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III

Adorno en de dichotomie

Iets in Lisse’s binnenste zei, dat hijgoedeen geen
slechte boeken moest lezen; het was hemzelf niet
duidelijk waarom, want het lezen van slechte boeken
verschafte hem oneindig meer genoegen; de stem
van zijn geweten dreef hem echter steeds weer naar
de rijstebrijberg (Menno ter Braak,Dr. Dumay ver-
liest...)1

1. De dialectiek van de Verlichting.

Adorno’s analyse van de dichotomie tussen wat hij de cultuurindustrie en de
authentieke kunst en literatuur noemt, kan onmogelijk los worden gezien van zijn
visie op de moderne geschiedenis, die zich het beste laat samenvatten met de titel
van het boek dat hij samen met Max Horkheimer ten tijde van hun ballingschap
in de Verenigde Staten heeft geschreven. In dezeDialektik der Aufklärung2

vragen zij zich af waarom de mensheid is teruggevallen in de barbarij van met
name het nazisme op het moment dat zij gezien de ontwikkeling van de produk-
tiekrachten in staat zou moeten zijn geweest van de aarde een paradijs te maken
en elk mens een menswaardig bestaan te garanderen. Adorno en Horkheimer
weigeren de holocaust af te doen als een gruwelijk intermezzo in de geschiedenis
van de vooruitgang: de miljoenenmoord moet eerder gezien worden als de cata-
strofe van die Verlichtingsgeschiedenis.

Het vooruitgangsdenken van de Verlichting was progressief en bevrijdend
voorzover het de individuele mens tot emancipatie wist aan te zetten en hem de
natuur leerde beheersen. Niet langer meer hoefde de mens de natuur te vrezen3 en
zich gebonden te achten aan de macht van tradities, die met behulp van de Rede
in veel gevallen ontmaskerd konden worden als mythe en bijgeloof: het subject
machtigde zichzelf in te grijpen in wat tot dan toe als onveranderlijk had gegol-
den. De irrationele, onmenselijke werkelijkheid kon

1. M. ter Braak,Dr. Dumay verliest...Amsterdam: Querido, 1933, 19824, p. 31.

2. M. Horkheimer en Th.W. Adorno,Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente
(1947). Frankfurt: Fischer, 1969, 1985.

3. Vergelijk Kants definitie van het verhevene in hoofdstuk II.
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Adorno en de dichotomie

nu redelijk en menselijk gemaakt worden, waarmee de aardse verwezenlijking van
utopische idealen (zoals de ware algemeenheid) in principe haalbaar werd geacht.

Deze doelgerichtheid bevatte echter ook een totalitaire component: wat zich in
de praktijk niet direct schikte naar redelijke normen als berekenbaarheid, nut en
functie, werd voor de Verlichting verdacht. Natuurbeheersing impliceerde
bovendien de onderdrukking van de eigen, menselijke natuur: niet het genot, maar
de zelfbeheersing, de zelfminachting en de ascese bepaalden de houding van de
Verlichte mens, waarvan de listige individualist Odysseus als prototype gezien
kan worden. Het streven naar de heerschappij over de natuur had tevens gevolgen
voor de verhouding tussen individuen: men ging ook elkaar beoordelen als nuttige
of nutteloze objecten. De Rede van de Verlichting raakte zo verblind door de
praktische Rede, het ’instrumentelle Vernunft’, die de slavenhouder, de vrije
ondernemer en bestuurder gebruiken om hun medemens naar hun hand te zetten
en nuttig te maken voor hun eigen doeleinden. Voor dit aspect van de Verlichting
staat het werk van De Sade model. Zodra de Rede een instrument wordt om te
verhinderen dat anderen mondig worden en zich zelfstandig leren te bedienen van
hun eigen verstand,1 slaat de bevrijdende Verlichting om in haar tegendeel, in een
barbaarse anti-Verlichting. Zo dreigt het begrip ’vooruitgang’ zijn humane
betekenis en daarmee zijn zin en bestaansrecht te verliezen.

Het progressieve en het regressieve, barbaarse moment van de Verlichting zijn
in hoge mate met elkaar vergroeid. De vooruitgangsidee heeft namelijk zelf al iets
barbaars: haar gerichtheid op het nieuwe en de toekomst omvat de vernietiging
van het oude en het bestaande. Het is mede daarom lang niet altijd in een oogop-
slag vast te stellen welke tendens in een ontwikkeling of verschijnsel overheerst.

In z’n algemeenheid menen Adorno en Horkheimer echter te kunnen stellen
dat de regressieve tendens in de Verlichtingsgeschiedenis de overhand heeft
gekregen. Dit zou in het bijzonder blijken uit de historische vestiging van de
burgerlijke orde, waarin het leven steeds meer beheerst wordt door het ruilprinci-
pe. De unieke gebruikswaarde van goederen wordt daarin verdrongen door hun
vergelijkbare ruilwaarde: een tendens die met name tot ontwikkeling kwam waar
de markt gemonopoliseerd is. Onder het monopoliekapitalisme gaan de dingen
meer en meer op elkaar lijken, zodat zij hun gebruikswaarde, hun (schijn van)
uniciteit in toenemende mate moeten gaan ontlenen aan hun abstracte, in geld uit
te drukken ruilwaarde, die zich

1. Zie: I. Kant, ’Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?’ (1784), in: E. Bahr (red.),Was
ist Aufklärung? Thesen und Definitionen. Stuttgart: Reclam, 1974, 1986, p. 9 en: Horkheimer en
Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 74.
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vermomt als genotsobject. De kritische theorie sluit hiermee niet alleen aan op de
marxistische concepten van vervreemding en verdinglijking, die ontstaan als
mensen het succes van hun eigen produkten als fetisj gaan aanbidden,1 maar ook
op Max Webers rationaliteitsanalyse.2 Zo geniet de mens als consument niet in de
eerste plaats van de gebruikswaarde van zijn aankoop, maar van het geld dat hij
ervoor heeft uitgegeven.

Dit primaat van de ruilwaarde en haar fetisjering beheersen niet alleen de
economische relaties, maar dringen ook door tot de categorieën van het denken,
het bewustzijn. Adorno signaleert dit o.a. in de wetenschapsopvatting van het
positivisme, dat hij verwijt de functionele Rede te fetisjeren: een ’consequent’
rationalisme, dat alleen kennis over feiten (dat wil zeggen: de bestaande werke-
lijkheid) erkent en dat weigert de werkelijkheid met haar humane doel te con-
fronteren, schiet zijn doel voorbij en wordt irrationeel. Adorno ervaart namelijk
een fundamentele tegenspraak tussen het feitelijke en het (utopisch) ware: "Denn
wahr ist nur, was nicht in diese Welt paßt".3 Vanuit deze platonische gedachte
pleit hij voor een niet-tautologisch en theoretisch denken, dat de grotere samen-
hang probeert bloot te leggen. Hij realiseert zich daarbij terdege dat zo’n streven
binnen de huidige verhoudingen als hinderlijk, overbodig en in elk geval als
onwetenschappelijk van de hand wordt gewezen.4

Een centraal thema in Adorno’s analyse betreft het verval van het subject in de
Kantiaanse zin van het zelfstandig en bewust oordelende en beslissende individu.
Dit proces moet historisch begrepen worden: zoals het begrip ’individu’ politiek-
economisch verbonden is aan het stedelijke marktwezen en

1. Zie hierover: G. Lukács,Geschichte und Klassenbewußtsein(1923). Darmstadt etc.:
Luchterhand, 1968 (over Lukács’ invloed op Adorno publiceerde o.a. T. Salman, ’Lukács, Adorno
en de machteloze kritiek’, in:ANTW81 (1989), nr. 4, pp. 264-284); M.Th. Greven, ’Konservative
Kultur- und Zivilationskritik in Dialektik der Aufklärungund Schwelle der Zeiten. Über einige
Gemeinsamkeiten bei aller Verschiedenheit’, in: E. Hennig en R. Saage (red.),Konservatismus -
eine Gefahr für die Freiheit?München etc.: Piper, 1983, p. 153; B. Lindner, ’"Il faut être absolu-
ment moderne". Adornos Ästhetik: ihr Konstruktionsprinzip und ihre Historizität’, in: B. Lindner
en W.M. Lüdke (red.),Materialien zur ästhetischen Theorie. Theodor W. Adornos Konstruktion
der Moderne. Frankfurt: Suhrkamp, 1980, p. 282.

2. S. Benhabib, ’Die Moderne und die Aporien der Kritischen Theorie’, in: W. Bonß en A.
Honneth (red.),Sozialforschung als Kritik. Zum sozialwissenschaftlichen Potential der Kritischen
Theorie. Frankfurt: Suhrkamp, 1982, pp. 127-175 en: M. Korthals, ’Inleiding’, in: M. Horkheimer
en H. Marcuse,Filosofie en kritische theorie. Meppel etc.: Boom, 1981, p. 27.

3. Th.W. Adorno,Ästhetische Theorie. Frankfurt: Suhrkamp, 1973, p. 93.

4. Bijvoorbeeld door R. König, ’Einleitung’, in: idem (red.),Soziologie. Frankfurt: Suhrkamp,
1958, 1967, p. 12 en door: A. Silbermann, ’Literaturphilosophie, soziologische Literaturästhetik
oder Literatursoziologie’, in:Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie18 (1966), pp.
139-148.
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het vroege liberalisme, zo kan zijn liquidatie afgeleid worden uit de ontwikkeling
naar monopolisering en sociale beheersing in de ’verwaltete Welt’, die het vrije
initiatief verlamt en de kritiek tot zwijgen brengt door haar te integreren. Met de
afschaffing van het onafhankelijke (economische) subject en de kritische disso-
nant dreigt tevens de basis en zin van de morele reflectie, de filosofie te verdwij-
nen (een ontwikkeling die Adorno ook al in verband met het positivisme signa-
leerde). Onder deze omstandigheden verkommert het autonome subject tot
manipuleerbaar object en verandert de wereld in een openluchtgevangenis.

Ondanks deze objectieve ontwikkeling, waarvan "die Nichtigkeit, die das
Konzentrationslager den Subjekten demonstrierte"1 het overtuigendste bewijs is,
rekt het individu ideologisch zijn bestaan: hoe meer de macht van het subject
objectief wordt teruggedrongen, des te meer klampt de individuele mens zich vast
aan de subjectieve illusie (het valse bewustzijn) dat hij vrij is, dat hij zijn eigen
leven kan bepalen en dat zijn leven er iets toe doet.2 Met dit krampachtige geloof
in de soevereiniteit van het eigen bewustzijn probeert het individu zijn ondergang
te compenseren, hetgeen binnen de huidige verhoudingen slechts kan leiden tot
pseudo-individualiteit: in de massamaatschappij is het genie van de Verlichting
overgegaan in de excentrieke, kleurrijke persoonlijkheid, die bestaat bij de gratie
van haar verstarde anderszijn. De fetisjering die ook hier weer optreedt, maakt de
positieve categorie van het subject (met de daarvan afhankelijke begrippen zoals
’smaak’) zelf dubieus, met name als blijkt dat de mens afstand heeft gedaan van
zijn kritische vermogens en bereid is temidden van de onmenselijkheid overal de
zonnige zijde van in te zien. Een dergelijk zelfbedrog is allerminst onschuldig,
omdat het een belangrijke basis vormt van de catastrofe van de geschiedenis: "Die
antisemitische Verhaltensweise wird in den Situationen ausgelöst, in denen
verblendete, der Subjektivität beraubte Menschen als Subjekte losgelassen
werden".3

De vraag rijst natuurlijk hoe de regressieve tendens van de Verlichting
tegengehouden kan worden; of Adorno nog ontsnappingsmogelijkheden ziet.

Gezien de objectiviteit van deze tendens en de ideologisering van het subject-
begrip heeft het - ondanks Adorno’s opvallende voorkeur voor de metafoor van
het slechte geweten - geen zin het individu met de verantwoordelijkheid te
belasten. Adorno verzet zich hiermee tegen conservatieve

1. Th.W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt:
Suhrkamp, 1951, 1986, p. 8.

2. Zie ook: H.M. Enzensberger, ’Bewußtseins-Industrie’ (1962), in: idem:Einzelheiten I
(Bewußtseins-Industrie). Frankfurt: Suhrkamp, 1969, pp. 7-17.

3. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 153.
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cultuurcritici als Huxley, Jaspers en Ortega y Gasset: "Nichts wäre törichter, als
angesichts so tiefer Beschädigung zu moralisieren".1 Zelfs in het zeer onwaar-
schijnlijke geval dat een enkeling de regressie zou kunnen trotseren, dan moet hij
dit bekopen met z’n isolement, van waaruit niet ingegrepen kan worden in de
bestaande orde.

Evenmin valt veel te verwachten van pogingen om de mensen (bijvoorbeeld
via het onderwijs) op grote schaal beschaving bij te brengen: het is, zoals ook
Max Frisch heeft opgemerkt, een misvatting te denken dat de moderne barbarij
van het nazisme veroorzaakt zou zijn door een gebrek aan culturele ontwikkeling,
zeker nu de categorie van de beschaving (met het subject) zelf al slachtoffer is
geworden van de verdinglijking.2

Toch mag men zich niet overgeven aan defaitisme en z’n ontzetting over de
onmenselijkheid inslikken in het cynische inzicht in de onveranderlijkheid van de
geschiedenis. Voor Adorno betekent zo’n ’inzicht’ een terugval in het mythische
bewustzijn, de onverlichte voorgeschiedenis. Hij weigert dan ook de oplossing te
zoeken in het afzweren van de Rede als zodanig en het irrationele opnieuw te
gaan verheerlijken - een verwijt dat hij de cultuurkritiek maakt, die zijn inziens de
(genetische) samenhang tussen Verlichting en (autonome) kunst te zeer miskent.3

Ook hier wordt de dialectiek van de Verlichting zichtbaar: ondanks het voortdu-
rende misbruik van de Rede als beheersingsinstrument blijft het van levensbelang
vast te houden aan de Rede als utopische, bevrijdende instantie. Als er nog een
uitweg bestaat (en Adorno lijkt daar niet altijd even sterk van overtuigd), dan ligt
deze ongetwijfeld in de Rede: "Wir hegen keinen Zweifel - und darin liegt unsere
petitio principii -, daß die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken
unabtrennbar ist".4 Het intellect zou de (geprivilegieerde) mens dus nog kunnen
behoeden voor de totale desubjectivering: men mag zich, tegen de stroom in, niet
dom laten maken; noch door de macht van anderen, noch door de eigen onmacht.
Gezien de ambivalentie van de Rede en het moment van fetisjering dat ook in
deze keuze zit (wie het heil van de Rede verwacht, legt zich impliciet neer bij de
arbeidsdeling, die de oorsprong van het probleem zelf vormt), is het dus van het
grootste belang dat zij ook haar eigen regressieve, inhumane moment voortdurend
aan kritische reflectie

1. Th.W. Adorno, ’Das Altern der Neuen Musik’, in: idem:Dissonanzen. Musik in der
verwalteten Welt. Göttingen: Vandenhoeck etc., 1956, 19582, p. 142.

2. Th.W. Adorno, ’Theorie der Halbbildung’ (1959), in: M. Horkheimer en Th.W. Adorno,
Sociologica. Reden und Vorträge. Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt, 1962, 1984, p. 168.

3. Men denke aan de historisch context waarin deKritik der Urteilskraft werd geschreven.

4. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 3. Zie ook: W. van Reijen, ’De
dialectiek van de Verlichting’, in:Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap19
(1978/1979), nr. 5, pp. 120-124 en: J. Baars,De mythe van de totale beheersing. Adorno, Horkhei-
mer en de dialektiek van de vooruitgang. Amsterdam: SUA, 1987.
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onderwerpt: "die Selbstkritik der Vernunft ist deren eigenste Moral".1 De criticus
heeft de plicht om, hoe machteloos hij ook is, partij te kiezen voor wat er nog
aan vrijheid is overgebleven en zich niet in slaap te laten sussen, want: "Rückfall
droht unablässig".2

Uit zowel onmacht als uit bescheidenheid streeft de kritische Rede er echter
niet naar in te grijpen in het praktische gedrag van mensen: men mag hoogstens
hopen op enkele gevallen van bewustwording, waardoor de mensen in sommige
opzichten immuun raken voor de ideologie. De activiteiten van de (zelf)criticus
beperken zich daarom voornamelijk tot de theorie en de contemplatieve filosofie.

Een misschien nog waarschijnlijker kritische instantie vormt de kunst (aan de
filosofie verbonden door de esthetica), die het eveneens opneemt voor wat de
instrumentele Rede probeert te onderdrukken. In de burgerlijke orde heeft
eigenlijk alleen het (mimetische) kunstwerk zich weten te onttrekken aan de
ideologie van het functionele denken:3 in een samenleving waarin niets aan het
toeval wordt overgelaten, heeft de kunst (net als de ’echte liefde’ en de ziel) het
recht, ja zelfs de plicht op zich genomen spontaan, onwillekeurig, onbewust en
dus schijnbaar irrationeel te zijn.4 Dit geeft haar de unieke ruimte voor de zo
noodzakelijke kritiek op de voortschrijdende vervreemding.

2. Adorno’s lage kunst en literatuur: de cultuurindustrie.

Juist omdat de kunst de beste en bijna laatste hoop voor de humaniteit vormt,
kan Adorno zich enorm opwinden over de tendens haar te onderwerpen aan de
instrumentele Rede. Dit blijkt bijvoorbeeld uit zijn heftige verzet tegen wat hij de
’cultuurindustrie’ noemt, die zijn schoolvoorbeeld is van hoe de Verlichting is
omgeslagen in massabedrog, in valse emancipatie. Met ’cultuurindustrie’ wordt in
eerste instantie gedoeld op de moderne gemonopoliseerde massamedia in woord,
beeld en geluid. Ook de reclame wordt hiertoe gerekend.

1. Adorno, Minima Moralia, p. 163. Zie ook: Salman, ’Lukács, Adorno en de machteloze
kritiek’, p. 276.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 387.

3. Th.W. Adorno, ’Rede über Lyrik und Gesellschaft’, in: idem,Noten zur Literatur [I].
Frankfurt: Suhrkamp, 1981, p. 51. Zie ook: C. Offermans et al.,Materialistiese literatuurteorie
[...] . Nijmegen: SUN, 1973, p. 197.

4. Zie ook: H. Marcuse, ’Über den affirmativen Charakter der Kultur’ (1937), in: idem,Kultur
und GesellschaftI. Frankfurt: Suhrkamp, 1965, p. 82.
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De essentie van deze industrie in cultuur is dat ze primair en openlijk com-
mercieel is: haar voornaamste streven en trots is het boeken van winst en zij
onderscheidt zich daarin niet van andere sectoren van industrie,1 ten opzichte
waarvan zij overigens een nogal afhankelijke positie inneemt. Haar interesse
betreft dus niet in de eerste plaats de esthetische of culturele gebruikswaarde van
haar produkten, maar voor alles de vraag of die zich laten verkopen: haar ’kunst-
werken’ zijn niet ook, maar alleen nog maar waren, waarmee ze hun (relatieve)
autonomie en aura definitief hebben verloren. Dit betekent niet dat er geen
artistiek talent in haar geledingen zou voorkomen, maar wel dat dat door de
onverbiddelijke grenzen van de commercie wordt beperkt en misvormd. Haar
produkten zijn daarom in artistiek opzicht tot mislukken gedoemd: "Die wirt-
schaftliche Notwendigkeit einer raschen Realisierung des beträchtlichen Kapitals,
das in jeden Film investiert wird, verbietet es, die jedem Kunstwerk inhärente
Logik, seine autonome Notwendigkeit zu verfolgen".2

De schijnheilige ’pseudo-democratische verkopersideologie’, die overigens ook
al in ironisch-tolerante vorm tot liberale en progressieve kringen is doorgedron-
gen, verklaart deze ontwikkeling uit de algemene noodzaak tot een economisch-
efficiënte organisatie van het leven en uit de voortschrijdende techniek,3 waarmee
de behoeften van het moderne, gestandaardiseerde miljoenenpubliek bevredigd
kunnen worden. Met het begrip ’cultuurindustrie’ distantiëren Adorno en Horkhei-
mer zich van de suggestie ("die windige Ausrede")4 dat het hier om een spontane
massacultuur, een moderne volkskunst zou gaan. In werkelijkheid is er namelijk
sprake van een zorgvuldig berekende regie van bovenaf.5 Weliswaar is het
publiek een onmisbaar onderdeel van het systeem, maar het is er niet de reden
van: het publiek is slechts een "Anhängsel der Maschinerie".6 De inderdaad
onloochenbaar sociale behoefte aan de produkten van de cultuurindustrie (haar
sterkste, maar evengoed ongeldige argument) is niet in de laatste plaats een eigen
schepping: volgens Adorno is deze behoefte het resultaat van een steeds

1. Dit wordt ten aanzien van de literatuur overigens weersproken door R. Escarpit, ’Succès et
survie littéraires’, in: idem (red.),Le littéraire et le social. Parijs: Flammarion, 1970, p. 131.

2. M. Horkheimer, ’Neue Kunst und Massenkultur’ (1941), in: idem,Gesammelte Schriften4
(Schriften 1936-1941). Frankfurt: Fischer, 1988, p. 435.

3. Zie in dit verband ook: J. Ellul,La technique ou l’enjeu du siècle. Parijs: Colin, 1954.

4. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 110.

5. Zie ook D. Prokop, ’Versuch über Massenkultur und Spontaneität’, in: idem,Massenkultur
und Spontaneität. Zur veränderten Warenform der Massenkommunikation im Spätkapitalismus.
Aufsätze. Frankfurt: Suhrkamp, 1974, pp. 44-101.

6. Th.W. Adorno, ’Résumé über Kulturindustrie’, in: idem,Ohne Leitbild. Parva Aesthetica.
Frankfurt: Suhrkamp, 1967, p. 60.
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verfijndere psychotechnische ’opvoeding’, manipulatie en bedrog van het object
publiek: "Die Traumfabrik fabriziert nicht sowohl die Träume der Kunden, als
daß sie den Traum der Lieferanten unter die Leute bringt".1

De produkten van de cultuurindustrie kenmerken zich door (groeiende)
uniformiteit: omdat hun producenten de zakelijke risico’s zo klein mogelijk willen
houden, zijn ze opgebouwd uit beproefde clichés. Het feit dat zij op de markt snel
verouderen en dat modes, rages en trends elkaar in hoog tempo aflossen, is
hiermee niet in tegenspraak.2 De structuur van het produkt ligt namelijk schema-
tisch vast; alleen aankleding en effecten variëren "zum Schein des Immerneuen
im Immergleichen".3

Ook weer op grond van zakelijke overwegingen borduurt de cultuurindustrie
bij voorkeur voort op reeds gebleken commercieel succes. Haar grondprincipe is
de adaptatie, dat met een schijn van Verlichting ook wel ’popularisering’ wordt
genoemd, zodat degene die ook maar enigszins twijfelt aan de zegeningen van de
grootschalige en goedkope verspreiding ervan, al gauw ’reactionair’ heet. Zo
verfilmt men ’t liefst bestsellers en worden naar believen bekende thema’s en
werken uit de traditionele hoge kunst aangepast en ’verbeterd’.4 Maar zelfs als
men het klassieke kunstwerk intact laat, blijft succes zowel uitgangspunt als doel,
zodat de bekendste sonate of symfonie alleen nog maar bekender wordt. In de
mythen die de instrumentele Rede heeft voortgebracht, neemt die van het ’succes’
dan ook een vooraanstaande plaats in, waarbij (valselijk) wordt gesuggereerd dat
dit voortvloeit uit de kwaliteiten van het produkt.5

De ingebakken neiging tot herhaling en verdubbeling nu (die al in de (pseu-
do)realistische techniek van film en televisie besloten ligt), verheerlijkt (’fetis-
jeert’) de onmenselijke maatschappelijke status quo: "Schön ist, was immer die
Kamera reproduziert".6 De structurele boodschap van de cultuurindustrie aan de
consument is er een van tevredenheid: ook als zij sociaal-kritische elementen in
haar verhaaltjes opneemt, is haar het motto ’word wat je bent’. Zij propageert
daarmee in wezen geestelijke stilstand, afstomping en anti-Verlichting: "Die leere
Zeit wird mit Leerem ausgefüllt, nicht einmal falsches Bewußtsein produziert, nur
bereits vorhandenes mit Anstrengung so

1. Th.W. Adorno, ’Das Schema der Massenkultur’ (1942). In: idem,Gesammelte Schriften3.
Frankfurt: Suhrkamp, 1981, p. 332.

2. Prokop, ’Versuch über Massenkultur und Spontaneität’, p. 86.

3. Th.W. Adorno, ’Vermittlung’, in: idem,Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoreti-
sche Vorlesungen. Frankfurt: Suhrkamp, 1962, 1977, p. 240.

4. Ook bij het verschijnsel ’vertaling’ heeft Adorno vergelijkbare twijfels (Adorno, ’Rede über
Lyrik und Gesellschaft’, pp. 52-53).

5. Offermans,Materialistiese literatuurteorie, p. 245.

6. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 133.
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gelassen, wie es ist".1 Zelfs waar zij een informerende taak op zich neemt (men
denke aan de adviesrubrieken voor relatieproblemen in tijdschriften), blijft zij
banaal en schaamteloos conformistisch.

