ‘Kan men het begrip
kunstwerk niet meer gebruiken voor het ding dat ontstaat wanneer een kunstwerk in een
marktartikel veranderd is, dan moeten we voorzichtig en behoedzaam, maar onverschrokken
dit begrip weglaten, als we niet tegelijk ook de funktie van dit ding willen likwideren, want
door deze fase moet het heen, en wel zonder daar zwaar aan te tillen, het is geen vrijblijvend
uitstapje van de rechte weg, maar wat hier met het begrip gebeurt zal het tot in de grond toe
veranderen, het verleden uitwissen, zozeer dat als het oude begrip weer zou worden opgenomen
- en dat zal het worden, waarom niet? - door hem geen herinnering meer zal worden opgewekt
aan het ding dat het in het verleden aanduidde’ (Bertolt Brecht, Der Dreigroschenprozess.
Herdrukt in: Versuche 1-4, Berlijn en Frankfurt, 1959, p. 295).
Abel Gance: Le Temps de l'image est venu (L'art cinématographique II, Paris 1927, p. 100-101).
Séverin-Mars, cit. Abel Gance (l.c. p. 100).
Alexandre Arnoux: Cinéma, Paris 1929, p. 28.
Franz Werfel: Ein Sommernachtstraum. Ein Film nach Shakespeare von Reinhardt. Neues
Wiener Journal, geciteerd LU 15. november 1935.
‘De film... geeft (of zou kunnen geven): bruikbare gedetailleerde informatie over menselijke
handelingen.... Iedere motivering uit het karakter blijft achterwege, het innerlijk leven van de
personen geeft nooit de hoofdoorzaak en is zelden het voornaamste resultaat van de handeling’
(Bertolt Brecht, l.c. p. 257). De uitbreiding van het terrein van het testbare die de apparatuur
bij de filmspeler tot stand brengt, korrespondeert met de buitengewoon grote uitbreiding van
het terrein van het testbare die door de ekonomiese situatie voor het individu is ingetreden. Zo
wordt bijvoorbeeld de betekenis van de beroepstesten steeds groter. In de beroepstest komt het
aan op fragmenten uit de prestatie van het individu. Filmopname en beroepsgeschiktheidstest
vinden plaats voor een komitee van vakmensen. De opnameleider in de filmstudio staat precies
op de plaats, waar bij de geschiktheidstest de onderzoekleider staat.
Luigi Pirandello: On tourne; geciteerd bij Léon Pierre-Quint: Signification du Cinéma (L'art
cinématographique II, Paris 1927, p. 14-15).
Rudolf Arnheim: Film als Kunst, 1932, p. 176-177. Bepaalde schijnbaar niet ter zake doende
bizonderheden, waarin de filmregisseur van de gang van zaken bij het toneel verschilt, worden
in deze kontekst belangrijker. Bijvoorbeeld het eksperiment om de akteur zonder schmink te
laten spelen, zoals dat onder andere Dreyer in Jeanne d'Arc doet. Hij heeft er maanden aan
besteed alleen al om de veertig akteurs te vinden waaruit de ketterrechtbank is samengesteld.
Het zoeken naar de akteurs leek op het zoeken naar moeilijk verkrijgbare rekwisieten. Dreyer
deed de grootst mogelijke moeite, overeenkomsten in leeftijd, postuur, en fysiognomie te
vermijden. Terwijl de akteur tot rekwisiet wordt, fungeert van de andere kant het rekwisiet vaak
als akteur. In ieder geval is het niets ongewoons, dat de film de gelegenheid krijgt het rekwisiet
een rol te laten spelen. In plaats van uit de grote hoop een willekeurig voorbeeld te nemen,
beperken wij ons tot een voorbeeld dat dit bizonder goed illustreert. Een lopende klok zal op
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het toneel altijd alleen maar storend werken. De astronomiese tijd zou ook in een naturalisties
toneelstuk met de tijd van het stuk in botsing komen. In die situatie is het voor de film van zeer
veel betekenis, dat hij wanneer het nodig is zonder meer een tijdmeting volgens de klok kan
gebruiken. Hieraan kan men, nog duidelijker dan aan vele andere kenmerken, zien hoe in
bepaalde omstandigheden ieder afzonderlijk rekwisiet belangrijke funkties kan overnemen in
de film. Van hieruit is het slechts een kleine stap naar de konstatering van Pudowkin, dat ‘het
spel van de akteur dat met een voorwerp in verband staat en daarop is gebouwd... altijd een van
de sterkste metoden van filmiese vormgeving is’ (W. Pudowkin, Filmregie und Filmmanuskript,
Berlin 1928, p. 126). Zo is de film het eerste kunstmiddel dat in staat is te laten zien hoe de
materie meespeelt met de mens. Hij kan daarom een uitstekend instrument zijn voor een
materialistiese uitbeelding.
19. De hier gekonstateerde verandering van de vertoningswijze door de reproduktietechniek kan
men ook waarnemen in de politiek. De huidige krisis van de burgerlijke demokratie betekent
tevens een krisis van de voorwaarden die maatgevend zijn voor de vertoning van regeerders.
De demokratie vertoont de regeerder rechtstreeks in eigen persoon en wel ten overstaan van
vertegenwoordigers. Het parlement is zijn publiek! Met de vernieuwingen van de
opnameapparatuur, die het mogelijk maken dat de spreker door een onbeperkt aantal mensen
gehoord en kort daarna door een onbeperkt aantal mensen gezien kan worden, komt de vertoning
van de politieke mens voor dit opnameapparaat op de voorgrond te staan. De parlementen lopen
leeg tegelijk met de teaters. Radio en film veranderen niet alleen de funktie van de beroepsakteur,
maar precies zo de funktie van degenen die, zoals de regeerders, zichzelf voor hen vertonen.
De tendens van deze verandering is bij filmakteur en regeerder dezelfde, zonder dat aan de
verschillende taken die ze hebben iets wordt afgedaan. Het is een tendens om kontroleerbare
prestaties, zelfs prestaties die overgenomen kunnen worden naar bepaalde maatschappelijke
voorwaarden te rangschikken. Het gevolg daarvan is een nieuwe selektie, een selektie voor de
apparaten, waaruit de ster en de diktator als winnaar tevoorschijn komen.
20. Het geprivilegieerde karakter van de betreffende technieken is aan het verdwijnen. Aldous
Huxley schrijft: ‘De nieuwe techniese ontwikkelingen hebben... tot vulgariteit geleid... de
techniese reproduceerbaarheid en de rotatiedruk hebben een oneindige vermenigvuldiging van
boeken en foto's mogelijk gemaakt. De algemene schoolopleiding en de relatief hoge inkomens
hebben een zeer groot publiek geschapen dat kan lezen en dat lektuur en fotomateriaal kan
aanschaffen. Om die te leveren is een belangrijke industrie tot stand gekomen. Nu is echter
artistieke begaafdheid iets zeer zeldzaams; daaruit volgt..., dat overal en altijd het overgrote
deel van de artistieke produktie minderwaardig is geweest. Tegenwoordig echter is de afval in
de totale kunstproduktie procentsgewijs groter dan ooit tevoren... We hebben hier te doen met
een simpel wiskundig feit. In de loop van de vorige eeuw heeft zich de bevolking van
West-Europa iets meer dan verdubbeld. De lees- en kijkstof echter is, als ik mag schatten,
minstens in een verhouding van 1 op 20, misschien ook wel 1 op 50 of zelfs 100 toegenomen.
Als een bevolking van x-miljoen n artistieke talenten heeft, dan zal een bevolking van 2x miljoen
2n artistieke talenten bezitten. We kunnen nu de situatie als volgt samenvatten. Tegen één
gedrukte pagina lees- en kijkstof die voor honderd jaar gepubliceerd werd, publiceert men nu
twintig zoniet honderd pagina's. Wanneer er van de andere kant honderd jaar geleden één
artistiek talent bestond, dan bestaan er nu twee in zijn plaats. Ik geef toe, dat tengevolge van
de algemene schoolopleiding tegenwoordig een groot aantal potentiële talenten die toen niet
tot ontplooiing zouden zijn gekomen, nu produktief kunnen worden. Stellen we daarom..., dat
er nu drie of zelfs vier artistieke talenten zijn op éen artistiek talent van toen. Er blijft niettemin
geen twijfel aan dat de konsumptie van leesstof en fotomateriaal de natuurlijke produktie van
begaafde schrijvers en begaafde tekenaars verre heeft overtroffen. Met de luisterstof is het net
zo. Welvaart, grammofoon en radio hebben een publiek in het leven geroepen, dat een
hoeveelheid luisterstof konsumeert die in geen verhouding staat tot de aanwas van de bevolking
en dienovereenkomstig tot de normale toename van getalenteerde musici. Het blijkt dus dat in
alle kunsten zowel absoluut als relatief, de produktie van afval groter is dan vroeger; en zo zal
het blijven, zolang de mensen doorgaan, zoals op het ogenblik, een onevenredige hoeveelheid
lees-, kijk- en luisterstof te konsumeren’ (Aldous Huxley, Croisière d'hiver en Amérique
Centrale, Paris, p. 293 e.v.). Deze zienswijze is duidelijk niet progressief.
21. De waagstukken van de kameraman zijn inderdaad te vergelijken met die van een chirurgiese
operateur. Luc Durtain laat in een overzicht van typies gestiese kunststukken van de techniek
die zien, ‘welke in de chirurgie bij bepaalde moeilijke ingrepen vereist zijn. Als voorbeeld neem
ik een geval uit de oto-rhino-laryngologie;... ik bedoel de zogenaamde endonasale
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perspektief-metode; of ik wijs op de akrobatiese kunststukken die de keelkopchirurgie moet
uitvoeren afgaande op het omgekeerde beeld in de keelkopspiegel; ik zou het ook kunnen hebben
over de oor-chirurgie die aan het precizie-werk van horlogemakers doet denken. Welk een rijke
skala van de meest subtiele spierakrobatiek wordt er niet geëist van de man, die het menselijk
lichaam probeert te herstellen of te redden, men denke slechts aan de katarakt-operatie (staar)
waarbij het als het ware een duel is van het staal met bijna vloeibare weefseldelen, of aan de
moeilijke ingrepen in de buikholte (Laparotomie).’
Deze zienswijze mag plomp aandoen, maar zoals de grote teoretikus Leonardo laat zien, kan
men op zijn tijd best gebruik maken van plompe zienswijzen. Leonardo maakt de volgende
vergelijking tussen schilderkunst en muziek: ‘De schilderkunst is superieur aan de muziek,
omdat ze niet hoeft te sterven zodra ze in leven geroepen wordt, zoals dat met de ongelukkige
muziek het geval is.... De muziek die vervliegt zodra ze ontstaan is, komt onder de schilderkunst
die met het gebruik van het vernis eeuwig is geworden.’ (Geciteerd in Revue de Littérature
comparée, februari-maart, 1935, 15, 1, p. 79).
Een belangrijke analoge situatie is te vinden in de schilderkunst van de renaissance. Ook daar
hebben we te doen met een kunst, waarvan de bizondere opbloei en betekenis niet in de laatste
plaats hierop berust dat zij een aantal nieuwe wetenschappen of op zijn minst wetenschappelijke
gegevens integreert. Zij houdt zich bezig met de anatomie en het perspektief, de matematiek,
de meteorologie en de kleurenleer. ‘Wat staat verder van ons af,’ schrijft Valéry, ‘dan de
wonderlijke eis van een Leonardo, voor wie de schilderkunst een hoogste doel en hoogste
demonstratie van kennis was, en wel zozeer, dat ze volgens hem alwetenschap vereiste en hij
zelf niet voor een teoretiese analyse terugschrok, die ons nu vanwege haar diepte en precisie
verstomd doet staan.’ (Paul Valéry, Pièces sur l'art, Paris, p. 191).
Rudolf Arnheim, l.c. p. 138.
‘Het kunstwerk,’ zegt André Breton, ‘heeft alleen in zoverre waarde als het van toekomstbeelden
doortrild wordt.’ Inderdaad staat iedere ontwikkelde kunstvorm in het snijpunt van drie
ontwikkelingslijnen. In de eerste plaats werkt de techniek naar een bepaalde kunstvorm toe.
Voor de opkomst van de film had men fotoboekjes met plaatjes die door een druk van de duim
snel aan de kijker voorbij flitsten en dan een bokswedstrijd of een tennismatch te zien gaven;
men had automaten in de bazars, met beelden die men kon bewegen door aan een zwengel te
draaien. In de tweede plaats werken de traditionele kunstvormen in bepaalde stadia van hun
ontwikkeling met alle kracht naar effekten toe, die later zonder moeite door de nieuwe kunstvorm
worden bereikt. Voordat de film haar opmars begon probeerden de dadaïsten met hun
bijeenkomsten het publiek in beweging te brengen wat een Chaplin even later op natuurlijke
wijze gedaan kreeg. Ten derde werken vaak onopvallende maatschappelijke veranderingen naar
een verandering van de receptie toe, waarvan pas de nieuwe kunstvorm profijt trekt. Voordat
de film zijn publiek was gaan vormen, werden in het keizerpanorama beelden (die al niet meer
onbeweeglijk waren) door een groot publiek gerecipieerd. Dit publiek zat voor een paravent
waarin stereoskopen waren aangebracht, voor iedere bezoeker een. Voor deze stereoskopen
verschenen automaties verschillende beelden, die even stil bleven staan en dan plaats maakten
voor andere. Met soortgelijke middelen moest Edison nog werken, toen hij de eerste filmstroken
(voordat men een filmdoek en projektie kende) vertoonde voor een klein publiek, dat in het
apparaat keek waarin de beeldenreeks werd afgedraaid. Overigens komt in de konstruktie van
het keizerpanorama bizonder duidelijk de dialektiek van de ontwikkeling tot uitdrukking. Kort
voordat de film het kijken naar beelden tot een kollektieve bezigheid maakte, doet zich voor
de stereoskopen van deze snel verouderde vermaakinrichting het bekijken van beelden door
afzonderlijke personen nog eenmaal even sterk gelden als eertijds in de aanschouwing van het
heiligenbeeld voor de priester in de cella.
Het teologiese oerbeeld van deze meditatie is het bewustzijn alleen te zijn met zijn god. Door
dit bewustzijn is in de grote tijden van het burgerdom de vrijheid kunnen ontstaan, om de
kerkelijke voogdij af te schudden. In de tijden van haar verval kon hetzelfde bewustzijn
uitdrukking geven aan de verborgen tendens, de krachten die de enkeling in zijn omgang met
god in het werk stelt, te onttrekken aan de belangen van de gemeenschap.
Georges Duhamel: Scènes de la vie future, Paris 1930, p. 52.
De film is de kunstvorm die beantwoordt aan het grotere levensgevaar waarmee de mensen
tegenwoordig worden gekonfronteerd. De behoefte zich aan choque-effekten bloot te stellen,
is een aanpassing van de mensen aan de gevaren die hen bedreigen. De film beantwoordt aan
diepgaande veranderingen van het waarnemingsvermogen - veranderingen zoals die op
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individueel niveau iedere voorbijganger in het grotestadsverkeer, en op histories niveau iedere
staatsburger van nu meemaakt.
Zoals voor het dadaïsme kan men uit de film ook belangrijke gegevens halen voor het kubisme
en het futurisme. Beide schijnen gebrekkige pogingen te zijn van de kunst om van haar kant
uitdrukking te geven aan de doordringing van de werkelijkheid door het apparaat. Deze scholen
deden deze poging, in tegenstelling tot de film, niet door de apparaten te gebruiken voor een
artistieke weergave van de realiteit, maar door een soort mengvorm van uitbeelding van de
realiteit en uitbeelding van de apparaten. Daarbij wordt in het kubisme de voornaamste rol
gespeeld door het voorgevoel van de konstruktie van deze apparaten, vanuit opties perspektief;
in het futurisme door het voorgevoel van de effekten van deze apparaten die te zien zijn als de
filmstrook snel wordt afgedraaid.
Georges Duhamel, l.c. p. 58.
Hier is, vooral met het oog op het weekjoernaal waarvan de propagandistiese waarde
ternauwernood overschat kan worden, een technies feit van belang. De massale reproduktie
maakt de reproduktie van massa's een stuk gemakkelijker. Bij de grote feestelijke optochten,
de monsterbijeenkomsten, bij de massale sportmanifestaties die tegenwoordig allemaal aan het
opnameapparaat geleverd worden, komt de massa oog in oog met zichzelf te staan. Dit proces
waarvan we de draagwijdte niet nog eens hoeven te benadrukken, hangt ten nauwste samen
met de ontwikkeling van de reproduktieresp. opnametechniek. Massabewegingen zijn in het
algemeen voor het apparaat duidelijker zichtbaar dan voor de blik. Groepen van
honderdduizenden kunnen het best vanuit vogelperspektief in kader worden gevat. En al ligt
dit perspektief evenzeer in het bereik van het menselijk oog als van het apparaat, toch kan het
beeld dat het oog opvangt niet vergroot worden zoals dat met de opname het geval is. Dat
betekent dat massabewegingen en in die zin ook de oorlog, een vorm van menselijk gedrag zijn,
dat zeer tegemoet komt aan het apparaat.
La Stampa Torino.
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de plaats van kultuurkritiek in de
maatschappij-teorie
Horkheimer is vooral bekend geworden als auctor intellectualis van de ‘kritische
Theorie’, die in de jaren voor de tweede wereldoorlog voornamelik gekoncentreerd
was in het Institut (en Zeitschrift) für Sozialforschung in Frankfurt, waaraan mensen
meewerkten als o.a. Fromm, Neumann, Marcuse, Pollock, Adorno en Lazarsfeld. De
kritiese teorie kreeg ook in Duitsland pas werkelik invloed toen het Institut, dat vnl.
bestond uit joodse intellektuelen, na 16 jaren ballingschap (in Amerika) in Frankfurt
terugkeerde en daar bekend geworden is als de zg. ‘Frankfurter Schule’; de invloed
op de oppositionele beweging is onmiskenbaar. De naam ‘kritische Theorie’ kan als
een pseudoniem gezien worden in een tijd dat ‘marxisme’ teveel geassocieerd werd
met stalinisme, en werd als zodanig ook gebruikt om zich te onderscheiden van de
dogmatiese teorie van kommunisten en de reformistiese praktijk van de
sociaaldemokraten. Zoals Horkheimer zelf uitdrukte: ‘De kritiese teorie beschouwt
zich als de som van het dialektiese denken, dat dient voor de toekomstige emancipatie
van de individuen en rationale vormgeving van de maatschappij.’ De opzet was,
zoals in de beginselverklaring van het tijdschrift staat (1932): alle vakwetenschappen
te koncentreren op de problemen van de maatschappij. Ekspliciet werd voortgebouwd
op de teoretiese inzichten van Marx, verbonden met de histories gerealiseerde kennis
van Freud. In het begin van de dertiger jaren stond nog op de voorgrond dat de
teorie tot middel voor de massa's moest worden zodat zij zichzelf zouden kunnen
bevrijden. Het fascisme heeft echter niet alleen een harde slag toegebracht aan de
socialistiese beweging, maar ook aan de teorie die zich zodoende beroofd zag van
alle mogelikheden om tot een materiële macht te wor-
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den: het enige wat de oppositionele intellektuelen nog overbleef was het woord, en
hun enige praktijk was bewustmaking (Aufklärung).
De massale verpaupering in West-Europa inspireerde tot een radikalisme van een
geheel ander soort dan zich op grond van de marxistiese revolutieteorie liet
verwachten. Een mechaniese emancipatie op materieel nivo had niet plaatsgevonden,
het was daarom niet voldoende meer om alleen uit te gaan van het materiële en van
ekonomiese processen, maar in de eerste plaats kwam de vraag: hoe de mens in de
loop van de geschiedenis van de materie en van zijn produkten gebruik maakte. De
verhouding tussen politiek en politieke ekonomie die bij Marx nog vooral een
verhouding tussen boven- en onderbouw was, werd op grond van de stabilisering
van het kapitalistiese produktiesysteem al even problematies. Deze realiteit dwong
tot een kritiese herziening van de marxistiese revolutieteorie en een uitbreiding van
de kritiek der politieke ekonomie. In de loop van de dertiger jaren zou de kritiek
steeds minder gericht worden op de antagonismen binnen het kapitalisme en meer
op de integratiemechanismen die het kapitalisme ontwikkelde om in eerste instantie
een latente burgeroorlog te bezweren, maar vooral om de ekonomiese processen
politiek te kunnen kontroleren en op sociaal nivo te kompenseren.
De verschuiving binnen de socialistiese teorie beantwoordt aan een verschuiving
ook van het belang van de wetenschap: in de industriële maatschappij is de
wetenschap tot een van de belangrijkste produktiekrachten geworden. De voornaamste
formulering hiervan is het boek dat Horkheimer en Adorno samen schreven en in
1944 afsloten: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente (uitgegeven
1947, herdrukt 1969). Hierin gaat - grof gezegd - de kritiek der politieke ekonomie
over in een kritiek van de techniese rationaliteit. Terwijl Marx de geschiedenis van
vervreemding én emancipatie van de mens nog alleen aan het uiterlijke lot van de
klassenmaatschappij vastknoopte, en kon aannemen
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dat afbraak van de eigendomsverhoudingen tegelijk het einde zou betekenen van de
rationaliteit waarop het ruilprincipe berustte, is dit uiterlijke lot door Adorno en
Horkheimer beschreven als tegelijk ook haar innerlijke noodlot dat inherent is aan
de techniese ratio. Het is de dialektiek van de westerse rationaliteit dat ze doelt op
bevrijding maar tegelijk onmenselijkheid produceert. Niet alleen het doel van de
uitwendige natuurbeheersing werd ondoorzichtig maar vooral ook het doel van het
eigen leven. De beheersing van de natuur buiten de mens en de heerschappij over
andere mensen gaat ten koste van ‘de natuur in de mens’. Horkheimer beschrijft de
geschiedenis van de westerse civilisatie als een geschiedenis van zelfverloochening
en ontzegging. De heerschappij van de mens over zichzelf is in aanleg reeds de
vernietiging van het subjekt in wiens dienst het gebeurt. - De centrale gedachtengang
is, dat de rationaliteit die onder het diktaat staat van het overleven - en dat was de
gehele westerse rationaliteit - in zichzelf de kiemen bevatte van zelfdestruktie.
Bekritiseerd wordt niet rationaliteit als zodanig maar de irrationaliteit die in de
rationaliteit verborgen zit.
In dit perspektief zijn de begrippen kunst en utopie te plaatsen, als sektoren in het
denken waar nog het eigenbelang van de mens geldt.
De kritiek van de ‘instrumentelle Vernunft’ verbinden beide auteurs met een
onderzoek van de massa-media (hoofdstuk: Kulturindustrie) die onder de schijn van
subjektieve vrijheid het autoritaire potentieel aktiveren en tegelijk stabiliseren. Het
in deze bundel opgenomen artikel ‘Nieuwe kunst en massakultuur’ (1941) sluit hierop
aan. Het dateert uit de tijd dat de kritiese teorie zich noodgedwongen in de teorie
zag teruggedrongen. Het is ook sinds die tijd dat de marxistiese teorie op twee
manieren haar kontakt met de direkte praktijk verloor: in de burokratiese socialistiese
landen versteende ze tot dogmatiek, in de kapitalistiese landen loogde ze uit tot
kultuurkritiese filosofie.
Als kultuurkritiek bleef ze nochtans de bewaarplaats van
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de herinnering aan het andere en alternatieve mogelikheden (een formulering die
bij de betreffende auteurs vaak terugkeert), al ging dit veelal gepaard met een politiek
én wetenschappelijk isolement. In de latere ontwikkeling van de kritiese teorie van
de Frankfurters zal dit probleem van wetenschapskritiek en kritiekse wetenschap
een sleutelpositie innemen (Habermas).
Dat door Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse e.a. in de ontwikkeling van
hun maatschappij-teorie zo'n grote plaats wordt ingeruimd voor de kunst is begrijpelik
als men bedenkt dat toentertijd zo goed als alle denken en handelen - vrijwillig of
niet - het slachtoffer was van een ideologie die zich met materieel en immaterieel
geweld breed maakte. Tegenover de macht van een overweldigende ideologie kreeg
ook kunst een materieel belang, omdat kunst het belang vertegenwoordigde van het
individu, liever: het individuele; de autonomie die ze ondanks alles blijft bezitten is
er de reaktor van. Kunstkritiek zoals Horkheimer die in dit essay en Benjamin in zijn
kunstteoretiese opstellen bedreef, was onderdeel van een omvattende kritiek op het
fascisme en op het denken dat binnen de kapitalistiese systemen het fascisme mogelijk
maakten. Het paradoksale voor de socialistiese teorie is hierin gelegen dat ze
tegenover het fascisme dat formeel demokratie praktizeerde, de inhoud van de
demokratiese principes moest handhaven, op gevaar af voor elitair te worden
aangezien. Daardoor krijgt ook het asociale aspekt van moderne kunst, dat in een
genivelleerde maatschappij nog een steen des aanstoots kan zijn, een andere plaats.
Daaruit volgt ook dat het onmogelik is, kategorieën als kommunikatief en
onverstaanbaar, maatschappelik nuttig en nutteloos, en tenslotte alle estetiese
vorm-kategorieën zelf te hanteren als onveranderlike maatstaven. Deze kategorieën
zijn ook zelf weer histories bepaald, zodat het ook onmogelik wordt rechtstreekse
analogieën aan te nemen tussen bepaalde kunstvormen en politieke houding, zoals
bijv. de gelijkstelling van realisme en progressief.
De vroege opstellen van Horkheimer zijn gebundeld in de
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twee delen Kritische Theorie, die met een nawoord van Alfred Schmidt in 1968
verschenen. Latere opstellen werden gebundeld in Zur Kritik der instrumentellen
Vernunft, waarin opgenomen de vertaling van Eclipse of Reason (1947). Een
bruikbaar boek over Horkheimer en de ‘kritische Theorie’ is: Kritische
Gesellschaftstheorie und Positivismus van Albrecht Wellmer, Ed. Suhrkamp 1969.
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max horkheimer
nieuwe kunst en massakultuur1.*
Enkele eeuwen geleden was kunst nog nauw verbonden met andere gebieden van
het maatschappelijk leven. Met name de beeldende kunst hield zich bezig met de
produktie van zowel profane als kultiese gebruiksvoorwerpen. In meer recente tijd
hebben beeldhouwkunst en schilderkunst evenwel hun funktie bij de vormgeving
van stad en gebouwen verloren; ze werden gereduceerd tot een formaat dat in ieder
interieur past. Tegelijkertijd is het esteties gevoel een zelfstandig iets geworden
tegenover angst, eerbied, exaltatie, aanzien en welstand. Het werd ‘zuiver’. Het zuiver
esteties subjekt, het oordeel van een individu dat abstraheert van de heersende
maatschappelijke maatstaven. De definitie van het schone als een voorwerp van
‘belangeloos welbehagen’ gaat hierop terug. Het subjekt drukt zich in het esteties
oordeel uit zonder rekening te houden met maatschappelijke waarden en
doelstellingen. In het esteties gedrag ontdoet de mens zich als het ware van zijn
funkties als lid van de maatschappij en reageert als het geïsoleerde individu dat hij
geworden is. Ondanks alle verbindingen tussen de gebieden van het privee-leven en
de maatschappelijke produktie lopen beide uiteen. Daarop berust de autonomie van
het schone. Anders is het vooruitzicht dat de mensen als funktionarissen in de
arbeidsdeling nodig hebben, anders het beeld van het mogelijke waarvan zij heimelijk
doordrongen zijn. Individualiteit bestaat niet uit idiosynkrasieën en grillen, maar uit
het weerstandsvermogen van de geestelijke

