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Κρίστοφερ Λας

Για μια νέα ερμηνεία της μαζικής κουλτούρας*

μετάφραση: Νίκος Μάλλιαρης

            

Κατά πάσα πιθανότητα ότι όλοι οι υποστηρικτές της αριστεράς θα συμφωνούσαν με την 
παρατήρηση  πως οι  αντιπροσωπευτικοί  πολιτικοί  θεσμοί  δεν  αρκούν,  από  μόνοι  τους,  για  να 
εγγυηθούν  έναν  δημοκρατικό  τρόπο  ζωής.  Σε  αντίθεση  με  μια  μινιμαλιστική  αντίληψη  της 
δημοκρατίας1 –η  οποία,  αφενός, στοχεύει  απλώς  στην  απελευθέρωση  του  οικονομικού 
ανταγωνισμού  από  την  ανάμειξη  του  κράτους  και,  αφετέρου, ορίζει  τη  δημοκρατία  ως  την 
κατάργηση των ιδιαίτερων προνομίων, απαιτώντας την αμερόληπτη εφαρμογή νόμων που θα έχουν 
ως σκοπό να προσφέρουν σε όλους τους πολίτες ίσες ευκαιρίες στο ξεκίνημα της ζωής τους-, η 
αριστερά υποστήριζε πάντοτε μια ευρύτερη οπτική, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο την πολιτική 
αλλά και την οικονομική δημοκρατία όπως άλλωστε και τον εκδημοκρατισμό της κουλτούρας.

            Η κριτική της αριστεράς στην ελεύθερη αγορά ξεκινά από τη διαπίστωση ότι οι απλά 
τυπικοί  κανόνες  του  θεμιτού  ανταγωνισμού  δεν  εξασφαλίζουν,  στην  πραγματικότητα,  ίσες 
ευκαιρίες  για  τον  καθένα.  Η  ευκολία  με  την  οποία  διαιωνίζονται  από  μόνα  τους  τα  ταξικά 
προνόμια  κάτω  από  ένα  σύστημα  πολιτικής  δημοκρατίας  οδήγησε,  σε  κάποιες  περιπτώσεις, 
ορισμένους ριζοσπάστες να σκεφτούν,  λανθασμένα, ότι η πολιτική δημοκρατία ήταν απλώς μια 
απάτη και οι «αστικές πολιτικές ελευθερίες» απλά όργανα ταξικής κυριαρχίας. Ακόμα όμως και 
όσοι θεωρούν ότι η ελευθερία της έκφρασης,  η καθολική ψηφοφορία και οι αντιπροσωπευτικοί 
θεσμοί αποτελούν απολύτως ουσιώδεις συνθήκες της δημοκρατίας (και είναι ανακουφιστικό να 
σκέφτεται κανείς ότι σήμερα αποτελούν την πλειονότητα μέσα στην αριστερά), αναγνωρίζουν ότι 

* Christopher Lasch,  «Mass Culture Reconsidered»,  Democracy, τ. 1,  Οκτώβριος  1981.  Πρώτη δημοσίευση της ελληνικής 
εκδοχής στο περιοδικό Μάγμα, τ. 6, Ιούνιος 2010 (http://magmareview.blogspot.fr/). Την αναδημοσιεύουμε εδώ με μερικές 
μικρές  διορθώσεις  και  μεταφραστικές  βελτιώσεις.  Ευχαριστούμε  τον  David Curtis και  τον  Richard Wolin που  μας 
βοήθησαν να βρούμε ένα αντίγραφο του εξαντλημένου αγγλικού κειμένου.

1 Σ.τ.μ.: Ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τον όρο «δημοκρατία» [democracy] ως 
επί το πλείστον με την τρέχουσα σημασία του, εννοώντας τα φιλελεύθερα ολιγαρχικά καθεστώτα. Το γεγονός ότι σε αυτό 
το περιοδικό δίνουμε άλλη έννοια στον όρο «δημοκρατία» δε μειώνει σε καμία περίπτωση τη σημασία όσων υποστηρίζει ο 
συγγραφέας.

http://magmareview.blogspot.fr/
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αυτές οι πολιτικές εγγυήσεις δεν αντιπροσωπεύουν παρά ένα σημείο εκκίνησης2. Πιστεύουν, επίσης, 
ότι  η  δημοκρατία  απαιτεί  τουλάχιστον  την  ύπαρξη  ισχυρών  συνδικάτων,  ενός  προοδευτικού 
συστήματος  φορολόγησης  και  ενός  κυβερνητικού  ελέγχου  της  βιομηχανίας.  Πολλοί  μάλιστα θα 
επιμείνουν στο γεγονός πως η δημοκρατία έχει εξίσου ανάγκη από την κοινωνικοποίηση των μέσων 
παραγωγής. 