Het culturele ’baby food’ is, tot kennelijk genoegen van de consument uiterst
voorspelbaar: "in der leichten Musik kann das präparierte Ohr nach den ersten
Takten des Schlagers die Fortsetzung raten und fühlt sich glücklich, wenn es
wirklich so eintrifft".2 Op deze ’regressie van de receptie’ gaat Adorno in o.a. in
de essays ’Über den Fetischkarakter in der Musik und die Regression des Hörens’
en ’Leichte Musik’, waaruit blijkt dat hij Benjamins optimisme ten aanzien van
de massacultuur niet deelt.3 Omdat de commerciele ’easy listening’-muziek geen
geconcentreerd luisteren duldt, kun je haar alleen verdragen bij een verstrooide
perceptiehouding: je moet eerst geleerd (!) hebben "selbst während des Hörens
dem Gehörten die Aufmerksamkeit zu versagen"4 en de radio pas te ’horen’ als
die opeens niet aanstaat. Het publiek wordt zo ’geschoold’ in een preësthetische
waarneming die op een naïef-infantiele dwang tot herhaling berust: niet voor niets
richt de cultuurindustrie zich op het bewustzijnsniveau van 11-jarigen. De
eenzijdige communicatiestructuur van de radio zou eveneens verdommend
werken. Een en ander leidt er volgens Adorno toe dat men op den duur helemaal
niet meer in staat is tot geconcentreerd luisteren en dat het waarnemingsvermogen
’gecastreerd’ raakt. De technische perfectie en snelheid van bijvoorbeeld film en
televisie (de "hohnlachende Erfüllung des Wagnerschen Traums vom Gesamt-
kunstwerk")5 eisen de aandacht zo op, dat de waarneming zich wel tot een
vluchtige blik moet beperken. Ook betwijfelt Adorno of de klassieke symfonie die
bij herhaling wordt uitgezonden, nog wel bijdraagt tot de ontwikkeling van het
grote publiek, zeker als dat eraan gewend is muziek

1. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 365. Vergelijk met: L. Löwenthal,Literatur und Ge-
sellschaft. Das Buch in der Massenkultur(1961). Neuwied etc.: Luchterhand, 1964, 19722, pp.
219-220.

2. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 112.

3. Zie bijvoorbeeld: F. Grenz, ’Grundzüge der Ästhetik Adornos’, in: idem,Adornos
Philosophie in Grundbegriffen. [...]. Frankfurt: Suhrkamp, 1974, pp. 193 e.v.; O. Münzberg,
Rezeptivität und Spontaneität. [...]. Frankfurt: Akademische Verlagsgesellschaft, 1974, p. 69; M.
Jay, The Dialectical Imagination. A History of the Frankfurt School and the Institute of Social
Research 1923-1950. Londen: Heinemann, 1973, p. 189; H. Pfotenhauer, ’Kulturindustrie und
esoterische Kunst. Zu Adornos Benjamin-Kritik’, in: idem,Ästhetische Erfahrung und gesellschaft-
liches System. [...]. Stuttgart: Metzler, 1975, pp. 84-102.

4. Th.W. Adorno, ’Über den Fetischkarakter in der Musik und die Regression des Hörens’, in:
idem, Dissonanzen, p. 10. Merk op dat de verwondering die Kant nog ten aanzien van het
verschijnsel ’achtergrondmuziek’ had (zie hoofdstuk II) hier plaats heeft gemaakt voor een
eenduidige verwerping ervan.

5. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 111.
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als somatische arbeidsvitaminen te gebruiken. Men kan overigens nauwelijks meer
een stap verzetten zonder over een vorm van cultuurindustrie te struikelen: haar
media sluiten zo naadloos op elkaar aan, dat elke tussentijdse bezinning wordt
verhinderd. Hetgeen natuurlijk evenmin een kritische houding bevordert.

Zo wordt het denkend subject tot zwijgen gebracht, sterven zijn kritische
vermogens af en moet de cultuuridee van de Verlichting, de "Entbarbarisierung
der Menschen", mislukt genoemd worden.1 De cultuurindustrie vernedert de mens
tot consument, tot klant die in werkelijkheid geen koning is. Diens enige invloed
op ’zijn’ cultuur is zo abstract als "der Kassenausweis, der anstelle von nuancier-
tem Applaus trat: bloße Wahl zwischen Ja und Nein zu einem Offrierten"2 - een
schrikbeeld dat Adorno met zijn leermeester Karl Kraus deelt.3 Met behulp van
steeds geraffineerdere reclame (waarvan de technieken ook in de politieke
propaganda worden toegepast) probeert men het menselijke gedrag zoveel
mogelijk te manipuleren en dat men daarin tot op grote hoogte is geslaagd, moge
blijken uit het feit dat de mensheid zich zonder veel morren heeft geschikt in haar
rol van consument, van commercieel object. Ze is zelfs verslaafd geraakt (een
teken van onmiddellijke regressie) aan de schijnindividualiteit en de schijnconflic-
ten van de helden van de cultuurindustrie, wier persoonlijkheid en wel zeer
kortstondige roem uit weinig meer bestaat dan uit "blendend weiße Zähne und
Freiheit von Achselschweiß und Emotionen".4 In de sterrencultus, de romanbi-
ografieën, de roddelbladen en de vertelling überhaupt wordt ter compensatie van
het eigen onvermogen iets van het leven te maken, het sprookje van een zinvol en
bijzonder bestaan opgehouden: "Je weniger die Subjekte selbst zu leben fühlen,
desto glücklicher sind sie über die Illusion, dabei zu sein, wo sie sich einreden, es
lebten die anderen".5 En hoewel de mensen maar al te goed weten dat ze worden
opgelicht, knijpen ze hun ogen liever dicht dan hieruit conclusies te trekken: meer
dan ooit wil de wereld bedrogen worden.

Deze behoefte aan troostend bedrog - hoe reëel en begrijpelijk ook6 - kan
echter niet worden aanvaard als excuus voor de cultuurindustrie: wat objectief
onwaar is, kan nooit subjectief wel goed en waar zijn. Het gegeven dat niet alleen
de producenten maar ook de consumenten van de cultuurindustrie zich

1. Th.W. Adorno, ’Kultur und Verwaltung’, in: Horkheimer en Adorno,Sociologica, p. 64.

2. Adorno,Minima Moralia, p. 273.

3. Jay,The Dialectical Imagination, p. 23.

4. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 150. Zie ook: Horkheimer, ’Neue
Kunst und Massenkultur’, p. 425.

5. Th.W. Adorno, ’Funktion’, in: idem,Einleitung in die Musiksoziologie, p. 61.

6. Th.W. Adorno, ’Warum ist die neue Kunst so schwer verständlich?’ (1931), in: idem,
Gesammelte Schriften18. Frankfurt: Suhrkamp, 1984, p. 831.
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tegenover de criticus beroepen op hun democratische grondrechten, is "ein Wider-
spruch, der zurückweist auf den gesellschaftlichen Zustand selber".1 Adorno
verwijst in dit verband naar de uitspraak van Benjamin dat de criticus de belan-
gen van het publiek dient te verdedigen - desnoods tegen het publiek zelf. Want:
"Einmal wird sich rasch genug zeigen, daß die Menschen den Schund [...] nicht
brauchen", hoopt hij.2

Dat deze hoop vooralsnog niet in vervulling gaat, hangt samen met de aard en
de functie van de culturele koopwaar. Cultuurindustrie handelt in amusement, in
vrijetijdsbesteding. Dit mag vanzelfsprekend en onschuldig lijken, maar Horkhei-
mer en Adorno benadrukken dat dit een direct maatschappelijk belang dient.
Amusement is namelijk bepaald geen nutteloze luxe in een wereld waarin de
sociale functie van de ontspanning bestaat uit de reproduktie van de arbeid -
waarbij hun overigens opvalt dat de structuur van de arbeid en die van de vrije
tijd steeds meer overeenkomsten begint te vertonen.3 Zo brengen zij de zowel
geestdodende als lusteloze monotonie van het gangbare amusement in verband
met de arbeid aan de lopende band. Alleen de intellectueel lijkt hiervan gevrij-
waard te zijn, zolang hij tenminste de subjectief steeds strenger ervaren dicho-
tomie tussen werk (’moeten’) en genoegen (’niets hoeven’), tussen inspanning en
vrijheid niet erkent.4 Omdat de moderne burger zich ’ook niet nog eens’ in zijn
vrije tijd kan, mag en wil inspannen, leidt zijn vermaak echter voornamelijk tot
verveling,5 zodat geconcludeerd moet worden dat de cultuurindustrie zelfs de
consument bedriegt. Uit angst voor elke inspanning en transcendentie biedt zij
slechts een surrogaat voor werkelijk amusement, "das entspannte sich Überlassen
an bunte Assoziation und glücklichen Unsinn".6 Haar ideologische clichés beder-
ven het echte genot: de veelvuldige ’erotische’ toespelingen (die zorgvuldig
binnen de grenzen van het fatsoenlijke worden gehouden) buiten de reeds lang
verminkte sexualiteit uit en wakkeren alleen maar een masochistische voorlust
aan. Cultuurindustrie kan daarom zowel pornografisch als preuts

1. Th.W. Adorno, ’Leichte Musik’, in: idem:Einleitung in die Musiksoziologie, p. 54.

2. Th.W. Adorno, ’Aldous Huxley und die Utopie’, in: idem,Prismen. Kulturkritik und
Gesellschaft. Berlijn etc.: Suhrkamp, 1955, p. 131.

3. Vergelijk: Horkheimer, ’Neue Kunst und Massenkultur’, p. 422; Jay,The Dialectical
Imagination, pp. 213-214.

4. Adorno, Minima Moralia, pp. 169-170. Hetgeen, zo leert de eigen ervaring, bepaald niet
(meer) eenvoudig is.

5. Dit werd onlangs nog empirisch bevestigd door een onderzoek onder televisiekijkers in de
Verenigde Staten (R. Kubey en M. Csikszentmihalyi,Television and the Quality of Life. How
Viewing Shapes Everyday Experience. Hillsdale etc.: Erlbaum, 1990).

6. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 128.
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worden genoemd: "Die neue Phase des [...] Bewußtseins der Massen wird
definiert durch Genußfeindschaft im Genuß".1 Of, zoals Löwenthal het stelt:
massacultuur is een samenzwering tegen zowel liefde als tegen sexualiteit.2

Maar ook waar zij wel weet te vermaken, heeft zij een regressieve functie.
Want wie zich amuseert, stemt in met het onrecht van de realiteit. Geamuseerd
zijn, vrolijk zijn betekende altijd al: bedwelmd worden, niet aan het lijden
denken, onmachtig vluchten voor de gedachte aan verzet, je laten beheersen en
vernederen.3 De promesse du bonheur die ooit van kunst uitging, wordt door de
cultuurindustrie als ’behoefte’ zorgvuldig in stand gehouden, maar nooit vervuld.
Het subject wordt aan het lijntje gehouden en vervreemdt zo tot passief en
apathisch object, dat elk concreet verlangen naar een betere wereld heeft opgege-
ven. Het laat zich ongemerkt en ’vrijwillig’ liquideren in een sociale werkelijk-
heid waarin geluk alleen is weggelegd voor wie masochistisch afziet van zijn
recht op geluk en zich identificeert met zijn eigen vernedering.4 Een aanwijzing
hiervoor is bijvoorbeeld de teruglopende politieke belangstelling onder de lief-
hebbers van lichte muziek.5 In de rationele exploitatie van imitatie-impulsen en
het diepgewortelde menselijke verlangen om ’gezellig mee te doen’ en extatisch
in je omgeving te verzinken (ook wel doodsdrift of mimetisme genoemd)6

realiseert de cultuurindustrie het wonder van de maatschappelijke integratie,
waarbij deze aanpassingsmechanismen zich voordoen als ’behoeften’.7 De
onweerstaanbaarheid van de cultuurindustrie zit in haar dogmatische optimisme en
haar irrationele bewieroking van de onschuld en de naïviteit, waardoor een
klimaat kan ontstaan waarin de (intellectuele) criticus de verdenking op zich laadt
een ’elitaire zwartkijker’ te zijn. Onder de huidige omstandigheden betekent
integratie voor allesaanpassing: het bijzondere, het individu moet zich onderwer-
pen aan het geheel en wordt gedwongen verraad te plegen aan de utopie waarin
men zonder angst verschillend zou moeten kunnen zijn. Hegel variërend stelt
Adorno: "Das Ganze ist das Unwahre".8 De cultuurindustrie maant bij wijze van
’goede raad’ de mens aan tot inschikkelijkheid; haar cate-

1. Adorno, ’Über den Fetischcharakter’, p. 14.

2. Löwenthal in een brief aan Horkheimer d.d. 22 oktober 1942, geciteerd door Jay,The
Dialectical Imagination, p. 214.

3. Vergelijk: M. Jay, ’Culture as Manipulation; Culture as Redemption’, in: idem,Adorno.
Cambridge: Harvard U.P., 1984, p. 121.

4. Niet toevallig prefereert Enzensberger in dit verband de term ’bewustzijnsindustrie’.

5. Adorno, ’Über den Fetischcharakter’, p. 39.

6. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 203.

7. Prokop, ’Versuch über Massenkultur und Spontaneität’, p. 68.

8. Adorno, Minima Moralia, p. 57. Zie over Adorno’s relatie met Hegel: Salman, ’Lukács,
Adorno en de machteloze kritiek’, p. 275.
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gorische imperatief is: "du sollst dich fügen".1 Daarmee maakt zij de mens rijp
voor het fascisme.

Deze beschrijving van cultuurindustrie als latent fascisme is een van de angels
in de Frankfurter analyse: de cultuurindustrie verliest haar onschuldige schijn en
verandert in een fase van de ondergang: "Drei Stufen in der Entfaltung der Herr-
schaft übers Bedürfnis lassen sich unterscheiden: Reklame, Information, Befehl".2

Zowel reclame als propaganda maken gebruik van de eindeloze herhaling van
leuzen en de rol van de toenmalige massamedia in de ’democratische’ vestiging
van het nationaal-socialisme is bekend. Kritiek op de cultuurindustrie is vanuit dit
perspectief niet meer een vrijblijvende bezigheid voor cultuurpessimisten die zich
beklagen over haar gebrek aan ’stijl’, maar staat in een directe relatie met de idee
van een algemene menswaardigheid. De macht van de cultuurindustrie mag dus
niet onderschat of genegeerd worden en de criticus moet haar ook esthetisch (juist
als ze in dat opzicht niets pretendeert, zoals in het geval van Courths-Mahler)
"frei von Bildungshochmut ernst nehmen".3 Kritiek heeft echter alleen zin als ze
het verband met het sociale onrecht duidelijk kan maken, waarmee Horkheimer en
Adorno zich nogmaals onderscheiden van de cultuurcritici, die naar hun oordeel
de cultuur te zeer als zelfstandige waarde beschouwen.

Het ligt voor de hand dat deze politiek en emotioneel beladen generalisatie in
met name de Amerikaanse receptie aanstoot heeft gegeven: "[Adorno] makes a
facile link between everything he dislikes and ’Fascism’".4 Ook werd hem
verweten dat hij blind was voor de emanciperende waarde van met name de jazz5

en dat hij zich niet los wist te maken van zijn heimwee naar het aristocratische
etnocentrisme van de Europese traditie.6 Eveneens werd het beeld van de passie-
ve, gemanipuleerde consument aangevochten: Adorno’s critici spreken in dit
verband liever van de interactie tussen individu en media.7 Opvallend is wel dat
de overeenkomsten tussen de (Amerikaanse)

1. Adorno, ’Résumé über Kulturindustrie’, p. 67. Zie ook: Löwenthal,Literatur und Ge-
sellschaft, p. 226.

2. Adorno, ’Das Schema der Massenkultur’, pp. 323-324.

3. Adorno, ’Résumé über Kulturindustrie’, p. 64. Dit uitgangspunt zou Kreuzer deugd moeten
doen (H. Kreuzer, ’Trivialliteratur als Forschungsproblem [...]’, in:Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte41 (1967), pp. 177 e.v.).

4. D. Martin, ’Dr Adorno’s Bag of Tricks’, in:Encounter47 (1976), nr. 4, p. 75.

5. P. Brantlinger, ’The Dialectic of Enlightenment’, in: idem,Bread & Circuses. Theories of
Mass Culture as Social Decay. Ithaca etc.: Cornell U.P., 1983, p. 242 en: Jay, ’Culture as
Manipulation’, p. 119.

6. Jay,The Dialectical Imagination, pp. 186; 297.

7. R. Dunn, ’Mass Media and Society. The Legacy of T.W. Adorno and the Frankfurt School’,
in: California Sociologist9 (1986), nr. 1/2, p. 132.
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cultuurindustrie en de Duitse nazi-propaganda in Adorno’s eigen naoorlogse werk
minder benadrukt worden: de term ’fascisme’ heeft dan plaatsgemaakt voor het
abstractere, maar nauwelijks minder verplichtende begrip ’aanpassing’.1

Een (voor)esthetische techniek waarvoor de cultuurindustrie een grote voor-
liefde heeft, is die van deidentificatie met personen,2 waarmee de kennelijk
beschamend gevonden distantie tussen kunst en leven tendentieel wordt opgehe-
ven. De onmondige consument die niet in staat is zijn eigen emoties en ervarin-
gen uit te drukken, wordt geacht zich als fan te verplaatsen in de avontuurlijke
belevenissen van een ander en leert met behulp van dit surrogaat zijn saaie leven
tot in de intiemste hoekjes net zo star en mechanisch in te richten als zijn idool.
Hierdoor raakt het individu steeds verder verwijderd van zijn spontane ’zelf’.3 In
de amusische identificatie met wat in feite zijn agressor is, hoopt het individu
even aan zijn onmenselijke isolement te ontsnappen.

Het principe van de naïeve identificatie is geen uitvinding van de cultuurindus-
trie (men denke aan Aristoteles’ catharsis-begrip) en het heeft in de geschiedenis
niet altijd zo’n eenduidig verwerpelijke rol gespeeld. De planmatige toepassing
ervan in de ’verwaltete Welt’ heeft echter tot een kwalitatieve omslag geleid: het
principe is door de cultuurindustrie zo geperverteerd geraakt, dat het volgens
Adorno in kritische zin definitief onbruikbaar is geworden. Hoewel hij dit betreurt
(de hedendaagse intellectuele plicht tot onnaïviteit en distantie lijkt helaas maar al
te veel op de bekritiseerde burgerlijke kilheid en de allergie voor kitsch kent ook
een barbaarse kant),4 weigert hij voor onze tijd de mogelijk positieve aspecten
van de identificatie te erkennen, hetgeen hem o.a. door Jauß en Schulte-Sasse
kwalijk is genomen.

Zo vindt Jauß (die met zijn concept van de esthetische distantie een zekere
verwantschap met Adorno heeft) dat deze in dit opzicht overdrijft. Weliswaar
verwerpt ook Jauß het cultuurindustriële misbruik van de identificatie, maar dat
mag zijns inziens niet tot de valse en onbewezen generalisatie leiden dat identifi-
catie altijd affirmatief is. Voor hem is er nog altijd een fundamenteel verschil
tussen de slaafse bewondering waarop de cultuurindustrie speculeert en de
vrijheid van een recipiënt zich aan een exemplarisch

1. A. Huyssen, ’Introduction to Adorno’, in:New German Critique6 (1975), p. 4; Jay,
’Culture as Manipulation’, p. 128.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 514.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 33.

4. Adorno,Minima Moralia, p. 90 en idem,Ästhetische Theorie, p. 97.
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figuur te spiegelen.1 Wie echter, zoals Adorno, de communicatief-esthetische
betekenis van bijvoorbeeld bewondering, ontroering, meelachen en -huilen
loochent, ziet uit snobisme over het hoofd welke emanciperende rol deze estheti-
sche ervaringen in de opvoeding en in de verandering van maatschappelijke
normen kunnen vervullen. Adorno gooit volgens Jauß "das Kind mit dem Bade"
weg.2

Daarnaast staat de afwijzing van de identificatie een goed begrip van haar
oorsprong en haar (volgens Jauß tamelijk constante) rol in de geschiedenis in de
weg. Zo dreigt de essentie van alle voorautonome kunst, die toch wel degelijk
kritisch en dynamisch kon zijn, zich door Adorno’s ’grandioze eenzijdigheid’ en
’rigorisme’ aan een adequate waarneming te onttrekken: "Banausen wären dann
aber auch noch Diderot und Lessing zu nennen, die als Programmatiker des
bürgerlichen Schauspiels forderten, der moderne Dramatiker müsse seinen Helden
mit uns von gleichem Schrot und Korne schildern, weil allein die Gleichheit des
Helden mit dem Zuschauer unser Mitleid zugleich mit unserer Furcht erwecken
könne".3

Deze kritiek gaat echter voorbij aan het feit dat Adorno’s bezwaren tegen de
identificatie allereerst betrekking hebben op de huidige cultuurindustrie. Welis-
waar hebben zij een zekere terugwerkende kracht (de cultuurindustrie onthult
volgens Adorno de onderdrukkende waarheid over de catharsis),4 maar zij zijn
toch in mindere mate van toepassing op eerdere, rationeel-naïevere vormen
ervan.5 Een ander bezwaar tegen Jauß is dat hij de commerciële cultuurindustrie
nog te veel als een geïsoleerd verschijnsel ziet en haar maatschappelijke betekenis
marginaliseert. Wie daarentegen de cultuurindustrie een centralere rol ziet spelen
en op zijn hoede is voor het ideologische karakter van termen als ’emancipatie’
en communicatie’, zal zich door Jauß’ woorden niet bijzonder gerustgesteld
voelen,6 zeker als men, ondanks zijn onderscheid tussen vijf soorten van identifi-
catie,7 vindt dat zijn concep-

1. H.R. Jauß,Ästhetische Erfahrung und literarische HermeneutikI (Versuche im Feld der
ästhetischen Erfahrung). München: Fink, 1977, p. 218.

2. H.R. Jauß, ’Negativität und ästhetische Erfahrung. Adornos ästhetische Theorie in der
Retrospektive’, in: Lindner en Lüdke,Materialien, pp. 146-147 en: H.R. Jauß,Kleine Apologie der
ästhetischen Erfahrung. Konstanz: Universitätsverlag, 1972, pp. 9 e.v. en 38 e.v. Zie ook: R.
Ridless,Ideology and Art. Theories of Mass Culture from Walter Benjamin to Umberto Eco. New
York etc.: Lang, 1984, p. xiii.

3. Jauß, ’Negativität und ästhetische Erfahrung’, p. 146.

4. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 129.

5. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 354. Zie ook: P. Bürger, ’Probleme der Rezeptionsfor-
schung’, in:Poetica9 (1977), p. 457 en: P.V. Zima,Literarische Ästhetik. Methoden und Modelle
der Literaturwissenschaft. Tübingen: Francke, 1991, pp. 168-172.

6. P. Bürger, ’Probleme der Rezeptionsforschung’, p. 456.

7. Jauß,Kleine Apologie der ästhetischen Erfahrung, p. 46.
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ten onvoldoende ruimte bieden een helder verschil te maken tussen een affirma-
tieve en een kritische receptie,1 of slechts de status van "lauter Leerformeln"
verdienen, "die mit denen der Kulturindustrie im Einklang stehen".2

Ook bij Schulte-Sasse vinden we een dergelijke onderschatting van de beteke-
nis van de cultuurindustrie. Zo acht hij (overigens met Marcuse) zelfs in het
tijdperk van de cultuurindustrie "eine totale Verwertbarkeit menschlicher Emotio-
nalität für Herrschaftszwecke unwahrscheinlich und unbewiesen".3 Ter ondersteu-
ning van deze argumentatie zij opgemerkt dat ook Adorno zich aan het einde van
zijn leven wat voorzichtiger over de sociaal-psychologische effecten van de
cultuurindustrie ging uitlaten.4 In het essay ’Freizeit’ geeft hij bijvoorbeeld toe
dat de verwachte totale psychologische beheersing misschien toch iets te simpel
was gedacht, toen bleek dat het Duitse publiek eerst ademloos het huwelijk van
Beatrix en Claus had gevolgd, maar naderhand toch verrassend goed in staat was
deze mediagebeurtenis te relativeren.5 Maar zelfs als men mag concluderen dat de
psyche zich tot nu toe in de praktijk hoogstens partieel en temporeel heeft
onderworpen, dan kan dit in de eeuw van de genocide nog nauwelijks een reden
tot optimisme vormen.

Schulte-Sasse wil niet ontkennen dat de cultuurindustrie misbruik maakt van de
identificatie en inderdaad vaak het door Horkheimer en Adorno beschreven effect
heeft, maar hij ziet toch ook enkele positieve hedendaagse toepassingen ervan.6

Ook hij verwijt (met behulp van N. Holland) de kritische esthetica eenzijdigheid,
omdat daarin alleen aandacht geschonken zou

1. P. Johnson, ’An Aesthetics of Negativity / An Aesthetics of Reception. Jauss’ Dispute with
Adorno’, in: New German Critique42 (1987), p. 68.

2. Zima,Literarische Ästhetik, p. 171.

3. J. Schulte-Sasse, ’Gebrauchswert der Literatur. Eine Kritik der ästhetischen Kategorien
"Identifikation" und "Reflexivität", vor allem in Hinblick auf Adorno’, in: Ch. Bürger et al. (red.),
Zur Dichotomisierung von hoher und niederer Literatur. Frankfurt: Suhrkamp, 1982, p. 81. Zie
ook: D. Gartman, ’Culture as Class Symbolization or Mass Reification? [...]’, in:American
Journal of Sociology97 (1991), nr. 2, p. 440. Zie ook: P. Glotz, ’Massenkultur, Literatur und
Gesellschaft [...]’, in:Bertelsmann Briefe60 (1968), p. 26, die hierbij naar Ludwig Marcuse
verwijst.

4. Zie bijvoorbeeld: Adorno, ’Leichte Musik’, p. 45; Th.W. Adorno, ’Prolog zum Fernsehen’,
in: idem, Eingriffe. Neun kritische Modelle. Frankfurt: Suhrkamp, 1963, 1964, pp. 70-71; B.
Heinlein, ’Massenkultur’ in der Kritischen Theorie. Erlangen: Palm & Enke, 1985, p. 127.

5. Th.W. Adorno, ’Freizeit’, in: idem,Gesammelte Schriften10-2. Frankfurt: Suhrkamp, 1977,
p. 654. Zie ook: Huyssen, ’Introduction to Adorno’, pp. 9-10.