*

Uit: Max Horkheimer: Kritische Theorie, dl. II, p. 313-333, Neue Kunst und Massenkultur.
Oorspr. titel: Art and Mass Culture, in: Zeitschrift für Sozialforschung, Jrg. IX, New York
1941, H. 2, p. 290 e.v. Vert. J.F. Vogelaar.

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

305
krachten tegen de plastiese chirurgie van het heersende ekonomiese systeem, dat alle
mensen onder een gemeenschappelijke noemer probeert te brengen. De mensen zijn
vrij zich in kunstwerken te herkennen, voorzover ze de algemene nivellering hebben
weerstaan. Individuele ervaring, zoals het kunstwerk die belichaamt, is even geldig
als de georganiseerde ervaring, die door de maatschappij wordt gebruikt om de natuur
te kunnen beheersen. Hoewel haar kriterium alleen in haarzelf ligt, is kunst evengoed
kennis als wetenschap.
Kant vraagt naar het recht van deze stelling. Hoe kan het esteties oordeel, waarin
subjektieve gevoelens tot uitdrukking komen, een ‘gemeenschappelijk’ oordeel
worden?2. De wetenschap erkent gevoelens niet als bewijsmiddel; hoe kan dan de
eenheid van de zintuigelijke waarneming (Empfinden) ten aanzien van kunstwerken
worden gefundeerd? Onder massa's verbreide gevoelens zijn beslist eenvoudig te
verklaren: ze kwamen altijd voort uit sociale mechanismen. Maar wat is die geheime
instantie in ieder individu, tot wie de kunst zich richt? Wat is dat onbedriegelijke
gevoel waarop zij steeds weer vertrouwt, ondanks alle ervaring van het tegendeel?
Kant probeert deze vraag op te lossen met het begrip ‘sensus communis aesteticus’,
waarop het individu zijn esteties oordeel afstemt. Dit begrip moet fundamenteel
onderscheiden worden van het gezonde verstand. Zijn motieven zijn die van
‘onbevooroordeelde’, ‘konsekwente’ en ‘verruimde’ (dat wil zeggen het standpunt
van anderen insluitende) denkwijzen.3. Met andere woorden, Kant gelooft dat ieders
esteties oordeel vervuld is van de mensheid die hij in zich draagt. Ongeacht de
dodelijke konkurrentiestrijd in het zakenleven stemmen de mensen wat betreft hun
ontwikkelingsmogelijkheden overeen.
‘Grote kunst, zegt Pater, moet iets van de ziel der mensheid in zich dragen’,4. en
Guyau verklaart dat de kunst zich bezig moet houden met het mogelijke en ‘op de
bekende wereld een nieuwe moet bouwen... een nieuwe maatschappij, die zij met
behulp van de verbeelding met de maatschappij,
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waarin wij werkelijk leven, vergelijkt’.5. Er steekt een element van verzet in de kunst,
die het versmaadt zich te verlagen.
Verzet tegen vormen van maatschappelijke dwang, zoals dat af en toe in politieke
revoluties tot uiting kwam, is in het privee-leven altijd aanwezig geweest. Hoewel
het burgerlijk gezin vaak genoeg een vertegenwoordiger van verouderde sociale
gedragspatronen was, leerde de enkeling in de verhoudingen van de generaties en
seksen andere mogelijkheden kennen dan die waartoe de arbeid en beroep hem in
staat stelden. Als kind en later als minnaar zag hij de werkelijkheid niet in het
onbarmhartige licht van haar praktiese geboden, maar op een afstand, waardoor de
gewelddadigheid ervan werd afgezwakt. Wel was dit rijk van de vrijheid, dat buiten
het bedrijf begon, bedekt door de giftige dampen van tegenwoordige en vroegere
vormen van macht; maar het vormde een privaat toevluchtsoord, een mogelijkheid
om de maatschappelijke funktie, waartoe het individu door de arbeidsdeling was
gereduceerd, te transcenderen. Vanuit zulk een afstand gezien, zetten de elementen
van de werkelijkheid zich om in beelden, die vreemd waren aan de systemen van
konventionele begrippen: in artistieke ervaring en produktie. Nu zijn evenwel de
ervaringen van het subjekt als individu niet absoluut verschillend van de ervaringen
die hij normaal als lid van de maatschappij opdoet. Maar de kunstwerken als
objektivaties van de geest die uit de kontekst van de materiële praktijk zijn losgemaakt,
bezitten principes, die de wereld waarin ze zijn ontstaan als vervreemd en vals laten
zien. Niet alleen de haat en de trouw van Shakespeare, maar ook de koele liberaliteit
van Goethes werk en zelfs Prousts volledig opgaan in de efemere verschijnselen van
de mondanité wekken de herinnering aan een vrijheid waarmee vergeleken de
heersende maatstaven geborneerd en barbaars aandoen. Sinds zij autonoom geworden
is, heeft kunst de utopie bewaard die uit de religie is verdwenen.
Het privee-leven, waarmee de kunst verwant is, werd echter
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altijd bedreigd. De maatschappij vertoont de neiging dit teniet te doen. Sinds de
calvinistiese heiligverklaring van het beroep was armoede, in tegenstelling tot een
wijdverbreide opvatting, een schandvlek die slechts door de zwaarste arbeid kon
worden uitgewist. Het geheim van het privee-leven komt duidelijk tot uitdrukking
in de geschiedenis die loopt van de Engelse ‘workhouses’ tot de overwinning van
dit principe door de opheffing van de armenwetten honderd jaar geleden. Hetzelfde
proces dat ieder mens bevrijdde van slavernij en lijfeigenschap en hem teruggaf aan
zichzelf, splitste hem tevens op in twee delen, een privaat deel en een maatschappelijk
deel, en belastte het private met een hypoteek. Het leven buiten kantoor en fabriek
werd bestemd voor het opfrissen van de krachten voor kantoor en fabriek; zo werd
het tot enkel een aanhangsel, als het ware de kometenstaart van de arbeid, en zoals
de arbeid in tijd uitgedrukt en ‘vrije tijd’ genoemd. Ze verlangt ernaar gekortwiekt
te worden; op zich zelf heeft ze geen zin. Gaat ze uit boven de ontspanning, het
herstel van de verbruikte energie, dan wordt ze onekonomies genoemd, tenzij ze
gebruikt wordt om de arbeid verder te ontwikkelen. De kinderen in het begin van de
19de eeuw, die men van de fabriek naar de slaapzaal en van de slaapzaal naar de
fabriek bracht en onder het werk voerde, brachten zoals later Japanse fabrieksmeisjes
hun leven uitsluitend door binnen hun beroep. Het arbeidsverdrag dat deze toestanden
legitimeerde bleek enkel een formaliteit. In het verdere verloop van de 19de eeuw
werden de banden losser, maar het eigenbelang maakte het privee-leven eerder nog
effektiever ondergeschikt aan het zakenleven dan voorheen, tot dan de struktureel
noodzakelijke werkloosheid van de 20ste eeuw het hele systeem deed wankelen. De
permanente werklozen kunnen niet een kracht reproduceren die niet gebruikt kan
worden, en een opleiding kan niet een karriere verbeteren die zonder meer niet
toegankelijk is. Het kontrast tussen het maatschappelijke en private vervaagt, wanneer
louter wachten een beroep en arbeid louter wachten wordt.

