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l .  Indledning 
Indledningsvis vil jeg sØge at skitsere den umiddelbare grund til 
at g5 i gang med emnet ,,Æstetik, kommunikation, socialisation". 

Det har i en del år ikke vzret god tone at tale om zstetik. I 
opgØret med den borgerlige zstetik var man tilbØjelig til at iden- 
tificere al beskzftigelse med zstetik som borgerlig og dermed al 
æstetik som borgerlig. Reaktionen var til en vis grad forståelig 
omend ikke rigtig; området er for vigtigt til at overlade til bag- 
strzvet. Derimod fremtradte især socialvidenskaberne som un- 
dervisnings- og forskningsfelter, der umiddelbart havde berØririg 
med det politiske og det sociale. Dette fØrte bl. a. til en ngdven- 
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dig samfundsmzssiggØrelse af visse discipliner, der dog ikke nØd- 
vendigvis medfØrte en sammenkzdning af disciplinerne (men 
altså en ukritisk udelukkelse). 

Uden at ville fremtrzde som den store forsoner eller lzgge det 
store forsonende skzr over emnet vil jeg mene, at man med for- 
del kunne sammenkzde Estetik og socialitet. Det medierende led 
imellem de to nzvnte stØrrelser bliver kommunikationen, dvs. 
viderebringelsen af det zstetiske udtryk i en social sammenhzng. 

Det Estetiske går ikke kun på det 'kunstskonne', men nzrmere 
bestemt på sanseligheden, modelleringen af den menneskelige 
sensibilitet. Kommunikationen er de påvirknings- og formidlings- 
instanser, medier, hvorigennem den zstetiske przgning af men- 
neskets sansestruktur finder sted. Denne påvirkning er - i og 
med at den er bevidsthedsformende - en socialisationsfaktor og 
må for at have effekt korrelere med den primzre socialisation i 
barndommen (eksempel til belysning: varezstetikken har ingen 
effekt, hvis kvinden ikke allerede var opdraget til at vzre 
objekt). 

For at anskueliggØre den fØr nzvnte sammenkzdning af ar- 
tiklens begreber - zstetik, kommunikation, socialisation - og 
hvor i en forsknings- og undervisningsproces, de kommer ind, 
vil jeg opstille fØlgende model: 

Begrebsniveau Undervisnings- og 
f orskningsniveau 

1) politisk-~konomisk - Økonomisk struktur, statsmagt 

2) institutionelt- - offentlige og private medier, de- 
historisk res historiske betingethed og ud- 

vikling; medier i produktions- 
og distributionsleddet 

3) sociologisk - klasse- og lagforhold og andre 
relevante sociologiske specifice- 
ringer 

4) social-psykologisk - kØns- og klassespecifikke be- 
vidstheds- og receptionsmØnstre 

5 )  zstetisk tekstemes udformning, indhold, 
budskab etc. 
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Nummereringen gælder kun for at hjælpe overskueligheden. Der 
er ikke tale om nogen nedtzlling eller for den sags skyld optæl- 
ling eller, at man er nzrmere tampen, når man er ved nummer 
et. Alle niveauerne er ngdvendige, hvis man vil sØge en mate- 
rialistisk bestemmelse af æstestikken uden, at jeg dog her af 
pladsmæssige grunde kan dzkke alle aspekterne i de analyser, 
der bliver foretaget. 

I det fØlgende vil jeg nærmere forsØge at bestemme hvilken 
del af de æstetiske, kommunikative og socialisationsmæssige teo- 
rier og de hertil knyttede analyseemner, som jeg mener er an- 
vendelige i denne sammenhleng. Det drejer sig jo for alle tre be- 
grebers vedkommende om brede omrader, der i og for sig kan 
lægges alt i. 

2. Æstetik og facinationsformer 

a. Sanselighedens skebne 
Walter Benjamin taler om fascismen som en zstetisering af po- 
litikken' og tænker hermed på den ydre, kvasi-feudale iscene- 
szttelse af det politiske liv. Man kan karakterisere fascismen 
som en refeudalisering af samfundet, en udvidelse og intensive- 
ring af den feudale reprlesentative offentligheds skue-spil gen- 
nem de nye reproduktionsmedier. ,,Fascismen ser sin frelse i at 
lade masserne komme til udtryk (men absolut ikke til deres 
ret)"2. Fascismen sØgte i eminent grad at lade masserne komme 
tilsyneladende til udtryk i medierne i form af store bygningsvær- 
ker, masseoptog, svulmende muskler og lignende, hvorved deres 
ret kun skinagtigt blev opfyldt. Eller rettere: undertrykkelsen af 
deres ret antog zstetiske fascinationsformer. Denne refeudalise- 
ring af det politiske liv ved bl. a. at genopdyrke og intensivere 
den repræsentative kunst og i det hele taget den reprzsentative 
offentligheds former for IegemliggØrelse af magten er unik for 
fascismen (mere herom senere i afsnit 4: ,,Æstetik og historicitet. 
Æstetiseringen af politikken" s. 51 ff.). 

Men også andre udformninger af det borgerlige samfund har og 
havde sin form zstetisering af det politiske, hvor man i æstetisk 
form sggte at give udtryk for en samfundsm~ssig totalsyntese, hvor 
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