6. Vergelijk: Ph. Slater, ’The Aesthetic Theory of the Frankfurt School’ (1974), in: P. Davison
et al. (red.),Literary Taste, Culture and Mass CommunicationI (Culture and Mass Culture).
Cambridge etc.: Chadwyck-Healey etc., 1978, p. 322.
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worden aan de vervreemding alsmaatschappelijkverschijnsel. Adorno zou
bijvoorbeeld geen rekening hebben gehouden met de uiterst waardevolle leerfunc-
tie die een traditionele, op identificatie gerichte literatuur voor de opheffing van
psychische vervreemding kan hebben.1 Door middel van esthetische identificatie
kan de verkrampte psyche zich ontspannen en haar pantser afbreken. Dat zelfs de
produkten van de cultuurindustrie hierbij van nut kunnen zijn, blijkt volgens
Schulte-Sasse bijvoorbeeld uit de zogenaamde ’Soap Opera Therapy’ van Kilguss,
waarin sentimentele televisieseries worden gebruikt om het gesprek tussen
therapeut en patiënt op gang te brengen.2

Hierboven zagen we al hoe Adorno over de sociale functie van de ontspanning
dacht: Schulte-Sasse’s opmerking dat de kritische theorie onvoldoende oog heeft
voor de psychische aspecten van de vervreemding lijkt daarom misplaatst.
Adorno’s kritiek baseert zich zelfs in niet onbelangrijke mate op begrippen uit de
psychoanalyse.3 Ook volgens hem knoopt de cultuurindustrie - zoals overigens
alle kunst - aan bij het onbewuste, maar verstart dit door de weigering het bewust
te maken:4 daarvoor zou namelijk de tot elke prijs vermeden inspanning nodig
zijn. Het betreft hier, om met Löwenthal te spreken, ’psychoanalysis in reverse’.5

Maar Adorno heeft ook bezwaren tegen de psychoanalyse in het algemeen.6 Zo
zou zij met haar ’Realitätsprinzip’ aanpassing en integratie (begrippen die bij
Schulte-Sasse positief geconnoteerd worden) tot nastrevenswaardige doelen
verheffen en zou zij de kunst haar autonomie ontzeggen door het kunstwerk te
reduceren tot een "Leinwand für allerhand psychologische Projektionen".7

Schulte-Sasse’s apologie van de identificatie ontkracht dus niet bij voorbaat de
Frankfurter veroordeling ervan.

1. Schulte-Sasse, ’Gebrauchswert der Literatur’, p. 88; zie ook: Jauß, ’Negativität und
ästhetische Erfahrung’, p. 145.

2. Schulte-Sasse, ’Gebrauchswert der Literatur’, p. 97.

3. Zie: Jay, The Dialectical Imagination, R. Dunn, ’Mass Media and Society’, p. 125;
Heinlein, ’Massenkultur’ in der Kritischen Theorie, pp. 93 e.v. en: W. Bonß, ’Psychoanalyse als
Wissenschaft und Kritik. Zur Freudrezeption der Kritischen Theorie’, in: Bonß en Honneth,Sozial-
forschung als Kritik, pp. 367 e.v.

4. Adorno, ’Prolog zum Fernsehen’, pp. 78-79.

5. C. Offermans, ’(N)iemand ontkomt. Literatuur, massacultuur, Verlichting’, in: idem,
Niemand ontkomt. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Verlichting. Amsterdam: Bezige Bij,
1988, p. 271; A. Huyssen, ’Adorno in Reverse: From Hollywood to Richard Wagner’ (1983), in:
idem: After the Great Divide. Modernism, Mass Culture, Postmodernism. Houndsmill etc.:
Macmillan, 1986, p. 22.

6. Zie bijvoorbeeld: Th.W. Adorno, ’Die revidierte Psychoanalyse’, in: Horkheimer en
Adorno, Sociologica, pp. 94-112 en: P.V. Zima,L’école de Francfort. Dialectique de la particula-
rité. Parijs: Citoyens, 1974, pp. 155-175.

7. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 396.
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Uiteindelijk gaat het hier om de vraag of er binnen de huidige verhoudingen
nog wel sprake kan zijn van authentieke (esthetische) ervaring. Jauß en Schulte-
Sasse menen van wel; Adorno laat zich hier in zijn reflectie op het verval van het
subject aanmerkelijk somberder over uit: "Das Mark der Erfahrung ist ausge-
saugt"1 en hij verklaart dit uit de verontwikkelde arbeidsdeling.2 Mede dankzij de
cultuurindustrie heeft de ervaring inmiddels plaatsgemaakt voor het cliché, het
oordeel voor de stereotypie en de kennis voor het ’weetje’. Het fictionele karakter
en de bedwelmende functie van de produkten van de cultuurindustrie staan naar
zijn inschatting elkewerkelijke ervaring (dat wil zeggen: ervaring die tot inzicht
en bewustzijn voert) grondig in de weg: "Erlebnisse sind kein Als ob".3

Ook de idee dat de (esthetische) ervaring iets ’onmiddellijks’ zou zijn, moet
het hierbij ontgelden. Adorno heeft in dit verband niet alleen het commerciële
dogma van de naïviteit op het oog, maar ook het engagement, dat "will, daß die
Kunst unmittelbar zu den Menschen spreche, als ließe sich in einer Welt univer-
saler Vermittlung das Unmittelbare unmittelbar realisieren".4 Een gelijksoortige
denkfout signaleert hij overigens ook bij de ’officiële kunstreligie’ van esthetici
die menen dat het kunstwerk direct en puur ’vanuit zichzelf’ begrepen kan
worden en daarbij de betekenis van kennis, herinnering en reflectie willen
uitschakelen.5

Daarmee is impliciet al aangegeven dat Adorno uiteindelijk toch nog wel
mogelijkheden ziet voor een authentieke (omgang met) kunst. Hij neemt echter
afstand van elk naïef-irrationeel subjectivisme: rationele kritiek is voor hem een
essentieel onderdeel van de esthetische ervaring: "Künstlerische Erfahrung
erheischt demgemäß erkennendes, nicht affektives Verhalten zu den Werken".6 In
de volgende paragraaf zal deze esthetica nader aan de orde worden gesteld.

Eerder merkte ik al op dat Adorno weigert de ’schuld’ van het verval van het
subject en daarmee van het succes van de cultuurindustrie bij het publiek, de
massa’s te leggen; zijn standpunt wijkt in dit opzicht zelfs opvallend af van dat
van veel van de in het vorige hoofdstuk aangehaalde intellectuelen. Hij

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 54.

2. P. Bürger,Theorie der Avantgarde [...]. Frankfurt: Suhrkamp, 1974, 19824, p. 43.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 364.

4. Th.W. Adorno, ’Der Artist als Statthalter’ (1953), in: idem,Noten zur Literatur [I].
Frankfurt: Suhrkamp, 1981, p. 120.

5. Adorno,Minima Moralia, p. 229. Vergelijk: Johnson, ’An Aesthetics of Negativity’, p. 59.

6. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 528. Zie ook: J.F. Crane en F.B. Dasilva, ’Adorno’s
Culture Industry and Esthetic Theory’, in:Free Inquiry in Creative Sociology11 (1983), nr. 1, p.
102 en: Offermans,Materialistiese literatuurteorie, p. 203.
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verzet zich dan ook tegen de platonisch-christelijke opvatting van de traditionele
cultuurkritiek, die de behoefte aan de produkten van de cultuurindustrie wijt aan
de immorele en vulgaire hang van ’de massa’ (een kwantitatieve term, die
volgens Adorno niets verklaart) naar geesteloos materialisme en ongeremde
zinnelijkheid. Zijn bezwaar tegen de cultuurindustrie was nu juist dat deze de
mensen het echte, Dionysische genot onthoudt: "Wir kritisieren die Massenkultur
nicht deshalb, weil sie den Menschen zuviel gibt oder ihr Leben zu sicher macht -
das überlassen wir der lutherischen Theologie -, sondern weil sie dazu hilft, daß
die Menschen zu wenig und zu Schlechtes bekommen, daß ganze Schichten
drinnen und draußen in furchtbarem Elend leben, daß die Menschen sich mit dem
Unrecht abfinden, daß sie die Welt in einem Zustand festhält, bei dem man
einerseits gigantischen Katastrophen, andererseits die Verschwörung abgefeimter
Eliten zu einem dubiosen Friedenszustand zu gewärtigen hat".1 Ook heeft hij (met
o.a. Wedekind) veel bewondering voor het lichamelijke vakmanschap uit het
circus, van ruiters, acrobaten en ook van clowns als Chaplin en de Marx Brot-
hers.2 De algemene klacht over het smaakverval vindt hij maar muf, sentimenteel
en ideologisch: "Der Herrschaft paßte es ins Konzept, wenn das, was sie aus den
Massen gemacht hat und wozu sie die Massen drillt, aufs Schuldkonto der
Massen verbucht würde".3 Het publiek is zijns inziens eerder slachtoffer dan
dader en zijn domheid moet niet opgevat worden als een zedelijke en/of aangebo-
ren tekortkoming, maar als een maatschappelijk geproduceerd gebrek.

Men kan vervolgens de schuld gaan zoeken bij de producenten van de cultuur-
industrie, die in hun zucht naar winst zouden samenzweren tegen het publiek.
Maar ook zo’n verklaring moet - niet alleen wegens verregaande onwaarschijn-
lijkheid - uiteindelijk verworpen worden: er is niet zozeer sprake van kwade opzet
of incompetentie, maar van een "objektive Ungeist",4 waarvan ook de producent
het slachtoffer is. Met het verval van het vrije subject gaat immers ook het
concept van de individuele schuld en de (kwade) wil verloren en wie nu nog de
persoonlijke schuldvraag stelt,5 is op zoek naar een zondebok: "die Verschiebung
objektiver Funktions- und Schuldzusammenhänge auf Personen ist selbst ein
Stück der herrschenden Ideologie".6

1. Horkheimer met instemming geciteerd in: Adorno, ’Aldous Huxley und die Utopie’, pp.
130-131.

2. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 128.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 356.

4. Adorno, ’Prolog zum Fernsehen’, p. 97.

5. Zoals Münzberg,Rezeptivität und Spontaneität, p. 63.

6. Adorno, ’Kultur und Verwaltung’, p. 58.
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Ook deze ’objektive Ungeist’ vindt zijn oorsprong in de scheiding van hoofd-
en handarbeid, die als een ’erfzonde’ ons aller leven bepaalt en daaraan kunnen
goede bedoelingen alleen geen einde maken. Men mag daarom niet de (naïef
Verlichte) illusie koesteren dat deze kloof, die eveneens de basis vormt van de
dichotomie in de literatuur, zich door een verzoenende, minder elitaire opstelling
van bijvoorbeeld de kunstenaars zou laten dichten. Een dergelijke gedachte
overschat de subjectieve macht van de kunstenaar schromelijk, o.a. omdat "ein
richtiges Bewußtsein in einer falschen Welt nicht möglich ist".1 Bovendien: "Die
Spannung zwischen zünftlerisch verkapselter Kunst einerseits und andererseits
einer Gebrauchskunst [...] ist innerkünstlerisch nicht zu lösen und durch die
Verhältnisse gesetzt, in denen wir leben".2 In werkelijkheid zijn zulke pogingen
tot verzoening zelfs uiterst contraproduktief, omdat men daarmee net als de
cultuurindustrie het publiek probeert te beïnvloeden, te manipuleren en dus te
desubjectiveren.

De oplossing ligt dus niet in een culturele ’falsche Aufhebung’ van maatschap-
pelijke tegenstellingen, daar dit op dit moment nog zonder meer in het voordeel
van de regressieve tendensen zou uitvallen. Ten aanzien van de kunst lijkt de
radicale verzelfstandiging van de geest en zijn produkten de enig mogelijke
oplossing voor het dichotomieprobleem te bieden. In de volgende paragraaf zal
uiteengezet worden hoe Adorno deze paradox motiveert.

3. Authentieke kunst.

De autonomie van de kunst.

Voor een rationeel en historisch reëel antwoord op de (dreigende) almacht van
de instrumentele Rede grijpt Adorno terug op het autonome kunstbegrip uit de
idealistische traditie, waarvan de oorsprong in de Verlichting ligt. Het moment
waarop Moritz, Kant en hun erfgenamen het schone en/of het (hoge) kunstwerk
definieerden door zijn autonomie en zelfs superioriteit ten opzichte van het
(zinnelijk en moreel) nuttige, de (menselijke en maatschappelijke) natuur en de
bestaande werkelijkheid in het algemeen, viel niet toevallig samen met de
kristallisatie van het burgerlijke subject, dat zijn angst

1. Th.W. Adorno, ’Typen musikalischen Verhaltens’, in: idem,Einleitung in die Musiksozio-
logie, p. 33. Een kritische bespreking van dit artikel biedt: J. Broeckx, ’Ästhetische und soziologi-
sche Implikationen in Adornos "Typen musikalischen Verhaltens"’, in:Studia Philosophica
Gandensia9 (1971), pp. 73-89. Zie ook: Adorno,Minima Moralia, p. 42.

2. Adorno, ’Warum ist die neue Kunst so schwer verständlich?’, p. 830.
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voor de natuur begon te overwinnen. De idee van het kunstwerk als een zelf-
standig verschijnsel, als een ’für sich Seiendes’, dat zich bevrijdt van zijn
traditionele, horatiaanse plichten kan in het dialectische Verlichtingsconcept
worden opgevat als een progressief moment, als een tegenwicht tegen de vermin-
kingen van het primaat van de ruilwaarde. Adorno omschrijft (waardevolle) kunst
dan ook als "der Versuch, jene abgespaltenen Elemente der Wahrheit dem
Gedächtnis zu bewahren und weiterzutreiben, die der steigenden Naturbeherr-
schung, eben der Verwissenschaftlichung und Technisierung der Welt, die Realität
überließen".1 Vanuit dit perspectief krijgt schijnbaar wereldvreemde kunst een
belangrijke, kritische betekenis: het zuivere kunstwerk zou door zijn principiële
nutteloosheid en zijn afkeer van de geboden van het burgerlijke winstbejag wel
eens humaner kunnen zijn dan al die zogenaamd dienstbare produkten, wier
onderdanigheid aan ’de mensen’ immers grotendeels zo niet totaal op bedrog
bleek te berusten. In de context van het ’beschadigde leven’ kan de onafhan-
kelijke schoonheid van het zuivere kunstwerk opgevat worden als een vooraf-
spiegeling van het paradijs: men kan met Stendhal de (hoge) kunst definiëren als
een ’promesse du bonheur’.

Om deze kritische potentie verdedigt Adorno de autonome kunst (veelal
kortweg ’kunst’ genoemd) met al zijn kracht tegen de expansiedrang van het
instrumentele denken, dat (uiteraard) lang niet altijd bereid is de historisch
gegroeide grenzen en (minimale) privileges van het reservaat van de zuivere kunst
te respecteren. Hij richt zich daarbij o.a. tegen de volgende vier regressieve visies
op kunst en cultuur.

1. Hierboven ging ik al uitgebreid in op zijn bezwaren tegen decultuurin-
dustrie. Ter aanvulling kan nog worden opgemerkt dat de hoop die Adorno in de
kunst stelt, het hem mogelijk maakt zich te verweren tegen de meestal zo
onverbiddelijk lijkende ’objektive Ungeist’. Aan het bestaan van het zeer beschei-
den alternatief van de autonome kunst ontleent Adorno het recht Benjamin te
verwijten dat deze zich wel erg gemakkelijk neerlegt bij de vestiging van het
gezag van de ruilwaarde in de kunst: Benjamins opmerking dat de auratische
’cultuswaarde’ van het kunstwerk historisch achterhaald zou zijn door de zoge-
naamde ’tentoonstellingswaarde’ ervan (die met name door

1. Adorno, ’Das Altern der Neuen Musik’, p. 134.
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de cultuurindustrie wordt geëxploiteerd),1 vat Adorno dan ook op als een voor-
beeld van onderwerping aan en identificatie met de status quo.2

2. Adorno verzet zich niet alleen tegen de commerciële cultuurindustrie, maar
ook tegen het (sociale) realisme en het goedbedoeldeengagementvan schrijvers
als Sartre en Brecht. Ondanks (of juist dankzij) de verwantschap die Adorno met
hen voelt, bestrijdt hij o.a. in zijn essay ’Engagement’ uit 19663 hun alternatieven
voor de affirmatieve cultuur en wel op grond van de volgende bezwaren:

De achterliggende idee van het engagement is dat kunst direct dienstbaar moet
zijn aan de politiek. Daarmee dreigt zij weer heteronoom te worden en kan zij op
een lijn gesteld worden met de cultuurindustrie. In plaats van dat men nu geniet
van de historisch verworven onafhankelijkheid van kunst, wil men - vanuit een
vreemde angst voor vrijheid en genot - haar weer onderwerpen aan een niet-artis-
tiek nut. In Adorno’s ogen is dit een terugdraaien, een herroepen van een van de
weinige goede momenten uit de geschiedenis van de Verlichting.

Net als de cultuurindustrie maakt het engagement zich, zij het ongewild en
zelfs waar het tegendeel beoogd wordt, schuldig aan de fetisjering van de
bestaande orde, zeker als het een realisme aanhangt dat meent dat de authenticiteit
van een kunstwerk steekt in de ’fotografische’ weergave van de feitelijke,
uiterlijke werkelijkheid.4 Binnen Adorno’s kunstbegrip is de idee van een realisti-
sche kunst evenwel een contradictio in terminis: kunst kenmerkt zich nu eenmaal
per definitie door stilering: "Auf dem realistischen Theater ist es bereits unstim-
mig, daß die Menschen, ehe sie nur den Mund öffnen, so genau wissen, was sie
sagen wollen".5 Realisme is echter niet alleen onmogelijk, maar ook onwenselijk,
omdat het het verschil tussen kunst en werkelijkheid probeert te negeren. En daar
dit eerder ten koste van de kunst dan van de werkelijkheid gaat, zal duidelijk zijn
dat dit voor Adorno de slechtst denkbare oplossing voor het probleem van de
regressie is. Het feit dat hij vasthoudt aan dit verschil wil overigens niet zeggen
dat hij meent dat

1. W. Benjamin, ’Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit’ (1936),
in: idem, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt: Suhrkamp,
1963, 1977, p. 18.

2. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 73; 460; zie ook: Ridless,Ideology and Art, p. 106. Zie
voor een kritische bespreking van Adorno’s commentaar op Benjamins aura-begrip: L. Wawrzyn,
Walter Benjamins Kunsttheorie. Kritik einer Rezeption. Darmstadt etc.: Luchterhand, 1973, pp. 67-
77.

3. Th.W. Adorno, ’Engagement’, in: idem,Noten zur Literatur[III], pp. 409-430.

4. Vergelijk Lukács’ naturalisme-kritiek.

5. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 370.
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de kunst zich volledig kan ontdoen van de (stoffelijke) werkelijkheid en nooit
meer dan fictie kan zijn: de sporen van de werkelijkheid, die met name in de
schilderkunst en de literatuur onuitwisbaar zijn, vormen evenwel "das unabdingbar
Nichtkünstlerische an der Kunst".1

Een tweede dienst aan de status quo bewijst het engagement als het een zo
groot mogelijk publiek wil bereiken: dit leidt vrijwel automatisch tot artistiek
conservatisme: "Engagement wird unvermeidlich heute zur ästhetischen Konzes-
sion".2 Zo vindt Adorno de intriges van Sartre’s ideeëndrama’s maar traditioneel,
waarmee zijn werk achterblijft bij de ontwikkeling van de esthetische vormen.
Pogingen om binnen de huidige verhoudingen een esthetisch progressieve kunst
een massabasis te verschaffen, zijn eigenlijk a priori vruchteloos, omdat kunst
daardoor gedwongen wordt een compromis met de praktijk van de cultuurindus-
trie te sluiten.

Het engagement heeft daarnaast ook autoritaire trekken. De heteronome
pretentie (er moet een boodschap, een inhoud overgebracht worden) houdt een
neiging tot eenduidigheid in, waardoor het gevaar bestaat dat het kunstwerk
verwordt tot triviale voorlichting of zelfs, ondanks alle talent, afglijdt naar
propaganda (zoals in het socialistisch realisme en sommige stukken van Brecht).
Dit valt alleen te voorkomen als de kunst zich (zoals bij Joyce) concentreert op
dat wat zich niet discursief in een boodschap laat vangen en zij haar (romanti-
sche) ’Rätselcharakter’ trouw blijft: "Kunstwerke, die der Betrachtung und dem
Gedanken ohne Rest aufgehen, sind keine".3

Bovendien gaat het engagement uit van een fundamentele misvatting over het
praktische effect van het kunstwerk op de recipiënt. Kunst - ook de autonoomste -
heeft weliswaar een zekere invloed op het bewustzijn, maar deze verloopt uiterst
complex en de omvang ervan mag niet overschat worden. De politieke gevolgen
van kunst worden waarschijnlijk meer door de historische en institutionele context
dan door de concrete kunstwerken zelf bepaald. Wie echter het publiek opzettelijk
wil beïnvloeden, moet zich wel inlaten met manipulatie en demagogie. En daarbij
is men onvermijdelijk weer aangewezen op (cultuurindustriële) reclametechnieken,
die het publiek alleen nog maar meer tot een object reduceren.

Tot slot vergeet het engagement dat de bewuste intenties van de kunstenaar
over het algemeen irrelevant zijn voor het esthetische gehalte van kunst

1. Adorno, ’Engagement’, p. 411. Vergelijk J. Mukarˇovský, ’De kunst als semiotisch feit’
(1934), in: W.J.M. Bronzwaer et al. (red.),Tekstboek algemene literatuurwetenschap [...]. Baarn:
Ambo, 1977, p. 92.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 159.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 184. Zie ook: H.-M. Lohmann, ’Adornos Ästhetik’, in: W.
van Reijen,Adorno zur Einführung. Hamburg: Junius, 1987, p. 92 en natuurlijk Kants esthetische
idee.
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en dat zij in geen geval de authenticiteit ervan ten goede komen: het gehalte van
een kunstwerk bestaat volgens Adorno vermoedelijk nooit uit wat er aan geest
’ingepompt’ is - integendeel. Hij verwijst hierbij naar Leibniz’ monadebegrip:
kunstwerken representeren de sociale werkelijkheid onbewust en begripsloos.
Tevens verzet hij zich hiermee tegen de door Schiller gevestigde en nog steeds
werkzame traditie, die de (literaire) kunst met intenties heeft overladen. Daaren-
tegen heeft het niet-geëngageerde werk van Kafka, Beckett, Schönberg en Webern
een effect in vergelijking waarmee dat van het opzettelijke engagement kinderspel
is: zij zijn namelijk in staat de angst op te wekken, waarover het existentialisme
slechts praat. In zekere zin is hun moderne kunst dan ook realistischer dat wat
zichzelf als zodanig afficheert: "Neue Kunst ist so abstrakt, wie die Beziehungen
der Menschen in Wahrheit es geworden sind".1

3. Adorno bekritiseert niet alleen de heteronome produktie, maar ook de
zogenaamde ’banausische’ receptie. Met de sociologisch overigens wel zeer vage
categorieBanause(die zoveel als ’bekrompen (klein)burger’ en ’cultuurbarbaar’
betekent) wordt gedoeld op het soort mensen dat ’gebruik’ maakt van kunst.
Hetgeen eveneens duidt op een heteronoom, niet zuiver-esthetisch idee over kunst.
Ook hier grijpt Adorno terug op deKritik der Urteilskraft, waarin het esthetische
oordeel over een object losgemaakt werd van de begeerlijkheid of het nut ervan.

Barbaars is natuurlijk in de eerste plaats de geregredieerde consumptiehouding
die de cultuurindustrie oproept: de ’Unterhaltungshörer’ bekommert zich niet in
het minst om de esthetische waarheid van een kunstwerk, omdat hij de waarde
ervan meet aan de mate waarin dat suggereert de (valse) behoefte aan ontspan-
ning en identificatie te bevredigen. Dit geldt mutatis mutandis tevens voor de
geëngageerd-realistische receptie, waarin vooral op de conceptuele ’inhoud’ van
het werk wordt gelet: "Wird aufklärerische Gesinnung stracks auf die Kunst
übertragen, so resultiert [eine] banausische Nüchternheit’.2

Het autonome kunstwerk is geenszins immuun voor deze banausie: de cul-
tuurbarbaar kan zelfs uiterst gecultiveerd en verfijnd zijn in de keuze van zijn
zondagse genoegen: wie kunst als een hogere en edelere (want geestelijke) vorm
van genot ziet, wordt eveneens bekrompenheid verweten, vooral als dit gepaard
gaat met een conservatieve smaak. De barbaars-burgerlijke smaak van de ’Bil-
dungskonsument’ kenmerkt zich kortom door het feit dat ook de

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 53. Zie voor een belangrijke poging het veelduidige begrip
’realisme’ systematisch en historisch te beschrijven: R. Jakobson, ’Over het realisme in de kunst’
(1921), in: W. Sjklowskij et al.,Russies formalisme. Nijmegen: SUN, 1982, pp. 33-44.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 87.
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kunst wordt beschouwd als iets ruil- en bruikbaars, als een ’geestelijk bezit’, als
iets waar je iets aan ’hebt’ en/of waar je iets ’voor kunt kopen’.

Toch kan de cultuurbarbarij niet geheel op het conto van het halfbeschaafde
publiek geschreven worden: "Etwas in der Kunst kommt ihm entgegen",1 zoals
we verderop nog zullen zien.

4. Een laatste voorbeeld van een heteronome en dus verwerpelijke benadering
van kunst betreft depositivistische kunstwetenschapvan o.a. Silbermann,2 die
volgens Adorno de essentie van kunst miskent door de (klassieke) idee van haar
objectiviteit en waarheid op te vatten als een mythisch-animistisch, irrationeel
residu dat moet wijken voor de Verlichting.3 Voor Adorno gaat het bij kunst
uiteindelijk om de (filosofische) vraag naar de objectieve waarheid (het waar-
heidsgehalte) van het kunstwerk, die aan het licht komt door interpretatie,
commentaar en kritiek. Deze vraag is echter taboe voor het empirisme, dat in het
kunstwerk hoogstens een verzameling stimuli ziet en de interpretatie en de
beoordeling van het werk vervangt door de registratie van zijn (meetbare) effecten
op de recipiënt. Deze (karikatuur van de)4 wetenschappelijke benadering staat wel
op zeer gespannen voet met wat volgens Adorno het wezen van de kunst is:
"Kultur ist der Zustand, welcher Versuche, ihn zu messen, ausschließt".5

Door vast te houden aan de ’ouderwetse’ idee van objectiviteit hoopt Adorno
het weerloze kunstwerk in bescherming te kunnen nemen tegen categorieën als
vrijetijdsbesteding en ontspanning: hij verwijt het empirisme dan ook de kunst net
zo min serieus te nemen als "der müde Geschäftsmann, der sich von ihr massie-
ren läßt".6 Het ’domme’, utilitaristische onderzoek naar het concrete gebruik en
de functie van de kunst komt hem zeer aanmatigend voor, omdat er nu eenmaal
geen instrumenteel-rationeel argument gegeven kan worden voor de nutteloosheid
van de autonome kunst. Wie bovendien de functie (dat wil zeggen: het bestaans-
recht) van kunst empirisch

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 17.