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

308
Enkele decennia lang konden brede lagen in de industriële landen tot op zekere hoogte
een eigen leven leiden, al was dat binnen nauwe grenzen. In de 20ste eeuw krijgt de
bevolking te maken met grote concerns en omvangrijke burokratieën. De vroegere
tweedeling van het leven in beroep en gezin (wat voor de meesten altijd al alleen
met voorbehoud had gegolden) verdwijnt geleidelijk aan. Het gezin had de eisen van
de maatschappij aan het individu doorgegeven en op die manier behalve voor zijn
natuurlijke geboorte ook gezorgd voor zijn sociale geboorte. Ze was als het ware een
tweede moederlichaam, in wier warmte het individu krachten verzamelde om buiten
alleen stand te kunnen houden. Deze funktie heeft ze evenwel alleen onder de
welgestelden naar behoren vervuld. In de onderste lagen werd het proces meestal
geremd door het feit, dat het kind te vroeg aan zichzelf werd overgelaten. Zijn talenten
kwamen te vroeg tot stilstand en de schok die het kreeg bracht psychiese armoede,
opgehoopte woede en alles wat daarmee samenhangt, teweeg. Achter het door
intellektuelen zo vaak opgehemelde ‘natuurlijke’ gedrag van het zogenaamde volk
gaan angst, krampachtigheid en pijn schuil. De seksuele misdrijven van jongeren en
de uitbarstingen van nationalisme in onze tijd wijzen op hetzelfde proces. Het kwaad
komt niet voort uit de natuur, maar uit het geweld dat door de maatschappij tegen
het wezen van de mens dat zich wil ontplooien, wordt uitgeoefend.
In de laatste fase van de industriële maatschappij voeden zelfs welgestelde ouders
hun kinderen niet zozeer op tot erfgenaam alswel met het oog op toekomstige
aanpassing aan de massakultuur. Ze hebben de onzekerheid van de welstand ervaren
en trekken daaruit de konsekwenties. In de onderste lagen is de beschermende
autoriteit van de ouders, die toch al steeds bedreigd was, volledig uitgehold, tot
tenslotte de Balilla6. voor haar in de plaats komt. Totalitaire regeringen nemen
tegenwoordig de voorbereiding van het individu voor zijn rol als lid van de massa
zelf ter hand. Ze beweren dat de verhoudingen van het leven in de grote
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steden die noodzakelijk maken. Maar dit probleem, dat het fascisme zo ruw heeft
opgelost, bestaat al honderd jaar in de moderne maatschappij. Er loopt een direkte
lijn van de kindergroepen van de Camorra naar de kelderklubs van New-York,7. alleen
heeft de Camorra nog een opvoedende taak.
Tegenwoordig is in alle lagen het kind ten zeerste vertrouwd met het ekonomies
leven. Van zijn toekomst verwacht hij geen koninkrijk, maar het tot op de dollar en
de cent uitgerekende inkomen van de beroepsgroep waarin hij de meeste
vooruitzichten denkt te zullen hebben. Hij is kranig en gewiekst als een volwassene.
De moderne inrichting van de maatschappij zorgt ervoor dat de utopiese dromen van
kinderen in hun vroegste jeugd worden afgekapt en dat de veelgeprezen aanpassing
het verfoeide oedipuskompleks vervangt. Natuurlijk heeft het gezinsleven te allen
tijde de slechtheid van het openbare weerspiegeld, de tirannie, de leugens, de
stupiditeit van de bestaande werkelijkheid; maar het heeft net zo goed de krachten
voor verzet ertegen voortgebracht. De ervaringen en beelden, die aan het leven van
ieder individu de innerlijke richting gaven, konden buiten niet verworven worden.
Ze begonnen zichtbaar te worden wanneer het kind gehecht was aan het glimlachen
van de moeder, blufte tegenover de vader of zich tegen hem verzette, wanneer hij
voelde dat iemand met zijn belevenissen meeleefde - kortom, ze komen tot bloei in
de behaaglijke warmte en geborgenheid die voor de ontwikkeling van de mens
onontbeerlijk waren.
Tegelijk met de verdergaande ontbinding van het gezin, de verandering van het
privee-leven in vrije tijd en van vrije tijd in geestloze bezigheden die tot in alle
onderdelen gekontroleerd zijn, tot en met het plezier van sportterrein en bioskoop,
van bestseller en radio, verdwijnt ook de innerlijkheid. Reeds lang voordat de kultuur
door dergelijke gemanipuleerde genoegens in een isolement was geraakt had zij
eskapistiese trekken aangenomen. De mensen vluchtten in een wereld van
privee-voorstellingen en reorganiseerden
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hun gedachten, toen de tijd reeds gekomen was om de werkelijkheid te organiseren.
De innerlijkheid en het ideaal vormden nu konserverende faktoren. Tegelijk echter
met het vermogen tot een dergelijke vlucht, die noch in slums noch in moderne wijken
tot ontwikkeling komt, verdwijnt ook de macht van het subjekt om een andere wereld
te vormen dan die waarin hij leeft. De andere wereld was die van de kunst. Ze bestaat
tegenwoordig alleen nog voort in de werken die zonder enig kompromis de kloof
tussen het monadiese individu en zijn barbaarse omgeving tot uitdrukking brengen
- in het proza van Joyce misschien en in schilderijen zoals Picasso's Guernica. De
treurigheid en de gruwelijkheid die van zulke werken uitgaan zijn niet identiek aan
de gevoelens van degenen, die zich uit rationele gronden van de werkelijkheid
afwenden of tegen haar in opstand komen. Het bewustzijn dat er achter steekt ziet
zich veel eerder van de maatschappij, zoals ze is, afgesneden en tot groteske,
dissonantiese uitdrukkingsvormen gedwongen. Doordat deze ongastvrije werken aan
het individu trouw blijven tegen de laagheid van het bestaande, bewaren ze de
autentieke inhoud van vroegere grote kunst, zijn ze met Rafaels Madonna's en Mozarts
opera's meer verwant dan alles, wat tegenwoordig hun harmonie nadoet, in een tijd
dat de gebaren van geluk het masker van de waanzin worden en de treurige gezichten
van de waanzin het enige teken van de hoop.
Vandaag de dag is de kunst niet meer gericht op kommunikatie. Volgens Guyau's
teorie berust de estetiese kwaliteit hierin, dat men in de gevoelens die in een kunstwerk
worden uitgedrukt, die van zichzelf herkent.8. Het ‘leven dat analoog is aan het onze’,
in de uitbeelding waarvan het eigen leven zichtbaar wordt, is echter niet meer het
wakkere en aktieve bestaan van een burgerlijk individu uit de 19de eeuw.
Tegenwoordig zijn personen alleen nog in schijn personen; ‘eliten’ en massa's
gehoorzamen allen aan een apparaat, dat in iedere situatie slechts een enkele reaktie
voor hen openlaat. De elementen in hen die nog niet gekanali-
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seerd zijn, hebben niet de mogelijkheid zich adekwaat uit te drukken.
Onder de oppervlakte van hun georganiseerd burgerlijk leven, van hun optimisme
en hun geestdrift zijn de mensen angstig en verward, leiden ze een zorgelijk, bijna
prehistories bestaan. Dat is wat de nieuwste kunstwerken symboliseren - ze breken
door de vernis van rationaliteit, die alle menselijke verhoudingen heeft bedekt. Ze
vernietigen de oppervlakkige eensgezindheid, de kleine konflikten, die in
werkelijkheid alle duister en chaoties zijn en alleen in familieromans als die van
Galsworthy of Jules Romains, in witboeken en populaire biografieën een bedrieglijke
samenhang bezitten. De autentieke kunstwerken van de laatste tijd zien af van de
illusie van een reële saamhorigheid onder de mensen; het zijn de monumenten van
een eenzaam en wanhopig leven, dat geen brug naar het bewustzijn van de ander of
zelfs alleen maar naar het eigen bewustzijn vindt. Natuurlijk zijn het monumenten
en niet enkel symptomen. De wanhoop kan men ook buiten het gebied van de zuivere
kunst, in het zogenaamde amusement en in de wereld van de ‘kultuurgoederen’
ontdekken; maar juist alleen van buitenaf, door middel van psychologiese en
sociologiese teorieën. Het kunstwerk is de enige adekwate objektivatie van de
eenzaamheid en de wanhoop van het individu.
Dewey zegt, de kunst is ‘de meest universele en meest vrije vorm van
kommunikatie’.9. In een wereld, waarin de verstaanbare taal de verwarring eerder
groter maakt, waarin de diktatoren de massa's des te meer aanspreken naarmate hun
leugens reusachtiger zijn, bestaat er tussen kunst en kommunikatie echter noodzakelijk
een groot onderscheid. ‘Kunst doorbreekt barrières,... die in het gewone verkeer
onoverkomelijk zijn’.10. De barrières bestaan echter juist in de officiële denkvormen
in de schijn van onvoorwaardelijke zakelijkheid, in de taal van de propaganda en de
gangbare literatuur. ‘Europa heeft een stadium bereikt, waarin alle hoogontwikkelde
kommunikatiemiddelen ertoe dienen, de barrières die menselijke wezens van elkaar
scheiden’,11. steeds
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hechter te maken. Radio en bioskoop doen daarin voor vliegtuigen en kanonnen niet
onder. Zoals de mensen nu zijn, begrijpen ze elkaar maar al te goed. Als ze maar
eens begonnen elkaar niet meer te begrijpen, noch zichzelf noch de anderen, als voor
hen de vormen van hun kommunikatie verdacht zouden worden en het natuurlijke
onnatuurlijk, dan zou de schrikbarende dynamiek tenminste tot stilstand komen. Wat
alles tezamen in de jongste kunstwerken nog kommunikatie is, is slechts een aanklacht
tegen de heersende vormen van de kommunikatie als middel tot destruktie en tegen
de harmonie als drogbeeld van het verval. Vertrouwde dingen en gevoelens vormen
vreemd en misvormd een akelige melodie.
De tegenwoordige wereld zou, hoezeer ze in de kunstwerken van de jongste tijd
ook veroordeeld wordt, haar koers kunnen wijzigen. De almacht van de techniek, de
steeds grotere onafhankelijkheid van de produktie van de plaats waar ze geschiedt,
de omstrukturering van het gezin en de socialisering van het leven - al deze tendensen
van de moderne maatschappij zouden tot opheffing kunnen leiden van de ellende die
ze over de wereld hebben gebracht. Op het moment evenwel blijft het wezen van het
individu binnen zijn eigen grenzen besloten. Zijn intellektuele uitdrukkingsvormen
hebben geen werkelijke relatie meer met zijn menselijke natuur; ze zijn gericht op
datgene wat telkens door de situatie gedikteerd wordt. Het populaire oordeel, of het
nu juist is of niet, wordt van bovenaf gemanipuleerd zoals de andere funkties van de
maatschappij. Hoe vakkundig de publieke mening ook wordt onderzocht en hoe diep
ze met statistiese en psychologiese instrumenten gepeild wordt - waarop ze stoten is
steeds een mechanisme, nooit menselijke instanties. Wat tevoorschijn komt wanneer
de mensen zich het eerlijkst over het eigen innerlijk uitspreken, zijn precies die
hebzuchtige, boosaardige, sluwe wezens, die de demagogen zo goed weten te
manipuleren. Tussen hun uiterlijke bedoelingen en de vervallen innerlijkheid van de
mensen bestaat een geprestabiliseerde harmonie. Ieder weet van
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zichzelf dat hij slecht en achterbaks is en degenen die dit voor hem bevestigen, Freud,
Pareto, en anderen, vergeeft men snel. Voor ieder nieuw kunstwerk deinst de massa
echter ontzet achteruit. Het appelleert niet, zoals de Führers, aan hun instinkten en
houdt ook geen belofte in, deze instanties te helpen ‘aanpassen’, zoals de
psychoanalyse. Wanneer het kunstwerk de onteerde mensen een schokkend bewustzijn
van hun eigen situatie geeft, komt het op voor een vrijheid, waarvan de voorstelling
alleen al hen het schuim op de mond doet komen. De generatie, die Hitler groot heeft
laten worden, vindt haar passend genoegen in de stuipen die de vrolijke cartoon zijn
weerloze helden op het lijf jaagt, en niet in Picasso, die geen amusement, geen pret
van welke soort dan ook verschaft. Mensenhatende, boosaardige naturen, die heimelijk
weten dat ze zo zijn, hebben het liefst dat ze als zuivere kinderzieltjes worden
aangesproken, die met onschuldige instemming applaudisseren wanneer Donald
Duck een pak slaagt krijgt. Er zijn tijden dat het geloof aan de toekomst van de
mensheid zich alleen staande kan houden in een kompromisloos verzet tegen de
reakties van de mensen. In een dergelijke tijd leven we nu.
Op het eind van zijn boek over estetiese problemen noemt Mortimer Adler de
uiterlijke kenmerken van het grote kunstwerk: algemene populariteit te allen tijde of
gedurende een bepaald tijdvak en het vermogen de meest verschillende smaaknivoos
te bevredigen.12. Zo prijst Adler dan ook Walt Disney als de grote meester: de perfektie
die hij op zijn gebied bereikt, overtreft de strengste kritiese maatstaven en bevalt
tegelijk de kinderen en de gewone man.13. Zoals weinige anderen heeft Adler pogingen
gedaan om tot een van de tijd onafhankelijke kunstopvatting te komen. Zijn
onhistoriese zienswijze maakt hem evenwel des te meer slaaf van zijn tijd. Doordat
hij probeert de kunst boven de geschiedenis te verheffen, verraadt hij haar aan de
ellendige rommel van de dag. Geïsoleerde, uit de historiese kontekst losgemaakte
elementen van de kultuur kunnen op elkaar lijken als druppels water, ze verschillen
evenwel als hemel
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en aarde. Allang zijn Rafaels blauwe horizonten, zoals het hoort, onderdelen van
Disneylandschappen geworden, waar cupidootjes vrijer ronddartelen dan aan de
voeten van de Sixtijnse Madonna. En de zonnestralen verlangen er ronduit naar de
naam van een zeep of tandpasta in het juiste licht te mogen stellen; ze zijn alleen
zinvol als achtergrond voor dergelijke reklame. Disney en zijn publiek komen zoals
Adler onverstoorbaar op voor de zuiverheid van de blauwe horizont; maar volmaakte
trouw aan principes die van de konkrete situatie geïsoleerd zijn, doet die precies in
hun tegendeel omslaan en loopt tenslotte uit op volmaakt relativisme.
Adlers boek is gewijd aan de film. Hij beoordeelt haar naar de estetiese principes
van Aristoteles en bekent daarmee zijn geloof aan de bovenhistoriese geldingskracht
van de filosofie. Het wezen van de kunst is nabootsing, die zo groot mogelijke
overeenkomst in vorm kombineert met zo groot mogelijk onderscheid in inhoud.14.
Deze aristoteliese leer is een klisjee geworden, waarvan het tegendeel - zo groot
mogelijke overeenkomst in inhoud bij zo groot mogelijk onderscheid in vorm - het
net zo goed zou doen.
Dergelijke uitspraken zijn zo gekalkuleerd, dat ze gemakkelijk aan alle teorieën,
die op een bepaald gebied toevallig de overhand hebben, kunnen worden aangepast.
Hun inhoud, of nu metafysici of empiristen hun voorkeur er aan geven, kwetst
niemands gevoelens. Wordt bijvoorbeeld wetenschap als geheel van verifieerbare
uitspraken gedefinieerd, dan kan deze definitie verzekerd zijn van de instemming
van alle wetenschappers. Zelfs aan een nietszeggende algemeenheid als deze wordt
de tegenstrijdigheid duidelijk, zodra men haar toepast op de werkelijkheid, die het
oordeel van de machtige ‘verifieert’ en van de machtelozen logenstraft. Een
dogmatiese definitie van het schone behoedt de filosofie net zo min voor onderwerping
aan het bestaande als een kunstbegrip, dat zij abstraheert van de kritiekloze
instemming van de massa's, waarvoor zij zich verder maar al te bereidwillig buigt.
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De dogmatici leveren zich niet alleen bij hun diskussies over strikt estetiese problemen
aan het relativisme en konformisme over, maar ook met betrekking tot de morele
betekenis van de kunst. ‘Er is geen sprake van’, zegt Adler, ‘dat kunst door praktiese
bedoelingen geleid moet worden, zolang het kunstwerk of de kunstenaar zich binnen
de moraal beweegt.’15. Het is een van de voornaamste bedoelingen van Adlers boek,
maatstaven te vinden voor de kunstpolitiek. Het begrip moraal, dat de auteur daarbij
opstelt, is echter even onhistories als zijn kunstbegrip. ‘Misdaad is slechts een vorm
van antisociaal gedrag. Elk gedrag dat niet beantwoordt aan de heersende zeden, is
in wezen even antisociaal... Het gedrag van mensen die zich antisociaal gedragen of
door misdaden of door daden die in strijd zijn met de algemeen geldende zeden is
in de zelfde zin moreel verwerpelijk’.16. Volgens Adler is de moeilijkheid die daaruit
volgt, dat in verschillende lagen van de maatschappij verschillende opvattingen en
zeden bestaan. Maar hij is van mening dat dergelijke praktiese moeilijkheden zijn
principe niet aantasten. Men moet dan eenvoudig vaststellen, welke zeden voor de
maatschappij in haar geheel meer of minder wenselijk zijn. Dit probleem bestaat
voor Adler bovendien alleen in het geval van een konflikt tussen de heersende
gewoonten van verschillende sociale groepen, niet in het geval van een konflikt
tussen een afzonderlijk individu en al die groepen, een situatie dus waarin juist het
belangrijkste morele probleem gelegen is. Daarmee verdwijnt echter met betrekking
tot de moraal de tegenstelling tussen de principes van de metafysiek en die van het
positivisme. Adler wordt onvermijdelijk tot konsekwenties gedreven, die Lévy-Bruhl17.
en andere sociologen allang hadden getrokken: wat moreel is, wordt bepaald door
de positieve inhoud van de bestaande zeden en gebruiken, en de moraliteit bestaat
in de formulering en waardering van datgene, wat in de heersende maatschappelijke
orde geldt. Maar zelfs wanneer een maatschappij in haar geheel, bijvoorbeeld het
geegaliseerde Duitsland, in deze zin eensgezind is, dan volgt
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daaruit nog niet, dat haar oordeel per se waar is. Dwalingen hebben de mensen niet
minder vaak verenigd dan de waarheid.
Ofschoon het ware in principe overeenkomt met het algemeen belang, is het
gewoonlijk toch met de gevoelens van het algemene in konflikt geweest. Sokrates
vond de dood, omdat hij het recht van het eigen geweten tegenover de officiële
Atheense religie stelde. Volgens Hegel was de uitspraak van de rechter
overeenkomstig het recht; ‘want het individu moet zich voor de algemene macht
buigen; en deze reële edelste algemene macht is het volk’.18. Maar toch was, volgens
Hegel, het principe dat Sokrates voorstond het hogere. Nog schriller komt de
tegenstelling in het christendom naar voren: het is als ‘Aanstoot’ in de wereld
gekomen. De eerste christenen verzetten zich tegen de ‘algemeen heersende zeden’
en werden daardoor volgens heersend recht en gebruik vervolgd. Ze handelden
daarom nog niet ‘moreel verwerpelijk’, zoals men uit Adlers definitie zou moeten
besluiten; eerder waren zij het, die het verval van de romeinse wereld ontmaskerden.
Evenmin als het wezen van de kunst in eeuwige starre principes gevat kan worden,
bestaan er tussen ideeën als die van het recht, de moraal en de openbaarheid vaste,
eeuwige betrekkingen. Kierkegaards stelling, dat de verbreiding van het christendom
in het algemene bewustzijn de argwaan van de ware christen tegen de staat op generlei
wijze heeft opgeheven, is aktueler dan ooit. ‘Want het begrip “christen” is een
polemies begrip; christen kan men slechts zijn in tegenstelling tot anderen, of op een
kontrasterende manier’.19. Slecht ingelicht waren moderne apologeten, die de houding
van de kerk tegenover heksenverbranding probeerden te verklaren als een concessie
aan populaire gedachten en gevoelens. De waarheid kan geen bondgenootschap
aangaan met de ‘heersende zeden’.20. Ze vindt daarin geen richtsnoer. In de tijd van
de heksenvervolgingen was de strijd tegen de openbare geest iets moreels. De kerk
heeft deze strijd overgelaten aan mannen als Agrippa en Thomasius, avonturiers en
eklektiese filo-
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sofie-professoren.
Uit Adlers boek spreekt de overtuiging, dat de mensheid zich op vaste waarden
moet richten, zoals die door de grote leraren met name Aristoteles en Thomas zijn
aangegeven. Tegenover positivisme en relativisme houdt hij vast aan een soliede
christelijke metafysiek. Inderdaad vindt het moderne ongeloof zijn teoretiese
uitdrukking in het scientivisme, dat bindende waarden ‘psychologies’ uit behoeften
verklaart.21. Het sukses, in het calvinisme in elk geval indictie, maar geen bestanddeel
van het uitverkoren zijn, wordt het enige kriterium voor het menselijke leven. In die
zin zou, wanneer men in de lijn van Adler verder denkt, het positivisme aan het
fascisme een vrijbrief geven. Want als er over de waardeproblemen geen zinvolle
diskussie meer wordt gevoerd, beslist alleen de daad. De metafysiek trekt daaruit
een voor haar gunstige konsekwentie: omdat de verloochening van eeuwige principes
de strijd tegen de nieuwe barbarij moeilijker maakt, moet het oude geloof weer
worden hersteld. De mensen moeten hun leven inzetten voor vrijheid, demokratie
en de Natie: is een dergelijke eis niet absurd, wanneer er geen bindende waarden
bestaan? Alleen de metafysiek kan, volgens Adler, de mensheid het steunpunt geven,
dat ze verloren heeft; alleen zij maakt ware gemeenschap mogelijk. Zulke gedachten
miskennen de historiese situatie. Het positivisme brengt inderdaad het bewustzijn
van de ongelovige jeugd tot uitdrukking; het past evenzeer bij haar als sport en jazz.
Deze generatie stelt in niets meer haar vertrouwen; daarom kan ze ook zo snel van
overtuiging veranderen. Schuld daaraan is niet alleen zijzelf, maar net zo goed het
dogmatisme dat zij verleerd heeft. De religie was door het burgerdom in een soort
natuurreservaat gehouden. Overeenkomstig de raad van Hobbes werden haar
leerstellingen als pillen zonder kauwen geslikt en nooit werd konkreet gevraagd wat
er aan waar was. Ze werd voor de moderne mensen steeds meer een jeugdherinnering.
Met het verval van het gezin verliezen ook de ervaringen, die aan de godsdienst nog
een levende kracht verleenden, hun wer-
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kingskracht. Tegenwoordig zien de mensen niet meer uit geloof af van
driftbevrediging, maar uit harde noodzaak. Hoe zwakker, hoe dieper ze teleurgesteld
zijn, des te heftiger nemen ze hun toevlucht tot grofheid. Wat ooit hemelse liefde
heette, heeft geen enkele betekenis meer voor hen. En oproepen als deze, dat ze uit
oogpunt van staatsbeleid de weg ernaar terug vinden, zijn niet vanuit de godsdienst
te motiveren. Godsdienst verlangt geen geloof voorzover het nuttig is maar voorzover
het waar is. Een overeenstemming van politieke en religieuze belangen is geenszins
gewaarborgd. Wanneer de verdedigers van absolute waarden een dergelijke
overeenstemming naief vooronderstellen, dan logenstraft dat hun eigen leer. Het
positivisme is werkelijk zo aktueel als Adler denkt, maar juist daarom bevat het een
moment van eerlijkheid. De jeugd, die deze filosofie aanneemt, bezit grotere
geestelijke oprechtheid dan degenen die zich uit pragmatiese gronden onderwerpen
aan een absolutum, waaraan zij zelf niet helemaal geloven. Zich onkrities beroepen
op religie en metafysiek is tegenwoordig even twijfelachtig als het vluchten in de
mooie schilderstukken en komposities van de klassieken, hoe verleidelijk een dergelijk
toevluchtsoord ook moge schijnen. Een renaissance van de griekse en middeleeuwse
filosofen, zoals Adler voorstelt, zou niet zo veel verschillen van bepaalde pogingen
in de populaire amusementsmuziek om Bach, Mozart, en Chopin weer nieuw leven
in te blazen. Adler heeft de troosteloze geestelijke situatie van de jeugd in krachtige
schilderingen aan de kaak gesteld.22. Hij heeft ‘de religie van de wetenschap en de
religie van de staat’ ontmaskerd. Maar het zou een fataal misverstand zijn, wanneer
men de jeugd van deze teorieën weg zou halen en naar oudere autoriteiten terug zou
roepen. Men hoeft niet te betreuren dat wetenschappelijk denken in de plaats komt
van dogma's maar eerder dat dit denken op letterlijk voorwetenschappelijke wijze
steeds vast blijft zitten binnen de grenzen van de verschillende specialistiese vakken.
Het vertrouwen in de wetenschap is ten onrechte zolang haar probleemstelling door
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een verouderde indeling in vakken wordt bepaald. Het wezen van de wetenschap
bestaat niet uitsluitend uit denkekonomie en techniek; het is ook de wil tot waarheid.
En het positivistiese denken wordt niet overwonnen door een achterwaarts gerichte
revisie van de wetenschap, maar op zo'n manier, dat men deze wil tot waarheid verder
ontwikkelt tot die met de huidige realiteit gekonfronteerd wordt. Verhelderende
inzichten ontstaan niet uit hoge en eeuwige principes, waar iedereen het wel op een
of andere manier mee eens is - wie is niet voor vrijheid en gerechtigheid! -, en
evenmin uit de mechaniese rangschikking van feiten in bekende schemata. Geïsoleerde
wezens en wezenswetten voor het tema van de intuïtie aan te zien, is de grote
misvatting geweest in Husserls oorspronkelijke ‘Eidetik’, die onder andere het
neothomisme heeft voorbereid. Adler schijnt in dezelfde fout te vervallen. Grootse
beginselen zijn altijd abstrakt; het positivisme heeft gelijk wanneer het dit fikties en
hulpkonstrukties noemt. Inzichten hebben altijd betrekking op de bizondere situatie.
In het kenproces vormen begrippen, die geïsoleerd hun konventionele betekenis
hebben, samen nieuwe strukturen, met behulp waarvan de werkelijkheid op een
bepaald histories moment doorzichtig wordt. De aristoteliese metafysiek is in haar
geheel een dergelijk inzicht evenals het systeem van Thomas waarop Adler zich
beroept. De kategorieën worden verminkt wanneer ze niet worden opgenomen in
nieuwe meer adekwate strukturen, overeenkomstig de eisen van de historiese situatie
waarin ze een rol spelen. Dat vloeit voort uit het feit dat ieder tijdvak alleen zijn
eigen waarheid zou hebben - zoals het histories en sociologies relativisme ons willen
doen geloven -, dat men het dus zonder filosofiese en religieuze traditie zou kunnen
stellen, maar eerder uit het feit dat trouw - en zonder trouw kan de waarheid niet
bestaan - tegelijk in het bewaren van voorbije inzichten, in het tegenspreken en in
het veranderen ervan bestaat. Abstrakte bepalingen van de hoogste waarden waren
altijd gemakkelijk te rijmen met de praktijk van brandstapels en guillotine.
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Een kennis die het werkelijk om waarden te doen is, staart zich niet dood op hogere
sferen. Ze probeert eerder door de kultuurhuichelarij van haar tijd heen te dringen,
om daarachter de trekken van een ontgoochelde mensheid bloot te leggen. Waarden
kunnen alleen toegankelijk gemaakt worden, door de historiese praktijk die hen
vernietigt bloot te leggen.
Vandaag de dag is het gevaar voor het denken niet zozeer gelegen in de dwaalwegen
die het kan inslaan, als wel in een te vroeg afbreken. Het positivisme stelt zich
tevreden met de afgebakende verrichtingen van de officiële wetenschap terwijl de
metafysiek intuïties aanmoedigt waarvan de inhoud bestaat uit de heersende vormen
van bewustzijn. De eis van zuiverheid en duidelijkheid, bruikbaarheid en zakelijkheid
wordt meteen tegen iedere denkakt gericht, die niet vrij is van fantasie. Ze drukt de
afkeer uit van iedere ontwikkeling die uitgaat boven de simpele konstatering, van
intellektuele onrust en ‘negativiteit’ die stuk voor stuk wezenlijke elementen van het
denken vormen. Ideeën bewijzen hun waarheid niet als men aan hen vasthoudt maar
eerder als men ze verder ontwikkelt.
Omgekeerd leidt het pedante vast blijven houden aan nuchtere feiten tot een
fetisjisme van ideeën. Ze worden tegenwoordig op een hardnekkige manier serieus
genomen; elke idee geldt meteen als vaste grootheid, als recept dat de maatschappij
geneest of als gif waaraan ze te gronde gaat. De hele ambivalente houding van de
gehoorzaamheid zet zich door in de houding tegenover het denken. Men wil zich
aan de ideeën onderwerpen of zich ertegen verzetten, alsof het afgoden zijn. Ze spelen
eerst de rol van gebruiksaanwijzingen, tenslotte die van autoriteit en leider. Wie ze
tot uitdrukking brengt wordt gezien als profeet of ketter, als voorwerp van
massaverering of politieke vervolging. Dat op die manier ideeën alleen nog maar als
verdikten, direktieven of signalen worden opgevat, laat zien hoe zwak het subjekt
vandaag de dag is. Lang voor autoritaire regimes was de intellektuele funktie van
het individu gereduceerd tot het
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vaststellen van feiten. De beweging van het denken breekt af bij leuzen, diagnosen
en prognosen. Ieder wordt geklassificeerd als bourgeois, kommunist, fascist, jood,
vreemdeling of ‘een van ons’ - en dat bepaalt eens en voor altijd de houding. Volgens
zulke modellen hebben de afhankelijke massa's en geloofwaardige wijzen altijd in
het perspektief van de wereldgeschiedenis gedacht. Gewoonlijk zijn ze verenigd
onder ‘ideeën’, dus denkprodukten, die fetisjen zijn geworden. Denken dat zichzelf
trouw blijft ziet zichzelf daarentegen ieder ogenblik tegelijk als een geheel en nog
niet af. Het lijkt minder op de uitspraak van een rechter dan het laatste woord van
een veroordeelde, die voortijdig onderbroken wordt. Deze bekijkt de dingen vanuit
een ander motief dan ze te willen beheersen. Adler beoordeelt het publiek naar wat
het is, en beschouwt populariteit daarom als een positief kriterium. Hij behandelt de
film als volkspoëzie en vergelijkt haar met het theater van de elizabethaanse tijd,
waarin voor het eerst ‘schrijvers de dubbele rol van kunstenaar en handelaar vervulden
en op de vrije markt met elkaar konkurreerden om applaus en winst.23. Het burgerlijke
theater staat in het teken van marktekonomie en demokratie. Kommunisten of
sentimentele aristokraten betreurden misschien deze vercommercialisering maar haar
invloed op Shakespeare is toch niet slecht geweest. De film moet niet enkel de massa's
behagen maar ook ‘de georganiseerde groepen, die de inofficiële hoeders van de
openbare zeden en gemeenschapszin zijn geworden’.24. Adler ziet wel de
moeilijkheden, die ontstaan zijn voor de film tengevolge van de grootte van het
publiek en de gedifferentieerde behoeften van de moderne maatschappij, maar ziet
voorbij aan de dialektiek van de populariteit. Zijn statiese zienswijze vertoont, geheel
tegen zijn bedoelingen in, sociale verschijnselen te willen differentiëren en tegen
elkaar af te wegen, de neiging tot een algemene nivellering. Zoals hij geneigd is,
toneelmatige achtergronden bij Rafael en Disney door elkaar te mengen, zo schijnt
hij ook het Hays Office25. te identificeren met de bewakers van de platoonse
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republiek.
Adler verbindt kunstmatig volledig verschillende kultuursystemen met elkaar. Dat
wordt geïllustreerd door zijn hele opvatting van de film als kunst. Hij verdedigt de
bioskoop tegen het verwijt, dat het tengevolge van zijn kollektieve produktiewijze
geen kunst is.26. Maar de diskrepantie tussen kunst en film, die ondanks de
ontwikkelingsmogelijkheden van de cinematografie blijft bestaan, is niet zozeer het
gevolg van het oppervlakkige verschijnsel van het aantal mensen dat in Hollywood
werkzaam is, als wel in de eerste plaats van de ekonomiese verhoudingen. De
ekonomiese noodzaak om het aanzienlijke kapitaal dat in iedere film wordt
geïnvesteerd snel te realiseren, verhindert de aan ieder kunstwerk inherente logika,
zijn autonome noodzaak te volgen. Wat tegenwoordig amusement voor het volk heet
is in werkelijkheid te danken aan een door de kultuurindustrie kunstmatig gekreëerde,
gemanipuleerde en dientengevolge verminkte behoefte. Het heeft met kunst weinig
te maken, en nog wel het minst wanneer het voorgeeft kunst te zijn.
Populariteit moet gezien worden onder het aspekt van het sociale proces, niet
alleen als kwantitatief, maar evengoed als kwalitatief proces. Ze was nooit direkt
afhankelijk van de massa's maar van hun vertegenwoordigers in andere sociale lagen.
Onder Elizabeth I en nog in de 19de eeuw waren de ontwikkelden de woordvoerders
van het individu. Daar zijn belangen en die van het opkomende burgerdom evenwel
niet volledig met elkaar overeenstemden, bevatten de kunstwerken ook altijd een
krities element. Sinds die tijd zijn individu en maatschappij wederkerige begrippen.
Het individu ontwikkelt zich in harmonie met en in tegenstelling tot de maatschappij;
deze ontplooit zich doordat de individuen zich ontplooien, en zij ontplooit zich
doordat de individuen gebroken worden. In het verloop van dit proces versterken de
sociale mechanismen - nationale en internationale arbeidsdeling, krisis en welvaart,
oorlog en vrede - hun onafhankelijkheid van het individu, dat er steeds vreem-
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der en machtelozer tegenover komt te staan. De maatschappij ontglipt aan de
individuen en de individuen aan de maatschappij.
De splitsing tussen het private en maatschappelijke bestaan neemt aan het eind
van het liberalistiese tijdperk aanzienlijk toe. Er tekenen zich nieuwe vormen van
maatschappelijk samenleven af, waarbinnen het individu, zoals het nu is, van gedaante
zal moeten veranderen of helemaal vernietigd wordt. De ontwikkelden blijven echter
verbonden met een achterwaarts gericht mensbeeld. Ze hebben de harmonie van
individu en kultuur voor ogen, op een ogenblik, dat het er niet meer om gaat, het
geïsoleerde individu te humaniseren - wat onmogelijk is - maar humaniteit in haar
geheel te verwerkelijken. Zelfs Goethe heeft moeten inzien dat zijn ideaal van een
harmoniese persoonlijkheid op niets was uitgelopen; heden ten dage veronderstelt
het onafgebroken streven naar een harmoniese persoonlijkheid niet meer alleen
indifferentie tegenover het algemeen lijden, maar precies het tegendeel van het ideaal:
de mismaakte mens. In Europa zijn vertegenwoordiging en leiding van de massa's
van de ontwikkelden in handen van doelbewuste machten overgegaan. Kritiek in
kunst en teorie is vervangen door werkelijke haat en de slimheid van gehoorzaamheid.
De tegenstellingen tussen individu en maatschappij, privaat en sociaal bestaan, waarop
de ernst van het artistieke spel berustte, zijn histories achterhaald. Het zogenaamde
amusement, dat de erfenis van de kunst ontvangen heeft, is niets anders dan een
trainingsmiddel, zoals zwemmen of voetballen. Populariteit heeft met de specifieke
inhoud van de artistieke produkties niets meer te maken. In demokratiese landen
beslissen daarover niet langer de ontwikkelden, maar in laatste instantie de
amusementsindustrie. Populariteit bestaat uit de onvoorwaardelijke instemming van
de mensen met alles waarvan de amusementsindustrie meent dat het hen bevalt. In
de totalitaire landen wordt over populariteit beslist door de vakmensen voor direkte
en indirekte propaganda, die naar haar wezen voor waarheid indifferent is.
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De konkurrentie van de kunstenaars op de vrije markt, waarbij de ontwikkelden
uitmaakten wat suksesrijk was, is een wedloop om de gunst van de machthebbers
geworden, waarvan de uitslag wordt uitgemaakt door de geheime politie. Vraag en
antwoord worden niet meer door de maatschappelijke behoefte, maar door het
openbaar belang gedikteerd. Populariteit is in deze landen net zo min een resultaat
van het vrije spel der krachten als een of andere prijs; in andere landen tekent zich
een soortgelijke tendens af.
Dewey zegt op een mooie plaats in zijn boek, dat kommunikatie de konsekwentie
en niet de bedoeling van het artistieke werk is. ‘Onverschilligheid voor de reaktie
van het direkte publiek is een noodzakelijk kenmerk van alle kunstenaars, die iets
nieuws te zeggen hebben’.27. Tegenwoordig is zelfs het publiek dat men zich voor de
toekomst voorstelt twijfelachtig geworden, omdat de mens in de mensheid weer even
eenzaam en verlaten is als de mensheid in de kosmos. Maar de kunstenaars, vervolgt
Dewey, ‘zijn van de diepe overtuiging vervuld, dat ze alleen dat kunnen zeggen, wat
ze te zeggen hebben; de fout ligt dus niet in hun werk, maar bij degenen, die ogen
hebben en niet zien, die oren hebben en niet horen’.28. De enige hoop is hierin gelegen,
dat de dove oren in Europa uit verzet doof kunnen zijn voor de leugens die ze van
alle kanten te horen krijgen, en dat de mensen hun leiders misschien alleen blind
volgen, omdat ze de ogen stevig gesloten houden. Op een dag zou kunnen blijken,
dat ook de massa's in de fascistiese landen heimelijk de waarheid kenden en de
leugens niet geloofden, zoals katatoniese patiënten pas op het einde van hun toestand
tonen dat hun niets is ontgaan. Daarom is het misschien niet geheel zinloos in de
onbegrijpelijke rede verder te spreken.
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kunst als negatie en negatie van de kunst
Zoals bij de andere maatschappij-kritici speelt ook bij Marcuse de kunst een bizondere
rol, omdat zij meer dan enige andere sektor van deze samenleving een ruimte voor
het ontstaan van alternatieven heeft behouden. De kunst kan alleen een nieuwe
werkelikheid ontdekken en scheppen door de oude te niet te doen, door de normale
waarneming waarin dingen als toevallige gebruiksvoorwerpen en mensen als
funktionarissen gezien worden te verstoren om de dingen weer als dingen en de
mensen weer als mens te leren zien. Marcuse, wiens ideeën in nauwe samenwerking
met de andere leden van het Institut für Sozialforschung ontwikkeld werden en in de
laatste jaren tot het krities ferment van de internationale studentenbeweging zijn
gaan behoren, kent de kunst een soortgelijke funktie toe als aan de marginale
groeperingen in de kapitalistiese maatschappij, - dat hij hierin vaak in een te groot
optimisme ten aanzien van het reëel mogelik is vervallen, is onvermijdelik voor ieder
kritikus die op hoop bouwt in een maatschappij waarvan juist Marcuse zo indringend
het totalitaire karakter heeft beschreven.
Bron van misverstand in de diskussies over het realisme (zie de inleidingen bij
Lukács en Brecht) was niet in de eerste plaats de vraag naar het hoe, maar de vraag
wát voor realiteit door de kunstenaar moest worden weergegeven. De latere Lukács
verwierp avantgardisten als burgerlike pessimisten en pleitte voor een kunst die het
positieve zou representeren. Hij scheen daarbij zijn vroegere dialektiek te vergeten
omwille van een positieve moraal, en schakelde de tegenspraak tussen wezen en
verschijning uit ten gunste van een eenheid, - vandaar dat volgens hem ook het
kunstwerk een eenheid moest zijn, montage e.d. was daarom uit den
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boze. Brecht ging het daarentegen juist om de tegenstelling tussen wezen en
verschijning, en om die tegenspraak uit te kunnen drukken waren nieuwe technieken
vereist. Verwaarlozing van het typiese van de techniek in de kunst, wat het gevolg
was van het feit dat Lukács kunst ondergeschikt maakte aan de wetten van het
bestaande, betekende de ‘vorm’ beroven van haar materiële fundament: kunst en
literatuur vormen een deel van de werkelikheid, maar door hun produktievorm en
de vormen die ze tot stand brengen verschillen ze ervan of zijn er zelfs mee in
tegenspraak. Dit maakt de kern uit van Marcuse's opvattingen over kunst, en op
grond daarvan analyseert hij de mogelikheden van kunst. In haar vorm anticipeert
ze op een toekomstige maatschappij: in haar produktievorm op een vrije arbeid, dwz.
arbeid bevrijd van noodzaak en vervreemding, en in de vorm van haar produkten op
een mogelike wijze van bestaan voor mensen en dingen. Daarop sluit hij de vraag
aan of in de toekomst kunst nog wel zal bestaan: áls ze zal blijven bestaan is dat
alleen mogelik als ze ‘illusies’ handhaaft en ‘illusies’ kreëert.
Dat Marcuse de relativiteit ziet van zijn hypotesen voor wat betreft de situatie op
dit moment, moge blijken uit het volgende citaat uit One-dimensional Man:
‘Geritualiseerd of niet, kunst blijft de rationaliteit van de negatie bewaren. In haar
meest ontwikkelde vormen is ze de grote weigering (great refusal) - het protest tegen
dat wat is. De manieren waarop de mensen en de dingen ertoe gebracht worden
zichtbaar te worden, te zingen, te klinken en te spreken, zijn manieren om hun feitelijk
bestaan te weerleggen, te doorbreken en weer opnieuw te scheppen. Maar deze wijzen
van negatie betalen hun tol aan de antagonistiese maatschappij waarmee ze
verbonden zijn. Los van het gebied van de arbeid, waarin de maatschappij zichzelf
en haar gebrekkigheid reproduceert, blijft de door haar geschapen wereld van de
kunst ondanks al haar waarheid een privilege en een schijn.’
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Een inleiding in het filosofiese en politieke denken van Marcuse kan men vinden in
de bundel Geweld en Vrijheid. Politieke opstellen (Permanente Kritiek, 1968).
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herbert marcuse
de kunst in de één-dimensionele maatschappij*
Bij wijze van persoonlijke introductie zou ik in enkele woorden willen vertellen,
waarom ik er behoefte aan ben gaan voelen me met het verschijnsel kunst bezig te
houden. Ik gebruik de term ‘kunst’ overal in de algemene betekenis, die zowel
literatuur en muziek, als de beeldende kunsten omvat. Op dezelfde wijze wordt met
‘taal’ (van de kunst, artistieke taal) het woord, maar ook het schilderij, het
beeldhouwwerk en de toon bedoeld.
Het was een soort wanhoop of vertwijfeling. Wanhoop omdat ik me realiseerde
dat alle taal, alle proza-taal, en vooral de traditionele taal, op de één of andere manier
dood schijnt te zijn. Het komt me voor dat ze niet meer in staat is over te brengen
wat er op het ogenblik gebeurt, en dat ze archaïsch en verouderd is vergeleken met
sommige verworvenheden en met de kracht van de artistieke en poëtische taal, vooral
in verband met het verzet tegen deze samenleving onder de protesterende en
rebellerende jeugd van onze tijd. Toen ik hun demonstratie tegen de oorlog in Vietnam
zag en er aan deelnam, toen ik hun de songs van Bob Dylan hoorde zingen, voelde
ik op een of andere manier, en het is heel moeilijk weer te geven, dat dit werkelijk
de enige revolutionaire taal is, die op het ogenblik is overgebleven.
Nu klinkt dit misschien romantisch, en ik verwijt mezelf vaak dat ik misschien te
romantisch ben, als ik de bevrijdende, radicale macht van de kunst evalueer. Ik
herinner me de bekende, lang geleden geuite bewering over de onbelangrijkheid en
misschien zelfs de misdadigheid van kunst:

*

Uit: Arts magazine, mei 1967. Oorspronkelijke titel: Art in the one-dimensional Society.
Vert. K.L. van der Leeuw.
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dat het Parthenon het bloed en de tranen van één enkele Griekse slaaf niet waard
was. En even onbetekenend is de tegengestelde bewering, dat alleen het Parthenon
de slavenmaatschappij rechtvaardigde. Welke van de beide beweringen is echter
juist? Wanneer ik de Westerse beschaving en kultuur van het ogenblik, de massale
slachtingen en de hardheid waar ze zich mee bezig houdt, bekijk, dan komt het me
voor dat de eerste stelling waarschijnlijk juister is dan de tweede. En toch zal het
voortbestaan van de kunst misschien de enige zwakke schakel blijken, die op het
ogenblik het heden met hoop op de toekomst verbindt.
In menige discussie die ik heb gevoerd, werd de vraag gesteld naar het voortbestaan
van de kunst in onze tijd. Zelfs de mogelijkheid van kunst, de waarheid van kunst
werd in twijfel getrokken. En ze werd in twijfel getrokken vanwege het totalitaire
karakter van onze ‘overvloedsmaatschappij’, die makkelijk elke non-conformistische
bezigheid absorbeert en daardoor kunst als communicatie en representatie van een
andere wereld dan die van het establishment ongeldig maakt. Ik zou hier de vraag
willen bespreken of deze bewering werkelijk juist is, of de gesloten samenleving, de
alomtegenwoordige, overmachtige samenleving waarin we op het ogenblik leven,
of die werkelijk de oorzaak is van de doodstrijd van de kunst in onze tijd. En om
deze vraag te bespreken moeten we ons ook bezig houden met het meeromvattende
probleem van het historisch element in alle kunst. En als we dit historische element
in de kunst bekijken, dan moeten we zeggen dat de huidige crisis van de kunst slechts
een onderdeel is van de algemene crisis van de politieke en morele oppositie tegen
onze maatschappij, van haar onvermogen om de doeleinden van de oppositie tegen
een maatschappij, die tenslotte de waren levert, te definiëren, te noemen en mee te
delen. Deze maatschappij levert meer en misschien betere waren dan ooit tevoren
en voor het verkrijgen van deze waren eist ze voortdurend het offer van mensenlevens:
dood, verminking, slavernij. Maar deze offers vinden zó ver weg plaats, dat het de
meesten
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van ons werkelijk niet erg veel doet.
De traditionele begrippen en de traditionele woorden om een betere samenleving
aan te duiden, dwz. een vrije samenleving (en kunst heeft iets te maken met vrijheid),
lijken op het ogenblik geen enkele betekenis meer te hebben. Ze zijn ongeschikt om
over te brengen wat mensen en dingen op het ogenblik zijn, en ongeschikt om over
te brengen wat mensen en dingen kunnen zijn en moeten zijn. Deze traditionele
begrippen behoren tot een taal, die nog dateert van vóór de technische en totalitaire
periode waarin we leven. Ze bevatten de ervaring van de dertiger, veertiger en zestiger
jaren niet, en hun rationaliteit zelf schijnt zich te verzetten tegen de nieuwe taal die
misschien in staat zal zijn de verschrikking van wat is en de belofte van wat kan zijn
mee te delen. Zodoende nemen we waar hoe er sinds de dertiger jaren intensiever en
methodischer gezocht wordt naar een nieuwe taal, naar een poëtische taal als
revolutionaire taal, naar een artistieke taal als revolutionaire taal. Dat houdt in dat
de verbeelding wordt opgevat als een kenvermogen, dat in staat is om de gevestigde
samenleving te transcenderen en de betovering ervan te breken.
In deze zin verhief de stelling van het Surrealisme, zoals dat in deze periode tot
ontwikkeling kwam, de poëtische taal tot de rang van enige taal die niet boog voor
de allesomvattende taal van het establishment, een ‘meta-taal’ van totale negatie een totale negatie die zelfs de revolutionaire actie overtrof. Met andere woorden, de
kunst kan haar innerlijke revolutionaire functie slechts vervullen, als ze zelf geen
deel wordt van enig establishment, ook niet van het revolutionaire establishment.
Dit wordt, geloof ik, het duidelijkst aangegeven in een uitspraak van Benjamin Péret
uit 1943:
‘Want de dichter... kan niet als zodanig worden erkend, tenzij hij zich door een
totaal nonconformisme verzet tegen de wereld waarin hij leeft. Hij richt zich tegen
allen, ook tegen die revolutionairen, die zich uitsluitend begeven op het gebied van
de politiek, dat daardoor op willekeurige
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wijze van de hele evolutie van de kultuur wordt geïsoleerd - die de onderwerping
van de kultuur aan de verwezenlijking van de sociale revolutie verkondigen.’
Daarentegen verkondigen de Surrealisten de onderwerping van de sociale revolutie
aan de waarheid van de poëtische verbeelding. Deze surrealistische stelling is echter
ondialektisch, omdat ze de mate waarin de poëtische taal zelf door de algemene
onoprechtheid en het bedrog is besmet en geteisterd, minimaliseert; de poëtische taal
blijft niet zuiver. En het Surrealisme is allang verkoopbare waar geworden.
En toch gaat de kunst, ondanks haar besmetting en absorptie, door. De taal van de
verbeelding blijft een taal van uitdaging, aanklacht en protest. Bij het lezen van een
artikel in Ramparts over ‘De Kinderkruistocht’ en Bob Dylan stuitte ik op de volgende
regels uit een gedicht van Arthur O'Shaughnessy. Ik had niet het vaagste idee, wie
Arthur O'Shaughnessy was. Mij is verteld dat hij inderdaad een tamelijk slecht dichter
is, en tot mijn grote schrik zag ik dat hetzelfde gedicht van O'Shaughnessy volledig
wordt aangehaald in het Blue Book van de John Birch Society. Niettemin, en dat zal
U duidelijk maken hoe weinig ik van kunst afweet, houd ik van deze regels. Ik geloof
dat ze iets te zeggen hebben en ik geloof dat dat iets belangrijks is en ik zal me niet
schamen ze voor U te herhalen.
One Man with a dream, at Pleasure
Shall go forth and conquer a crown;
And three with a new song's measure
Can trample an empire down.