Ακόμα  και  ο  σοσιαλισμός  πάντως  δεν  αποτελεί  σαφή  εγγύηση  για  τη  δημοκρατία.  Ο 
αυταρχισμός  των  σημερινών3 σοσιαλιστικών  καθεστώτων  ενθάρρυνε  όχι  μόνο  έναν  καινούργιο 
τρόπο κατανόησης της δημοκρατίας, μέσα στην Αριστερά, αλλά και τη διάδοση της άποψης -που 
κερδίζει έδαφος- ότι μια «πολιτιστική επανάσταση» είναι αυτό που θα μπορούσε να αποτελεί το 
καθοριστικό  στοιχείο  για  την  εγκαθίδρυση  μιας  πραγματικά  δημοκρατικής  κοινωνίας.  Αυτή  η 
δυσπροσδιόριστη έννοια παίρνει διαφορετική σημασία ανάλογα με τα άτομα. Βασίζεται γενικά 
στην  υπόθεση  ότι  οι  παλιές  συνήθειες  υποταγής  στην  αυθεντία  τείνουν  από  μόνες  τους  να 
επανεμφανίζονται ακόμα και μέσα στους κόλπους κινημάτων που έχουν δημοκρατικούς στόχους∙ 
αν, κατά συνέπεια, δεν αφαιρεθούν από τη ρίζα, τα επαναστατικά κινήματα θα συνεχίζουν να 
αναπαράγουν  ακριβώς  τις  συνθήκες  που  προσπαθούν  να  καταργήσουν.  Οι  υποστηρικτές  μιας 
πολιτιστικής  επανάστασης  τονίζουν  την  αναγέννηση  των  παλιών,  αυταρχικών  σχημάτων  στη 
Σοβιετική  Ένωση  και  σε  άλλα  σοσιαλιστικά  καθεστώτα,  όπως  επίσης  και  την  επανεμφάνιση 
μορφών  αρσενικής  κυριαρχίας  μέσα  στους  κόλπους  της  υποτίθεται απελευθερωμένης  Νέας 
Αριστεράς.  Υποστηρίζουν,  εξάλλου,  ότι  στο  βαθμό  που  αυτά  τα  σχήματα  κυριαρχίας  δεν 
καταστρέφονται, τα δημοκρατικά κινήματα δε θα επιτύχουν ποτέ τους αρχικούς τους σκοπούς. 

Η ιδέα μιας πολιτιστικής επανάστασης δεν είναι καινούργια. Υπό τη μια ή την άλλη μορφή 
αποτέλεσε,  ευθύς εξαρχής,  κομμάτι  της δημοκρατικής ιδεολογίας.  Οι  ηγέτες των δημοκρατικών 

επαναστάσεων  του  18ου   αιώνα  υποστήριζαν  με  επιμονή  ότι  η  δημοκρατία  είχε  ανάγκη  από 

πεπαιδευμένους πολίτες. Η εγκαθίδρυση της καθολικής ψηφοφορίας για τους άνδρες, το 19ο αιώνα, 
ενδυνάμωσε  ακόμα  περισσότερο  την  άποψη  σύμφωνα  με  την  οποία  οι  μάζες  θα  έπρεπε  να 
παρακινούνται προς την έξοδο από τον αιωνόβιο διανοητικό τους λήθαργο και να προσοικειωθούν 
τα  εργαλεία  της  κριτικής  σκέψης,  ούτως  ώστε  οι  δημοκρατικοί  θεσμοί  να  μπορέσουν  να 

2 Οι Ροταριανοί (Rotarians,  μέλη των  Rotary Clubs),  οι διευθυντές των Εμπορικών Συλλόγων, τα μέλη των διοικητικών 
συμβουλίων και οι υπόλοιποι υπερασπιστές του αμερικανικού τρόπου ζωής θεωρούν ότι η δημοκρατία είναι ένα σύστημα  
που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Αυτό που διακρίνει την Αριστερά από όλους αυτούς είναι ότι θεωρεί πως η δημοκρατία, 
στην πλήρη της έννοια, δεν υπάρχει ακόμη.