2. A. Silbermann, ’Kunst’, in: König,Soziologie, pp. 164-174.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 395.

4. Silbermann, ’Literaturphilosophie, soziologische Literaturästhetik oder Literatursoziologie’,
p. 142. De slechte persoonlijke ervaringen van Adorno met het empirische onderzoek tijdens zijn
aanstelling bij het Amerikaanse Princeton Radio Research Project zijn mede debet aan dit
intellectuele conflict (Zie: D.E. Morrison, ’Kultur and Culture: The Case of Theodor W. Adorno
and Paul F. Lazarsfeld’, in:Social Research45 (1978), pp. 331-355).

5. Th.W. Adorno, ’Thesen zur Kunstsoziologie’, in: idem,Ohne Leitbild, p. 101. Dit debat is
in de literatuurwetenschap nog steeds niet uitgewoed, zoals moge blijken uit: D. Fokkema en E.
Ibsch,Literatuurwetenschap & Cultuuroverdracht. Muiderberg: Coutinho, 1992.

6. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 394. Zie ook: Grenz, ’Grundzüge der Ästhetik Adornos’, p.
208.
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probeert te controleren, legt a priori het accent op haar consumeerbaarheid. En
ook daarmee worden de conformistische uitgangspunten van de cultuurindustrie
gevaarlijk dicht genaderd. Ook hier toont Adorno zich dus een compromisloos
kampioen van de autonome kunst.

Beperkingen van de autonomie.

Dit alles betekent nog niet dat Adorno geen oog heeft voor de tekortkomingen
van de idealistische esthetica: hij realiseert zich terdege dat een werkelijk
consequent esthetisme evenmin tot waarheid leidt: "Wird [die Kunst] strikt
ästhetisch wahrgenommen, so wird sie ästhetisch nicht recht wahrgenommen".1

Een kunst die alle betrekkingen met de - overigens steeds zinlozere - werkelijk-
heid zou weten te verbreken, wordt steriel of decoratief en ondermijnt de plicht
haar serieus te nemen: de keerzijde van de absolute vrijheid van de kunst is dat
zij alleen maar fictie en loos spel wordt. Dit ten koste van haar authenticiteit.

Daarnaast kan niet ontkend worden dat ook het autonome kunstwerk een
onkritisch, affirmatief moment heeft - dit ligt al besloten in het feit dat het deel
uitmaakt van de (onware) werkelijkheid en daarmee de (valse?)2 suggestie wekt,
dat toch niet alles in deze wereld ondergeschikt hoeft te zijn aan het ruilprincipe.
In zekere zin vormt de autonome kunst zelfs een stabiliserende factor in de status
quo, zoals Marcuse al in zijn bekende essay ’Über den affirmativen Charakter der
Kultur’ (1937) opmerkte. Niet alleen het vermaak van de lage cultuurindustrie,
maar ook de zuivere schoonheid van de hoge kunst is gaan functioneren als een
leugenachtige roes, een vlucht uit, een schijn van troost voor de hel van de
werkelijkheid. In deze samenhang is het dan ook barbaars na Auschwitz nog
lyriek te schrijven of zich zonder voorbehoud aan het natuurschone over te geven,
want: "Noch der Baum, der blüht, lügt in dem Augenblick, in welchem man sein
Blühen ohne den Schatten des Entsetzens wahrnimmt".3 Autonome kunst is dus
tot op zekere hoogte net zo ideologisch als haar heteronome tegenvoeter(s), ook al
omdat de autonomie-opvatting inmiddels met een elitair narcisme versmolten is
geraakt. Bovendien blijkt bijvoorbeeld uit de hedendaagse reclame dat ook

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 17.

2. Dit probleem vormt volgens Salman de aporie van Adorno: "dat de kritiek gedacht wordt,
terwijl ze niet is" (Salman, ’Lukács, Adorno en de machteloze kritiek’, p. 281).

3. Adorno, Minima Moralia, p. 21. Vergelijk Brecht: "Was sind das für Zeiten, wo / Ein
Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist / Weil es ein Schweigen über so viele Untaten
einschließt!" (B. Brecht, ’An die Nachgeborenen’, in: idem,Gesammelte Gedichte2. Frankfurt:
Suhrkamp, 1976, p. 723).
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het zuiver schone een consumptieartikel is geworden: de kritiek op de cultuurin-
dustrie heeft daarom ook gevolgen voor de hoge kunst.

Adorno’s bezwaren treffen met name de ’onnozel-leugenachtige gewichtigheid’
van de burgerlijke, ’officiële’ cultuur, die met behulp van de formele zuiver-
heidsideologie en haar behoefte aan ’niveau’, ’verzorgdheid’ en ’duurzaamheid’
de kunstwerken historisch en maatschappelijk probeert te neutraliseren. Dit levert
zo’n klassiek-conformistische praktijk op, dat hij verzucht "daß unterdessen der
Kultur mehr Ehre antut, wer auf sie verzichtet und bei ihren Festivals nicht mit-
spielt, als wer durch ihren Nürnberger Trichter sich abspeisen läßt".1 Het experi-
ment - de laatste dialoog met de macht - wordt gewantrouwd of wordt, als
specialistenhobby die er nu eenmaal bij schijnt te horen, pas nadat het met succes
de toets van ’de geschiedenis’ heeft doorstaan, een hoekje in het repertoire
gegund. Boven deze monumentale kunstopvatting prefereert Adorno het kortston-
dige vuurwerk van de moderne kunst, die zich maar al te zeer en heus niet altijd
pijnlijk bewust is van haar vluchtigheid en haar banden met de mode van vandaag
of morgen.

De kern van het probleem ligt in het feit dat de autonomie-opvatting er
onherroepelijk toe moest leiden dat zij de hoge kunst ging fetisjeren en daarmee
(ondanks haar rationele oorsprong) een irrationele, onware tendens in zich opnam.
Hoge kunst werd tot absolute ’waarde’: zij behoefde niet langer een externe
legitimatie en daarmee werd het gevaar van verblinding en/of regressie in de loop
van haar ontwikkeling allengs groter.2

Deze kwestie raakt aan Adorno’s bezwaren tegen de zelfgenoegzaamheid van
de conservatieve cultuurcritici die niet in staat of bereid zijn rationeel na te
denken over de historische beperkingen van de autonomie-idee. Het ontzag dat
hoge kunst bij deze intellectuelen afdwingt, beweegt zich - bijvoorbeeld in het
concept van de contemplatie - terug naar een van haar historische wortels, de
bijgelovige aanbidding van de magische fetisj. Dit klinkt ook door in de idee dat
de kunst de laatste tover in een onttoverde wereld is. Een en ander werd hierbo-
ven al in verband gebracht met de burgerlijke verering van geld, bezit en succes.
Door deze (dialectische) relatie tussen de burgerlijke trivialiteit en de esthetische
cultus wordt het belang van de autonome kunst voor de humaniteit ernstig
gerelativeerd. Zo kon het wel eens zo zijn dat ook het autonome kunstwerk zijn
goede naam (zijn ’succes’) voor een wezenlijk deel te danken heeft aan zijn
archaïsch getinte verdinglijking tot

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 362.

2. Jay, ’Culture as Manipulation’, p. 113.
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(koopbare) fetisj, waardoor zijn artistieke waarde verward kan worden met zijn
maatschappelijke prestige.1

Dit functionele, kunstvijandige aspect van elk kunstwerk - dat niet alleen het
gevolg is van banausisch misbruik, maar dat de kunst inherent is - wordt terecht
blootgelegd en bekritiseerd door de positivistische kunstwetenschap, die in zekere
zin haar slechte geweten vormt: "Vom Positivismus wird an das dialektische
Moment erinnert, daß kein Kunstwerk je rein ist".2

De fetisjering van de kunst kan tevens gekoppeld worden aan de in de
burgerlijke cultuur gangbare hypostase van de geest en het daarmee samenhangen-
de ascetisme, dat kenmerkend is voor de intellectuele positie. Ook hier weigert
Adorno zich kritiekloos neer te leggen bij de culturele traditie die de ’zuivere
geest’ verheft boven de natuur, de materie en het lichaam. Hoewel deze dichoto-
mie tussen geest en materie voor met name de intellectueel onontkoombaar is, is
zij niet vanzelfsprekend, natuurlijk of waar. Zij is zelfs uitdrukkelijk ideologisch,
want "gerade vermöge der Illusion der Reinheit [...] läßt [der Intellektuelle] die
Welt nicht draußen, sondern noch im Innersten seiner Gedanken triumphieren".3

Het respect voor de menselijke geest en zijn produkten heeft in het idealisme
welhaast bijgelovige vormen aangenomen: ’cultuur’ werd daarin gezien als het
panacee tegen alle maatschappelijke kwalen. Zo achtten Schiller en Hegel buiten
de geest weinig hun aandacht waard, waardoor de bij Kant nog positieve catego-
rie van het natuurschone uit het zicht kon verdwijnen. Ook de moderne kunsttheo-
rie (bijvoorbeeld bij Kandinsky en Ortega y Gasset) lijdt als reactie op het
sensualisme, de kitsch en/of het realisme hier en daar aan deze ideologie van de
geest, waardoor een zekere blindheid kon blijven bestaan voor het onloochenbare
feit dat elk geestesprodukt, hoe onthecht dan ook, een zinnelijk-materieel moment
heeft - een feit dat mede met het oog op de fetisjering van het kunstwerk tot
koopwaar niet als secundair mag worden afgedaan.

In het voorgaande kwam al aan de orde dat het verschil tussen de lage
cultuurindustrie en de hoge, autonome kunst niet adequaat beschreven kon worden
met behulp van de cultuurkritische tegenstelling tussen het geestelijke en het
zinnelijke: de (Amerikaanse) cultuurindustrie bleek zich bij nader inzien eerder te
kenmerken door lustonderdrukking dan door een werkelijk ongeremde en losban-
dige zinnelijkheid. Evenmin kan worden volgehouden dat het zuiver schone geen
zinnelijk aspect kent: voortbouwend op Kant defi-

1. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 142. Een ander voorbeeld van de
fetisjering van de kunst is het op de achtergrond geraken van de auteursfiguur: ook hier maakt het
produkt, het ’ding’ zich los en/of meester van zijn producent, de mens, die daarmee zijn al even
mythische status van halfgod verloor.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 399.

3. Adorno,Minima Moralia, p. 173.
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nieert Adorno kunst zelfs als het drastischste argument tegen de kentheoretische
scheiding van zinnelijkheid en verstand.1

Om nu duidelijk te maken welke consequenties Adorno’s visie op de zinnelijk-
heid en de lust heeft voor zijn kunsttheorie, wil ik hier de volgende varianten in
de burgerlijke kunstopvatting onderscheiden:

1. Een ascetisch ’realistisch-classicistische’, die erop rekent dat de werkelijk-
heid zich verheft in de spiegeling aan de geestelijke deugden en waarden van een
’edele’ (preutse) kunst, "die abstrakte Antithesis zur Verdinglichung und deren
Beute zugleich".2 Deze praktijk kent via Luther, de Verlichting en Bismarck met
name in Duitsland een lange en machtige traditie.

2. Een half-ascetische ’autonoom-escapistische’, met wier (pikante) weelderig-
heid de ’gecastreerd hedonistische’ burger3 zich in z’n vrije tijd schadeloos
probeert te stellen voor de ontzeggingen die civilisatie en arbeid hem nu eenmaal
opleggen. Weliswaar heeft deze (Franse) variant meer gelijk dan de eerste (al was
het maar omdat zij weigert de machthebbers te behagen), toch heeft Adorno - met
overigens Sartre - bezwaar tegen haar affirmatieve karakter, dat hem de uitspraak
ontlokt: "Der Bürger wünscht die Kunst üppig und das Leben asketisch; umge-
kehrt wäre es besser".4 Dit geldt niet alleen voor de (meeste) cultuurindustrie,
maar ook voor de vroege Romantiek en de aanhangers van het l’art-pour-l’art-
idee.5 De extreme autonomie-opvatting was (en is nog steeds) waar, omdat zij
uitgaat van de tegenstelling tussen kunst en werkelijkheid. Omdat deze antithese
echter abstract is, is zij tegelijkertijd ideologisch, waardoor zij kon samensmelten
met haar even behaagzieke tegendeel, de kitsch.6

3. Beide varianten zijn volgens Adorno inmiddels achterhaald door de moderne
authentieke kunst, waarin de lust een geheel andere rol speelt: kunst is niet zozeer
’pornografisch en preuts’, maar ’ascetisch en schaamteloos’.7 Met zo’n typering
wordt dus niet het transcendent-geestelijke, ’auratische’ karakter van de hoge
kunst ontkend, maar wel de neiging haar (ontologische) zinnelijkheid te verdoeze-
len. De waardering voor het zinnelijke aspect resulteert echter niet in een pleidooi
voor eenaangenamekunst: die weg is namelijk door zowel Hegel als door de
cultuurindustrie historisch afgesloten.8 Het authentiek zinnelijke moment (het
ervaringsmoment) van de kunst

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 260. Zie ook hoofdstuk II over het verhevene bij Kant.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 357.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 25.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 27.

5. Löwenthal,Literatur und Gesellschaft, p. 245.

6. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 352.

7. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 126.

8. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 142.
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zit daarom in het tijdperk van de holocaust niet meer in de gevoelens van lust en
esthetische identificatie, maar in de vervreemdendeonlust (de angst, de schok, het
afgrijzen) die zij bij de recipiënt weet op te roepen1 - vandaar ook dat het begrip
’kunstgenot’ voor de moderne authentieke kunst een barbaars oxymoron is gewor-
den. De esthetische ervaring is met andere woorden gedeësthetiseerd.2 Hiermee
verliest overigens het in de Kantiaanse traditie zo belangrijke onderscheid tussen
het schone, het aangename en het lelijke veel van zijn actuele betekenis.3 In de
preutse 19de eeuw kon aan het streven naar uitbundig (esthetisch) genot nog een
progressieve waarde worden gehecht (hoe reactionair menig estheet voor het
overige ook geweest mag zijn); door de overvloed aan esthetische opiaten in de
huidige consumptiemaatschappij hebben deze verhoudingen zich evenwel gewij-
zigd: "Schlug ehedem Askese den ästhetischen Anspruch reaktionär nieder, so ist
sie heute zum Siegel der avancierten Kunst geworden".4

Analoog aan de kritiek op de Verlichting blijken de bezwaren tegen het
barbaarse primaat van de geest en de ascese in de kunst dus niet te leiden tot een
simpel afzweren van het bekritiseerde en/of tot het in ere herstellen van hun
tegendeel, maar via een dialectische spiraalbeweging tot een door de geest
gereflecteerd, kritisch begrip van die geest:5 "Daß der Geist von den realen
Lebensverhältnissen sich trennte und ihnen gegenüber sich verselbständigte, ist
nicht nur seine Unwahrheit, sondern auch seine Wahrheit".6

Een vergelijkbare ambivalentie treffen we aan in Adorno’s visie op de these
van het einde van de kunst, zoals die door Hegel werd geponeerd en sedertdien in
verschillende contexten en gedaanten is opgedoken.7 In de gedachte dat het einde
van de (hoge) kunst nabij of in elk geval onafwendbaar is, steekt veel waars. Als
de essentie van de hoge kunst haar autonomie is (en Adorno weigert pertinent dit
’Kantiaanse’ inzicht achterhaald te

1. Johnson, ’An Aesthetics of Negativity’, p. 57. Dit (masochisme?) lijkt overigens ook het
uitgangspunt van de cultuurindustriële ’horror’ te zijn.

2. Jay, ’Culture as Manipulation’, p. 158. Zie ook: R. Wolin, ’The De-Aestheticization of Art:
On Adorno’sÄsthetische Theorie’, in: Telos41 (1979), pp. 105-127.

3. Offermans,Materialistiese literatuurteorie, p. 237.

4. Adorno, ’Über den Fetischcharakter’, p. 13.

5. De vooruitgang die in dit model zit, onttrekt zich aan een tweedimensionale waarneming
(zoals die van Bourdieu), waarin het ’hogere niveau’ weinig meer lijkt te zijn dan een nog
geraffineerder argument ten gunste van de ascese. Inderdaad is het niet altijd helder op welk
niveau in de ontwikkeling Adorno stelling neemt, zodat het begrip ’geest’ zo af en toe een beetje
gaat ’rondzingen’.

6. Adorno, ’Theorie der Halbbildung’, p. 191.

7. Ook Jauß houdt zich in zijnKleine Apologie der ästhetischen Erfahrungmet dit probleem
bezig (pp. 5-6).
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noemen),1 dan zou de fundamentele en zeer terechte kritiek op haar fetisjkarakter
wel eens fatale gevolgen kunnen hebben voor het verschijnsel kunst in zijn
geheel. Een kunst die (bewust) begint te ’ontkunsten’ (bijvoorbeeld in haar
deësthetisering of in de cultuurindustriële en avantgardistische idee dat er geen
conflict meer tussen kunst en leven mag bestaan), rukt aan haar eigen begrip ’als
aan een ketting’.2 En inderdaad zijn er veel aanwijzingen dat de kunst historisch
haar bestaansrecht begint te verliezen, zoals zeer programmatisch al in de
openingszin van deÄsthetische Theoriewordt opgemerkt.3 Wat voor ’zin’ of
gebruikswaarde heeft kunst bijvoorbeeld nog (zoals Jauß zich dus niet geheel ten
onrechte afvroeg),4 als er niets meer aan te genieten of te bewonderen valt?
Waarom zou een lezer alleen nog maar onlust willen ervaren? Tendeert wat in
onze tijd halsstarrig elke functie ontkent niet naar zijn eigen opheffing?

In het voorafgaande is al aan de orde gesteld door welke ’vijandige’ tendensen
de hoge kunst wordt bedreigd; tendensen, die in al hun regressiviteit wel eens
actueler, meer in overeenstemming met de ’tijdgeest’ konden zijn dan het zo
langzamerhand anachronistische pleidooi voor de vrijheid. Adorno is er zich dan
ook zeer wel van bewust dat het geen zin heeft om in het tijdperk van de
onstuitbare vooruitgang te blijven teren op nostalgie - men denke aan zijn oordeel
over de cultuurkritiek. Maar net zo min als hij zich neerlegt bij het bijna onver-
mijdelijke verval van het subject (dat min of meer met deze kwestie samenvalt),
onderwerpt hij zich aan het naderende einde van de autonome kunst: hij bestrijdt
met veel vuur allen, die menen dat de geschiedenis in dit opzicht maar haar loop
moet hebben of zelfs een handje geholpen moet worden. Want hoezeer de hoge
kunst haar bestaan ook dankt aan de irrationele verdinglijking en dus zeer zeker
mede ’schuldig’ is, is er geen enkele redelijke grond om aan te nemen dat er aan
deze verdinglijking een einde zou komen als we de autonome kunst zouden laten
verkommeren of zouden afschaffen. Integendeel: "damit leistete sie erst recht der
sprachlosen Herrschaft Vorschub und wiche der Barbarei".5 Inderdaad moet de
hoge kunst een slecht geweten hebben: haar (nieuwe) bestaansrecht kan zij
evenwel ontlenen aan haar vermogen om in de wereld van de instrumentele Rede
een slecht geweten tezijn.6

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 396.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 32.

3. De ’Frühe Einleitung’ opent met het parallelle probleem van het verouderen van de
esthetica zelf (Adorno,Ästhetische Theorie, p. 493).

4. Jauß,Kleine Apologie der ästhetischen Erfahrung, pp. 6-7.

5. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 310.

6. Adorno, ’Das Altern der Neuen Musik’, p. 143.
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De tweeslachtigheid van de hoge kunst.

Wat Adorno voor mijn onderzoek naar de dichotomie zo interessant maakt, is
zijn theoretische oplossing voor het complex van tegenspraken, dilemma’s en
paradoxen rond de autonomie van zijn hoge kunst. Anders dan in de traditionele
cultuurkritiek en de (positivistische) wetenschap laat hij zich over het algemeen
niet verleiden tot een eenvoudige keuze tussen het autonome en het sociale
argument: wie, zoals bijvoorbeeld Kant, bij alle gelijk de empirie negeert, is voor
Adorno uiteindelijk net zo blind als wie alleen maar oog heeft voor het maat-
schappelijke karakter van de kunst. De waarheid ligt echter niet ergens in het
midden, omdat de tegenstelling tussen autonomie en heteronomie logisch nu
eenmaal onverzoenbaar is: halfzelfstandig is nog altijd onzelfstandig.

Adorno lost dit probleem dialectisch op door de tegenstelling zelf als uitgangs-
punt te nemen: "Die Spaltung selbst ist die Wahrheit".1 Vanuit dit perspectief kan
een verschijnsel tegelijkertijd waar en onwaar zijn: het modern authentieke
kenmerkt zich zelfs door deze ambivalentie.2 In onze door antagonismen geteken-
de samenleving bestaat authenticiteit niet (meer) uit onmiddellijke en absolute
waarheid - dit in asymmetrische tegenstelling tot het inauthentieke van bijvoor-
beeld de cultuurindustrie, dat wel absoluut is. Een schaduwzijde van deze
oplossing, waarin het onware aan het ware wordt gesmeed, is natuurlijk dat de
argumentatie nogal ongrijpbaar wordt. Hierdoor is David Martins irritatie over
Adorno’s onbekritiseerbaarheid zeker voorstelbaar.3 Dit nadeel zal Adorno in het
licht van zijn positivismekritiek zelf eerder een voordeel noemen: met name de
esthetica moet zich zijns inziens niet door het wetenschappelijke ideaal van de
eenduidigheid laten terroriseren en terugschrikken voor haar eigen levenselement,
de paradox: "Den Widerspruch wegzuschaffen steht nicht bei der Ästhetik. Sie
muß ihn auf sich nehmen und reflektieren".4

Dit resulteert in de these van het dubbele karakter van de kunst, waarin we
Adorno op z’n genuanceerdst leren kennen. Daarin wordt zowel het autonome als
het sociale aspect van de (hoge) kunst erkend als polen waartussen een permanen-
te spanning bestaat, die slechts bij hoge uitzondering (bijvoorbeeld in het werk
van Beckett) een zekere balans bereikt. Deze polen vormen echter ook elkaars
voorwaarde: de tweeslachtigheid van de

1. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 121.

2. Zie ook: P.V. Zima,Literatuur en maatschappij. Inleiding in de literatuur- en tekstsociolo-
gie. Assen: Van Gorcum, 1981, p. 101 en: idem,L’ambivalence romanesque. Proust, Kafka,
Musil. Parijs: Sycomore, 1980.

3. Martin, ’Dr Adorno’s Bag of Tricks’, p. 70.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 392.
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authentieke kunst bestaat uit "einem freilich noch in seiner Autonomie sozial
determinierten Autonomen und einem Sozialen",1 waarmee recht gedaan kan
worden aan zowel de erfenis van de autonome kunst als aan het algemeenheids-
ideaal van de vroege Verlichting.2 Zo kan men dus niet alleen het autonome,
maar ook het heteronome concept van kunst zowel bekritiseren als verdedigen. De
erkenning van de sociale component verklaart bijvoorbeeld waarom de kunst nooit
echt in de autonomie tot rust is gekomen, terwijl het autonome moment doet
begrijpen waarom zij nooit helemaal in de praktijk opgaat. Het is dus niet zo dat
de waarheid van de hoge kunst de autonomie en haar onwaarheid de sociale sfeer
zou zijn (of omgekeerd): "Affirmation und Authentizität sind zu nicht geringem
Grad amalgamiert".3

Dit blijkt met name bij een nadere beschouwing van het fetisjkarakter van de
kunst.4 Aanvankelijk kon de indruk ontstaan dat het ideologische moment van
kunst in haar (onvermijdelijke) fetisjering moest worden gelokaliseerd: de aanbid-
ding die de hoge kunst in de afgelopen twee eeuwen ten deel viel op grond van
het geloof dat er in kunst een hogere waarheid wordt geopenbaard, laten zich in
eerste instantie niet rijmen met het Verlichte streven naar de afschaffing van elke
vorm van onredelijkheid. De ’overdreven’ waardering voor het hoge kunstwerk is
evenwel te billijken als we haar zien als een (onbewuste) strategie om de wankele
positie van de autonome kunst in een naar heteronomie neigende samenleving te
compenseren: "Fetischierung drückt die Paradoxie aller Kunst aus, die nicht mehr
sich selbstverständlich ist".5 Waarbij het overigens maar de vraag is of deze
strategie wel het gewenste effect heeft. Want: "die Fortexistenz von Kunst [wird]
prekär, sobald sie ihres Fetischismus sich bewußt wird und - wie seit der Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts - auf ihn sich versteift".6

Toch is daarmee niet een eindoordeel over de fetisjering geveld. Ook hier
blijkt sprake te zijn van een ’Doppelcharakter’, waarmee wordt aangegeven dat
zelfs de irrationele fetisjering een rationeel-legitiem moment kent. Hoe ideolo-
gisch het fetisj kunst ook moge zijn, het kunstwerk dat zich (bijvoorbeeld uit
engagement) van dit fetisjisme wil ontdoen, raakt evengoed verstrikt in vals
bewustzijn. Wie kunst met openbaring of betovering verwart, maakt zich welis-
waar schuldig aan fetisjering, maar wie probeert elk spoor van

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 312.

2. Vergelijk: Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 32. Want laten we niet vergeten dat Adorno
niet alleen een kunsttheoreticus, maar ook een invloedrijk pedagoog was.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 239.

4. Vergelijk: L. Zuidervaart, ’The Social Significance of Autonomous Art: Adorno and
Bürger’, in: Journal of Aesthetics and Art Criticism48 (1990), nr. 1, p. 64.

5. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 41.

6. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 338.
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Verlichting uit de kunst te verwijderen, vernedert haar tot een onverschillige
kopie van wat er al is. Hoezeer de hoge kunst haar geprivilegieerde bestaan ook
te danken heeft aan haar verdinglijking, toch vormt zij door haar immanente
verzet tegen de heteronomie en het warenfetisjisme een kritiek op de vervreem-
ding. Want hoewel kunst, als onderdeel van de werkelijkheid, mede verant-
woordelijk is voor de verdinglijking, toch mag niet over het hoofd gezien worden
dat zij van alles nog ’t minste vervreemd is, daar "alles an ihr durch den Geist
hindurchging, vermenschlicht ist ohne Gewalt".1 Ondanks haar barbaars-affirma-
tieve aspecten damt zij de barbarij in; haar ascese "unterdrückt Natur nicht nur,
sondern bewahrt sie durch ihre Unterdrückung hindurch".2 Kunst is dus (net als
contemplatie) zowel een vorm van bijgeloof als een manier om dat te overwin-
nen: "Art works are defetishizing fetishes".3 De fetisjering is dus een noodzake-
lijke voorwaarde voor de waarheid van kunst: zij vereist daarom een kritische
rechtvaardiging. Want: "Allein durch den Fetischismus, die Verblendung des
Kunstwerks gegenüber der Realität, deren Stück es selber ist, transzendiert das
Werk den Bann des Realitätsprinzips als ein Geistiges".4

Vanuit een dergelijke dialectiek moet ook de relatie tussen kunst en werkelijk-
heid gezien worden. Enerzijds maakt elk kunstwerk natuurlijk deel uit van de
realiteit; anderzijds bestaat de kunst nu juist bij de gratie van het feit dat zij zich
heeft weten los te maken van (de rest van) die werkelijkheid: zij is zowel
autonoom als ’fait social’ (Durkheim).

Haar kritische waarde, haar authenticiteit bestaat in het bijzonder uit haar
vrijheid ten opzichte van het alledaagse doelmatigheidsdenken en deze vrijheid
laat zich als antithese, als negatie van onvrijheid definiëren.5 Deze negatie nu is
een centraal moment in Adorno’s denken: waardevolle kunst (en ook filosofie)
bestaat voor hem niet meer uit (positieve) zingeving, maar uit de kritische
ontkenning van het mensonwaardige leven in de ’verwaltete Welt’: "Nur die
absolute Lüge hat noch die Freiheit, irgend die Wahrheit zu sagen".6 Alleen door
radicaal protest tegen de bestaande orde is er nog

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 173

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 374.

3. Zuidervaart, ’The Social Significance of Autonomous Art’, p. 65.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 506.

5. Zie ook Kant, voor wie het negatieve een essentieel aspect van de Verlichting was; I. Kant,
Kritik der Urteilskraft (1790). Stuttgart: Reclam, 1963, 1981, p. 215 [158-159].

6. Adorno,Minima Moralia, p. 139. Deze ongerijmdheid zou eenvoudig op te lossen zijn als
we een onderscheid maken tussen (empirische) waarheid en (ethische) waarachtigheid (vergelijk
Zuidervaart, ’The Social Significance of Autonomous Art’, pp. 69-70). Adorno weigert echter vrij
consequent - en niet op de slechtste gronden - het waarheidsbegrip uit te leveren aan de techno-
logische Rede van de in zijn ogen inauthentieke empirie (Horkheimer en Adorno,Dialektik der
Aufklärung, p. 124).
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waarachtigheid denkbaar: "Kunst heißt nicht: Alternativen pointieren, sondern [...]
dem Weltlauf widerstehen".1

Anders dan in het geval van de cultuurindustrie en het engagement is de relatie
tussen het authentieke kunstwerk en de werkelijkheid uitdrukkelijk antithetisch
van aard. Belangrijke kunst is per definitie asociaal (in de zin van onaangepast)
omdat zij zich als autonome vorm weigert aan te passen aan de wetten van de
markt die bepalen wat sociaal noodzakelijk mag heten. Uitsluitend dankzij de
afstand tot de empirie kan kunst verlichtend zijn. In deze optiek is hermetische
kunst aanmerkelijk kritischer dan het direct sociale commentaar van bijvoorbeeld
het engagement: alle (autonome) kunst, hoe affirmatief dan ook, is a priori (dat
wil zeggen: alleen al door haar bestaan) polemisch.2 De onverbiddelijkheid van
de autonomie-esthetica moet volgens Adorno opgevat worden als een onwillekeu-
rige en impliciete aanval op de vernederingen die de mensheid worden aangedaan.

Ook hier weer kan de indruk ontstaan dat Adorno uiteindelijk ’gewoon’ (zij
het wat omslachtig) partij kiest voor de traditionele autonomie-esthetica.3 Dit
moet evenwel weersproken worden. Zo is er in het concept van de negatie nog
altijd uitdrukkelijk sprake van een relatie tussen kunst en werkelijkheid en
Adorno’s voorkeur gaat duidelijk uit naar kunstwerken waarin deze betrekking
zichtbaar is.4 Hoewel een hermetisch kunstwerk vanuit een kritisch perspectief
waardevoller is dan een realistisch werk, toch is het zuiver autonome verzet tegen
de maatschappij van bijvoorbeeld het esthetisme hem te abstract, te willekeurig en
daardoor te affirmatief. Dit in tegenstelling tot de concrete wijze waarop de
moderne kunst de werkelijkheid negeert. Als voorbeeld noemt hij Becketts
absurdisme dat geenszins zinledig is, maar dat als protest tegen de macht van het
causaliteitsdenken een negatieve zin heeft.

Modern authentieke kunst geeft, algemener gesteld, op een concrete manier
uitdrukking aan de (historische) crisis waarin het subject zich bevindt; zij heeft
indirect een uiterst hechte band met de maatschappij. Haar sociale waarheid blijkt
echter niet uit haar (realistische) ’inhoud’, maar uit de manier

1. Adorno, ’Engagement’, p. 413.

2. Adorno, ’Rede über Lyrik und Gesellschaft’, p. 52.

3. Zie: Brantlinger, ’The Dialectic of Enlightenment’, p. 229; Greven, ’Konservative Kultur-
und Zivilationskritik’, pp. 145 e.v. Vergelijk: "Sie können mir vorwerfen, ich hätte [...] aus Angst
vorm plumpen Soziologismus, das Verhältnis von Lyrik und Gesellschaft so sublimiert, daß
eigentlich nichts davon übrig bleibt" (Adorno, ’Rede über Lyrik und Gesellschaft’, p. 55).

4. Zie ook: Offermans,Materialistiese literatuurteorie, pp. 196; 199; 225.
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waarop zij de esthetisch-immanente problemen van vorm en structuur behandelt.
Kunst is dus meer dan alleen maar (zuivere) vorm: haar humane ’Wahrheitsge-
halt’ wordt evenwel bemiddeld door haar artistieke waarde.1

De relatie tussen authentieke kunstwerken onderling is eveneens antithetisch -
dit overeenkomstig het feit dat elk kunstwerk deel uitmaakt van de werkelijkheid.
Het authentieke kunstwerk is volgens Adorno een negatie van alle voorgaande
kunst: "ein Werk ist der Todfeind des anderen",2 een uitspraak die tot op zekere
hoogte aansluit bij de formalistische ideeën over de dynamiek van de moderne
kunstgeschiedenis.3 Om kritisch en authentiek te kunnen zijn, moet het moderne
kunstwerk bijzonder en nieuw zijn: gecanoniseerde werken dienen vandaag niet
meer als te imiteren voorbeelden, maar als verboden: zij geven aan wat voortaan
niet meer mogelijk is (dit in tegenstelling tot de cultuurindustriële herhalings-
dwang). Kunst is daarmee allergisch voor zichzelf geworden: elk kunstwerk van
belang bevat een oorlogsverklaring aan de kunst als zodanig. De drang om de
kunst op te heffen of haar een ’natuurlijke’ dood te laten sterven is dus niet
zozeer specifiek voor barbaarse cultuurpolitici of abusievelijk sociaal georiënteer-
de kunstenaars, maar zit al besloten in de ontwikkeling en het waarheidsgehalte
van de kunst zelf: kunst annexeert als het ware haar eigen ondergang. Hetgeen
nogmaals haar paradoxale positie bevestigt.

Adorno’s esthetica van de dialectische negatie heeft tevens grote gevolgen voor
zijn visie op het communicatieve aspect van kunst. Zo verwierp hij op grond van
de tegenstelling tussen waarheid en werkelijkheid het realisme in de kunst, omdat
daarin het kunstwerk gereduceerd dreigde te worden tot een middel om een
bepaalde boodschap te communiceren. Communicatie is voor Adorno evenwel een
’waarde’ uit de pseudo-democratische wereld van propaganda en commercie:
"Denn Kommunikation ist die Anpassung des Geistes an das Nützliche, durch
welche er sich unter die Waren einreiht".4 Dankzij de eindeloos herhaalde
beelden van de cultuurindustrie wordt het ware maar al te vaak verward met het
vertrouwde en het begrijpelijke: voor het uitgeschakelde subject is iets pas
verstandig als je er je verstand niet voor hoeft te gebruiken.5 Deze ’consumente-
nideologie’ heeft het publiek onge-

1. Zie ook: Jay, ’Culture as Manipulation’, p. 135.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 313-314.

3. Zie bijvoorbeeld: J.M. Lotman, ’Teksttypologie en de typologie van de tekstexterne
verbanden’ (1970), in: Bronzwaer,Tekstboek, pp. 114 e.v. en: P. Bürger,Theorie der Avantgarde,
pp. 82-83.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 115.

5. Offermans,Materialistiese literatuurteorie, p. 219.
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schikt en afkerig gemaakt van alles wat niet onmiddellijk toegankelijk en verteer-
baar is. Voor Adorno komen waarachtige kennis en inzicht daarentegen juist voort
uit vreemdheid, onwaarschijnlijkheid1 en onbegrijpelijkheid: "Denn der Wert
eines Gedankens mißt sich an seiner Distanz von der Kontinuität des Bekannten"2

en: "Wahr sind nur die Gedanken, die sich selber nicht verstehen".3

De kritiek op de communicatie nu is een hoofdmotief in de moderne kunst, die
zich inderdaad vooral kenmerkt door onbegrijpelijkheid en ontoegankelijkheid.4

Dit moet echter niet zozeer opgevat worden als een elitaire strategie om het
(grote) publiek dwars te zitten en/of een gevoel van minderwaardigheid te
bezorgen, maar eerder als een wanhopige poging van die ’elite’ om de recipiënt te
ontzetten uit zijn ’natuurlijk’ geworden rol van passief en afhankelijk consument.5

Een van Adorno’s bezwaren tegen de voorstanders van de begrijpelijkheid luidt
dat zij de bestaande manier van recipiëren zien als een vaste, onveranderlijke
grootheid waaraan de rest zich maar moet aanpassen. Voor hem is de essentie van
belangrijke kunst evenwel ’vreemdheid’: het kunstwerk zegt iets, maar ook weer
niet en deze raadselachtigheid staat een doelmatige communicatie in de weg.
Zolang het historisch nog niet is ’uitgewerkt’, is het authentieke kunstwerk als het
ware een onopgelost cryptogram, dat zich niet in een bepaald idee laat vertalen;
zijn onbegrijpelijkheid laat zich per definitie niet in de op eenduidigheid gerichte
communicatiecategorieën beschrijven en verklaren.

Dat stoort overigens niet alleen de consument, maar ook menig hermeneuticus,
die het raadsel eenduidig wil oplossen en daarbij voorbij dreigt te gaan aan de
anticommunicatieve aard van de moderne kunst. Een hedendaagse esthetica zou
daarom niet moeten proberen de steeds complexer wordende kunstwerken een
schijn van eenduidigheid terug te geven, maar moet hun

1. Ook in dit opzicht kan Adorno in een anti-realistische discours worden gesitueerd (vergelijk
G. Genette, ’Vraisemblance et motivation’, in:Communications11 (1968), pp. 5-21).

2. Adorno, Minima Moralia, p. 99. Vergelijk Jauß’ begrip van de esthetische distantie. De
kritische aanvulling hierop van Van Buuren kan vanuit een Adorniaans perspectief worden opgevat
als een concessie aan de ideologie van de communicatie (zie: M. van Buuren, ’Verwachtingshori-
zon en esthetische distantie’, in: R.T. Segers (red.),Lezen en laten lezen [...]. Den Haag: Nijhoff,
1981, pp. 18-37).

3. Adorno, Minima Moralia, p. 254. Een vergelijkbaar standpunt komt aan de orde in het
achtste hoofdstuk van Thomas MannsDoktor Faustus, waarin pedagoog Zeitblom zijns ondanks
toegeeft dat men beter en met meer plezier leert door fascinatie dan door herkenning - een roman
waaraan Adorno een zeker aandeel heeft gehad (Grenz, ’Grundzüge der Ästhetik Adornos’, p.
191).

4. Zie ook: Adorno, ’Warum ist die neue Kunst so schwer verständlich?’, pp. 824-831 en
Offermans,Materialistiese literatuurteorie, p. 208.

5. Heinlein,’Massenkultur’ in der Kritischen Theorie, p. 113.
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onduidbaarheid als een kritiek op de sociale behoefte aan communicatie, aan de
valse schijn van de begrijpelijkheid opvatten.

De onbegrijpelijkheid van de hoge kunst blijkt dus helemaal niet zo willekeu-
rig en irrationeel te zijn als een eerste indruk vaak doet vermoeden. Ook omdat
Adorno zich verzet tegen de idee dat het authentieke kunstwerk een immanente
’zin’ zou hebben, wil ik aan het einde van deze paragraaf toch nog de vraag naar
de ratio van de kunst stellen. Het zal evenwel niet verbazen dat Adorno deze
’banausische’ vraag naar het nut en de functie van de kunst zo lang mogelijk
afhoudt en er dan nog slechts met de grootst mogelijke terughoudendheid op
reageert. Om het autonome moment van de authentieke kunst niet tekort te doen,
antwoordt hij met een Kantiaanse paradox: "Die Frage danach ist falsch gestellt,
weil die Notwendigkeit von Kunst, wenn es denn durchaus so sein soll, wo es
ums Reich der Freiheit geht, ihre Nicht-Notwendigkeit ist".1

Toch formuleert hij onder zorgvuldige vermijding van de zijns inziens regres-
sieve begrippen als ’nut’, ’noodzaak’ en ’functie’ een aantal taken en eigenschap-
pen van de authentieke kunst, die een onmiskenbaar maatschappelijk, dat wil
zeggen buitenesthetisch doel blijken te dienen. Waarbij overigens de grens tussen
’sein’ en ’sollen’ geregeld wordt overschreden. Omdat de authentieke kunst zich
afzijdig houdt van de werkelijkheid en/of haar negeert, vertoont zij ongewild een
heimelijk praktisch trekje: als een moderne nar bespot en verstoort zij a priori de
sociale orde. Onder verwijzing naar Karl Kraus stelt Adorno in dit verband:
"Aufgabe der Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen",2 hetgeen een
omkering is van het realistische credo. Haar verbazingwekkende vreemdheid is
misschien wel het enige, en dan nog maar heel zwakke tegengif tegen de ver-
vreemding; zij nodigt namelijk uit tot reflectie en dat is de enige manier waarop
het verdinglijkte bewustzijn doorbroken kan worden. Kunst bevat niet ondanks,
maar juist dankzij haar autonomie wel degelijk een vorm van maatschappelijke
kennis en indirecte communicatie, want: "Die Opposition gegen die Gesellschaft
[...] ist als Gesellschaftskritik immer auch Stimme der Gesellschaft".3 Als zodanig
is haar (voort)bestaan van enorm belang (!).

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 373.

2. Adorno,Minima Moralia, p. 298.

3. Adorno, ’Vermittlung’, p. 250.
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4. De relatie tussen de cultuurindustrie en de authentieke kunst.

Als we nu de cultuurindustrie en de authentieke kunst met elkaar in verband
willen brengen, treffen we in eerste instantie uiteraard nauwelijks punten van
overeenkomst aan. De heteronome dwang van de cultuurindustrie stond immers
haaks op de vrijheid van de autonome kunst. Dit wil echter niet zeggen dat beide
sferen geheel los van elkaar staan of slechts een zijdelingse verwantschap
vertonen en in dit opzicht wijkt Adorno’s overtuiging opvallend (en) gunstig af
van de ’elitaire’ conclusies die door de in het vorige hoofdstuk genoemde
romantici en esthetisten waren getrokken.1 Na het bovenstaande zal het niet
verbazen dat in Adorno’s theorie ook deze relatie door de dialectische negatie
wordt bepaald: de lage literatuur van de cultuurindustrie en de hoge, authentieke
literatuur vormen min of meer elkaars complement. Zo moet de opkomst van de
ontspanningsliteratuur gezien worden als een reactie op de vergeestelijking van de
hoge literatuur en omgekeerd.2 De dichotomie in de kunst is dus het gevolg van
een historische polarisatie, die echter steeds dialectisch ’samengedacht’ moet
worden: "der Gegensatz der antagonistischen Sphären muß permanent als Vermitt-
lung der einen durch die andere gedacht werden".3 Het verdwijnen van de
(realistische) schijn uit de authentieke kunst moet daarom verklaard worden uit
het ’onverzadigbare illusionisme’ van de cultuurindustrie4 en in deze zelfde lijn
ligt de verwijzing naar Boulez, die stelde dat menig kunstwerk zijn betekenis zo
langzamerhand niet meer aan zijn gehalte, maar aan zijn contrast met de cultuur-
industrie ontleent.5

Anderzijds kan ook vastgesteld worden dat de cultuurindustrie in sommige
opzichten een interessante gelijkenis met de authentieke kunst vertoont, hetgeen
opgevat mag worden als een teken van haar historische verbondenheid. Als we
bijvoorbeeld strikt vanuit de beleving van de consument zouden redeneren,
verbleekt het onderscheid tussen autonome en heteronome kunst. De charme van
de cultuurindustrie voor de recipiënt bestaat vermoedelijk voor een belangrijk deel
uit haar associatie met vrijheid (vrije tijd, ontspanning): wie een avondje televisie
kijkt, gunt zichzelf de betaalbare luxe van het nietsdoen; wie naar de film gaat, is
’er’ eens lekker uit en een boek lezen is iets voor de vakantie, wanneer je je ver-
plichtingen achter je hebt gelaten. Ondanks alle diepgaande verschillen tussen de
consumentenideologie en de

1. Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 19; Dunn, ’Mass Media and Society’, p. 118.

2. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 28. In het volgende hoofdstuk zal ik enkele vraagtekens
plaatsen bij de wederkerigheid van beide reacties.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 460-461.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 417.

5. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 509.
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autonomie-esthetica verzetten beide zich dus op hun eigen manier tegen het
horatiaanse en/of geëngageerde, niet-vrijblijvende nuttigheidsdenken in de kunst.

Dit negatie-aspect van de dichotomie van de dialectiek laat zich o.a. illustreren
aan de hand van Adorno’s visie op het utopische in de kunst. Een van de van
oudsher voornaamste bestaansrechten van de kunst is dat zij een verlangen naar
een betere wereld uitdrukt: haar schoonheid is een geluksbelofte, een ’voorschijn’
van Utopia.1 Ook de idee van het kunstwerk als menselijke schepping kan in dit
licht worden gezien.2 Met recht heeft Ernst Bloch inDas Prinzip Hoffnung
(1959) de kunst vergeleken met de dagdroom, waarin de soevereine dromer-held
zich een andere, betere wereld voorstelt, hetgeen een onmiskenbaar element van
Verlichting heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor het sprookje waarin veel utopische
elementen een rol spelen: in Luilekkerland bestaat geen honger of uitputting en de
(automatische!) toverkracht van wonderlampen, zelfnaaiende naalden, zichzelf
dekkende tafeltjes en zich strekkende ezeltjes maakt elke arbeid overbodig.3 In
deze wensdromen wordt volgens Horkheimer het primaat van de produktie ver-
drongen door dat van de consumptie, hetgeen een interessante parallel met de
huidige consumptie-ideologie te zien geeft.4

Ook de hedendaagse ontspanningsliteratuur bevat veel utopische elementen,
zoals de droom van een vrij en zinvol leven waarin de helden voor het doorstaan
van velerlei beproevingen uiteindelijk rijkelijk met geluk worden beloond. De
voor onze tijd zo typische, escapistische behoefte mee te dromen met de curieuze
avonturen van onkwetsbaar en autonoom lijkende subjecten als Old Shatterhand,
Indiana Jones en Angélique zou zelfs opgevat kunnen worden als een impliciete
en onbewuste kritiek op de reële onderworpenheid van het individu: "Jede
Abenteuergeschichte bricht die Moral des ’Bete und arbeite’; statt des ersten
herrscht Fluchen, statt des zweiten erscheint das Piratenschiff".5

Een vergelijkbaar standpunt wordt ingenomen door Fredric Jameson die stelt
dat de massacultuur haar affirmatieve functie nooit zou kunnen vervullen als zij
niet óók een utopisch potentieel zou bezitten. In zijn artikel ’Reification and
Utopia in Mass Culture’6 verwijt hij de zogenaamde ’manipulatiesociologen’ dat
zij de massacultuur te eenzijdig hebben beoordeeld als

1. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 128; 461.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 21-22.

3. E. Bloch,Das Prinzip Hoffnung [...]. Frankfurt: Suhrkamp, 1959, pp. 412-415; 548.

4. Horkheimer geciteerd door Jay,The Dialectical Imagination, p. 213.

5. Bloch,Das Prinzip Hoffnung, p. 427.

6. F. Jameson, ’Verdinglichung und Utopie in der Massenkultur’ (1979/1980), in: Ch. Bürger,
Zur Dichotomisierung von hoher und niederer Literatur, pp. 108-141.
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loos vermaak en vals bewustzijn. Daarbij zijn zij zijns inziens ten onrechte
voorbijgegaan aan de grote aantrekkelijkheid van films alsJaws en The Godfat-
her, wier succes alleen bevredigend verklaard kan worden als men oog heeft voor
het feit dat zij inspelen op dan wel gestalte geven aan onze (?)1 diepste angsten
en fantasieën over de maatschappelijke orde.2 Zo bezien zit in alle cultuur, dus
ook in het banaalste en/of meest weerzinwekkende produkt van cultuurindustrie of
nazi-propaganda, een (zwak) utopisch-kritisch moment. Hetgeen aansluit bij de
resultaten van structuuranalytisch onderzoek, waaruit blijkt dat ook de massa-
cultuur ambiguïteit kan vertonen.3

Toch wil Jameson de waarde van de utopische component van de massacultuur
uitdrukkelijk niet overschatten: hij voelt er niets voor uit een soort ’modieus
schuldgevoel’ de waardenverhouding tussen hoge en massacultuur om te draaien.
De met Adorno gedeelde idee dat alle kunst, hoog en laag, met het onbewuste
van doen heeft, sluit niet elke differentiatie uit. Zo neigt volgens Jameson het
modernisme (in Adorno’s termen: de authentieke kunst) ertoe het verdrongene te
thematiseren; daarentegen "verdrängt die Massenkultur diese durch die erzäh-
lerische Konstruktion imaginärer Lösungen und durch die Projektion einer
optischen Täuschung gesellschaftlicher Harmonie".4 Dit loopt parallel aan
Adorno’s opmerkingen dat (goede) kunst het diffuse tot (kritisch) bewustzijn helpt
brengen,5 terwijl de cultuurindustrie het reeds zo misvormde onbewuste door de
schijnbare inwilliging van de aldaar aanwezige wensen alleen nog maar grondiger
misvormt.6 Hij drukt zich hiermee aanzienlijk heftiger uit dan Jameson, die
uiteindelijk toch pleit voor een iets milder oordeel over de massacultuur, waarbij
we (?) bereid moeten zijn, willen we tenminste ooit haar ideologische functie
kunnen begrijpen, ook haar positievere, utopische functie te erkennen.7

Deze laatste evaluatieve conclusie wordt niet door Adorno getrokken, al
betekent dat niet dat hij het utopische aspect van de cultuurindustrie ontkent of
onderschat. Zijn bezwaar is echter dat de cultuurindustrie het op zich zo legitie-
me, fundamenteel menselijke verlangen naar geluk op zo’n wijze exploiteert, dat
het elke kritische waarde verliest. Of, zoals Löwenthal het

1. Zie in dit verband ook Prokops kritiek op de maatschappelijke mystificatie van de
’collectieve ziel’ bij bijvoorbeeld Kracauer (Prokop, ’Versuch über Massenkultur und Sponta-
neität’, p. 49).

2. Jameson, ’Verdinglichung und Utopie in der Massenkultur’, pp. 131; 141.

3. Ridless,Ideology and Art, p. 205.

4. Jameson, ’Verdinglichung und Utopie in der Massenkultur’, p. 130.

5. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 88.