Afgezien van de poëtische verdiensten van deze regels (ze rijmen in elk geval), zijn
ze eenvoudig onwaar, onjuist. Want wat werkelijk gebeurde, was, dat de
Kinderkruistochten, sinds de Middeleeuwen, met of zonder gitaren, altijd zijn vertrapt
door de wereldrijken, en niet andersom, zoals de versregels willen zeggen.
Maar desondanks blijven gedichten en liederen bestaan; de
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kunsten blijven bestaan en schijnen zelfs een nieuwe Vorm en functie aan te nemen:
ze willen namelijk bewust en methodisch destructief, wanordelijk, negatieve
non-sensicale antikunst zijn. En op het ogenblik, in een wereld waarin zin en orde,
het ‘positieve’, met alle beschikbare repressiemiddelen moeten worden ingeprent,
krijgen de kunsten vanzelf een politieke functie: een functie van protest, afwijzing
en weigering.
En deze objectieve politieke inhoud van de kunst kan optreden zelfs waar, in plaats
van een vorm van afbraak, negatie en onzin, klassieke en traditionele Vormen opnieuw
worden opgewekt; bijvoorbeeld in de verheerlijking van rechtmatige liefde en vrijheid
in de poëzie van het Franse Verzet - de poëzie die door Péret wordt verworpen. Het
schijnt dat op het ogenblik (meer dan ooit tevoren) elementen de kunst binnendringen,
die gewoonlijk als uitwendig en vreemd aan de kunst worden beschouwd, dat de
kunst vanzelf, door haar eigen innerlijke proces en methode, tendeert naar de politieke
dimensie, zonder echter van de kunstvorm af te zien. En in dit dynamische proces
verliest de esthetische dimensie haar schijnbare onafhankelijkheid, haar neutraliteit.
Anders gezegd, de historische situatie van de kunst is zózeer veranderd, dat de
zuiverheid, zelfs de mogelijkheid van kunst als kunst twijfelachtig wordt. De
kunstenaar komt ertoe een waarheid te formuleren en mee te delen, die onverenigbaar
met en ontoegankelijk voor de artistieke Vorm schijnt te zijn.
Ik zei dat de kunst van nu beantwoordt aan de crisis in onze samenleving. Het gaat
niet enkel om bepaalde aspecten en Vormen van het bestaande levenssysteem, maar
om het systeem als geheel, en om de opkomst van kwalitatief verschillende behoeften
en bevredigingsvormen, van nieuwe doeleinden. De opbouw van een kwalitatief
nieuwe technische en natuurlijke omgeving door een wezenlijk nieuw type mens
schijnt noodzakelijk, wil het tijdperk van hoogontwikkeld barbarisme en hardheid
niet voor onbepaalde tijd blijven voortbestaan.
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Dat betekent dat de kunst de taal en de beelden moet vinden, die in staat zijn deze
noodzaak als hun eigen noodzaak over te brengen. Want hoe kunnen we ons
voorstellen, dat er ooit nieuwe relaties tussen mensen en dingen kunnen ontstaan,
als de mensen de beelden en de taal van repressie, uitbuiting en mystificatie blijven
zien en spreken. Het nieuwe systeem van behoeften en doeleinden behoort tot het
rijk van mogelijke ervaring: we kunnen het definiëren in termen van de negatie van
het bestaande systeem; namelijk levensvormen, een systeem van behoeften en
bevredigingen waarin de agressieve, repressieve en exploitatieve driften onderworpen
zijn aan de zinnelijke, kalmerende energie van de levensdriften.
Wat kan nu de mogelijke rol van de kunst zijn bij de ontwikkeling en
verwerkelijking van het idee van een dergelijke wereld? De exacte negatie van de
bestaande werkelijkheid zou een ‘esthetische’ wereld zijn, ‘esthetisch’ in de dubbele
betekenis van betrekking hebbend op de zintuiglijkheid en betrekking hebbend op
de kunst, namelijk het vermogen de indruk van Vorm te ontvangen: schone en
aangename Vorm als de mogelijke bestaanswijze van mensen en dingen. Ik geloof
dat het uitbeelden en de imaginaire verwezenlijking van zo'n wereld het doel van de
kunst is, dat de taal van de kunst in zo'n wereld spreekt zonder deze ooit te kunnen
bereiken, en dat het recht en de waarheid van de kunst juist werden bepaald en geldig
gemaakt door de onwerkelijkheid, het niet bestaan van haar object. Met andere
woorden, de kunst kon zich alleen realiseren door illusie te blijven en door illusies
te scheppen. Maar, en volgens mij is dat het belang van de huidige situatie van de
kunst, op het ogenblik wordt de kunst voor het eerst in de geschiedenis geconfronteerd
met de mogelijkheid van geheel nieuwe wijzen van verwezenlijking. De rol van de
kunst in de wereld is aan het veranderen en de kunst van nu wordt een potentiële
factor bij de vorming van een nieuwe werkelijkheid, een vooruitzicht dat zou
betekenen dat de kunst bij de vervulling van haar doel werd opgeheven en
getranscendeerd.
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Om duidelijker te maken wat ik wil zeggen, wil ik eerst bespreken in welke zin kunst
een kenvermogen is met een eigen waarheid, en in welke zin de taal van de kunst
een verborgen en verdrongen waarheid ontdekt. Ik zou u willen voorhouden dat de
kunst in extreme zin de taal van ontdekking spreekt.
De kunst (in de eerste plaats, maar niet uitsluitend de beeldende kunsten) ontdekt
dat er dingen zijn; dingen en niet slechts materiefragmenten en -delen die naar
willekeur behandeld en gebruikt kunnen worden, maar ‘Dinge an sich’; dingen die
iets ‘willen’, die lijden en die zich lenen voor het domein van de Vorm, dwz. dingen
die inherent ‘esthetisch’ zijn. Zo ontdekt en bevrijdt de kunst het gebied van de
zinnelijke Vorm, het genot van de zintuiglijkheid, tegen het onechte, het vormeloze
en het lelijke in de waarneming, dat de waarheid en de macht van de zintuiglijkheid,
van de zinnelijke dimensie als erotische dimensie, verdringt.
Ik citeer een van de grote Russische ‘Formalisten’, die schreef ten tijde van de
Bolsjewistische Revolutie: ‘En om de gewaarwording van leven op te doen, om de
objecten te voelen, om te ervaren dat de steen van steen is, daarvoor bestaat wat men
kunst noemt. Het doel van de kunst is een gewaarwording van het object als visie en
niet als herkenning te geven; de methode van de kunst is de methode van
verbijzondering van de objecten, en de methode die eruit bestaat de vorm te verbergen,
de moeizaamheid en duur van de waarneming te doen toenemen. De act van
waarneming in de kunst is een doel in zich en moet worden verlengd; de kunst is een
middel om het worden van het object te ervaren; wat reeds “geworden” is, is voor
de kunst van geen belang.’ Het artistieke proces is dus de ‘bevrijding van het object
van het automatisme van de waarneming’, dat verminkt en beperkt wat de dingen
zijn en kunnen zijn. We zouden dus kunnen zeggen dat de kunst een nieuwe
onmiddellijkheid ontdekt en schept, die pas ontstaat bij de vernietiging van de oude.
De nieuwe onmiddellijkheid wordt bereikt in een proces van herinnering: beelden,
begrippen
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en ideeën die allang ‘bekend’ zijn, vinden hun zintuiglijke verbeelding en verificatie
in het kunstwerk.
Het schijnt dat kunst als kenact en herinnering in sterke mate afhankelijk is van
de esthetische macht van de stilte: de stilte van het schilderij en van het
beeldhouwwerk; de stilte die de tragedie doordringt; de stilte waarin muziek wordt
gehoord. Stilte als een medium van communicatie, de breuk met het vertrouwde;
stilte, niet slechts op een voor beschouwing gereserveerde plaats of tijd, maar als een
hele dimensie die aanwezig is zonder te worden gebruikt. Lawaai is overal de
begeleider van georganiseerde agressie. De narcistische Eros, oorspronkelijk stadium
van alle erotische en esthetische energie, zoekt vooral rust. De rust waarin de zintuigen
kunnen waarnemen en beluisteren wat in het dagelijks leven en in het dagelijks
amusement wordt verdrongen, waarin we werkelijk kunnen zien en horen en voelen
wat we zijn en wat dingen zijn.
Deze stellingen kunnen aangeven, hoezeer de esthetische orde een mogelijke orde
van de werkelijkheid zelf is en niet alleen maar van de kunst als tegengesteld aan de
werkelijkheid. We kunnen ook zeggen dat de kunst naar haar eigen verwezenlijking
streeft. De kunst is gebonden aan de zintuiglijkheid: in de artistieke Vormen worden
verdrongen driftmatige, biologische behoeften weergegeven - deze worden
‘geobjectiveerd’ in het ontwerp van een andere werkelijkheid. ‘Esthetisch’ is een
existentiële en sociologische kategorie en als zodanig wordt ze niet van buitenaf in
verband gebracht met de kunst, maar behoort ze tot de kunst als kunst.
Maar dan rijst de vraag: waarom is de biologische en existentiële inhoud van het
‘esthetische’ gesublimeerd in het onwerkelijke, illusoire rijk van de kunst in plaats
van in de omvorming van de werkelijkheid? Schuilt er misschien enige waarheid in
de vulgaire stelling dat de kunst, als een afzonderlijke tak van creatieve activiteit,
gescheiden van de materiële sociale produktie, behoort tot wat Marx noemde de
‘voorgeschiedenis’ van de mensheid, dwz. de geschiedenis

