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Æstetik og anæstetik 
Walter Benjamins 'kunstvaxkessay ' revurderet 

Walter Benjamins essay »Kunstvzrket i den tekniske reproduktions tidsal- 
der«' bliver almindeligvis anset for at vzre en bekrzftelse af massekulturen og 
de nye teknologier, hvorigennem den bliver udbredt. Og med rette. Benjamin 
roser det kognitive, f~lgelig politiske potentiale i den teknologisk formidlede 
kulturelle erfaring (iszr film er privilegeret). I dette 1936-essays »Efterskrift« 
vender den optimistiske stemning dog. Der lyder en advarsel. Fascismen er 
»undertrykkelsen af et apparatur«, der kan måle sig med fascismens voldelige 
forsog på »at organisere de nyligt proletariserede masser« - ikke ved at give 
dem, hvad der tilkommer dem, men ved at »lade dem komme til udtryk«. 
»Fascismen forer folgelig til en zstetisering af det politiske liv«(K, p.35). 

Benjamin fremsztter sjzldent radikale fordommelser, men her tilkendegi- 
ver han kategorisk: »Alle bestrcebelser på at cestetisere politikken kulminererer 
i étpunkt. Dette ene punkt er krigen«(K, p.35). Han skriver i den fascistiske 
militzre eventyrpolitiks tidlige periode - Italiens kolonikrig i Ethiopien, Tys- 
klands intervention i den spanske borgerkrig. Men Benjamin erkender, at den 
zstetiske retfzrdiggØrelse af denne politik allerede var til stede ved århund- 
redets begyndelse. Det var futuristerne, der lige for den FØrste Verdenskrig, 
formulerede dyrkelsen af krigsforelsen som en zstetisk form. Benjamin citerer 
deres manifest: 

»Krigen er smuk, fordi den, takket vzre gasmaskerne, de skrzkindja- 
gende megafoner, flammekasterne og de små tanks, lzgger grunden til 
menneskets beherskelse over den undertvungne maskine. Krigen er 
smuk, fordi den indvarsler den metallisering af den menneskelige krop, 
som man har dromt om. Krigen er smuk, fordi den beriger en blomstren- 

* Jeg er Joan Sage taknemlig for hendes hjelp med fotografierne til dette essay. 
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de eng med maskingevzrernes brzndende orkidér. Krigen er smuk, for- 
di den forener gevzrilden, kanonaderne, ildpauserne, duftene og for- 
rådnelse~ lugtene til en symfoni. Krigen er smuk, fordi den skaber nye 
arkitektoniske former, så som tanks flyeskadriller, r~gspiraler fra brzn- 
dende landsbyer.. .« (K, p.35). 

Benjamin konkluderer: 

»»Fist ars - pereat mundus« [skab kunst - lad verden gå ~ n d e r ] , ~  siger 
fascismen, og forventer, som Marinetti bekender, fra krigen den kunst- 
neriske tilfredsstillelse af den af teknikken zndrede sanseperception. Det 
er åbenlyst fuldbyrdelsen af l'art pour l'art. Menneskeheden, som en- 
gang hos Homer var de olympiske guders skueobjekt, er nu blevet det 
for sig selv. Dens selvfremmedg~relse har nået en sådan grad, at dens 
egen tilintetg~relse lader sig opleve som zstetisk nydelse af f ~ r s t e  rang. 
Således forholder det sig med den Estetisering af politikken, som fascis- 
men bedriver. Kommunismen svarer den med politiseringen af kunsten « 

(K,  p.36). 

Dette afsnit har forfulgt mig i de ca. tyve år, jeg har lzst 'kunstvzrkessayet' - 
en periode, hvor politik som skuespil (inklusiv krigens zstetiserede skuespil) 
er blevet hverdagsagtig i vores tv-verden. Benjamin siger, at sensorisk frem- 
medgorelse er grunden til politkkens zstetisering, som fascismen ikke skaber, 
men blot »bedriver«. Vi må antage, at både fremmedg~relse og zstetiseret po- 
litik som modernitetens sanselige betingelser overlever fascismen - og det 
samme gØr nydelsen ved at betragte vores egen undergang. 