6. Adorno, ’Prolog zum Fernsehen’, p. 79. Vergelijk: Prokop, ’Versuch über Massenkultur und
Spontaneität’, p. 64.

7. Jameson, ’Verdinglichung und Utopie in der Massenkultur’, p. 135.
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formuleert: "Die Produkte der bloßen Unterhaltungsliteratur können, wenigstens
seit der Scheidung der Literatur in die beiden voneinander getrennten Bereiche
von Kunst und Ware im Verlauf des 18. Jahrhunderts, nicht mehr beanspruchen,
Einsicht und Wahrheit zu vermittlen".1 De culturele vervulling van de alleszins
authentieke behoefte aan geluk consolideert namelijk het werkelijke ongeluk: "Bis
heute realisieren die Utopien sich bloß, um den Menschen die Utopie auszutreiben
und um sie aufs Bestehende und aufs Verhängnis desto gründlicher zu vereidi-
gen".2

Het voorkomen van utopische elementen in de cultuurindustrie leidt bij Adorno
dus niet tot een grotere waardering ervoor, maar tot een radicale herziening van
de waarde van het utopische in de kunst. Nu de cultuurindustrie de utopie zo in
diskrediet heeft gebracht, mag de authentieke kunst van de dialectische weerom-
stuit niet meer utopisch zijn - juist niet als zij de (werkelijke) utopie trouw wil
blijven en deze niet aan schijn en troost wil verraden.3 Dat de meeste mensen
geen weet hebben van deze ingewikkelde dialectiek en de kunst toch onmiddellijk
aan haar traditionele belofte willen houden, valt hun overigens minder aan te
rekenen dan de sociale mechanismen die hen van het beschavingsvoorrecht
uitsluiten.4 Adorno toont dus veel begrip voor de utopische verlangens van de
’gewone’ mensen, maar dit voert, anders dan bij Jameson, niet tot enig begrip
voor ’hun’ cultuur. Zijn houding ten opzichte van de smaak van het concrete
publiek van de cultuurindustrie lijkt daardoor tussen medelijden en verachting te
oscilleren.5

Is er dan echt niets positiefs over de cultuurindustrie te zeggen? Mag men van
een dialecticus, die zo scherpzinnig is dat hij zelfs aan het authentieke een
noodzakelijk moment van onwaarheid toekent, niet verwachten dat hij ook
toegeeft dat in het inauthentieke van de cultuurindustrie toch nog iets waar kan
steken?6 Adorno (die zich overigens nergens tot symmetrie gedwongen voelt)
toont zich hierover minstens zo terughoudend als ten aanzien van de vraag naar
de functie van het authentieke. In zijn werk is slechts een handjevol plaatsen te
vinden waarin hij zich uitlaat over het mogelijk ambivalente karakter van de
cultuurindustrie.7 Zo geeft hij toe dat Chaplin en de

1. Löwenthal,Literatur und Gesellschaft, p. 12.

2. Adorno, ’Prolog zum Fernsehen’, p. 80.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 55.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 461.

5. Münzberg,Rezeptivität und Spontaneität, p. 166.

6. P. Bürger, ’L’anti-avant-gardisme dans l’esthétique d’Adorno’, in:Revue d’Esthétique8
(1985), p. 86.

7. Bijvoorbeeld in een brief van 18 maart 1936 aan Benjamin (zie: W. Benjamin,Gesammelte
Schriften1-3. Frankfurt: Suhrkamp, 1974, p. 1003.
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Marx Brothers heel legitiem gebruik maken van pure onzin1 en dat er in de
groteske, defunnyen de fantastische genres soms ’iets’ van negatie opflitst, maar:
"Zu ihrer Verwirklichung darf es freilich nicht kommen".2 Soms kan men wel
’sporen van iets beters’ aantreffen, maar het eindoordeel blijft toch dat de
cultuurindustrie in haar geheel ’verdorven’ is. Als Adorno al iets waardevols aan
de cultuurindustrie bespeurt, dan wordt dat vrijwel altijd in dezelfde adem weer
teruggenomen. Zo bezit de cultuurindustrie omdat zij op een substantiële maat-
schappelijke behoefte reageert of inspeelt, weliswaar een moment van waarheid,
maar "durch ihre Art Gewährung wird sie zum absolut Unwahren".3 En al heeft
de argumentatie tegen de cultuurindustrie een onloochenbaar ideologische
component, toch moet daar maar niet al te veel accent op worden gelegd, omdat
de criticus in verleiding zou kunnen komen "zu erschlaffen, vor der heraufzie-
henden Verwaltung zu resignieren".4 Adorno maakt zich op dit punt schuldig aan
een dichotomische denkwijze, die hij elders zelf als ’spießbürgerlich’ en ’ober-
lehrerhaft’ betitelde, omdat deze geen ambivalentie tolereert.5 Schulte-Sasse’s
opmerking, dat Adorno de rigiditeit van de dichotomie alleen nog maar verscherpt
zou hebben, is dus wel degelijk gegrond.6

Als we hierbij echter ook de passages over de lage kunst in ruimere zin
betrekken, ontstaat evenwel een genuanceerder beeld. Adorno’s oordeel bijvoor-
beeld over het verschijnsel ’kitsch’ is beduidend minder streng, al moet hierbij
worden opgemerkt dat de analyse hier bemoeilijkt wordt door het feit dat dit
begrip nauwelijks wordt omschreven en er grote tegenstrijdigheden zijn in de
opmerkingen over de relatie tussen kitsch en cultuurindustrie. Zo worden zij soms
min of meer aan elkaar gelijkgesteld,7 terwijl zij elders (historisch) tegenover el-
kaar worden geplaatst.8

Hoewel kitsch als tegenprincipe van de autonome kunst een uiterst kritische
benadering verdient, blijkt het onmogelijk te zijn een scherpe grens tussen kunst
en kitsch te trekken, daar geen enkel kunstwerk ’het gif van de

1. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 123.

2. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 128.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 461.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 34.

5. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 150; 464.

6. Schulte-Sasse, ’Gebrauchswert der Literatur’, p. 63.

7. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 181 en: Th.W. Adorno, ’Veblens Angriff auf die Kultur’,
in: idem, Gesammelte Schriften10-1. Frankfurt: Suhrkamp, 1977, p. 78. Huyssen noemt in dit
verband Adorno zelfs "the theorist par excellence of the Great Divide" (A. Huyssen, ’Introduc-
tion’, in: idem, After the Great Divide, p. ix).

8. Adorno, ’Das Schema der Massenkultur’, p. 306.
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sentimenten’ definitief kan uitscheiden zonder barbaars te worden.1 Vandaar dat
kunst kitsch kan worden en omgekeerd: "Was einmal auf den Konsum zugesch-
nitten war, wirkt angesichts des späteren, von oben her durchrationalisierten
Konsums zuweilen als Nachbild von Humanität".2 In de Minima Moralia schrijft
Adorno kitsch zelfs een kritische betekenis toe: kitsch herinnert de hoge, vergees-
telijkte cultuur aan haar wanstaltigheid en vormt zo haar slechte geweten.3 De
’beschaafde’ aversie tegen kitsch is misschien wel vooral een schaduwgevecht van
de cultuurdragers tegen hun eigen verborgen neigingen, noteert Adorno met een
ten aanzien van de cultuurindustrie ongekend gevoel voor intellectuele zelfkritiek.
Of zou hij hiermee minder zichzelf op het oog hebben dan de collega’s van de
conservatieve cultuurkritiek, in wier discours kitsch een belangrijk anathema was?

Ronduit waarderend spreekt Adorno over de lichamelijkheid van de "mit Recht
und Unrecht niedrig genannten Kunst"4 van met name het circus, waaraan hij de
kunsttheoretische metafoor van de ’tour de force’ ontleent. Zowel het kunstwerk
als de koorddanser realiseren namelijk het onrealiseerbare: de trapezewerker
triomfeert over de zwaartekracht zoals elk geslaagd kunstwerk een overwinning
op het nuttigheidsdenken vormt. En naar aanleiding van beide rijst de vraag naar
het raadsel: "wozu all die Anstrengung?".5 Ten aanzien van deze variant van de
lage kunst toont Adorno zich een bepaald ondichotomisch denker, die er op een
theoretisch niveau naar streeft althans een deel van de voor onze samenleving zo
noodzakelijke, maar ook zo noodlottige scheiding tussen lichaam en geest op te
heffen.

Dit circusbeeld hangt tevens samen met de rigiditeit van het esthetische
oordeel. Zoals het circusnummer perfect moet zijn om geslaagd te mogen heten
(de spanning bestaat uit de gedachte aan wat er allemaal mis zou kunnen gaan),
moet ook het kunstwerk slagen om deze benaming überhaupt waardig te zijn:
"Mißlungene Kunstwerke sind keine".6 Een middelmatig kunstwerk is een slecht
kunstwerk: in Adorno’s visie op kunst is evenmin plaats voor benaderingswaarden
en glijdende schalen als voor tolerantie en pluralisme. De idee dat slechte, mid-
delmatige en goede kunstwerken een continuüm zouden vormen, wordt door hem
van de hand gewezen op grond van de principiële onvergelijkelijkheid van het
(goede) kunstwerk.

1. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 355; 97. Zie ook: H. Broch, ’Das Böse im Wertsystem der
Kunst’ (1933), in: idem,Schriften zur Literatur2 (Theorie). Frankfurt: Suhrkamp, 1975, p. 150.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 464.

3. Adorno,Minima Moralia, p. 194.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 126.

5. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 277.

6. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 280.

112



De relatie tussen de cultuurindustrie en de authentieke kunst

Dit lijkt echter in tegenspraak te zijn met zijn erkenning dat er ook slechte
goede en goede slechte kunst is.1 Was slechte goede kunst niet gewoon slecht?
Bestaat er misschien toch een overgangsgebied, waarin een bepaald goed slecht
kunstwerk al met al beter kan zijn dan een slecht goed werk? Kan niet ook het
cultuurindustriële produkt goed, dat wil zeggen: met groot vakmanschap en
technische virtuositeit zijn gemaakt? Dit probleem kan voor een belangrijk deel
opgelost worden als we een onderscheid maken tussen wat ik hier de oude en de
nieuwe dichotomie zal noemen.2

De oude, traditionele dichotomie is o.a. gebaseerd op de scheiding van hoofd-
en handarbeid: al sinds de antieken werden de lagere klassen door middel van
economische en psychische druk uitgesloten van de deelname aan de (hoge) cul-
tuur. In de oude structuur stond hier evenwel eenauthentieklage cultuur tegen-
over: het volk had zo z’n eigen liedjes en verhalen, wier spot en rauwheid een
legitieme aanval vormden op de beschavingsvoorrechten van de heersende
klasse.3

De nieuwe, hedendaagse dichotomie die Adorno aanbrengt is geenszins een
directe voortzetting van het klassieke onderscheid.4 Integendeel: de cultuurindus-
trie probeert de oude tegenstelling van ernstige en lichte cultuur te verzoenen en
daar slaagt zij wonderwel in.5 Zo eigent ze zich niet alleen de populaire traditie
van het amusement toe, maar ook maakt ze aanspraak op de erfenis van de oude
hoge cultuur. Dit blijkt bijvoorbeeld uit haar adaptaties en haar zelfrechtvaardi-
gende verwijzingen naar het feit dat de oude hoge cultuur toch ’ook’ veelvuldig
gebruik maakte van stereotypie, of dat het vroeger niet ongewoon was dat
kunstenaars van naam zonder enige gewetenswroeging ’plagieerden’ of delen van
hun werk uitbesteedden. Welk bezwaar kan men tegen de commerciële kunst
hebben als zelfs Shakespeare en Mozart openlijk om den brode of in opdracht
werkten? Adorno brengt hier tegenin dat er een groot verschil bestaat tussen
enerzijds de mechanische trivialiteit van nu en anderzijds de hooggestileerde
figuren van de oude commedia dell’arte of de strenge postulaten van de gecanoni-
seerde vormen

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 464; Adorno, ’Leichte Musik’, p. 47.

2. Vergelijk: Ridless,Ideology and Art, p. xiv.

3. Adorno, ’Über den Fetischcharakter’, p. 14.

4. Dit motief van de kwalitatieve breuk tussen de traditionele volkskunst en de moderne
massacultuur speelt ook een rol in wat Adorno de ’conservatieve cultuurkritiek’ noemt (bijvoor-
beeld: F.R. Leavis,The Common Pursuit. Harmondsworth: Penguin etc., 1976, 19521, pp. 182-
203).

5. Vergelijk: Löwenthal,Literatur und Gesellschaft, p. 49.
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uit de tijd dat originaliteit nog geen esthetisch criterium was.1 Ook Jameson wijst
erop dat deze overeenkomst slechts oppervlakkig is.2

In dit historische proces, waarin de oude dichotomie opgaat in de eendimensio-
nale cultuurindustrie, zijn de kritische kwaliteiten van zowel de hoge als de lage
kunst verloren gegaan: "[Kulturindustrie] zwingt auch die jahrtausendelang
getrennten Bereiche hoher und niederer Kunst zusammen. Zu ihrer beider
Schaden. Die hohe wird durch die Spekulation auf den Effekt um ihren Ernst
gebracht; die niedrige durch ihre zivilisatorische Bändigung um das ungebärdig
Widerstehende, das ihr innewohnte, solange die gesellschaftliche Kontrolle nicht
total war".3 Het verwerpelijke van de cultuurindustrie zit dus niet alleen in haar
vermogen de (hoge) cultuur te ontwijden, maar ook in het feit dat zij de lage
cultuur fatsoeneert: zij maakt een einde aan zowel het (kritisch) zinloze van de
lage kunst als aan de (kritische) zin van de hoge kunstwerken.4

Deze liquidatie van de culturele spanning heeft, zoals een optimist misschien
zou geloven, echter geen utopische betekenis, maar is een teken van de valse
integratie in de maatschappelijke totaliteit. Veelzeggend in dit verband is bijvoor-
beeld het feit dat de cultuurindustrie abstraheert van reële sociale verschillen:5

haar ’populaire’ inslag houdt niet in dat zij niet ook het hoger opgeleide, intellec-
tuele deel van de markt zou willen ’bedienen’. Zonodig wordt daarvoor zelfs een
verschil ’georganiseerd’:6 het officiële muzikale onderscheid tussen ’klassiek’ en
’populair’ bijvoorbeeld dient volgens Adorno uitsluitend om de afzet van de
consumptieartikelen te kunnen manipuleren en de burgerlijke, gefetisjeerde cul-
tuurkritiek een basis te verschaffen, die echter zo verstard en kunstmatig is, dat er
in de praktijk inderdaad sprake kan zijn van goede slechte en slechte goede
kunst.7 De tegenwoordig algemeen gerespecteerde godsvrede tussen hoge kunst
en

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 257.

2. Jameson, ’Verdinglichung und Utopie in der Massenkultur’, p. 123.

3. Adorno, ’Résumé über Kulturindustrie’, p. 60. Jauß merkt hierover fijntjes op dat Adorno
"offenbar übersah, daß die Bereiche hoher und niederer Kunst keineswegs ’jahrtausendelang
getrennt’, sondern inpraktischer Funktionbis zur Emanzipation der ’Schönen Künste’ ungeschie-
den waren" (Jauß,Kleine Apologie der ästhetischen Erfahrung, p. 48).

4. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 128.

5. Heinlein,’Massenkultur’ in der Kritischen Theorie, p. 38.

6. Adorno, ’Das Schema der Massenkultur’, p. 305. Zie ook: Offermans,Materialistiese
literatuurteorie, pp. 243-244.

7. Adorno, ’Über den Fetischcharakter’, p. 16 en: Th.W. Adorno, ’Kulturkritik und Ge-
sellschaft’, in: idem:Prismen, p. 19.

114



De relatie tussen de cultuurindustrie en de authentieke kunst

amusement, tussen high-, middle- en lowbrowculture zou eveneens als bewijs
voor de these van de totale culturele neutralisering kunnen dienen.1

Vanuit dit schrikbeeld pleit Adorno voor een nieuwe, compromisloze kunst, die
zo lang mogelijk onverteerbaar blijft voor de vraatzuchtige cultuurindustrie,
hetgeen resulteert in de nieuwe, radicale dichotomie tussen cultuurindustrie en
authentieke kunst. Ook hier kan men zich natuurlijk afvragen of dit model niet
toch uiteindelijk een intelligente omhaal is om de oude dichotomie te redden.
Oordeelt Adorno in de praktijk niet toch veel milder over de oude hoge kunst dan
over de oude lage? Wijkt zijn canon werkelijk belangrijk af van de traditionele?
Bürger bijvoorbeeld verwijt Adorno dat deze "den etablierten Kanon großer
Kunstwerke nie in Zweifel gezogen hat",2 waarbij hij over het hoofd ziet dat
Adorno’s oordeel over ’grote’ namen als Wagner en Strawinski niet veel malser
was dan dat over de cultuurindustriële jazz.3 De aldus soms zeer beperkte
overeenstemming tussen Adorno’s selectie en de algemene(re) canon kan trou-
wens zowel wijzen op een onverwachte slaafsheid van Adorno ten aanzien van de
status quo, als op de invloed die hij op die canon heeft gehad. Gezien het respect
dat hij ondanks alles had voor wat de geschiedenis wist te overleven ("Selten
haben die Werke, die großen Ruhm erlangten, ihn gar nicht verdient"),4 mag de
eerste mogelijkheid - die van het respect voor de status quo - ondanks alle
bezwaren tegen de traditie in het algemeen niet worden uitgesloten. Zijn canon-
vormende vermogen moet - men denke aan Beckett - evenwel evenmin onder-
schat worden. Om deze vragen zorgvuldig te kunnen beantwoorden, zou ik naast
zijn theoretische geschriften ook zijn kunstkritieken systematisch moeten bestu-
deren, hetgeen helaas buiten de orde van deze studie valt. Op voorhand valt
evenwel op te merken dat er in Adorno’s idee over de modern authentieke kunst
enkele interessante sporen van de oude lage cultuur zijn aan te wijzen. Zo spreekt
hij zijn afkeer uit tegen een hedendaagse ’edele’ kunst en gaat zijn voorkeur uit
naar de moderne kunst die toch een duidelijke neiging tot voorheen ’vulgair’
geachte thema’s, motieven en genres (zoals de roman) vertoont. Uit het werk van
door Adorno hooggeachte moderne kunstenaars als Picasso, Klee en Kafka blijkt
een grote belangstelling voor

1. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 465-466.

2. P. Bürger, ’Zum Anti-Avantgardismus Adornos’, in: idem:Zur Kritik der idealistischen
Ästhetik. Frankfurt: Suhrkamp, 1983, p. 133. Zie ook: P. Bürger, ’Probleme der Literatursozio-
logie’, in: P. Balibar (red.),Sociology of Literature [...]. Tilburg: U.P., 1981, pp. 26-27.

3. Jay, ’Culture as Manipulation’, p. 119.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 448.
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het in burgerlijke ogen minder fatsoenlijke van de volkscultuur.1 Men zou zelfs
kunnen vermoeden dat de hedendaagse ’hoge’ cultuur in kritisch opzicht een
rechtmatiger erfgenaam van de oude lage kunst is dan de cultuurindustrie en het
engagement, omdat alleen zij door haar autonomie trouw kan blijven aan de zaak
van de ware algemeenheid, hetgeen helaas ten koste moest gaan van haar
populariteit.2

Adorno’s dialectische benadering van de dichotomie mondt dus niet, zoals
sommige critici blijkbaar hadden gehoopt, uit in tolerantie of optimisme.3 Even-
min biedt zij een gegarandeerde bescherming tegen dichotomisch denken, met
name waar het een eigen(tijds) concept zoals dat van de cultuurindustrie betreft.
Dit kan als een zwak punt in Adorno’s theorie worden aangemerkt. Maar het
moet misschien tegelijkertijd gezien worden als een teken van betrokkenheid bij
iets dat in menselijk opzicht zo belangrijk en actueel is,4 dat hij uit de bankring
van de intellectuele distantie meende te moeten stappen en een positie te moeten
bepalen, waarmee hij zich blootstelt aan kritiek.5

Samenvattend kunnen nu enkele trefwoorden van Adorno’s (nieuwe) dichoto-
mie schematisch tegenover elkaar geplaatst worden:

LAGE KUNST HOGE KUNST

cultuurindustrie authentieke kunst

aspecten van de produktie:

primaat van de ruilwaarde (commerciële exploi-
tatie van cultuur)

verzet tegen primaat van de ruilwaarde (postu-
laat van de esthetische nutteloosheid)

planmatig vrij

pseudo-democratie, valse algemeenheid humaniteit, ware algemeenheid

instrumentele Rede kritische Rede

1. Offermans, ’(N)iemand ontkomt’, p. 257; Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 18; P. Jelavich,
’Popular Dimensions of Modernist Elite Culture [...]’, in: D. LaCapra en S.L. Kaplan (red.),
Modern European Intellectual History. Ithaca etc.; Cornell U.P., pp. 220-250.

2. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 121. Zie ook: Adorno, ’Rede über
Lyrik und Gesellschaft’, p. 59.

3. Slater, ’The Aesthetic Theory of the Frankfurt School’, p. 334; P. Bürger, ’L’anti-avant-
gardisme dans l’esthétique d’Adorno’, p. 86.

4. Jay,The Dialectical Imagination, p. xiv.

5. Salman, ’Lukács, Adorno en de machteloze kritiek’, p. 283.
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aspecten van het produkt:

a. algemeen en formeel:

eendimensionaliteit ambivalentie

heteronomie autonomie (en fait social)

functioneel, praktisch niet-functioneel, tenzij als negatie van het
functionele

schijn, ideologie waarheid, kritiek

illusionisme, realisme (opheffing verschil kunst-
werkelijkheid)

vreemdheid (benadrukking afstand kunst-wer-
kelijkheid)

ordenend, zingevend verwarrend

conformisme originaliteit, innovatie

sociaal, aangepast asociaal, onaangepast

communicatief (eenduidig, toegankelijk, begrij-
pelijk)

anti-communicatief (raadselachtig, niet-discur-
sief, ontoegankelijk, onbegrijpelijk)

schijn-utopisch (anti)utopisch, weigert de geluksbeloften te
vervullen

pornografisch en preuts ascetisch en schaamteloos

b. werking:

affirmatief, fetisjerend kritisch (en fetisjerend)

verdomming, bevestiging van onmondigheid subjectivering

barbaars humaan (en barbaars)

consumptiegericht (mens wordt tot consument
gereduceerd)

subjectgericht

anti-Verlichting Verlichting

aspecten van de receptie:

identificatie, masochisme schok

compensatie, troostende bedwelming concentratie, (zelf)kritische reflectie

schijnbare bevrediging van onbewuste verlan-
gens

bewustwording

(schijn)lust onlust
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5. Adorno in de geschiedenis.

Aan het einde van dit hoofdstuk gekomen wil ik ingaan op de actualiteit van
Adorno’s esthetica. Als zijn stelling "Geschichte ist der ästhetischen Theorie
inhärent. Ihre Kategorien sind radikal geschichtlich"1 instemming verdient, ligt
het dan niet voor de hand dat zijn opvattingen en analyses ruim twintig jaar na
zijn dood in sommige, wellicht belangrijke opzichten historisch, dat wil zeggen:
achterhaald genoemd mogen worden? Overleeft Adorno de confrontatie met zijn
eigen uitgangspunten wel? Verliest een theorie die zo duidelijk is ontstaan binnen
een concrete, ’gedateerde’ context, niet na verloop van tijd automatisch haar
zeggingskracht?2 Is de scherpe tegenstelling tussen de autonome kunst en het
engagement bijvoorbeeld niet sinds het einde van de Koude Oorlog door de feiten
ingehaald? Is de cultuurindustrie nu werkelijk zo expansief en gevaarlijk gebleken
als Adorno dacht en voorspelde? Hoe kritisch en authentiek, vraagt Adorno zich
al af, kan moderne kunst nog zijn, nu zij al representatieve doelen blijkt te zijn
gaan dienen?3 Kan het ooit juist zijn een toevallige kunstvorm of -stroming tot
norm te verheffen?

Maar ook rijzen vragen als: wanneer is een bepaald esthetisch standpunt
achterhaald? Kan zulks bij decreet worden vastgesteld? Stamt het vonnis ’achter-
haald’ overigens niet uit een 19de eeuwse, wellicht al ’achterhaalde’ vooruit-
gangsideologie? Hoe vaak worden trouwens niet kwalificaties als ’middeleeuws’,
’19de eeuws’, ’vooroorlogs’ of ’hedendaags’ meer als onzorgvuldig oordeel dan
als oorsprongsaanduiding gebruikt?

Om zicht te krijgen op een mogelijk antwoord op althans een aantal van deze
nu soms nog wat retorische vragen, zal ik hieronder ingaan op een tweetal critici
van de moderne esthetica in het algemeen en die van Adorno in het bijzonder.
Eerst zal een overzicht gegeven worden van Umberto Eco’s ’postmoderne’
bedenkingen tegen de moderne kunstopvatting. Daarna worden Peter Bürgers
bezwaren tegen Adorno’s positie behandeld - bezwaren die zelf ook aan kritiek
onderhevig zijn geweest. Tot slot zal geprobeerd worden een (voorzichtig) ant-
woord te geven op de vraag naar de actualiteit van de dichotomie volgens
Adorno.

In Apocalittici e integrati (1964) verzet Eco zich niet alleen tegen de zoge-
naamd ’geïntegreerde’ visie op de massacultuur van bijvoorbeeld McLuhan en
Bell, waarin de wereld wordt aanvaard zoals zij is, maar ook tegen ’apocalyptici’
als Nietzsche, Ortega y Gasset en de theoretici van de Frankfurter

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 532.

2. Dunn, ’Mass Media and Society’, p. 129.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 315-316; 377.
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Schule. Het betreft hier met name Marcuse en Horkheimer, wiens polemiek tegen
een praktische cultuur bij Eco geen instemming kan vinden.1 Een uitzondering
hierop wordt evenwel voor Adorno gemaakt, die zich bijvoorbeeld in deMinima
Moralia als een van de weinige critici van de massacultuur niet zou hebben
bezondigd aan de intellectueel-aristocratische minachting voor de massa.2 In
Eco’s ’kritische kritiek op de massacultuur’, die een concrete en genuanceerde
uitweg zoekt uit de tegenstelling tussen de affirmatieve argumentatie van de
geïntegreerden en het zijns inziens verkeerd toegepaste humanisme van de
culturele doemdenkers, treffen we dan ook menig spoor van Adorno aan. Zo
verklaart Eco het succes van de stripheld Superman uit de machteloosheid van het
individu in de georganiseerde en genivelleerde industriemaatschappij en laakt hij
Flemings populaire James-Bond-verhalen om hun ondemocratisch schematisme.
Ook zijn resolute afwijzing van de kitsch of ’bastaardliteratuur’ van auteurs als
Hemingway en Buck sluit in menig opzicht aan op Adorno’s notie van de
banausische cultuurindustrie. Tenslotte doen zijn dialectische figuren hier en daar
sterk denken aan bepaalde passages bij Adorno, bijvoorbeeld in de opmerking dat
de apocalyptische weigering zich aan te passen aan de slechte werkelijkheid tot
een geïntegreerde passiviteit uitnodigt. Men vergelijke Eco’s "Die aus der Tür
gejagte Integration kehrt durchs Fenster wieder zurück"3 met Adorno’s "Der
Distanzierte bleibt so verstrickt wie der Betriebsame".4

Ondanks deze gelijkenis kunnen we Eco bepaald geen Adorno-adept noemen.
Zo is naar zijn smaak het begrip ’cultuurindustrie’ ook bij Adorno al te zeer tot
een apocalyptische ’fetisj’ verworden,5 waardoor elke kritisch-constructieve [!]
analyse van massaculturele fenomenen verzandt in onproduktieve algemeenheden
en de criticus blind wordt voor de mogelijkheid van een niet-autoritaire commer-
ciële kunst, zoals de stripPeanutsvan Schulz: "die Einstellungen im Felde des
Massenkonsums [sind] differenzierter [...], als eine so radikal negative Kritik
behauptet".6 Dit geschilpunt hangt wellicht samen met het feit dat Eco in tegen-
stelling tot Adorno in principe geen kwaad ziet in de in esthetisch opzicht
pretentieloze gebruiks- of ontspanningsliteratuur,

1. Zie ook Slater, ’The Aesthetic Theory of the Frankfurt School’, p. 314.

2. Niet iedereen is overigens deze mening toegedaan. Zie bijvoorbeeld: Martin, ’Dr Adorno’s
Bag of Tricks’, p. 68 en verderop Bourdieu.