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

337
van de mens voor hij bevrijd werd in een vrije samenleving? En is dit de reden
waarom een hele dimensie van de werkelijkheid ‘imaginair’, ‘illusie’ bleef? En men
is geneigd een daarmee verband houdende vraag te stellen: is nú misschien de tijd
gekomen om de kunst te bevrijden van haar beperking tot niet meer dan kunst, tot
een illusie? Is de tijd gekomen om de esthetische en de politieke orde te verenigen
en zodoende in denken en handelen de bodem rijp te maken om van de samenleving
een kunstwerk te maken. En is misschien in deze zin de opvatting van het ‘einde van
de kunst’ historisch gerechtvaardigd? Geven de verworvenheden van de technische
beschaving niet de mogelijkheid aan van de omvorming van de kunst tot techniek
en de techniek tot kunst? In de zeer volledige zin van een gecontroleerd
experimenteren met natuur en samenleving om de natuur en de samenleving hun
esthetische Vorm, dwz. de Vorm van een tot vrede gebrachte en harmonieuze wereld
te geven?
Natuurlijk is ‘politieke kunst’ een monsterlijk begrip en de kunst zou nooit op
zichzelf die transformatie tot stand kunnen brengen, maar ze zou de waarneming en
de zintuiglijkheid die voor die transformatie nodig zijn, kunnen bevrijden. En als er
eenmaal een sociale verandering heeft plaatsgevonden, zou de kunst, Vorm van de
verbeelding, de opbouw van een nieuwe samenleving kunnen leiden. En daar de
esthetische waarden bij uitstek de niet-agressieve waarden zijn, zou de kunst als
techniek en technische wetenschap ook het ontstaan van een nieuwe rationaliteit
teweegbrengen bij de opbouw van een vrije samenleving, het ontstaan van nieuwe
wijzen en doeleinden van de technische vooruitgang zelf.
Hier zou ik echter een waarschuwing willen invoegen. Elke poging om esthetische
kategorieën in termen van hun toepassing op de samenleving, op de vorming van de
sociale omgeving te verklaren, doet bijna onvermijdelijk denken aan het bedrog van
verfraaiingscampagnes of aan de verschrikking van het Sovjet-realisme. We moeten
bedenken: de ver-
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wezenlijking van de kunst als principe van sociale reconstructie veronderstelt
fundamentele sociale verandering. Het gaat niet om de verfraaiing van wat is, maar
om de totale heroriëntering van het leven in een nieuwe samenleving. Ik sprak in dit
verband van het kennend vermogen van de kunst, van de kunst als uitdrukking en
meedeling van waarneming, kennis, begrip, zelfs wetenschap, van de kunst als drager
van een bepaalde waarheid die van toepassing is op de werkelijkheid. Met andere
woorden, ik vatte het bekende cliché van de verwantschap van waarheid en schoonheid
weer op. Bij het bespreken van dit cliché wil ik de volgende vraag stellen. Vanwaar
de traditionele definitie van kunst in termen van schoonheid, ondanks het feit dat
zoveel kunst, en grote kunst, klaarblijkelijk in geen enkele betekenis mooi is? Is het
schone misschien voorbereiding van de geest op de waarheid, of is met de
verwantschap tussen waarheid en schoonheid de harmonie tussen zintuiglijkheid en
begrip, zinnelijkheid en rede bedoeld? Maar dan herinneren we ons, dat zintuiglijkheid
en rede, de ontvankelijkheid voor schoonheid en de activiteit van het kenvermogen,
eerder tegengestelden dan verwanten schijnen te zijn. Kennis van de waarheid is in
de meeste gevallen pijnlijk en lelijk, en de waarheid op haar beurt kan slechts op een
zeer onzinnelijke, gesublimeerde manier mooi worden genoemd, bijvoorbeeld als
we spreken van de schoonheid van een wiskundige oplossing. Of is schoonheid
misschien bedoeld als het zintuiglijk medium voor een waarheid die verder nog
onvoltooid is, namelijk die harmonie tussen mens en natuur, materie en geest, vrijheid
en genot, die inderdaad het einde van de voorgeschiedenis van de mens zou
betekenen? In zijn Filosofie van de Kunst geeft Hegel een beeld van een toestand
van de wereld waarin zowel de anorganische als de organische natuur, dingen en
mensen, deelhebben aan een redelijke organisatie van het bestaan, waarin agressie
tot rust is gekomen in de harmonie van het algemene en het bijzondere. Is dit niet
ook een beeld van de samenleving als kunstwerk, de historische verwezenlijking van
de kunst?
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Dit beeld van de kunst als techniek om de samenleving te vormen of de vorming
ervan te begeleiden, vereist de samenwerking van wetenschap, techniek en verbeelding
om een nieuw systeem van leven te construeren en in stand te houden. Techniek als
kunst, als constructie van het schone, niet als mooie voorwerpen of plaatsen, maar
als de Vorm van een totaliteit van leven - samenleving en natuur. Het schone als
Vorm van zo'n totaliteit kan nooit natuurlijk, onmiddellijk zijn; het moet geschapen
en bemiddeld worden door rede en verbeelding in de meest veeleisende zin. Het is
zo het resultaat van een techniek, maar een techniek die het tegengestelde is van de
techniek en technische wetenschap die de repressieve samenlevingen van nu
beheersen, namelijk een techniek die bevrijd is van de destructieve macht, die mensen
en dingen, geest en materie slechts ervaart als materiaal om te splitsen, te combineren,
te transformeren en te consumeren. In plaats daarvan zou de kunst - techniek - de
levensbeschermende en levensverfraaiende mogelijkheden van de materie bevrijden;
ze zou beheerst worden door een realiteitsprincipe dat op maatschappelijke schaal
agressieve energie aan de energie van de levensdriften ondergeschikt zou maken.
Dankzij welke eigenschap kan het schone de destructieve macht van driftmatige
agressie eventueel tegengaan en erotische zintuiglijkheid ontwikkelen?
Het schone schijnt halverwege tussen ongesublimeerde en gesublimeerde
driftdoelen te staan; het is niet nauw verwant aan de ongesublimeerde drift; het is
eerder de zinnelijke uitdrukking van iets dat niet zinnelijk is. En dat is, naar ik geloof,
de traditionele definitie van schoonheid in termen van Vorm.
Wat brengt Vorm in feite tot stand? Vorm verzamelt, bepaalt en verleent de materie
orde, om haar een doeleind te geven. Doeleinde in letterlijke zin, namelijk om
bepaalde grenzen te stellen waarbinnen de kracht van de materie tot rust komt binnen
de grenzen van voltooiing en vervulling. De aldus gevormde materie kan organisch
of anorganisch zijn, Vorm van een gezicht, Vorm van een bestaan, Vorm
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van een steen of een tafel, maar ook Vorm van een kunstwerk. En een dergelijke
Vorm is mooi, als ze dit tot rust komen van geweld, wanorde en kracht belichaamt.
Zo'n Vorm is orde, zelfs verdringing, maar in dienst van zintuiglijkheid en genot.
Als nu Vorm in deze betekenis wezenlijk was voor de kunst en als het schone een
wezenlijk Vorm-element van de kunst was, zou daaruit volgen dat de kunst tot in
haar structuur onecht, bedrieglijk en tot mislukken gedoemd was; kunst is inderdaad
illusie; het stelt als zijnde voor wat niet is. Op die manier verschaft kunst genot; ze
verschaft surrogaatbevrediging in een ellendige werkelijkheid. Het cliché van de
surrogaat-bevrediging bevat meer dan alleen maar een kern van waarheid. Niet de
psyche van de kunstenaar wordt hier bedoeld; ik betoog dat de structuur zelf van de
kunst plaatsvervangend is. En deze plaatsvervangende structuur heeft de relatie van
de kunst tot de beschouwer, de verbruiker, bepaald. Juist de meest authentieke
kunstwerken getuigen van dit objectief plaatsvervangend karakter van de kunst. De
grote kunstenaar kan alle leed, verschrikking, alle verdriet en wanhoop van de
werkelijkheid weergeven - allemaal wordt het mooi, zelfs bevredigend, dankzij de
artistieke vorm zelf. En het is alleen in deze getransfigureerde vorm dat de kunst
leed en verschrikking en wanhoop levend houdt, levend houdt als mooi en bevredigend
voor de eeuwigheid. Zo komt in feite in de kunst een katharsis, een loutering tot
stand, waardoor de woedende rebellie en aanklacht tot rust worden gebracht en het
negatieve omslaat in het positieve. De toverstaf van de kunstenaar brengt zowel de
verschrikking als de vreugde tot staan: omvorming van leed in genot en amusement;
omvorming van het vluchtig moment in blijvende waarde, opgeslagen in de grote
schatkamer van de kultuur die in tijden van oorlog ondergronds zal gaan om na het
bloedbad weer boven water te komen. Kunst is niet bestaanbaar zonder deze
transfiguratie en affirmatie. Ze kan de magische katharsis van de Vorm niet verbreken;
ze kan de verschrikking en de vreugde niet de-
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sublimeren. Dit schilderij, dat niets voorstelt, of slechts een stuk van iets, is nog
steeds een schilderij, ingelijst, ook al heeft het geen lijst, potentiële waar voor de
markt. Desublimering zou ook niet helpen. Een dergelijke desublimering in de kunst
kan het verschil tussen de meta-taal van de kunst en de omgangstaal verloren doen
gaan. Ze kan het gebeuren in de slaapkamer en in de badkamer vastleggen en daar
trots op zijn, maar het schokeffect is allang afgesleten en wordt ook gekocht en
geabsorbeerd. Op de één of andere manier, in de plaatsing van de lijnen, in het ritme,
in het binnensmokkelen van transcenderende elementen van schoonheid, treedt de
artistieke Vorm naar voren en ontkent de ontkenning. Kunst schijnt veroordeeld
kunst te blijven, kultuur voor en in een wereld van verschrikkingen. De meest wilde
anti-kunst blijft geconfronteerd met de onmogelijke taak om het verschrikkelijke te
verfraaien, te vormen. Het komt me voor dat het Medusahoofd het eeuwige en
adekwate symbool van de kunst is; het verschrikkelijke als schoonheid; het
verschrikkelijke gevangen in de bevredigende vorm van een prachtig voorwerp.
Is de situatie van de kunst op het ogenblik anders? Is de kunst niet meer in staat
het Medusahoofd te scheppen en aan te kijken? Dat wil zeggen, bijna niet meer in
staat zichzelf aan te kijken? Men heeft gezegd dat het onmogelijk is nog gedichten
te schrijven na Auschwitz; de omvang van de verschrikkingen van nu trotseert elke
Vorm, zelfs de Vorm van vormeloosheid.
Maar mijn vraag is: heeft de verschrikking van de werkelijkheid ooit de schepping
van kunst verhinderd? Griekse beeldhouwkunst en architectuur bestonden vredig
naast de afschuwelijke slaven-maatschappij. De grote gezangen van liefde en avontuur
bestonden in de Middeleeuwen gelijktijdig met de afslachting van de Albigenzen en
de martelingen van de Inquisitie; en de vredige landschappen van de Impressionisten
bestonden naast de werkelijkheid die in Zola's Germinal en Débacle wordt
afgeschilderd.
Als dit echter waar is, en als het niet de omvang van de
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verschrikkingen is die de vergeefsheid van de hedendaagse kunst verklaart, is het
dan misschien het totalitaire, ééndimensionele karakter van onze maatschappij dat
verantwoordelijk is voor de nieuwe situatie van de kunst? Ook dat is twijfelachtig.
De elementen van de artistieke Vorm zijn altijd dezelfde als die van de bestaande
werkelijkheid geweest. De kleuren van de schilder, de materialen van de beeldhouwer
zijn elementen van deze gemeenschappelijke wereld. Waarom schijnt de hedendaagse
kunstenaar niet in staat te zijn om de transfigurerende en transsubstantiërende Vorm
te vinden, die de dingen vat en ze bevrijdt van hun gebondenheid aan een lelijke en
destructieve wereld?
Nogmaals moeten we onze aandacht richten op het historische karakter van kunst.
Kunst als zodanig, niet slechts haar verschillende stijlen en vormen, is een historisch
verschijnsel. En de geschiedenis is zich nu misschien aan het aanpassen aan de kunst,
of de kunst aan de geschiedenis. De historische plaats en rol van de kunst zijn op het
ogenblik aan het veranderen. Het werkelijke, de werkelijkheid is het toekomstig
gebied van de kunst aan het worden en kunst wordt techniek in letterlijke, ‘praktische’
zin: dingen maken en opnieuw maken in plaats van schilderijen te schilderen;
experimenteren met de mogelijkheden van woorden en klanken in plaats van gedichten
te schrijven en muziek te komponeren. Zijn deze scheppingen misschien een
voorafschaduwing van de mogelijkheid dat de artistieke Vorm een ‘realiteitsprincipe’
wordt - de zelfoverschrijding van de kunst op basis van de verworvenheden van
wetenschap en techniek en van de resultaten van de kunst zelf?
Als we met natuur en maatschappij alles kunnen doen, als we met mensen en
dingen alles kunnen doen - waarom er dan niet het subject-object in een tot vrede
gebrachte wereld, in een niet-agressieve, esthetische omgeving van maken? Het
technisch kunnen bezitten we. Aanwezig zijn ook de middelen en materialen voor
de opbouw van zo'n omgeving, sociaal en natuurlijk, waarin de ongesublimeerde
levensdriften de ontwikkeling van menselijke behoeften en
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vermogens, en de technische vooruitgang, opnieuw zouden oriënteren. Aanwezig
zijn deze voorwaarden voor de schepping van het schone, niet als versiering, niet als
uiterlijk van het lelijke, niet als museumstuk, maar als uitdrukking en doel van een
nieuw type mens: als biologische behoefte in een nieuw systeem van leven. En met
deze mogelijke verandering zou de plaats en rol van de kunst, zou de zichzelf
transcenderende kunst een factor worden bij de reconstructie van natuur en
samenleving, bij de reconstructie van de polis, een politieke factor. Geen politieke
kunst, geen politiek als kunst, maar kunst als de bouwkunst van een vrije samenleving.
Tegen de technische mogelijkheid van een vrije samenleving brengen de gevestigde
repressieve samenlevingen agressiviteit op ongekende schaal in het veld. Hun
geweldige macht en produktiviteit blokkeren de wegen naar de vrijheid - en naar de
verwezenlijking van de kunst.
De huidige situatie van de kunst wordt naar mijn mening het duidelijkst uitgedrukt
door Thomas Mann's eis dat de Negende Symfonie herroepen moet worden. De
Negende Symfonie moet worden herroepen, niet alleen omdat ze verkeerd en onecht
is (we kunnen noch mogen een ode aan de vreugde zingen, zelfs niet als belofte),
maar ook omdat ze bestaat en waar is binnen haar geldigheidsgebied. Ze staat in
onze wereld als de rechtvaardiging van de ‘illusie’ die niet langer te rechtvaardigen
is.
De herroeping van een kunstwerk zou echter een nieuw kunstwerk zijn. Voor
zover het mogelijk is de Negende Symfonie te herroepen, geloof ik dat Stockhausen
erin geslaagd is. En als de herroeping van de grote kunst van het verleden slechts
een ander kunstwerk kan zijn, dan hebben we te maken met de voortgang van de
kunst van de ene Vorm naar de andere, van de ene stijl naar de andere, van de ene
illusie naar de andere.
Maar misschien gebeurt er tijdens dit proces werkelijk iets. Als de ontplooiing
van bewustzijn en onbewuste ertoe leidt, dat we dingen zien, die we niet zien of die
we niet mogen
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zien, dat we een taal spreken en horen, die we niet horen en spreken en die we niet
mogen horen en spreken, en als die ontwikkeling nu zelfs de Vorm van kunst raakt
- dan zou de kunst met al haar affirmatie werken als onderdeel van de bevrijdende
macht van het negatieve en helpen het verminkte onbewuste en het verminkte
bewustzijn te bevrijden die het repressieve establishment bestendigen.
Het overige is niet aan de kunstenaar. De verwezenlijking, de werkelijke
verandering die mensen en dingen zou bevrijden, blijft de taak van politieke actie;
de kunstenaar neemt daaraan niet als kunstenaar deel. Maar deze uitwendige bezigheid
is op het ogenblik misschien meer verbonden met de situatie van de kunst - en
misschien zelfs verbonden met het resultaat van kunst.
(Dit artikel is gebaseerd op een lezing gehouden voor de School of Visual Arts op 8
maart 1967, als onderdeel van de ‘Contemporary Culture Series’. Deze reeks wordt
georganiseerd door Dore Ashton, Hoofd van de afdeling Humanities.)
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de intellektueel als slachtoffer of tegenspeler van
de bewustzijnsindustrie
De titel bewustzijnsindustrie is een verwijzing naar, en als uitbreiding een kritiek
op het begrip ‘kultuurindustrie’ dat voor het eerst gebruikt is door Adorno en
Horkheimer in Dialektik der Aufklärung. Het artikel is in deze bundel opgenomen
om de positiebepaling van kunst en kunstkritiek in zo ruim mogelik verband te
plaatsen, de enige kans om over hun werkzaamheid reëel te kunnen denken. Reden
ook waarom Enzensberger tot uitbreiding van het begrip ‘kultuurindustrie’ overgaat,
hoewel hij daarbij al te lichtvaardig uitgaat van het begrip in enge zin, terwijl Adorno
en Horkheimer toch precies hebben aangegeven wat ze met het begrip op het oog
hadden: ze gebruiken de term ‘kultuurindustrie’ als vervanging van de uitdrukking
‘massakultuur’ om - en ik citeer het artikel van Adorno Résumé über Kulturindustrie
(1963, p. 60 e.v.) - ‘bij voorbaat de betekenis uit te schakelen die de verdedigers van
de zaak het beste uitkomt, nl. dat het om zoiets als een spontaan uit de massa's zelf
opkomende kultuur zou gaan, om de huidige vorm van volkskunst. Kultuurindustrie
betekent juist het tegendeel. Ze smeedt het van oud bekende om tot een nieuwe
kwaliteit. In al haar sektoren worden produkten min of meer volgens planning
gefabriceerd, die zijn afgestemd op konsumptie door massa's en deze konsumptie in
hoge mate uit zich zelf bepalen’. Het geciteerde artikel geeft een goede samenvatting
van het hoofdstuk uit Dialektik der Aufklärung.
Interessant is het opstel van Enzensberger ook om de beschrijving die hij geeft
van het lot van een bepaald genre kultuurkritici, niet alleen van degenen die zichzelf
van hun kritiek uitsluiten maar ook van degenen die zich ondanks of juist door hun
bewustzijn tot onmacht gedoemd zien.
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Dit betreft ook de situatie waarin zijn eigen generatie van linkse intellektuelen zich
bevond in de jaren 50. Een citaat van hemzelf uit de Berliner Gemeinplätze die hij
in Kursbuch 11 publiceerde, vat dit uitstekend samen: ‘Deze linkse intelligentsia was
literair ijverig en vruchtbaar, maar politiek in wezen onproduktief. Ze bestond in
hoofdzaak uit verbrande kinderen, uit oud-sociaaldemokraten, neo-liberalen en
laat-jakobijnen. De enige teoretiese basis die hen verenigde was een onbepaalde
negatie, nl. het anti-fascisme. Deze intelligentsia bleef vastzitten aan het historiese
trauma van 1945, en bleef gefikseerd op specifiek duitse kompleksen en verschijnselen,
op de kollektieve schuld tot en met de muur, en was niet in staat tot een
internationalisme dat boven de retoriek van begrip van de volkeren onderling uitging.
Moraal ging bij haar voor de politiek. Het socialisme dat zij aanhing bleef vaag,
alleen al bij gebrek aan kennis; haar sociologiese geschooldheid was gering, haar
konfrontatie met het kommunisme neuroties en oppervlakkig. Pacifisme en
filosemitisme waren de overheersende tendenzen; met wetenschappelijke,
technologiese en ekonomiese vraagstukken heeft deze intelligentsia zich weinig en
pas laat beziggehouden. In politieke kwesties heeft ze zich eerder reagerend dan
agerend opgesteld. Ze heeft alleen op een enkel gebied sukses gehad, en dat is geen
toeval: namelijk bij de verdediging van de meningsvrijheid, dus bij het op de bres
staan voor eigen belangen en handhaving van eigen privileges... Een politieke teorie
van enige portée heeft ze niet tot stand gebracht.’
Enzensberger heeft dit gezien, maar heeft ook alle moeite gedaan om deze
ontwikkeling, die alleen een ontwikkeling van verdere onmacht, resignatie en scepsis
was, te doorbreken; per slot van rekening was hij als dichter ook een van de
leveranciers van deze affirmatieve kultuur. Hij heeft de weg ingeslagen die hij in dit
artikel reeds heeft aangeduid: niet uitwijken in eksklusiviteit, maar het spel meespelen
en de bewustzijnsindustrie in de rug aanvallen. In 1965 heeft hij het tijdschrift
Kursbuch opgericht dat tot een van de rug-
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gesteunen werd van de nieuwe linkse beweging. Sindsdien is er een snelle verschuiving
van het estetiese naar de politiek bij hem waar te nemen, tot in nr. 15 waar hij in
feite alle geloof in de literatuur definitief opgeeft en tegelijkertijd aktief gaat
deelnemen aan de buitenparlementaire oppositie. De vraag of hij daarmee niet een
soortgelijke weg inslaat als eens Lukács is te voorbarig in vergelijking met de
bruikbaarheid van het werk dat hij verzet voor een meer algemene bewustmaking,
wat toch ook betekent aan meerderen de middelen tot bewustwording te geven dan
alleen de ‘professionelen’, en het opruimingswerk dat hij en zijnsgelijken verrichten
om ‘literatuur’ werkelik mogelik te maken.
Over deze tematiek heeft Peter Hamm een artikel geschreven in Kürbiskern 4/68:
Opposition - am Beispiel H.M. Enzensberger.
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hans magnus enzensberger
bewustzijnsindustrie*
Ieder, ook het onzelfstandigste brein, beschouwt zichzelf in zijn eigen bewustzijn
als souverein. Sinds van de ziel nog slechts sprake is wanneer om de biechtvader of
de psychoanalyticus wordt geroepen, geldt het bewustzijn als het laatste bolwerk
waarnaar de enkeling, op zijn vlucht uit een rampspoedige wereld, bij zichzelf op
zoek is en dat hij ook gevonden meent te hebben, alsof het een citadel is die tegen
een zich dagelijks herhalende belegering bestand is. Zelfs en vooral onder de extreme
voorwaarden van een totalitaire heerschappij komt niemand er graag voor uit dat die
citadel misschien allang bezweken is.1. Er bestaat geen illusie die zo hardnekkig
verdedigd wordt, als om te bewijzen hoe diep en verstrekkend de uitwerking is van
de filosofie, zelfs op hen die haar verachten. Want het bijgeloof, op grond waarvan
men meent dat de enkeling in zijn eigen bewustzijn, als enige plek, baas in huis zou
kunnen zijn, is aan lager wal geraakte filosofie, van Descartes tot Husserl, burgerlijke
filosofie nog wel, idealisme op pantoffels, gereduceerd tot een inzicht dat op de
huiskamer is berekend.
Daarentegen kan men in een oud boek lezen: ‘Het bewustzijn is van meet af aan
een maatschappelijk produkt en zal dat ook blijven zolang er mensen bestaan.’2. Het
was niet van meet af aan en altijd mogelijk de waarheid van die stelling uit te spreken.
De tijd moest er rijp voor zijn. Zodra er evenwel een begin van arbeidsverdeling
plaatsvond, was het onvermijdelijk dat het recht om te denken, te oordelen en te
beslissen aan slechts weinigen, met uitsluiting van de meesten, werd voorbehouden.
Maar zolang er van een overdracht