Det kommunistiske svar på denne krise er at »politisere kunsten«, impli- 
cerende - hvad? Benjamin må sikkert mene mere end blot at spznde kulturen 
for den kommunistiske propagandas vogn.5 Han krzver af kunsten en opgave, 
som er langt mere vanskelig end som så - nemlig at ophceve det legemlige 
sensoriums fremmedg~relse, at genskabe de menneskelige kropssansers in- 
stinktive kraft for menneskehedens selvopretholdelses skyld, og at gore dette, 
ikke ved at undgå de nye teknologier, men ved atpassere ind igennem dem. 

Problemet med at fortolke Benjamin-tekstens efterskrift ligger i den kends- 
gerning, at Benjamin, halvvejs igennem denne sidste tankegang (zstetiseret 
politik, politiseret kunst), zndrer den konstellation, hvori hans begrebsmzssi- 
ge termer (politik, kunst, zstetik) har vmet placeret, og f~lgelig zndrer deres 
mening. Hvis vi virkelig skulle »politisere kunsten« på den radikale måde, han 
foreslår, ville kunst ophØre med at vEre kunst, som vi kender den. Desuden 
ville noglebegrebet »zstetik« zndre sin betydning 180 grader. »Æstetik« ville 
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faktisk blive transformeret, frelst, således at, ironisk (eller dialektisk) nok, den 
ville markere det område, hvori modgiften mod fascismen befinder sig som et 
politisk svar på den. 

Denne pointe kan lyde triviel eller un~dvendigt sofistikeret. Men hvis den 
får lov til at udvikle sig, zndrer den hele modernitetens begrebsmzssige or- 
den. Det er min påstand. Benjamins kritiske forståelse af massesamfundet får 
den modernistiske tradition til at bryde sammen (i~vrigt langt mere radikalt 
end hans samtidige Martin Heidegger gor) ved at sprznge den konstellation af 
kunst, politik og zstetik, hvori denne tradition ved indgangen til det 20. århun- 
drede var stivnet. 

Hvad jeg ikke vil f o r s~ge  at gØre, er at fØre Dem gennem hele den vestlige 
metafysiks historie for at vise denne konstellations permutationer, udtrykt i 
filosofihistoriens indre udvikling, en afkontekstualiseret »åndens liv«. Andre 
har gjort dette med tilstrzkkelig dygtighed til at gore det klart, at denne frem- 
gangsmåde er ufrugtbar i.f.t. det problem, vi beskzftiger os med, fordi den 
forudsztter netop dén kulturelle traditions kontinuitet, som Benjamin ville 
~ p r z n g e . ~  

Men det vil vzre nyttigt at genkalde sig den oprindelige etymologiske be- 
tydning af ordet »zstetik«, fordi det er nØjagtig til denne oprindelse vi, via 
Benjamins omvzltning, bliver fort tilbage. Aisthitikos er det antikke grzske 
ord for det, som »kan sanses gennem folelsen«. Aisthisis er perceptionens san- 
selige erfaring. Det oprindelige zstetiske område er ikke kunsten, men virke- 
ligheden - håndgribelig, materiel natur. Som Terry Eagleton sknver: »Æstetik 
fodes som en kroppens diskurs.«7 Det er en kognitiv form, opnået gennem 
smagen, h~relsen, synet, lugtesansen - hele det legemlige sanseapparat. En- 
depunkterne for alle disse - nzse, Øjne, Ører, mund, nogle af de mest sensitive 
hudområder - er lokaliseret på kroppens overflade, den medierende grznse 
mellem indre og ydre. Dette fysisk-kognitive apparat med dets kvalitativt au- 
tonome, uombyttelige sensorer (orerne kan ikke lugte, munden kan ikke se) er 
sindets »front udadtil«, som moder verden przlingvi~tisk,~ derfor primzr i 
forhold ikke kun til logik, men ligeledes til mening. Naturligvis kan alle san- 
serne blive kulturelt formet - det er netop hvad hele filosofiens zstetiske inter- 
esse drejer sig om i den moderne epoke.9 Men hvor strengt sanserne end bliver 
opØvet (som moralsk sensibilitet, forfinelse af smagen, folsomhed over for 
kulturelle skonhedsnormer), så sker alt dette a posteriori. Sanserne bevarer et 
uciviliseret og uciviliserbart spor, en modstandskerne over for kulturel dome- 
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