3. U. Eco, ’Einleitung’, in: idem,Apokalyptiker und Integrierte. Zur kritischen Kritik der
Massenkultur(1964). Frankfurt: Fischer, 1984, p. 18.

4. Adorno,Minima Moralia, p. 23 en hierboven de paragraafBeperkingen van de autonomie.

5. Zie ook: Brantlinger, ’The Dialectic of Enlightenment’, p. 226.

6. U. Eco, ’Die Struktur des schlechten Geschmacks’, in: idem,Apokalyptiker und Integrierte,
p. 74.
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die (anders dan de kitsch) geen rivaal is voor de hoge cultuur. "Und niemand
wird die heilsame Wirkung [...] der Zerstreuung leugnen wollen",1 veronderstelt
hij naïef-retorisch.

Twee decennia later heeft hij definitief afstand genomen van Adorno’s
radicaliteit en pessimisme - waarvan volgens Eco’s voorwoord bij de Duitse
vertaling vanApocalittici e integratiuit 1984 de meester zelf inmiddels ook de
historische en lokale betrekkelijkheid was gaan inzien. Eco’s bewondering gaat nu
meer uit naar Benjamins onbevooroordeelde visie op de massacultuur nu hij, op
grond van een aantal actuele ontwikkelingen binnen de kunst en de kunsttheorie,
minder dan ooit in een strenge kloof tussen de culturele sferen gelooft. Zijn niet
veel vondsten van de Nieuwe Muziek intussen doorgedrongen tot de popmuziek?
Blijkt niet soms dat de jeugd niet alleen van popmuziek, maar ook van John Cage
houdt? Heeft de avantgarde niet inmiddels de strip ontdekt? En citeerde T.S. Eliot
trouwens niet al uit populaire muziekteksten? Vanuit deze overwegingen ontpopt
Eco zich als een gematigd tegenstander van de traditionele dichotomie, die zijns
inziens opnieuw, dat wil zeggen: minder scherp gedefinieerd zou moeten worden.
Want hoewel hij er in principe naar streeft de tegenstelling tussen elite- en
massacultuur te overwinnen, mikt hij uit respect voor de esthetische traditie niet
op een kunst die zelfs voor de ’door de massamedia gehersenspoelde analfabeten’
verteerbaar moet zijn - als realist kan hij zich al tevreden stellen met (de erken-
ning) van een literatuur die voor een iets groter publiek dan dat van de echte
specialisten aantrekkelijk is.2 Men denke aan zijn eigenNaam van de roos.

Ook komt hij terug op zijn oordeel over de kitsch, die hij indertijd had
verworpen op grond van "die Unfähigkeit, das Zitat in den neuen Kontext
einzuschmelzen";3 een omschrijving waarvan hij zich toen al realiseerde dat zij
tot op zekere hoogte ook van toepassing was op de architectuur van de renaissan-
ce, de avantgardistische collagetechniek en de popart. In zijn werk uit de jaren
’60 is zijn oordeel over het citaat in de vertelling over het algemeen nog negatief:
auteurs die niet zelf vertellen maar citeren, mag men ervan verdenken dat zij hun
vak niet verstaan, dat zij lui zijn en/of dat zij een snobistisch onderonsje met de
lezer aan willen gaan. Twintig jaar later kan het citaat dankzij het theoretische
begrip ’intertekstualiteit’ echter aanmerkelijk meer genade vinden en is zelfs het
cliché, mits met ironie aangehaald, niet langer taboe.4

1. U. Eco, ’Der Mythos von Superman’, in: idem,Apokalyptiker und Integrierte, p. 207.

2. U. Eco,Nachschrift zum ’Namen der Rose’(1983). München: dtv, 1986, p. 81.

3. Eco, ’Die Struktur des schlechten Geschmacks’, p. 88.

4. U. Eco, ’Serialität im Universum der Kunst und der Massenmedien’ (1985), in: idem:Streit
der Interpretationen. Konstanz: Universitätsverlag, 1987, p. 54.
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Sleutelwoord in deze ontwikkeling is het begrip ’postmodern’ waarmee
afgerekend moet worden met de moderne esthetica, waarvan Adorno zo’n
belangrijke exponent is. Volgens Eco is de moderne kunst, waarin onaanvaard-
baarheid, dissonantie en nieuwheid tot absolute normen waren verheven, inmid-
dels niet alleen traditioneel geworden, maar heeft zij tevens zo langzaamaan haar
historische grenzen bereikt: "Es kommt jedoch der Moment, da die Avantgarde
(also die Moderne) nicht mehr weitergehen kann, weil sie inzwischen eine
Metasprache hervorgebracht hat, die von ihren unmöglichen Texten spricht [...]
[und] zum Schweigen führt".1 Het postmoderne antwoord op deze dreigende
ondergang van de kunst bestaat uit het ’radicaal verlaten’ van (althans een aantal2

categorieën van) de moderne kunstidee, opdat het einde van Adorno’s constructie
van de moderniteit niet het einde van de kunst hoeft te zijn.3 Zo probeert de
postmoderne kunst afstand te nemen van de (pas) sinds de romantiek gangbare
obsessie voor het nieuwe: de nieuwste [!] esthetica wil niet meer het verleden en
de traditie vernietigen,4 maar er ironisch mee spelen.5 Daar dit postmoderne
procédé ook veelvuldig in de massacultuur wordt toegepast (bijvoorbeeld in de
films rond Indiana Jones), vervaagt de moderne grens tussen hoge en lage kunst.6

Tegenover de moderne cultus van het nieuwe stelt Eco de postmoderne
esthetica van de serialiteit, waarin men zich niet langer schaamt voor de ’lustvolle
Wiederholung’ die de moderne kunst verbannen had: (industriële) serieproduktie
en creativiteit sloten elkaar daarin per definitie uit.7 Ook dit model wordt door
het postmodernisme herzien: de esthetica van de serialiteit wijst op de charme en
de positieve functie van de herhaling en de iteratie. Al in 1964 vroeg Eco zich
tamelijk geïntegreerd af of het schematisme van de massacultuur niet aan een
infantiele, maar toch fundamentele, dat willen zeggen: legitieme behoefte van de
huidige mens zou voldoen.8 Later merkt

1. Eco,Nachschrift, p. 78. Zie ook: H.R. Jauß, ’Tradition, Innovation and Aesthetic Experien-
ce’, in: Journal of Aesthetics and Art Criticism46 (1988), nr. 3, p. 386.

2. Haar fetisjkarakter bijvoorbeeld wordt zorgvuldig in stand gehouden.

3. Zie ook: Lindner, ’"Il faut être absolument moderne"’, p. 304.

4. Zie bijvoorbeeld: Adorno,Ästhetische Theorie, p. 38.

5. Vergelijk: Johnson, ’An Aesthetics of Negativity’, p. 66 over Jauß. Eco illustreert dit met
een voorbeeld van romantische ironie (Eco,Nachschrift, p. 79. Zie ook: B. Alleman, ’Ironie als
literarisches Prinzip’, in: A. Schaefer (red.),Ironie und Dichtung. München: Beck, 1970, pp. 11-
37).

6. Zie ook: Jameson, ’Verdinglichung und Utopie in der Massenkultur’, p. 115 en de kritische
noot hierbij van Offermans, ’(N)iemand ontkomt’, p. 258.

7. Eco, ’Serialität’, p. 50.

8. Vergelijk: Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 22 en ook: Jauß,Ästhetische Erfahrung, p. 41.
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hij op dat er van de ’Wiederkehr des Identischen’ troost uitgaat, omdat dit bij de
consument een gevoel van begaafdheid suggereert: "Wir sind zufrieden, weil wir
das Erwartete wiederfinden, und wir schreiben dieses glückliche Resultat nicht der
Durchsichtigkeit der narrativen Struktur zu, sondern unserer Fähigkeit, Vorhers-
agen zu machen".1 Helaas gaat hij hierbij niet in op Adorno’s bezwaren tegen
(zelf)bedrog, troost, regressie en infantiliteit.

Maar er valt ook op een slimmere, minder naïeve manier van serialiteit te
genieten: de ’kritische’2 lezer kan eveneens plezier beleven aan de strategie van
de variatie - een aan de klassieke muziek ontleend begrip. Dat de klassieke
meesters, in tegenstelling tot de serieproducenten van de massamedia, gelukkig
niet in al hun stukken op hetzelfde thema varieerden, schijnt er voor Eco niet zo
toe te doen.

Daarnaast is er een (a)historisch3 argument voor een herwaardering van de
serialiteit. Want niet alleen de hedendaagse massacultuur is gebaseerd op herha-
ling, ook veel hoge, preromantische auteurs (zoals Shakespeare en Ariosto)
bouwden veelvuldig en heus niet altijd even kritisch voort op bestaande voorbeel-
den - een argument waarvan ik hierboven al aangaf dat het niet noodzakelijker-
wijze gevolgen hoeft te hebben voor de beoordeling van de moderne, wel op
innovatie gerichte kunst. Net als Jauß blijkt Eco daarentegen te streven naar een
zo universeel mogelijke kunsttheorie, waarin niet alleen plaats is voor Aristoteles
en de collage, maar ook voorDallas en E.T. Ervan uitgaande dat het overgrote
deel van de kunst (in ruime zin) repetitief was en is, lijkt het moderne, ’sektari-
sche’ criterium van het nieuwe inderdaad weinig geschikt voor een algemene,
alomvattende kunsttheorie. Maar of men op deze gronden de moderne uitgangs-
punten eenvoudigweg als een reeds achterhaald intermezzo, een historische
aberratie mag beschouwen, is voor mij nog maar ten zeerste de vraag.

Een volgend thema dat door Eco’s postmodernisme ter discussie wordt gesteld,
betreft het kunstplezier.4 In de moderne esthetica wordt ervan uitgegaan dat kunst
en genoegen (amusement, vermaak, Unterhaltung) elkaar uitsluiten - men herinne-
re zich Adorno’s uitspraken over kunstgenot, amusement en (on)lust. Maar ook
hier zijn volgens Eco de tijden veranderd. Niet langer hoeft het feit dat een
literair werk de lezer goed bevalt hem te doen twijfelen aan de waarde ervan,
meent hij in het postscriptum bij zijn romanDe naam van de roos, die hij uit
’louter vertellust’ en om de lezer plezier te

1. Eco, ’Serialität’, p. 52.

2. Let wel dat het begrip ’kritiek’ hier aanmerkelijk minder ver strekt dan bij Adorno:
’kritisch’ betekent hier zoveel als ’esthetisch ontwikkeld’, ’veeleisend’.

3. Adorno zou zeggen: ’mythisch’.

4. Vergelijk Jauß’ pleidooi voor het genotsaspect van de esthetische ervaring; Jauß,Ästhetische
Erfahrung, p. 46.
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verschaffen, zegt te hebben geschreven. Dat wil niet zeggen dat de literatuur
vanaf nu alleen nog maar afleiding hoeft te bieden: de lezer moet, terwijl hij zich
vermaakt, iets leren, stelt hij in navolging van Horatius. Met de opwaardering van
het leesplezier wordt ook het belang van de handeling opnieuw ontdekt. De
moderne roman had zich (om niet nader toegelichte redenen) afgekeerd van de
plot, terwijl Eco als bewonderaar van Aristoteles’ poëtica ’altijd al’ van mening is
geweest dat een roman vooral door zijn handeling moet amuseren.

Dit heeft eveneens consequenties voor de beoordeling van de categorieën
’succes’ en ’publiek’. Ook hier wordt afstand genomen van de ooit in literaire
kringen algemeen (ook door Eco) aangehangen overtuiging die de experimentele,
het grote publiek provocerende literatuur verheerlijkte. Weliswaar had deze
opstelling zijns inziens indertijd een zekere polemische zin, maar vandaag zou een
dergelijke starheid fataal zijn. De bijval die Defoe en Balzac, maar ook recentere
goede auteurs als Grass en García Márquez ten deel is gevallen, logenstraft de
moderne idee dat succes altijd een teken van minderwaardigheid is, merkt hij wat
doorzichtig in zijnNaschriftop.

Tenslotte blijkt het hem niet zozeer te gaan om de verschillen tussen kunstwer-
ken, maar om het verschil in kunstreceptie, die hierboven al werd onderscheiden
in ’naïef’ en ’kritisch’. Daarbij is het uiteindelijk de bedoeling - en hierin
herkennen we hand van Benjamin - dat de naïeve lezer/toeschouwer zich bijvoor-
beeld door middel van ironie tot een kritische ontwikkelt.1 Het esthetisch interes-
sante kunstwerk moet zich daarom lenen voor een ironische lectuur; waarbij men
niet alleen aan Sterne’sTristram Shandydenke, maar ook aan Schulz’Peanuts,
die bewonderenswaardig zijn omdat zij zowel kinderen als ’veeleisende volwasse-
nen’ blijken te kunnen fascineren.2 Dat we hiermee in de buurt komen van
Adorno’s uiterst negatief beoordeelde notie van de ’valse verzoening’ van de
cultuurindustrie, deert de oudere Eco niet meer zo. Weliswaar beseft hij dat ironie
in de massacultuur een strategie kan zijn om het produkt beter te verkopen
(desnoods aan haar critici),3 maar dit betreft in zijn ogen geen agressieve daad
van integratie, maar een zonde die slechts in aanmerking komt voor het milde
oordeel ’weinig subtiel’.4 Daarmee wordt de kwestie, heel anders dan bij de niet
zo speelse Adorno,5 opgevat als een zaak van ’esthetisch niveau’, waaruit (uit

1. Eco, ’Serialität’, pp. 54-55.

2. Dit motief van de cultuur als plaats waar maatschappelijke breuken worden geheeld, treffen
we ook aan bij Schiller en Jauß (zie o.a. Johnson, ’An Aesthetics of Negativity’, p. 67).

3. Vergelijk: Adorno, ’Das Schema der Massenkultur’, p. 306.

4. Eco, ’Serialität’, p. 59.

5. Jay, The Dialectical Imagination, p. 23. Zie ook Adorno’s commentaar op Schillers
’Spieltrieb’ en Huizinga’sHomo ludens(Ästhetische Theorie, pp. 469-472).
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machteloosheid van de kritische Rede?) geen moreel of maatschappelijk ernstige
consequenties meer getrokken hoeven te worden.

Een andere poging om de moderne esthetica, in dit geval zeer specifiek die van
Adorno te historiseren, wordt door Peter Bürger ondernomen. Voor Bürger houdt
het historiseren van een bepaalde theorie in dat men de historische samenhang
ziet tussen de ontwikkeling van het object (bijvoorbeeld kunst en literatuur) en de
ontwikkeling van de categorieën waarmee die theorie haar object analyseert.

Peter Bürger nu rekent in zijnTheorie der Avantgardeuit 1974 Adorno tot de
theoretici van de (historische) avantgarde (zoals Dada en het Surrealisme). Hij
baseert zich daarbij overigens niet zozeer op een analyse van het avantgarde-
begrip bij Adorno, maar op de categoriale (of terminologische) overeenkomsten
tussen diens theorie en de door Bürger vastgestelde kenmerken van de avantgar-
debewegingen uit de eerste decennia van deze eeuw. Bijvoorbeeld:

- Het nieuwe. Zowel Adorno als de avantgarde streven een radicale breuk met
de traditie na.

- De schok. Bij zowel de avantgarde als bij Adorno wordt de schok wel als de
enig authentieke receptiewijze gezien. Voor Adorno is de rol van de contemplatie
uitgespeeld, want "Künstlerisch zu erreichen sind die Menschen überhaupt nur
noch durch den Schock".1

- Tegen derationalisatie van de samenleving. Zowel Adorno als de Surrealis-
ten verzetten zich tegen een maatschappij die gegrondvest is op de idee van
doelmatigheid, omdat daardoor de mogelijkheid van een bijzondere, een individu-
ele ontwikkeling steeds beperkter wordt.

- Het niet-organische. In zijn debat met Lukács verwerpt Adorno het organi-
sche kunstwerk omdat dit een valse schijn van harmonie wekt. Het protest tegen
het organische speelt eveneens een belangrijke rol in de montagetechniek van met
name Dada.

Vervolgens betoogt Bürger dat de avantgarde inmiddels historisch is geworden.
De essentie van de avantgarde bestond indertijd uit het verzet tegen het instituut
(autonome) kunst; op het moment echter dat de avantgardistische fenomenen zelf
als (autonome) kunst werden erkend, verloor de avantgarde haar specifieke,
provocerende waarde en authenticiteit en kan zij ’mislukt’ worden genoemd (een
redenering die zelf volgens Eco geënt is op de intussen verstarde waardenpatronen
van de historische avantgarde...).2

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 476. Zie ook: idem, ’Warum ist die neue Kunst so schwer
verständlich?’, p. 824.

2. Eco,Nachschrift, pp. 73-74.
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Bürger trekt uit dit historisch-worden van de avantgarde de conclusie dat Adorno,
als theoreticus van de avantgarde, ook historisch is geworden.

Op deze heldere redenering valt echter een en ander af te dingen, zoals o.a.
blijkt uit de door W.M. Lüdke geredigeerde bundel’Theorie der Avantgarde’.
Antworten auf Peter Bürgers Bestimmung von Kunst und bürgerlicher Ge-
sellschaftuit 1976. Zo heeft men vraagtekens gezet bij Bürgers these van het
mislukken van de avantgarde: hangt het welslagen van een cultureel verschijnsel
inderdaad af van de mate waarin het de eigen programmatische intenties weet te
vervullen?1 Moet, gemeten naar de intenties, dan niet veel meer (zo niet: bijna
alle) kunst mislukt heten?

Daarnaast kan getwijfeld worden aan de premisse dat Adorno een theoreticus
van de avantgarde zou zijn. Zo lijkt het moeilijk de door Adorno geprezen auteurs
(Kafka, Valéry, Proust) onder te brengen bij een van Bürgers historische avantgar-
debewegingen: op deze individualisten past misschien beter de (algemenere)
benaming ’modern’.2 Weliswaar bestaat er, zoals uit bovenstaande opsomming
bleek, een aantal (meer of minder diepgaande) overeenkomsten tussen Adorno en
’de’ avantgarde, maar van al deze kenmerken (op wellicht de schok na) kan men
zich afvragen of deze wel zo typisch voor de avantgarde zijn. Zo bleek uit het
vorige hoofdstuk hoe al bij Moritz en Kant het nuttigheidsdenken werd geproble-
matiseerd en hoe dit zich tot een centraal (ana)thema in de Romantiek en het
Esthetisme ontwikkelde. Ook moet herinnerd worden aan het feit dat Adorno’s
rationaliteitskritiek, anders dan de surrealistische, niet leidt tot een verheerlijking
van het irrationele en/of het onbewuste. En het gegeven dat zowel de avantgarde
als Adorno voor de kunst een belangrijke en unieke taak in de totstandkoming
van een andere, goede samenleving weggelegd zagen, wijst niet noodzakelijk op
een zo goed als volledige identiteit. Men zou met evenveel recht kunnen beweren
dat de gedachte van de mogelijk sociale invloed van kunst in elk geval sinds de
Verlichting een tamelijk constant thema in de theorie is geweest (bijvoorbeeld in
Schillers esthetische opvoeding en in het realisme). Men kan zelfs - enigszins
Adorniaans - stellen dat alle kunst vanaf in elke geval de Verlichting door dit
probleem van de relatie met de werkelijkheid, desnoods indirect of ex negativo,
wordt getekend.

Als we daarbij nog Adorno’s eigen mening over de avantgarde betrekken,
wordt Bürgers betiteling ’theoreticus van de avantgarde’ een beetje absurd.
Weliswaar identificeert Adorno ’modern’ en ’avantgarde’ een enkele maal

1. H.-B. Schlichting, ’Historische Avantgarde und Gegenwartsliteratur. Zu Peter Bürgers
Theorie der nachavantgardistischen Moderne’, in: M.W. Lüdke (red.),’Theorie der Avantgarde’.
Antworte auf Peter Bürgers Bestimmung von Kunst und bürgerlicher Gesellschaft. Frankfurt:
Suhrkamp, 1976, p. 239.

2. Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 31 en: idem, ’Introduction’, p. ix.
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met elkaar,1 toch verzet hij zich heftig tegen het (hoofd)streven van de avant-
garde om de scheiding tussen kunst en dagelijkse praktijk op te heffen, daar dit in
zijn ogen de barbarij dient omdat zo de noodzakelijke ruimte voor reflectie dreigt
te verdwijnen: "Die Abschaffung der Kunst in einer halbbarbarischen und auf die
ganze Barbarei sich hinbewegenden Gesellschaft macht sich zu deren Sozialpart-
ner".2 Ook de reeds door Benjamin opgemerkte fascistoïde neigingen van het
Italiaanse futurisme voeden zijn wantrouwen tegen de avantgarde. En hoewel hij
in de Minima Moralia het surrealisme prijst omdat dat de geluksbelofte breekt en
de schijn offert, verwijt hij later in zijn essay ’Rückblickend auf den Surrealis-
mus’ deze stroming onwaarschijnlijkheid: "So träumt man nicht, keiner träumt
so".3 Ook de montage- en collagetechniek wordt op grond van infantiliteit en
analogie met het verminkte libido verworpen. Eveneens van betekenis is dat de
belangrijkste avantgardebewegingen niet in Adorno’s canon zijn opgenomen.4

Kortom: het feit dat Adorno ondanks alle avantgardistische bezwaren blijft
vasthouden aan de autonomie van de kunst, weerlegt Bürgers argumentatie dat
Adorno’s esthetica historisch zou zijn gewordenomdatde avantgarde mislukt zou
zijn.

Een ander argument om Adorno niet bij de historische avantgarde in te lijven
is dat Bürger zelf Adorno’s theorie (met name het concept van de ’falsche Aufhe-
bung’) benut om het falen van de avantgarde te verklaren:

Die Avantgarde intendiert die Aufhebung der autonomen Kunst im Sinne
einer Überführung der Kunst in Lebenspraxis. Diese hat nicht stattgefun-
den und kann wohl auch innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft nicht
stattfinden, es sei denn in der Form der falschen Aufhebung der autono-
men Kunst. Daß es eine solche falsche Aufhebung gibt, bezeugen Unter-
haltungsliteratur und Warenästhetik. [...] Nicht Instrument der Emanzipa-
tion, sondern der Unterwerfung ist hier die Literatur. [...] In der spätkapi-
talistischen Gesellschaft werden Intentionen der historischen Avantgarde-
bewegungen mit umgekehrten Vorzeichen verwirklicht. Von der Erfahrung
der falschen Aufhebung der Autonomie her wird man fragen müssen, ob
eine Aufhebung des Autonomiestatus überhaupt wünschenswert sein kann,
ob nicht vielmehr die Distanz der Kunst zur Lebenspraxis allererst den
Freiheits-

1. Adorno, ’Kultur und Verwaltung’, p. 60.

2. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 373. Zie ook: Jay, ’Culture as Manipulation’, p. 129 en
Huyssen, ’Introduction’, p. x.

3. Th.W. Adorno, ’Rückblickend auf den Surrealismus’, in: idem:Noten zur Literatur[I], p.
102.

4. Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 31.
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raum garantiert, innerhalb dessen Alternativen zum Bestehenden denkbar
werden.1

Zolang een theorie in staat is haar eigen mislukken te verklaren, lijkt het
voorbarig haar tot ’achterhaald’ te bestempelen. Adorno’s theorie blijkt dus
nogmaals niet gereduceerd te mogen worden tot een (onvolledig) pleidooi voor de
avantgarde.

Men zou overigens het feit dat de kunst de avantgardistische aanval op haar
autonomie heeft weten te doorstaan zelfs uit kunnen leggen als het historische
gelijk van Adorno, te meer daar deze een aantal van de avantgardistische bezwa-
ren tegen de institutie kunst weliswaar uiteindelijk niet deelt, maar toch wel
degelijk in zijn theorie reflecteert. Zo zag hij in dat een consequent autonome
kunst tot inauthenticiteit moest vervallen (zie hierboven), maar dit leidde hem,
anders dan de avantgarde, niet tot de conclusie dat daarmee de autonomie een
achterhaald idee in de strijd tegen de vervreemding zou zijn geworden. Voor
Adorno ging het hier om een probleem dat in het licht van de voortschrijdende
sociale beheersing maar beter niet radicaal ’opgelost’ moest worden. Zo bezien
kan men de historische functie van de avantgarde beschouwen als een beproeving
van de autonomie-esthetica: dankzij de institutionele kritiek van o.a. de avantgar-
de was men gedwongen tot een bezinning op de actualiteit van de uitgangspunten
en het bestaansrecht van de autonome kunst - een test waaruit deze esthetica
gesterkt en gelouterd tevoorschijn lijkt te zijn gekomen. Met als resultaat dat de
dichotomie tussen autonome en heteronome kunst nog scherper werd dan voor-
heen.