*

Uit: Einzelheiten I. Bewusstseins-Industrie. Edition Suhrkamp 63, 1962. Vert. A. Morriën
en J.F. Vogelaar.
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sprake was waarover bij niemand misverstand kon bestaan, zolang de leraar zich aan
de leerling, de spreker zich aan de toehoorder, de meester zich aan de discipel en de
priester zich aan de gemeente vertoonde, bleef het bewustzijn, dat werd overgedragen,
onzichtbaar, als iets dat vanzelf sprak. Zichtbaar is slechts wat ondoorzichtig is: pas
wanneer de maatschappelijke overreding en overdracht van bewustzijn industriële
afmetingen aanneemt wordt zij een probleem. De bewustzijnsindustrie is een kind
van de laatste honderd jaren. Zij heeft zich zo snel en veelvuldig ontwikkeld dat haar
bestaan, en de omvang ervan, zelf nu nog niet begrepen wordt en ook bijna
onbegrijpelijk is. Onze tijd blijkt weliswaar door de verschijnselen ervan geboeid en
verontrust, maar de gangbare discussies zijn niet tegen het onderwerp opgewassen,
alleen al niet omdat men er over het algemeen nauwelijks een voorstelling van heeft.
Bij iedere nieuwe vertakking voelt men zich tot nieuwe uiteenzettingen en een nieuwe
kritiek gedrongen, alsof bijvoorbeeld met het verschijnen van de geluidsfilm of de
televisie iets volslagen nieuws zijn intrede heeft gedaan. Maar het is onmogelijk de
aard van de zogenaamde massamedia te doorgronden, wanneer men slechts van
technologiese veronderstellingen en voorwaarden uitgaat.
Evenmin wordt met de naam kultuurindustrie, waarmee men zich tot nu toe heeft
beholpen, de zaak zelf gedekt. Hij is afkomstig van kritici die zich door een
gezichtsbedrog hebben laten leiden en die zich zonder slag of stoot door de
samenleving eenvoudig bij het zogenaamde kulturele leven hebben laten indelen vandaar dat zij de noodlottige naam van kultuurkritici dragen en er ook nog blij en
trots om zijn dat hun op die manier bewezen wordt hoe onschadelijk zij zijn, blij en
trots ook dat hun bedrijvigheid als een ernstige bezigheid wordt beschouwd. In elk
geval wijst de naam, hoe onduidelijk ook, op de oorsprong van het ‘maatschappelijke
produkt’ dat wij bewustzijn noemen. De industrie heeft er part noch deel aan. Het
machteloze woord kultuur is er om ons daaraan te herinneren, want bewustzijn, zelfs
nog als
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zelfbedrog, kan op industriële wijze weliswaar gereproduceerd en opgewekt maar
niet geproduceerd worden. Maar hoe dan wel? Door het gesprek van de ene mens
met de ander. Het gesprek is een maatschappelijke handeling, maar de enkeling kan
niet door teamwork of kollektief worden vervangen en helemaal niet door een
industrieel proces. Deze waarheid als een koe maakt deel uit van de paradoxale aard
van de bewustzijnsindustrie en verklaart voor een belangrijk deel waarom zij zo
onbegrijpelijk blijft. De bewustzijnsindustrie is een monster omdat zij er nooit op
uit is zelf iets te produceren maar altijd slechts om het geproduceerde door te geven.
Het is haar te doen om produkten die, in eerste en tweede instantie, van andere zijn
afgeleid, om alles waarvan het effekt langzaam doorsijpelt, alles wat vervangbaar is
in wat door haar wordt vermenigvuldigd en aan de man gebracht. Zij verandert het
lied in een schlager, de gedachte van een Karl Marx in een holle leuze. Daarmee
wordt ook de plek aangegeven waar zij, ondanks haar overmacht, kwetsbaar is en
waarvan zij niets wil weten. Filosofie, muziek, kunst en literatuur - alles waarvan
zij, al is het slechts in laatste instantie, leeft wordt door haar terzijde geschoven,
onschadelijk gemaakt, ondergebracht in reservaten waar het, zogenaamd voor zijn
eigen veiligheid, in verzekerde bewaring wordt gehouden. Een dergelijke verdringing
van alles waarop de kultuurindustrie teert, wordt door de naam in de hand gewerkt.
Hij geeft een te onschuldige voorstelling van het verschijnsel en verduistert onze
blik op de maatschappelijke en politieke gevolgen die uit de industriële overdracht
en verandering van bewustzijn voortvloeien.
Andersom wordt door de kritiek, die zich met ideologieën en politieke propaganda
bezighoudt, de draagwijdte van de bewustzijnsindustrie miskend, doordat zij de
uitwerking ervan tot de politieke theorie en praktijk in engere zin beperkt ziet - alsof
ons door de industrie alleen leuzen worden doorgegeven en alsof het mogelijk zou
zijn uit het publieke bewustzijn een particulier bewustzijn af te zonderen dat uit
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zichzelf in staat zou zijn oordelen te vellen.
Terwijl over nieuwe techniese hulpmiddelen zoals radio, film, televisie en
grammofoonplatenindustrie en over machtsmiddelen als propaganda, reklame en
public relations ijverig en afzonderlijk wordt gediscussieerd, wordt de
bewustzijnsindustrie in haar geheel buiten beschouwing gelaten. De journalistiek,
als oudste en in veel opzichten leerzaamste tak, wordt bijvoorbeeld in dit verband
nauwelijks genoemd: vermoedelijk omdat zij niet langer als kulturele nieuwigheid
en techniese sensatie kan gelden. Mode, vormgeving, godsdienstig onderricht en
toerisme worden als onderdelen van de bewustzijnsindustrie nog nauwelijks erkend
en onderzocht, en ook hoe ‘wetenschappelijk’ bewustzijn langs industriële weg wordt
opgewekt zou aan het voorbeeld van de nieuwe fysika, de psycho-analyse, de
sociologie, de opiniepeiling en andere wetenschappelijke methoden eerst nog moeten
worden bestudeerd. Maar wat ons vooral niet duidelijk genoeg voor ogen staat, is
dat de bewustzijnsindustrie nog tot volle ontplooiing moet komen en dat zij zich tot
nu toe niet van haar kern, de opvoeding, heeft meester gemaakt. De industrialisering
van het onderwijs is in onze tijd nog pas begonnen. Terwijl wij nog in een strijd om
lesroosters, onderwijssystemen, gebrek aan leerkrachten en opbouw van het onderwijs
gewikkeld zijn, worden de techniese middelen reeds gereed gehouden waardoor elk
gesprek over een vernieuwing van het onderwijs tot een anachronisme wordt gemaakt.
De bewustzijnsindustrie zal ons reeds in de naaste toekomst noodzaken nota van
haar te nemen als van een radikaal nieuwe en snel toenemende macht die niet langer
met dezelfde maten gemeten kan worden als aan haar begin. Zij is de eigenlijke
sleutelindustrie van de twintigste eeuw. Waar tegenwoordig een hoogontwikkeld
land wordt bezet of bevrijd, waar het tot een staatsgreep, een revolutie of een
omwenteling komt, maakt het nieuwe regiem zich niet meer in de eerste plaats van
de straat en van de centra voor de zware industrie, maar van de zenders, de
drukkerijen, de
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telefoon- en telegraafcentrales meester. Terwijl de managers en de specialisten in de
zware industrie, in de industrie van verbruiksartikelen en in het bestuursapparaat hun
posities over 't algemeen kunnen handhaven, wordt het personeel van de
bewustzijnsindustrie onverwijld vervangen. Uit deze extreme omstandigheden blijkt
zonneklaar haar sleutelpositie.
Vier voorwaarden voor haar bestaan kunnen op het eerste gezicht worden opgespoord
en in het kort vermeld:
1. Voorlichting, in de ruimste betekenis, is een filosofiese eis voor alle
bewustzijnsindustrie. Zij is op de mondige mens aangewezen, ook waar zij erop uit
is hem de mond te snoeren. Zij kan haar monopolie pas vestigen, wanneer het
monopolie van de theokratie is verbroken en tegelijk daarmee het geloof aan
openbaring, ingeving en een heilige geest die bij monde van de priester tot ons spreekt.
Sinds de Tibetaanse theokratie heeft opgehouden te bestaan, is overal ter wereld aan
die voorwaarde voldaan.
2. De politieke voorwaarde voor de bewustzijnsindustrie is de afkondiging (niet
de verwerkelijking) van de rechten van de mens, vooral van het recht op vrijheid en
gelijkheid. Het historiese voorbeeld vinden wij, voor Europa, in de Franse Revolutie,
voor de kommunistiese landen in de Oktoberrevolutie en voor de Amerikaanse,
Aziatiese en Afrikaanse landen in de bevrijding van het kolonialisme. Pas door de
fiktie dat elk mens het recht heeft om over de lotgevallen van de gemeenschap en
over zijn eigen lotgevallen te beslissen, verandert het bewustzijn, waarin de enkeling
zowel als de samenleving ten opzichte van zichzelf leeft, in een politiek gegeven en
maakt de overdracht van bewustzijn langs industriële weg tot een bestaansvoorwaarde
voor elke toekomstige heerschappij.
3. In ekonomies opzicht moet aan de ontwikkeling van de bewustzijnsindustrie
de primaire akkumulatie voorafgaan. Onder vroegkapitalistiese (of vergelijkbare)
omstandigheden, dat wil zeggen zolang arbeiders en boeren slechts ter-
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nauwernood in staat zijn om uit de opbrengst van hun arbeid in hun levensonderhoud
te voorzien, is een bewustzijnsindustrie niet mogelijk, maar ook niet noodzakelijk.
In dit stadium wordt door de onverholen ekonomiese dwang de fiktie, alsof het
proletariaat over zijn eigen staatsinrichting zou kunnen beslissen, volledig buiten
werking gesteld. Voor de instandhouding van heersende minderheden zijn
voorindustriële processen van bewustzijnsoverdracht voldoende. Pas wanneer de
grondstoffenindustrie is opgebouwd en de massale fabrikatie van verbruiksartikelen
gewaarborgd is, kan de bewustzijnsindustrie zich ontplooien. De verfijning van de
produktiemiddelen vereist een steeds hogere graad van ontwikkeling, niet slechts bij
de leidinggevende klasse, maar ook bij het merendeel der burgers. Pas wanneer de
levensstandaard omhooggaat en de werktijd wordt verkort, is het hun mogelijk er
een bewustzijn op na te houden dat zich boven een dof levensgevoel verheft. Daardoor
komen krachten vrij die voor de machthebbers niet ongevaarlijk zijn. Dat proces kan
men tegenwoordig in veel ontwikkelingslanden waarnemen, nadat het eerst lange
tijd op kunstmatige wijze was vertraagd: in een snel tempo kan wel aan de politieke
maar niet aan de ekonomiese voorwaarde voor een bewustzijnsindustrie worden
voldaan.
4. Het ekonomiese proces van de industrialisering doet als vanzelf de laatste
voorwaarden ontstaan, namelijk de technologiese, waarzonder bewustzijn niet langs
industriële weg kan worden overgedragen. De grondslagen voor de radio-, film-,
grammofoon- en televisietechniek werden pas aan het eind van de negentiende eeuw
gelegd, dat wil zeggen op een tijdstip waarop de elektrotechniek reeds lang in de
industriële goederenproduktie werd toegepast. De dynamo en de elektriese motor
waren er eerder dan de versterker en de filmkamera. Deze historiese vertraging
beantwoordt aan de ekonomiese ontwikkeling. De techniese voorwaarden voor het
ontstaan van de bewustzijnsindustrie hoeven evenwel niet overal steeds opnieuw te
worden veroverd: zij zijn overal eens en voor al aanwezig.
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Daarentegen zijn op het ogenblik slechts in de machtigste delen van de wereld de
ekonomiese en politieke voorwaarden volledig in vervulling gegaan. Wel is de
verwerkelijking ervan overal ophanden. Het is een proces dat niet teruggeschroefd
kan worden. Daaruit volgt: elke kritiek op de bewustzijnsindustrie die eist dat zij
wordt afgeschaft, is even hulpeloos als onzinnig. Een dergelijke kritiek komt neer
op het voorstel zelfmoord te plegen, dat wil zeggen: de hele industrialisering terug
te schroeven en te likwideren. Dat onze beschaving over de techniese mogelijkheden
beschikt om zichzelf te likwideren, verleent aan de suggesties van haar reaktionaire
kritici een makabere ironie. Maar dat was niet de bedoeling van hun eisen: alleen de
moderne tijd, de massamens en de televisie zouden moeten verdwijnen. Zelf zouden
die kritici gespaard willen blijven.
Toch zijn de afzonderlijke effekten van de bewustzijnsindustrie steeds weer opnieuw,
en soms zeer scherpzinnig beschreven. Wat betreft de kapitalistiese landen heeft de
kritiek zich vooral met de ‘massa-media’ en de reklame beziggehouden.
Konservatieven en marxisten hebben elkaar al te gemakkelijk gevonden in het
betreuren van het kommerciële karakter ervan. Dergelijke bezwaren raken niet de
kern van de zaak. Ervan afgezien dat het nauwelijks immoreler is aan de
vermenigvuldiging van nieuwsberichten of symfonieën geld te verdienen dan aan
de vermenigvuldiging van autobanen; daarvan afgezien, wordt bij een dergelijke
kritiek juist datgene over het hoofd gezien wat de bewustzijnsindustrie van alle andere
onderscheidt. In haar meest geavanceerde onderdelen verhandelt ze namelijk helemaal
geen waren meer: boeken en kranten, beelden en geluidsbanden vormen alleen een
materiële basis die met de hogere ontwikkeling van de techniek steeds meer verdwijnt
en alleen in haar traditionele takken, zoals bijvoorbeeld de uitgeverij, een aanzienlijke
ekonomiese rol speelt. Alleen de radio al kan op geen enkele manier meer met een
luciferfabriek vergeleken worden. Haar produkten zijn volledig
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immaterieel. Wat gemaakt en onder de mensen gebracht wordt zijn niet goederen,
maar meningen, oordelen en vooroordelen, allerlei vormen van bewustzijn. Hoe meer
de materiële vorm ervan op de achtergrond raakt en hoe abstrakter en zuiverder ze
geleverd worden, hoe minder de industrie van hun verkoop zal bestaan. De koper
van een geïllustreerd blad draagt al niet eens meer dan een fraktie tot de
produktiekosten bij, maar de ontvanger van radio- en t.v.-programma's krijgt ze bijna
of geheel voor niets, ze worden hem zelfs opgedrongen en nagegooid - om maar te
zwijgen van de pure reklame en politieke propaganda. Ze hebben helemaal geen prijs
en zijn niet meer te vangen onder het begrip kommercie. Iedere kritiek van de
bewustzijnsindustrie die alleen op haar diverse kapitalistiese verschijningsvormen
is gericht, schiet tekort en gaat voorbij aan datgene wat radikaal nieuw en typies aan
haar is en wat haar eigenlijke prestatie uitmaakt. De beslissende faktor daarbij is niet
of althans niet in de eerste plaats het maatschappelijke systeem dat zich van haar
bedient, ook niet of ze door de staat of volgens publieke of private belangen wordt
geregisseerd, maar is haar maatschappelijke taak. De taak die de bewustzijnsindustrie
nu zo goed als haast overal heeft is: de bestaande machtsverhoudingen, van welke
aard ze ook zijn, te vereeuwigen. Ze moet bewustzijn alleen opwekken om het uit te
buiten.
Laten we proberen eerst enige klaarheid te brengen in het begrip immateriële
uitbuiting. In het stadium van de primaire akkumulatie staat in alle landen de materiële
uitbuiting van het proletariaat op de voorgrond; zoals bijvoorbeeld te zien is aan het
stalinistiese Rusland en rood-China geldt dit ook voor kommunistiese samenlevingen.
Maar zogauw als dit stadium ten einde loopt, wordt duidelijk dat uitbuiting niet alleen
een ekonomies feit maar ook een zaak van het bewustzijn is. Wie heer is en wie
knecht, wordt niet alleen uitgemaakt door het feit wie over kapitaal, fabrieken en
wapens beschikt maar ook steeds duidelijker door het feit wie over het bewustzijn
van de anderen kan beschikken.
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Zodra de produktie van materiële goederen zich voldoende heeft uitgebreid, blijkt
de kracht van de oude parolen zelfs nadat ze tientallen jaren door ekonomiese druk,
crises en terreur onderdrukt zijn geweest. Ze kunnen door niets herroepen worden.
Vanaf het moment dat deze parolen zijn uitgegaan, verliest elke macht in principe
haar zekerheid en wordt ze afhankelijk van de instemming van de individuen die aan
haar onderworpen zijn; ze moet zich inspannen om deze instemming te verkrijgen
en voortdurend moet ze zichzelf rechtvaardigen, zelfs nog als ze alleen steunt op de
macht van de wapens.3. Materiële uitbuiting moet zich verschuilen achter immateriële
uitbuiting en de instemming van de beheersten verwerven met nieuwe middelen. De
akkumulatie van politieke macht overvleugelt de akkumulatie van bezit. Er wordt
niet alleen meer beslag gelegd op arbeidskracht, maar bovendien op het vermogen
tot oordelen en besluiten. Wat wordt afgeschaft is niet de uitbuiting maar het
bewustzijn ervan. In de industriële maatschappij wordt een begin gemaakt met de
eliminatie van alternatieven, aan de ene kant dmv. verboden, censuur, en
staatsmonopolie op alle produktiemiddelen van de bewustzijnsindustrie, aan de andere
kant door ‘zelfkontrole’ en ekonomiese druk. Inplaats van een materiële ontstaat een
immateriële verpaupering die het duidelijkst tot uitdrukking komt in het feit dat er
voor de individuen steeds minder politieke mogelijkheden overblijven: tegenover
een massa van politieke havenots, over wier hoofden heen zelfs de beslissing van
een kollektieve zelfmoord geveld kan worden, staat een steeds kleinere groep die
alle politieke macht in handen heeft. De belangrijkste prestatie van de
bewustzijnsindustrie vandaag de dag is, dat deze toestand door de meerderheid
geaksepteerd en vrijwillig verdragen wordt.
Maar met alleen haar aktuele verschijningsvormen te noemen is evenwel het wezen
ervan niet afdoende beschreven. Evenmin als men uit het bestaan van een tekstielen staalindustrie kan opmaken dat er kinderarbeid en deportaties plaatsvinden, volgt
uit de aanwezigheid van de bewustzijns-
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industrie de immateriële uitbuiting waarmee we nu allerwegen worden gekonfronteerd.
Bewustzijn, oordeel, de mogelijkheid om besluiten te nemen, worden niet alleen
door haar als een abstrakt recht bij ieder afzonderlijk individu voorondersteld maar
worden telkens weer opnieuw, als haar eigen tegenspraak, door haar voortgebracht.
Alleen krachten die aanwezig zijn kunnen worden uitgebuit, en om ze te temmen en
dienstbaar te maken aan de macht moeten ze eerst worden opgewekt. Vaak is
opgemerkt dat het niet mogelijk is zich aan de greep van de bewustzijnsindustrie te
onttrekken, wat steeds als bewijs gezien werd voor het gevaarlijke karakter ervan.
Maar wanneer de bewustzijnsindustrie tot gevolg heeft dat alle individuen deelnemen
aan het geheel, kan dit best zijn terugslag hebben op degenen in wier dienst het
gebeurt. Ze kan haar eigen beweging niet stuiten, en er komen noodzakelijk elementen
uit naar voren die indruisen tegen haar huidige opgave, nl. de bestaande
machtsverhoudingen te stabiliseren. Deze beweging brengt met zich mee dat de
bewustzijnsindustrie nooit geheel en al onder kontrole gebracht kan worden. Ze kan
alleen tot een gesloten systeem worden gemaakt ten koste van haar verdere
voortbestaan, dwz. als men haar zelf met geweld bewusteloos maakt en afziet van
diepere effekten. Maar deze effekten kan nu al geen enkele macht meer missen.
De dubbelzinnigheid die gelegen is in het feit dat de bewustzijnsindustrie haar
konsumenten eerst moet verschaffen wat ze hen wil afnemen, herhaalt zich in nog
meer toegespitste vorm als men haar producenten, de intellektuelen, in ogenschouw
neemt. Al is het zo dat niet zij over het industriële apparaat beschikken maar
omgekeerd het apparaat over de intellektuelen beschikt, dan is toch ook deze
verhouding beslist niet ondubbelzinnig. Vaak genoeg heeft men de
bewustzijnsindustrie verweten dat ze ‘kultuurwaarden’ uitverkoopt. In de praktijk
blijkt hoezeer ze op de werkelijke produktieve minderheden is aangewezen omdat
als ze hun aktuele werken afwijst, daar deze met haar politieke opgave onverenigbaar
zijn, een beroep moet doen op de diensten
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van opportunistiese intellektuelen en aanpassing van oude kultuurwaarden die al
doende onder hun handen wegrotten.4. De primaire krachten kunnen de beheersers
van de bewustzijnsindustrie, wie het ook zijn, haar niet verschaffen; ze hebben die
juist te danken aan die minderheden die ze zouden moeten laten verdwijnen: de
scheppende persoonlijkheden die door haar als randfiguren veracht of als
beroemdheden onschadelijk gemaakt worden, en wier uitbuiting de uitbuiting van
de konsumenten pas mogelijk maakt. Wat voor de afnemers van de industrie geldt,
geldt zeker voor de producenten: ze zijn partner en vijand tevens. Terwijl ze bezig
is met de vermenigvuldiging van bewustzijn, vermenigvuldigt ze haar eigen
tegenstrijdigheden en vergroot het verschil tussen wat haar is opgedragen en wat ze
bewerkstelligt.
Iedere kritiek op de bewustzijnsindustrie die deze dubbelzinnigheid niet ziet is
nutteloos en gevaarlijk. Hoe dwaas dit is blijkt wel uit het feit, dat de meesten die
zich met haar bezighouden hun positie geheel buiten beschouwing laten, alsof
kultuurkritiek niet zelf een deel is van wat ze bekritiseert en alsof ze zich zou kunnen
uiten zonder van de bewustzijnsindustrie gebruik te maken, of eerder: zonder dat die
van haar gebruik maakt.5. Al het ondialektiese denken heeft hier zijn rechten verloren
en iedere weg terug is uitgesloten. Ook verloren is degene die zich uit afkeer tegen
industriële apparaten terugtrekt in een zogenaamde eksklusiviteit, want de invloed
van de industriële voorbeelden heeft zich allang uitgestrekt tot zelfs in de
bijeenkomsten van conventikels. Hoe dan ook moet er een onderscheid gemaakt
worden tussen integriteit en defaitisme. Het gaat er niet om uit onmacht de
bewustzijnsindustrie te verwerpen maar juist om op haar gevaarlijke spel in te gaan.
Daarvoor is nieuwe kennis nodig, en een waakzaamheid die verdacht is op iedere
vorm van dwang.
Door de snelle ontwikkeling van de bewustzijnsindustrie waardoor ze een
sleutelpositie verwerft in de moderne maatschappij verandert ook de maatschappelijke
rol van de in-
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tellektueel. Hij wordt gekonfronteerd met nieuwe gevaren en nieuwe mogelijkheden.
Hij moet rekening houden met nieuwe en subtiele metoden om hem om te kopen en
te chanteren. Vrijwillig of niet, bewust of onbewust wordt hij tot medeplichtige van
een industrie wier lot van hem afhankelijk is zoals hij van het hare, en wier huidige
opgave nl. de gevestigde macht te verstevigen, met de zijne onverenigbaar is. Wat
hij ook doet, hij zet meer op het spel dan alleen wat hem toebehoort.

Eindnoten:
1. De ‘innerlijke emigratie’ tijdens het Hitler-regiem biedt voorbeelden van een dergelijk zelfbedrog.
Een zeer scherpzinnige beschrijving van soortgelijke verschijnselen onder het kommunisme
vindt men bij Czeslaw Milosz, Verführtes Denken, Keulen 1953.
2. Karl Marx: Die deutsche Ideologie, 1ste deel (1845/46).
3. De ‘bewustzijnsvorming’, het ‘bewustzijn van de massa's’ en manipulatie van bewustzijn wordt
nergens zo serieus genomen als in de kommunistiese landen.
4. Vergelijk bijvoorbeeld wat in de DDR genoemd wordt ‘verzorging van de nationale kultuurschat’.
5. Bijzonder frappante voorbeelden van een dergelijke ongereflekteerde kultuurkritiek zijn te
vinden bij Friedrich Georg Jünger, Romano Guardini en Max Picard.

Jacq Firmin Vogelaar, Kunst als kritiek

360

politieke kunst kontra estetisering van de
politiek
Dertig jaar voordat Enzensberger zijn kritiek richtte op een zeker soort kritici dat
zichzelf tot sacrosancte scheidsrechter had gepromoveerd, nam Walter Benjamin
een soortgelijke groep van zijn tijd, dwz. het pre-fascistiese Duitsland, op de korrel.
In de dichters van de Nieuwe Zakelijkheid, die ook in Nederland voor de oorlog en
in gemoderniseerde vorm ook nu hun pendant hebben, zag hij de intellektuelen die
de politieke strijd en de sociale ellende estetiseerden tot een konsumptieartikel. Het
is geen (liberalistiese) attak op het links-radikalisme in het algemeen maar op een
uitwas ervan, een bepaald aktivisme dat met ironie een daadwerkelike verandering
in het onmogelike wegschuift. Wat hij vooral aanvalt is de zelfgenoegzaamheid van
de kritici voor wie kritiek een esteties genoegen op zichzelf is geworden. De verloren
positie van dit soort humanisties anarchisme, van de intellektuelen die boven alle
partijen staan en zich de vrijheid toekennen zich aan niemand te hoeven binden, is
door Benjamin uitvoeriger beschreven in Zum gegenwärtigen gesellschaftlichen
Standort des französischen Schriftstellers (p. 264 e.v.).
Het grote verschil van een linkse kritiek zoals die van Benjamin, en een fascistiese
kritiek op de liberale kultuur is het inzicht in de verhouding van kultuur en politiek.
Doordat hij oog had voor de historiciteit van kultuur kon hij voortdurend op zijn
hoede zijn voor het samengaan en wederzijds versterken van kultuur en barbarij,
kon hij uit de schaal van rationaliteit de irrationele kern breken. ‘Iets is nooit een
kultuurdokument zonder tegelijk een dokument van barbarij te zijn,’ zegt hij in
genoemd artikel: ‘De verhevenheid waarmee de kultuurgeschiedenis haar inhoud
presenteert is voor de histories-materialist een schijn, en het produkt van een vals
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bewustzijn.’ Maar als hij konstateert dat de burgerlike ideologie van identiteit,
vrijheid en schoonheid schijn is, dan is hij konsekwent marxist genoeg, om het daarbij
niet te laten en zoals uiteindelik de fascisten deden te stellen dat het louter schijn is
die dus ook maar vernietigd moet worden, maar ervan uit te gaan dat het steeds de
schijn is van een waarheid, die in een burgerlike maatschappij niet te verwerkeliken
is, alleen door een politieke omwenteling.
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walter benjamin
linkse melancholie*
Bij de nieuwe gedichtenbundel van Erich Kästner
Kästner's gedichten zijn op het ogenblik reeds verzameld in drie omvangrijke delen.
Wie echter het karakter van deze strofen wil onderzoeken, kan zich beter houden
aan de vorm waarin ze oorspronkelijk zijn verschenen. In boeken staan ze op elkaar
geperst en enigszins benauwend, maar door de dagbladen flitsen ze als een vis door
het water. Dit water is weliswaar niet altijd even schoon en er drijft allerlei afval in,
maar dat komt de schrijver slechts ten goede; zijn poëtische visjes konden er dik en
vet van worden.
De populariteit van deze gedichten hangt samen met de opkomst van een sociale
laag, die haar economische machtsposities openlijk in bezit heeft genomen en die
zich als geen andere laat voorstaan op de naaktheid, de onverhuldheid van haar
economische fysiognomie. Niet dat deze laag, die alleen op succes uit was en niets
anders erkende, nu de sterkste posities heeft veroverd. Daarvoor was haar ideaal te
kortademig. Het was het ideaal van kinderloze, vanuit onaanzienlijke posities
opgeklommen vertegenwoordigers, die niet zoals de geldmagnaten ten behoeve van
hun familie tientallen jaren vooruitzagen, maar hoogstens voor zichzelf, en dat
nauwelijks verder dan het einde van het seizoen. Wie ziet hen niet voor zich: met
hun dromerige baby-ogen achter de hoornen bril, hun brede bleke wangen, hun
kwijnende stem, het fatalisme in hun gedrag en denkwijze. Het is van huis uit alleen
tot deze laag, dat onze dichter wat te zeggen heeft, deze laag, die hij vleit, doordat
hij ze van 's morgens vroeg tot 's avonds laat de spiegel nadraagt in

