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Στοχασµοί πάνω στη ραδιοφωνία

Εκλεπτύνοντας, στο τεταµένο κλίµα του µεσοπολέµου, το εργαλείο της µαρξιστικής κριτικής για την τέχνη, o Benjamin θα παραµερίσει τις έννοιες της «στρατευµένης» τέχνης, τις άγονες αντιθέσεις µορφής–περιεχοµένου, και θα αποτιµήσει το καλλιτεχνικό
έργο όχι ως αντανάκλαση των παραγωγικών σχέσεων, αλλά βάσει
της θέσης του µέσα στις παραγωγικές σχέσεις. Για τον σκοπό αυτόν χρησιµοποιεί την έννοια της «τεχνικής»: η πρόοδος ή η οπισθοχώρησή της θα γίνει το κριτήριο µιας υλιστικής και διαλεκτικής
ΠΛΕΘΡΟΝ | µι κ ρ ό κ ο σ µο ς
αποτίµησης. Έτσι, θα ασκήσει κριτική στους διανοούµενους που η
επαναστατικότητα των φρονηµάτων τους δεν συνοδεύεται από
αναστοχασµό της θέσης τους ως παραγωγών και ως προµηθευτών
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των ήδη υπαρχόντων µέσων παραγωγής, ενώ, µέσα από την κοσµογονία της εµφάνισης των µέσων µαζικής επικοινωνίας, θα
διακρίνει την «ανάτηξη» των λογοτεχνικών µορφών, πέρα από την πνευµατοκρατική αντίληψη για τα «λογοτεχνικά έργα».
µετάφραση

Αλφρέδος Σταϊνχάουερ

«Ένας συγγραφέας που δεν διδάσκει τίποτα στους συγγραφείς δεν διδάσκει κανέναν. Αυτό που έχει σηµασία, λοιπόν, είναι ο υποδειγµατικός χαρακτήρας της παραγωγής, που είναι ικανός, πρώτον, να προκαλέσει άλλους συγγραφείς να παράγουν και, δεύτερον, να θέσει στη διάθεσή τους έναν βελτιωµένο µηχανισµό. Και ο µηχανισµός αυτός είναι τόσο καλύτερος,
όσους περισσότερους καταναλωτές είναι ικανός να µετατρέψει σε παραγωγούς –δηλαδή από αναγνώστες και θεατές σε
συµέτοχους».
Walter Benjamin