Zo idyllisch-eenvoudig ligt de zaak evenwel niet. Weliswaar herziet Bürger in
zijn latere werk de idee dat Adorno een theoreticus van de avantgarde zou zijn
geweest, maar dit resulteert niet in het opgeven van zijn mening dat diens theorie
historisch is geworden. Adorno’s inmiddels herkende anti-avantgardisme wordt
zelfs aangewend om aan te tonen dat zijn esthetische theorie ’niet meer heden-
daags’ is.2 Bürger bereikt deze conclusie dit maal door een (historisch) onder-
scheid te maken tussen ’modern’, ’avantgarde’ en ’postavantgarde’,3 waarin
Adorno’s positie, als zijnde ’modern’, nog verder naar achteren wordt gescho-
ven.4 Dit gebeurt niet alleen op grond van zijn

1. P. Bürger,Theorie der Avantgarde, pp. 72-73.

2. P. Bürger, ’Zum Anti-Avantgardismus Adornos’, pp. 129-130.

3. Bürger vermijdt bewust de term ’postmodern’, daar deze zijns inziens ten onrechte de
suggestie wekt dat er sprake is van een geheel nieuw tijdperk (P. Bürger, ’Das Altern der
Moderne’, in: L. von Friedeburg en J. Habermas (red.),Adorno-Konferenz 1983. Frankfurt:
Suhrkamp, 1983, p. 177).

4. P. Bürger, ’L’anti-avant-gardisme dans l’esthétique d’Adorno’, pp. 87 e.v.
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verstoktheid ten aanzien van de autonomie van de kunst en zijn pogingen om het
esthetisme te redden - in dat opzicht zou hij, zoals ik hierboven betoogde,
evengoed tot de hedendaagse(re) ’postavantgarde’ gerekend kunnen worden -,
maar ook en vooral op grond van het feit dat zijn esthetica een onmiskenbaar
streng, normatief moment heeft.

Na het debâcle van de avantgarde was de kunst niet alleen nog autonomer
geworden (zij voelde zich nu definitief ontslagen van elke directe of indirecte,
’hogere’ plicht), maar ook zou het - juist daardoor - nu voorgoed onmogelijk zijn
geworden algemeen geldende esthetische normen te stellen.1 Het autonome werk
wil nu eenmaal naar zijn eigen normen beoordeeld worden en niet naar de
conventies van de ’tijd’ of van een bepaalde theorie - een tendens die al in de
Romantiek zichtbaar werd en die in de hedendaagse kunst haar voorlopige
hoogtepunt bereikte.2 Bevrijd van elke normatieve dwang kan geen enkele vorm
er nog aanspraak op maken in artistiek opzicht het vooruitstrevendst te zijn: sinds
de ontwikkeling van de moderne kunst haar grenzen heeft bereikt en de artistieke
praktijk een grote heterogeniteit te zien geeft, zijn er volgens Bürger geen
redelijke argumenten meer om het gebruik van oudere esthetische procédés
(bijvoorbeeld de realistische verteltechniek) als ’regressief’ te veroordelen. De
door Adorno gemiste les van de avantgarde is dat de kunstenaar van betekenis
niet meer gedwongen is tot het onmogelijke, namelijk het bereikte niveau van het
artistieke materiaal nog verder te ontwikkelen; hij mag nu vrijelijk beschikken
over alle vormen uit elk artistiek tijdperk van de geschiedenis - een mening die
niet gedeeld wordt door Zima, getuige de volgende opmerking: "Versuche,
traditionelle Erzählmuster zu restaurieren, sind als Konzessionen an kommerziali-
sierbare (weil konsumierbare) Ideologien zu werten".3

Tegenover Adorno’s verouderde esthetische theorie (niet voor niets heet een
van Bürgers artikelen hierover ’Das Altern der Moderne’), die ook volgens Jauß4

gestrand zou zijn in theoretisch decisionisme en purisme, stelt Bürger een eigen
’hedendaagse esthetica’, die recht wil doen aan de feitelijke pluriformiteit en
rijkheid van de contemporaine kunst, waarin radicaal verschillende technieken
probleemloos naast elkaar kunnen bestaan of in een kunstwerk met elkaar
gecombineerd kunnen worden.5 Paradoxaal genoeg

1. P. Bürger,Theorie der Avantgarde, p. 122.

2. P. Bürger, ’Institution Kunst als literatursoziologische Kategorie’, in: idem (red.),Seminar:
Literatur- und Kunstsoziologie. Frankfurt: Suhrkamp, 1978, p. 270.

3. Zima,Literarische Ästhetik, p. 171.

4. Jauß, ’Negativität und ästhetische Erfahrung’, p. 139 en: idem,Ästhetische Erfahrung, p.
44.

5. Zie ook: K. Sauerland,Einführung in die Ästhetik Adornos. New York etc.: De Gruyter,
1979.
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pleit Bürger vanuit dit pluralisme, dat dus voortkomt uit de geradicaliseerde
autonomie van het kunstwerk, weer voor een kunsttheorie waarin, als avantgar-
distisch residu, ook ruimte is voor de semantische (politieke, ethische en/of
psychologische) dimensie van met name de literatuur. Zodat Brecht de erkenning
kan krijgen die Adorno hem zo onverdiend heeft onthouden. Bürger wil daarnaast
ook rekening houden met het feit dat de literaire belangstelling van veel jongeren
vandaag niet (meer) zozeer van formeel-esthetische, maar eerder van morele aard
is. Hoewel deze interesse inderdaad niet te gemakkelijk mag worden afgedaan als
’banausisch’ - het betreft hier de ongetwijfeld complexe verhouding tussen de
fasen in de vorming van het (autonome) individu en de ontwikkelingsstadia van
kunst1 - is het de vraag in hoeverre een esthetica moet aanknopen bij de leesprak-
tijk van adolescenten (nog afgezien van de kwestie of deze houding wel zo
typisch is voor de jeugd van tegenwoordig).

Impliciet verwijt Bürger Adorno dat deze door star vast te blijven houden aan
zijn kunstopvatting, het einde van de kunst theoretisch onafwendbaar heeft
gemaakt. Zelfs als Adorno in ’Das Altern der Neuen Musik’ blijk geeft van het
(overigens later weer ingetrokken)2 inzicht dat de voorwaartse ontwikkeling van
het moderne muzikale materiaal op het punt staat in ’geknutsel’ en kritiekloos
epigonisme ten onder te gaan, trekt hij hieruit niet de volgens Bürger dwingende
conclusie dat de tijd rijp is voor een verruiming van het begrip ’kunst’: "Besser
keine Kunst als eine falsche", merkt Adorno later, zich toch nog aansluitend bij
het Surrealisme, op.3 Hij ziet de verlamming binnen de moderne kunst in de
eerste plaats als een symptoom van de verschrompelende vrijheid en de liquidatie
van het individu: "Wer nicht das Altern der Neuen Musik bequem in Geistesge-
schichte verflüchtigen will, muß es mit dem realen Leiden der Menschen zusam-
mendenken, dessen Schrecken [...] nicht zum letzten darin besteht, daß den
Menschen nicht einmal mehr erlaubt wird, ihren Zustand selber auszusprechen".4

Dit perspectief van de maatschappelijke waarheid krijgt bij Bürger, in het
verlengde van de geradicaliseerde autonomie van de postavantgarde, opvallend
weinig accent.5 Nu de kunst volgens de definitie van de modern-idealis-

1. Zie: Ch. Helfer, ’Zum Verhältnis von Trivialität und Popularität’, in: H. de la Motte-Haber
(red.),Das Triviale in Literatur, Musik und bildender Kunst. Frankfurt: Klostermann, 1972, p. 258.

2. Th.W. Adorno, ’Vorrede zur zweiten Ausgabe’, in: idem,Dissonanzen, p. 8.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 51.

4. Adorno, ’Das Altern der Neuen Musik’, p. 142.

5. M.W. Lüdke, ’Die Aporien der materialistischen Ästhetik - kein Ausweg? Zur kategorialen
Begründung von P. BürgersTheorie der Avantgarde’, in: Lüdke, ’Theorie der Avantgarde’, p. 50;
Zuidervaart, ’The Social Significance of Autonomous Art’, p. 69.
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tische traditie (waarvan Adorno een laatste representant was) zo goed als dood is,
is er ruimte voor een nieuw idee van kunst waarin, zoals Hegel reeds voorspelde,
alles mag omdat het ’er’ toch niets of nauwelijks meer iets toe doet. Vanuit dit
nieuwe, extreme autonomisme wordt duidelijk waarom Bürger de dreiging die
uitgaat van een uitspraak als "Der Zustand, in dem das Individuum verschwindet,
ist zugleich der fessellos individualistische, in dem ’alles möglich’ ist"1 kan
negeren. In Bürgers ogen legde Adorno’s kunstbegrip de hedendaagse kunst
steeds meer beperkingen op, terwijl de notie van de vrije beschikking de kunst uit
deze boeien bevrijdt en de artistieke mogelijkheden oneindig groot maakt.

Interessant is Bürgers verklaring voor Adorno’s ’restrictieve decisionisme’. Het
centrale motief daarvoor moet - terecht - niet zozeer gezocht worden in zijn band
met de school van Schönberg, maar vooral in zijn angst voor regressie. Hoe
begrijpelijk deze angst gezien de traumatische ervaringen met het fascisme ook
moge zijn, toch is zij voor Bürger geen voldoende rechtvaardiging voor de
strengheid waarmee Adorno de moderne kunst kortwiekt, zeker niet nu de
artistieke betekenis van schilderingen van kinderen en krankzinnigen vrij alge-
meen wordt erkend.2 Daarmee dreigt Adorno’s regressiekritiek, die toch niet
alleen de kunst betrof, gereduceerd te worden tot een achterhaalde privé-angst van
Adorno en sommige van zijn tijdgenoten, hetgeen een bijzonder storend moment
in Bürgers betoog vormt.

Een andere reden voor Adorno’s ’eenzijdigheid’ ligt volgens Bürger in de
theoretische oriëntatie van zijn kritiek.3 Adorno was zich er al van bewust dat de
bestaansrechten van een esthetische theorie dubieus begonnen te worden en deze
tendens heeft zich met de vrije beschikking over de traditie verder doorgezet.
Moet de hedendaagse kritische literatuurwetenschap zich niet, in plaats van met
normatieve theorie, bezighouden met de bestudering van de maatschappelijke
functie van kunstwerken? Is theorie, nu de creatieve keuze oneindig groot is
geworden, nog wel mogelijk en nodig? Is het tegenwoordig niet beter om de
vraag naar de artistieke kwaliteit niet theoretisch, maar op grond van een nauw-
keurige analyse van het concrete fenomeen te beantwoorden? Hebben Adorno’s
theoretische uitgangspunten zijn esthetische oordeel, om met Kant te spreken, niet
te veel ’bestimmend’ en te weinig ’re-

1. Adorno,Minima Moralia, p. 197.

2. P. Bürger, ’Das Altern der Moderne’, pp. 187; 194.

3. Zie ook: R. Bubner, ’Kann Theorie ästhetisch werden? Zum Hauptmotiv der Philosophie
Adornos’, in: Lindner en Lüdke,Materialien, pp. 108-137 en: Heinlein,’Massenkultur’ in der
Kritischen Theorie, p. 164.
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flektierend’ gemaakt?1 (Maar waartoe dient een theorie van de avantgarde dan
nog?)2

Deze anti-theoretische suggesties van Bürger worden bestreden door Lambert
Zuidervaart,3 die de normatieve esthetica verdedigt. Niet alleen vraagt hij zich af
of de avantgarde inderdaad wel een einde heeft gemaakt aan de mogelijkheid van
theoretische normen, ook betwijfelt hij ten zeerste of afgestapt moet worden van
de speculatieve, niet-affirmatieve dimensies van kunsttheorie, zelfs wanneer de
utopische hoop tegenwoordig nog maar moeilijk te delen is. Er kleven ook
methodologische bezwaren aan het afscheid van de normatieve esthetica. Hoe
bepaal je bijvoorbeeld welke verschijnselen een analyse waard zijn? Is in dit
verband een beroep op de historische betekenis van een werk niet iets te wille-
keurig en te onkritisch? Hoe kan men tegelijkertijd kritisch en niet-normatief
willen zijn? Hoewel Zuidervaart zeker ook bedenkingen bij Adorno’s opvattingen
heeft (met name over diens strengheid ten aanzien van de heteronome kunst),
vindt hij het al met al uiterst voorbarig om, zoals Bürger in deTheorie der
Avantgardevoorstelt, nu al het pad van de normatieve esthetica te verlaten.

Overigens wijst Bürger zelf ook op de keerzijden van de vrije beschikking. De
kunst dreigt bijvoorbeeld uitgeleverd te worden aan willekeur, onverschilligheid
en eclecticisme: "Kunst droht so zur harmlosen Ergänzung des Alltagslebens zu
werden, zu dem also, was sie den Popularisierungen idealistischer Ästhetik immer
schon war".4 Ter voorkoming hiervan stelt hij daarom toch één eis: om ten tijde
van de vrije beschikking geslaagd te mogen heten, moet het kunstwerk reflecteren
op de problemen van die vrije beschikking. Zo wordt het mogelijk een deel van
Adorno’s theorie te redden voor het heden.

Uiteindelijk resulteert dit in een op Adorno voortbouwend, maar ’geactuali-
seerd’ kunstbegrip, dat ontdaan van zijn starheid beter aansluit op de artistieke
praktijk en dat zo alles, of in elk geval veel van wat de samenleving (dan wel
Bürger) artistiek relevant vindt, kan omvatten en legitimeren. Deze voorgestelde
versoepeling heeft niet alleen gevolgen voor het engagement en de avantgarde
(die nu wel als waardevolle kunst erkend kunnen worden), maar ook voor de
dichotomie. Adorno’s bezwaren tegen de cultuurindustrie5 die haar basis vormen,
worden (ondanks het feit dat er in vergelijking met de

1. Zie ook: Grenz, ’Grundzüge der Ästhetik Adornos’, p. 127.

2. W.M. Lüdke, ’Einleitung’, in: idem,’Theorie der Avantgarde’, p. 11.

3. Zuidervaart, ’The Social Significance of Autonomous Art’, pp. 61-77. Zie ook: L.
Zuidervaart,Refractions. Truth in Adorno’s Aesthetic Theory. Toronto: U.P., 1981, pp. 34 e.v. en:
idem, Adorno’s Aesthetic Theory: The Redemption of Illusion. Cambridge: MIT, 1991.

4. P. Bürger, ’Das Altern der Moderne’, p. 191.

5. Bürger spreekt hier veelbetekenend liever over ’massacultuur’.
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jaren ’40 nauwelijks iets fundamenteels veranderd is in de cultuurindustriële
produktiewijze en haar web alleen nog maar dichter lijkt te zijn geworden)1

tegelijk met zijn vermeend verouderde regressieangsten van tafel geveegd. Hierbij
wordt niet alleen verwezen naar de speels-avantgardistische, vrije beschikking
over ook triviale vormen, maar eveneens naar de zoveel optimistischer en daarom
zoveel aantrekkelijker traditie van Benjamin, Bloch, Schulte-Sasse en Jameson,
die het alternatief-kritische moment van de hedendaagse lage kunst benadrukken.2

Bürger beroept zich tot slot tevens op de veranderde, soepeler houding van de
cultuurdragers ten opzichte van "der starren Dichotomie von hoher und niederer
Kunst, die noch [!] für Adorno unversöhnlich einander entgegenstanden"3 - een
tendens die inderdaad vrij algemeen lijkt te zijn.4

Het begint er dus op te lijken dat misschien niet alles van Adorno, maar toch
in ieder geval zijn dichotomie-opvatting historisch is geworden.5 Bij deze voorlo-
pige conclusie kunnen echter nog enkele kanttekeningen worden geplaatst.

Kan bijvoorbeeld de door Bürger van Adorno overgenomen idee van de
autonomie van de kunst losgemaakt worden van diens kritiek op de cultuurin-
dustrie? Impliceert het concept van de autonomie niet kritiek op de heteronomie
in het algemeen en die binnen de kunst in het bijzonder? Een ontkennend
antwoord op deze vragen is vermoedelijk alleen denkbaar als, zoals bij Bürger en
Eco, de kunst ook op theoretisch niveau weer van het maatschappelijk geheel
wordt geïsoleerd - een optie die mij, gezien de net door de kritische theorie
blootgelegde en ook door Bourdieu benadrukte relatie tussen kunst en sociaal
(on)recht, niet bijzonder aantrekt. Bij Bürger leidt dit tot de hierboven reeds
aangestipte problematische tegenspraak tussen enerzijds de volstrekte autonomie
van het kunstwerk en anderzijds de inhoudelijke betrokkenheid ervan.

Daarnaast doet het vreemd aan om een theorie, wier voorspellingen over
bijvoorbeeld de opheffing van de dichotomie in de cultuurindustrie nu ook op
kunsttheoretisch niveau lijken te zijn uitgekomen, als een gepasseerd station te
beschouwen. Adorno’s model biedt de mogelijkheid deze opheffing te

1. Huyssen, ’Introduction to Adorno’, p. 9.

2. Huyssen, ’Introduction to Adorno’, p. 7; Slater, ’The Aesthetic Theory of the Frankfurt
School’, p. 334; P. Bürger, ’L’anti-avant-gardisme dans l’esthétique d’Adorno’, p. 86.

3. P. Bürger, ’Das Altern der Moderne’, p. 178.

4. Zie: Eco; H. Dubiel, ’Die Aufhebung des Überbaus. Zur Interpretation der Kultur in der
Kritischen Theorie’, in: Bonß en Honneth,Sozialforschung als Kritik, p. 478; Heinlein, ’Massen-
kultur’ in der Kritischen Theorie, p. 67.

5. Zie ook: Huyssen, ’Introduction’, pp. ix-x.
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verklaren uit de gegroeide neutraliserende macht van de instrumentele Rede en/of
als teken van het feit dat de maatschappelijke eenzaamheid en radeloosheid van
de (kritische) intellectueel de grenzen van het dragelijke inmiddels heeft over-
schreden.1 Dit zou bijvoorbeeld kunnen blijken uit het feit dat de hier aange-
haalde critici zich veel gelegen laten liggen aan de empirie: zij zoeken, anders
dan Adorno, naar een niet-particuliere theorie die de artistieke realiteit zoveel
mogelijk in beschrijvende zin dekt.2 Dit zou opgevat kunnen worden als bewijs
voor de onontkoombaarheid van de sociale integratie en de al te menselijke
neiging zich met vreugde te onderwerpen aan de oppermacht van de status quo.
Men kan de redenering echter ook omkeren: Adorno’s critici zoeken naar een
artistieke praktijk die een andere, optimistische en op de toekomst gerichte theorie
oplevert - in welk geval die realiteit meer als illustratie dan als logisch bewijs
dient.

Het gewicht dat Adorno’s critici aan de empirie hechten, blijkt ook uit de
wijze waarop ze hem historiseren: zijn idee over wat goede kunst is, is voor hen
niet (meer) in overeenstemming te brengen met de nu heersende idee daaromtrent
- waarbij er trouwens een opvallend symbiotische relatie bestaat tussen de
heersende idee en de mening of smaak van de toevallige criticus of literatuurwe-
tenschapper. Weliswaar is Adorno’s positieve selectie opgenomen in ’de’ canon
en/of worden haar werken over het algemeen nog steeds als esthetisch werkzaam
beschouwd, toch zouden zijn strenge afwijzingen de confrontatie met de huidige
empirie niet of nog maar zeer ten dele doorstaan. Waaruit volgt dat zijn visie, die
maar weinig keuze laat tussen alles of niets, achterhaald zou zijn.

Bij zo’n conclusie wordt evenwel voorbijgegaan aan het feit dat voor Adorno
de empirie uiterst problematisch is. Men herinnere zich hoe hij er zelfs toe
overging waarheid en werkelijkheid tegenover elkaar te plaatsen; een uitgangspunt
dat, indien consequent toegepast, elk positief oordeel onmogelijk maakt en een
lege canon zou opleveren. Zo ver gaat Adorno (gelukkig) meestal niet. Wel
bedenke men zich naar aanleiding hiervan nogmaals dat zijn theorie in de
allereerste plaats participerend-kritisch is en geenszins een zuiver descriptieve
kunstgeschiedenis pretendeert te bieden.3 Of, zoals Zima het verwoordt: "[Ador-
nos] Ästhetik wollte nie Literaturwissenschaft ("critique universitaire") sein, die
sich bemüht, alle denkbaren literari-

1. Hetgeen geïllustreerd kan worden met de wanhoop van Münzberg: Adorno heeft gelijk,
maar wat kan ik doen? (Münzberg,Rezeptivität und Spontaneität, p. 153). Zie voor een verhelde-
rende analyse van dit dilemma: Salman, ’Lukács, Adorno en de machteloze kritiek’, pp. 264-284.

2. Dat dit een onmogelijkheid is, moge bijvoorbeeld blijken uit A. Sheppard,Aesthetics. An
Introduction to the Philosophy of Art. Oxford: U.P., 1987.

3. Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 30.
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schen Gattungen unter einen philologischen Hut zu bringen. [Sie orientiert] sich
an einer bestimmten literarischen Praxis, um als kritische Theorie der Gesellschaft
die bestehenden Verhältnisse in Frage zu stellen".1 Vanuit zijn ’idealistische’ con-
structie zegt het gegeven dat zijn inzichten niet aan de (huidige) werkelijkheid
beantwoorden dus niets over de houdbaarheid van zijn theorie.2 Maar wat is (om
een eens banausische vraag te stellen) nog het nut van een theorie die haar
aanhang opvallend heeft verloren, die steeds verder achter de horizon van de
actualiteit verdwijnt en die een steeds minder gedifferentieerd licht op de artistie-
ke en literaire werkelijkheid kan werpen? Hoe kan men ooit anders dan op grond
van de empirie vaststellen of een bepaald model achterhaald genoemd mag
worden? Of is de stand van zaken in het denken hiervoor doorslaggevender? Blijft
Adorno’s esthetica actueel zolang zijn achterliggende humanistische doelen (het
autonome subject, de Verlichting) nog instemming vinden? Of zijn die ook al
traditioneel en ideologisch geworden, zoals verscheidene critici (waaronder
Adorno zelf) suggereren?3 Maar: verhoudt een dergelijke, filosofische kwestie
zich niet ook op een bepaalde manier tot de werkelijkheid? Vragen, waarop ik tot
mijn spijt het antwoord schuldig moet blijven.

Hoezeer het historische probleem kan samenvallen met dat van de empirie
blijkt wanneer Adorno vertelt dat hij in zijn verdediging van de moderne kunst al
jong het gevoel had een achterhoedegevecht te leveren, sinds zijn eerste composi-
tieleraar hem van zijn atonale grillen probeerde te genezen door hem voor te
houden dat met de komst van het neoclassicisme het ultramoderne al niet meer
modern was. Inderdaad, verzucht Adorno, het moderne is werkelijk onmodern nu
zijn basis, het subject, een anachronisme is geworden.4 Bürgers historische
argument tegen Adorno dat deze bijna de gehele hedendaagse kunstproduktie
waardeloos zou hebben gevonden,5 zou dus in Adorno’s ’eigen’ tijd ook al
hebben gegolden.6 Dit gebrek aan algemene empirische geldigheid heeft Adorno
er overigens nooit van weerhouden aan de moderniteit te blijven vasthouden: "In
einer Ordnung, die das Moder-

1. Zima,Literarische Ästhetik, p. 169.

2. Men vergelijke dit met Kants desinteresse voor het empirische bewijs, die mijns inziens wel
onderscheiden dient te worden van Adorno’s zeer ’geëngageerde’ afkeer van de empirie.

3. Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 23; Schulte-Sasse, ’Gebrauchswert der Literatur’, p. 78;
Jay,The Dialectical Imagination, p. 216; I. Wohlfarth, ’Dialektischer Spleen. Zur Ortsbestimmung
der Adornoschen Ästhetik’, in: Lindner en Lüdke,Materialien, p. 329.

4. Adorno,Minima Moralia, pp. 291-292.

5. P. Bürger, ’Das Altern der Moderne’, p. 191 en: idem, ’The Problem of Aesthetic Value’,
in: P. Collier en H. Geyer-Ryan (red.),Literary Theory Today. Cambridge: Polity, 1990, p. 30.

6. Men denke bijvoorbeeld aan zijn kritiek op Wagner.
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ne als rückständig liquidiert, kann solchem Rückständigen, ist es einmal vom
Urteil ereilt, die Wahrheit zufallen, über die der historische Prozeß hinwegrollt.
Weil keine Wahrheit ausgedrückt werden kann, als die das Subjekt zu füllen
vermag, wird der Anachronismus zur Zuflucht des Modernen".1 Daar hij de
moderniteit uiteindelijk vooral als een kwalitatieve en niet als een chronologische
categorie definieert, verbleekt de schande van achterlijkheid en ouderwets
provincialisme: het moderne heeft weliswaar invariante trekken aangenomen (die
men het graag verwijt), maar men kan het niet zomaar als achterhaald teniet
doen.2 Met het oog op de redding en het voortbestaan van het autonome subject
"ist der Anachronismus an der Zeit"3 en moet het moderne zich meer dan ooit
tegen de heersende tijdgeest keren.4 Hoewel hij de empirie aldus met enkele kun-
stige paradoxen pareert, ontstaat toch de indruk dat het in deze ’oneindige
reflectie’ om een (distinctieve) bezweringsstrategie gaat, waarmee Adorno
vergeefs hoopt immuun te worden voor de loop van de geschiedenis.5

Als het echter inderdaad zo is dat de oude dichotomie in essentie is opgelost
door de cultuurindustrie en dat het authentieke verzet tegen die cultuurindustrie -
zoals voorspeld - inmiddels, twee decennia na Adorno, vrijwel volledig is
gestaakt omdat geen intellectueel het zich meer kan permitteren de indruk te
wekken achter te blijven bij de heersende of komende trend, dan zou het wel eens
kunnen zijn dat de enig legitieme ’functie’ van het kunstwerk (laag èn hoog) niet
meer de menselijke waar(dig)heid betreft, maar (vooral) is vervangen door zijn
inauthentieke waarde als fetisj en/of consumptiegoed - een uitgangspunt dat bij
Bourdieu een grote rol zal blijken te spelen.

1. Adorno,Minima Moralia, p. 296.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 404.

3. Adorno, ’Theorie der Halbbildung’, p. 192.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 58.

5. Wohlfarth, ’Dialektischer Spleen’, p. 319 en: Morrison, ’Kultur and Culture’, p. 335.
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