*

Linke Melancholie is verschenen in 1931, in: Die Gesellschaft 8, opgenomen in Angelus
Novus, Suhrkamp 1966, p. 457-462. Vert. K.L. van der Leeuw.
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plaats van vóórhoudt. De rustpauzen tussen zijn strofen zijn de vetplooien in hun
nek, zijn rijmwoorden hun vlezige lippen, zijn cesuren de rimpels in hun huid, zijn
pointes de pupillen in hun ogen. Tot deze laag blijven zijn thematiek en invloed
beperkt, en Kästner is evenmin in staat met zijn rebelse accenten de bezitlozen te
raken, als de industriëlen met zijn ironie. Dat komt omdat deze lyriek, ondanks de
schijn van het tegendeel, vooral het belang van de middenklasse - de
vertegenwoordigers, journalisten en personeelchefs - behartigt. De haat echter, die
ze daarbij predikt tegen het kleinburgerdom, heeft zelf een kleinburgerlijke, al te
intieme inslag. Daarentegen verliest ze zienderogen aan kracht tegenover de grote
bourgeoisie en verraadt tenslotte haar verlangen naar een Maecenas in de verzuchting:
‘Oh waren er maar twaalf wijzen, met zeer veel geld.’ Geen wonder dat Kästner, als
hij in een ‘Hymne’ met de bankiers afrekent, op zo verkeerde wijze familiair is, en
op zo verkeerde wijze economisch, als hij onder de titel ‘Een moeder maakt de balans
op’ de nachtelijke overpeinzingen van een vrouw uit het proletariaat weergeeft.
Tenslotte blijven huis en rente de leiband, waaraan een meervermogende klasse de
snikkende dichter laat lopen.
Deze dichter is ontevreden, somber zelfs. Zijn somberheid komt echter uit routine
voort. Want geroutineerdheid betekent, dat men zijn gevoeligheden geofferd, de gave
om te kunnen walgen prijsgegeven heeft. En daarvan wordt men somber. Dat is de
omstandigheid, die dit geval enige overeenkomst met het geval Heine verleent.
Routinewerk zijn de opmerkingen waarmee Kästner zijn gedichten indeukt, om deze
gelakte speelballen het aanzien van rugbyballen te geven. En niets is meer routinewerk
dan de ironie, die het geroerde deeg van de persoonlijke mening als een bakmiddel
doet rijzen. Betreurenswaardig is slechts, dat zijn impertinentie in geen enkele
verhouding staat tot de ideologische en ook de politieke krachten waarover hij
beschikt. Hoe verloren de positie van deze linksradicale intellectuelen is, openbaart
zich niet het minst in de groteske onderschat-
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ting van de tegenstander die aan hun provocaties ten grondslag ligt. Met de
arbeidersbeweging hebben ze weinig te maken. Veeleer zijn ze als burgerlijk
ontbindingsverschijnsel de tegenhanger van de feodale mimicry, die het Keizerrijk
in de reserveluitenant heeft bewonderd. De linksradicale publicisten van het slag van
een Kästner, Mehring of Tucholsky zijn de proletarische mimicry van een
gedegenereerde bourgeoisie. Hun functie is in de politiek geen partijen maar klieks,
in de literatuur geen scholen maar modes, in de economie geen producenten maar
vertegenwoordigers voort te brengen. En wel is deze linkse intelligentsia sedert
vijftien jaar onafgebroken vertegenwoordiger in alle geestelijke konjunkturen, van
het Aktivisme via het Expressionisme tot de Nieuwe Zakelijkheid. Hun politieke
betekenis bleef echter beperkt tot het omzetten van revolutionaire reflexen, voor
zover deze binnen de bourgeoisie voorkwamen, in objekten van verstrooiing en
amusement, die voor consumptie gebruikt konden worden.
Op die manier wist het Aktivisme de revolutionaire dialektiek het in klasse-opzicht
uitdrukkingloze masker van het gezonde verstand op te zetten. Het was in zekere zin
de uitverkoop van dit intellectuelenmagazijn. Het expressionisme stelde het
revolutionaire gebaar, de opgeheven arm, de gebalde vuist in papier-maché tentoon.
Na deze reklameveldtocht ging vervolgens de Nieuwe Zakelijkheid, waaruit de
gedichten van Kästner voortkomen, tot de inventarisatie over. Wat treft de ‘geestelijke
elite’ dan wel aan, als ze de inventaris van haar gevoelens opneemt? Die gevoelens
zelf misschien? Die zijn allang uitverkocht. Gebleven zijn de lege vakjes, in ingestofte
fluwelen hartjes, waar eens de gevoelens - natuur en liefde, vervoering en
menselijkheid - hebben gelegen. Nu streelt men afwezig de lege vorm. Met deze
vermeende sjablonen gelooft een waanwijze ironie veel meer in handen te hebben
dan de dingen zelf; ze loopt te koop met haar armoede en maakt goede sier met haar
gapende leegte. Want het Nieuwe van deze Zakelijkheid is, dat ze zich net zozeer
beroemt op de sporen van verloren
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gegane geestelijke goederen, als de burger op die van zijn materiële. Nooit heeft men
het zich zo gemakkelijk gemaakt in een ongemakkelijke situatie.
Kortom, dit linkse radicalisme is precies de houding, waaraan geen enkele politieke
aktie meer beantwoordt. Het staat niet links van de één of andere richting, maar heel
eenvoudig links van àl het mogelijke. Want het beoogt immers bij voorbaat niets
anders dan in negativistische rust zichzelf te genieten. De politieke strijd om te
vormen van een dwang om beslissingen te nemen tot een objekt van amusement, van
een produktiemiddel tot een consumptiemiddel - dat is het laatste succesnummer van
deze literatuur. Kästner, die een groot talent is, beheerst daarvan alle technieken met
waarlijk meesterschap. Voorop staat hier een houding, die reeds in de titel van vele
gedichten tot uitdrukking komt. Men vindt er een ‘elegie met ei’, een ‘kerstlied
chemisch gereinigd’, de ‘zelfmoord in het gezinsbad’, het ‘lot van een gestileerde
neger’ e.d. Vanwaar deze krampachtige houding? Omdat kritiek en inzicht voor het
grijpen liggen; maar dat zouden spelbrekers zijn en mogen onder géén beding aan
het woord komen. Dus moet de dichter ze knevelen, en nu maken hun vertwijfelde
stuiptrekkingen op een groot en in zijn smaak weifelend publiek dezelfde indruk als
de kunststukjes van de potsenmaker, namelijk een lachwekkende. Bij Morgenstern
was de onzin slechts de keerzijde van een vlucht in de theosofie. Kästner's nihilisme
verbergt echter niets, evenmin als een bek die niet dicht kan van het gapen. Al vroeg
begonnen de dichters kennis te maken met deze merkwaardige variatie van de
wanhoop: de gekwelde stompzinnigheid. Want in de meeste gevallen is de werkelijk
politieke dichtkunst van de laatste tientallen jaren de gebeurtenissen als heraut
vooruitgesneld. Het was in de jaren 1912 en 1913, dat de gedichten van Georg Heym
op de toentertijd onvoorstelbare geestesgesteldheid van de massa's, zoals die in
augustus 1914 aan het licht kwam, vooruitliepen in bevreemdende beschrijvingen
van nooit gedifferentieerde massa's: zelfmoordenaars, gevangenen, zieken, zeevaarders
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of gekken. In zijn verzen bereidde de aarde zich voor op de rode zondvloed waardoor
ze bedekt zou worden. En lang voor de Arrarat van de goudmark als enige top uit de
vloed oprees, tot de laatste vierkante centimeter bezet met voederzak, pelsgordel en
snoeptrommel, had Alfred Lichtenstein, die in de eerste dagen van de oorlog was
gesneuveld, de trieste en opgezwollen gestaltes ten tonele gevoerd, waarvoor Kästner
het sjabloon heeft gevonden. Wat nu de burger in deze vroege, nog
vóór-expressionistische vorm onderscheidt van de latere en na-expressionistische,
is zijn excentriciteit. Lichtenstein heeft niet voor niets een van zijn gedichten aan
een clown opgedragen. Zijn burgers zit de clownerie der wanhoop nog in de botten.
Ze hebben het excentrische nog niet geobjectiveerd als voorwerp van grootsteeds
amusement. Ze zijn nog niet zo door en door verzadigd, nog niet zo helemaal
vertegenwoordigers, dat ze hun vage solidariteit met een koopwaar, waarvoor de
afzetcrisis al opdoemt aan de horizon, niet meer voelen. Dan kwam de vrede - de
stagnatie in de afzet van menselijke koopwaar die we als werkloosheid leren kennen.
En zelfmoord, zoals Lichtensteins gedichten die propageren, is dumping, afzet van
deze koopwaar tegen weggooiprijzen. Van dit alles weten Kästner's strofen niets
meer. Hun melodie volgt getrouw de sombere toon, die de arme rijken ten gehore
brengen; ze spreken tot de somberheid van de verzadigde, die zijn geld niet helemaal
aan zijn maag kan besteden. Gekwelde stompzinnigheid: dat is de laatste van
tweeduizend jaar metamorfosen van de melancholie.
Kästner's gedichten zijn artikelen voor de betere inkomens, de trieste, lompe poppen
wier weg over lijken gaat. Met de stevigheid van hun pantsering, de traagheid van
hun bewegingen en de blindheid van hun werking, zijn ze de ontmoeting van tank
en wandluis in de mens. Deze gedichten wemelen ervan als een citycafé na
beurssluiting. Geen wonder dat het hun functie is dit type met zichzelf te verzoenen
en díe identiteit tussen beroepsleven en persoonlijk leven tot stand te brengen, die
door deze lieden als ‘menselijkheid’
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wordt bestempeld, in werkelijkheid echter het eigenlijk dierlijke is, daar echte
menselijkheid - onder de huidige omstandigheden - slechts uit de spanning tussen
beide polen kan voortkomen. In die spanning vormen zich bezinning en daad, haar
te scheppen is de taak van elke politieke lyriek, en deze wordt op het ogenblik het
meest rigoreus vervuld in de gedichten van Brecht. Bij Kästner moet ze wijken voor
zelfgenoegzaamheid en fatalisme. Het is het fatalisme van diegenen, die het verst
afstaan van het produktieproces, en wier duister dingen naar de konjunktuur lijkt op
de houding van iemand, die zich geheel en al verlaat op de onnaspeurlijke
wisselvalligheden van zijn spijsvertering.
Zeker heeft het razen in deze gedichten meer van windenlaten dan van revolutie.
Van oudsher gingen hardlijvigheid en zwaarmoedigheid samen. Sinds echter in het
sociale lichaam de sappen stagneren, slaat bedomptheid ons bij elke stap tegemoet.
Kästner's gedichten maken de lucht er niet beter op.
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over de auteurs
Theodor W. Adorno
Geb. 1903 in Frankfurt, studeerde filosofie, muziekwetenschap, psychologie en
sociologie, promoveerde 1924 met een kennis-teoreties proefschrift. Studeerde 1925
kompositieleer bij Alban Berg. Was van 1928 tot 1932 uitgever van het Weense
muziektijdschrift Anbruch. Sinds 1930 nauw verbonden met het Frankfurter Institut
für Sozialforschung. ‘Habilitierte’ zich 1931 in Frankfurt met een boek over
Kierkegaard. In 1933 werd hem door de Hitler-diktatuur het verbod opgelegd om te
doceren. 1934 emigreerde hij, doceerde enige tijd in Oxford, en 1938 volgde hij het
Institut für Sozialforschung naar New York, waar hij aan het hoofd kwam van het
Princeton Radio Research Project (1938-41); enkele jaren later leidde hij het Research
Project on Social Discrimination. 1941 ging hij met Max Horkheimer naar Los
Angeles. In 1949 keerde hij terug naar Frankfurt, waar hij een leerstoel accepteerde
in de sociale filosofie. Van 1963 tot 1967 was hij voorzitter van de Deutsche
Gesellschaft für Soziologie. Adorno doceerde in Frankfurt filosofie, sociologie en
esthetiek tot aan zijn dood in augustus 1969.

Walter Benjamin
Geb. 1892 in Berlijn. Studeerde filosofie. Promotie 1919 op een proefschrift Der
Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik. Tot 1935, het jaar waarin hij vaste
medewerker wordt van het Zeitschrift für Sozialforschung, werkzaam als essayist,
literatuurkritikus en vertaler. Is de eerste Duitse vertaler van Proust. Onderhield
nauwe kontakten met Bertolt Brecht, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Ernst
Bloch, Hugo von Hofmannsthal en Gerhard Scholem.
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Zijn voornaamste werk Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts werd door zijn
abrupte dood in 1940 niet voltooid. Na de fascistiese machtsovername emigreert
Benjamin naar Parijs. In 1940 pleegt hij, op de vlucht naar Spanje, zelfmoord.

Bertolt Brecht
Geb. 1898 in Augsburg. Studeerde medicijnen in München. 1922 vindt de première
plaats van zijn eerste stuk Trommeln in der Nacht. 1923 wordt hij dramaturg aan de
Münchener Kammerspielen. Eerste kennismaking met Helene Weigel in 1924.
Februari 1933 verlaat Brecht op de dag van de Reichstag-brand met zijn gezin en
enige vrienden Duitsland en vlucht over Praag en Wenen naar Zürich. 10 mei worden
zijn boeken in het openbaar verbrand. Na een kort verblijf in Parijs, trekt hij naar
Kopenhagen, later naar Zweden en Finland. Als Duitse divisies Finland binnentrekken
reist hij over Moskou naar Wladiwostok en vandaar naar Amerika, waar hij in de
buurt van Hollywood woont en moet leven van het schrijven van scenario's. Heeft
daar kontakten met Hans Eisler, Paul Dessau, Charlie Chaplin, Arnold Schönberg,
Lion Feuchtwanger en Fritz Lang. November 1947 wordt hij in Washington verhoord
wegens ‘onamerikaans gedrag’. Vliegt naar Zürich in 1948, waar hij wacht op een
reisvergunning naar West-Duitsland. Daar deze hem door de geallieerden geweigerd
wordt, reist hij met een Tsjechies paspoort over Praag naar Oost-Berlijn. 1949 sticht
hij samen met Helene Weigel het Berliner Ensemble. 1950 verkrijgt hij het Oostenrijks
staatsburgerschap. Brecht sterft in 1956.

Hans Magnus Enzensberger
Geb. 1929 in Kaufbeuren. 1949-1954 studeerde hij in Erlangen, Freiburg, Hamburg
en aan de Sorbonne: literatuurwetenschap, talen, filosofie. Drie jaar betrokken geweest
bij studententoneel. Na zijn promotie in 1955, over Clemens Brentano, in Stuttgart
medewerker in Alfred Andersch's af-
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deling Radio-Essay. Was een tijd gastdocent aan de Hochschule für Gestaltung in
Ulm. 1957 reizen naar de Verenigde Staten en naar Mexico. Werkzaam als lector bij
Suhrkamp. Lid van de Gruppe 47. Uitgever van het tijdschrift Kursbuch. Brak in
1968 een gastdocentschap in Amerika af om politieke redenen, verbleef een tijd in
Cuba, en is sinds juni 1967 ook aktief betrokken bij de buitenparlementaire oppositie
in Duitsland.

Lucien Goldmann
Geb. 1913 in Boekarest. Studeerde rechten in Boekarest, literatuur in Wenen en
Zürich, en in Parijs waar hij promoveerde. Na gewerkt te hebben aan het Centre
National de la Recherche Scientifique, ging hij naar de Ecole Pratique des Hautes
Etudes waarvan hij nu Directeur d'Etudes is. Gestorven in 1970.

Max Horkheimer
Geb. 1895 in Stuttgart. Promoveerde 1922 in de filosofie bij Cornelius, ‘habilitierte’
zich 1925 met een werk over Kants Kritik der Urteilskraft en werd 1930 Ordinarius
voor sociale filosofie en hoofd van het Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Het
programma van het Instituut omvatte onder zijn leiding vooral analytiese studies
over de teorie van de maatschappij. 1933 emigreerde hij en stichtte afdelingen eerst
in Geneve, later aan de Ecole Normale Supérieure in Parijs, en tenslotte aan de
Columbia universiteit in New York, waarheen ook de andere Frankfurter medewerkers
volgden. Hij was uitgever van het Zeitschrift für Sozialforschung. 1936 publiceerde
hij de onder zijn leiding tot stand gekomen Studien über Autorität und Familie, 1949
tot 1950 de eveneens door hem geredigeerde Studies in Prejudice, die de resultaten
van representatieve onderzoekingen naar de maatschappelijke, psychologiese en
historiese basis van het antisemitisme en racisme onder de verschillende lagen van
de bevolking bevatten. 1947 kwam Eclipse of Reason uit, en in hetzelfde jaar het
samen met Adorno ge-
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schreven boek Dialektik der Aufklärung. Na zijn terugkeer in Frankfurt in 1950
bouwde hij het Instituut opnieuw op. Vanaf 1951 was hij voor twee jaar rector van
de Universiteit van Frankfurt. Van 1954 tot 1959 bekleedde hij naast zijn leerstoel
in Frankfurt ook nog een professoraat in Chicago. Woont momenteel in Zwitserland.

Georg Lukács
Geb. 1885 in Boedapest, studeerde filosofie, promoveerde 1906 in Boedapest.
Studeerde vervolgens in Berlijn en Heidelberg. Tijdens de eerste wereldoorlog vond
hij aansluiting bij de arbeidersbeweging en werd lid van de kommunistiese partij die
juist was ontstaan. 1919 werd hij gekozen in het centraal comité. Hij maakte deel uit
van de radenregering in Hongarije, en leefde na de val van de regering Béla Kun in
Oostenrijk en Duitsland. Lange tijd verbleef hij in Moskou. 1944 kreeg hij een
professoraat voor kultuurgeschiedenis en estetiek in Boedapest. Onder invloed van
stalinistiese aanvallen op zijn persoon verliet hij in 1951 de politiek, maar kwam bij
de Hongaarse opstand opnieuw in het centraal-comité en de regering. Toen de
revolutie was neergeslagen werd hij verbannen naar Roemenië, en keerde weer terug
tot zijn wetenschappelijke arbeid. In de herfst van 1967 werd hij door de Hongaarse
kommunistiese partij volledig gerehabiliteerd.. Overleden 4 juni 1971.

Pierre Macherey
Afgestudeerd aan de Ecole Normale Supérieure. Momenteel professeur de filosofie
in Parijs. Medewerker aan het eerste deel van Lire le Capital van Louis Althusser.

Herbert Marcuse
Geb. 1898 in Berlijn. Studeerde filosofie aan de universiteit van Berlijn en Freiburg,
waar hij in 1922 promoveerde, was in Freiburg assistent van Heidegger en tegelijk
medewerker aan het Institut für Sozialforschung van Frankfurt. Publiceerde in 1932
zijn Habilitationsschrift over Hegel's Onto-
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logie. Vluchtte 1933 uit Duitsland, en ging na een verblijf van een jaar in Genève
naar New York waar hij meewerkte aan het Institute of Social Research aan de
Columbia Universiteit. 1951 verscheen zijn historiese studie over het ontstaan van
de maatschappij-teorie: Reason and Revolution. Tot 1950 werkte hij voor de
inlichtingendienst van het State Department. Van 1950 tot 1953 was hij lecturer aan
de Columbia universiteit en de Harvard universiteit en tegelijk Research-Fellow aan
het Russian Institute van de Columbia universiteit. In 1955 verscheen Eros and
Civilisation. Van 1954 tot 1965 was hij hoogleraar in de politicologie aan de Brandeis
Universiteit in Waltham, Mass., en daarna hoogleraar in de wijsbegeerte aan de
universiteit van Californië in San Diego.
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bibliografie
Opmerking vooraf
Een volledige bibliografie te geven voor het tema ‘kunst als kritiek’, materialistiese
kunstteorie, maatschappelijke positiebepaling van kunst en kunstteorie, is onmogelijk,
ernaar te streven voorlopig ook niet gewenst. De hier volgende lijst is een keuze,
waarvoor bruikbaarheid en bereikbaarheid de maatstaven waren. Dat hierbij de
nadruk is komen te vallen op werken die literaire problemen behandelen is deels op
het conto van de samensteller te schrijven, deels hangt het ook samen met het feit
dat de teorie voor andere sektoren nog gebrekkiger is. Scheiding in genres, en nivoos
(t.w. kunst-kultuur-ideologie) is om begrijpelijke motieven vermeden. Voor een meer
systematiese bibliografie zij verwezen naar de lijst die Peter Ludz opstelde in zijn
uitgave van Georg Lukács: Schriften zu Literatursoziologie en de literatuurlijst van
Norbert Fügen in Wege der Literatursoziologie. Kurt Lenk geeft een uitvoerige
opgave van werken die ideologie-problemen behandelen.
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