3 Σ.τ.μ.: Το κείμενο γράφτηκε το 1981.
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ευημερήσουν4.  Κατά  τον  20ό  αιώνα,  ο  εκδημοκρατισμός  της  κουλτούρας  αποτέλεσε  κεντρική 
ενασχόληση των στοχαστών της προοδευτικής παράδοσης. Ορισμένοι από αυτούς συντάσσονται με 
την άποψη του Τζον Ντιούι (John Dewey), πιστεύοντας ότι οι αντιαυταρχικές μεταρρυθμίσεις στην 
εκπαίδευση θα ευνοούσαν αναγκαστικά την ανάπτυξη επιστημονικών και κριτικών τρόπων σκέψης. 
Άλλοι, όπως ο Θόρσταϊν Βέμπλεν (Thorstein Veblen), μετέθεσαν την πίστη τους  κυρίως προς  τα 
χειραφετητικά, σε διανοητικό επίπεδο, αποτελέσματα της βιομηχανικής δραστηριότητας5. Ορισμένοι 
έδωσαν έμφαση στη δυνατότητα μιας αυτο-εκπαίδευσης των μαζών∙ άλλοι στο διευθυντικό ρόλο 
μιας προστατευτικής ελίτ. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες αυτές οι θέσεις βασίζονται σε ένα κοινό 
σύνολο αξιωμάτων αναφορικά προς τις διαλυτικές συνέπειες που επιφέρει η νεοτερικότητα στους 
«παραδοσιακούς» τρόπους σκέψης. Σύμφωνα με την κυρίαρχη αντίληψη, ο εκδημοκρατισμός της 
κουλτούρας έχει ως προαπαιτούμενό του είτε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είτε μια κοινωνική 
διαδικασία  (είτε  και  τα  δύο  μαζί)  ικανά  να  αποκόψουν  τα  άτομα  από  τα  οικεία  τους 
συμφραζόμενα και να αποδυναμώσουν τους δεσμούς συγγένειας, τις τοπικές και περιφερειακές 
παραδόσεις και το δέσιμο με κάποιον τόπο. Ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες η αποκοπή των ριζών 
θεωρήθηκε ως απαραίτητη συνθήκη για την ανάπτυξη και την ελευθερία. Τα κυρίαρχα σύμβολα της 
αμερικανικής ζωής, το σύνορο και το χωνευτήρι [melting pot], ενσαρκώνουν, εκτός των άλλων, και 
την πεποίθηση ότι μόνο όσοι έχουν αποκοπεί  από τις  ρίζες τους μπορούν να κατακτήσουν τη 
διανοητική και πολιτική ελευθερία6.

Το μοντέλο διαπαιδαγώγησης που υπονοείται εδώ πρέπει να επανεξεταστεί. Από πολλές 
απόψεις είναι βαθιά παραπλανητικό. Υποτιμά τη σταθερότητα και την αξία των παραδοσιακών 
προσκολλήσεων. Δίνει, αδίκως, την εντύπωση ότι οι «παραδοσιακές» κοινωνίες διακρίνονται από 
ένα  διανοητικό  και  τεχνολογικό  λίμνασμα,  ενώ  παράλληλα  υπερτιμά  τα  επιτεύγματα  του 

4 Σύμφωνα με το γάλλο θετικιστή, Μισέλ Σεβαλιέ (Michel Chevalier: 1806-1879), η «μύηση» των μαζών στις διανοητικές 
ανακαλύψεις της νεοτερικότητας είχε ήδη ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες,  τη στιγμή που στη Γαλλία η λαϊκή άγνοια 
παρεμπόδιζε την  πολιτική και οικονομική πρόοδο.  Η αντίθεσή του ανάμεσα στον  ελεύθερο  επιχειρηματία αμερικανό 
αγρότη και το γάλλο αγρότη, που ήταν υποδουλωμένος στον κλήρο, παραμένει ένα κλασικό παράδειγμα δημοκρατικής 
πίστης:
                «Παρατηρήστε  τον  πληθυσμό  της  επαρχίας  μας,  σφυγμομετρήστε  το  πνεύμα  των  χωρικών  μας  και  θα 
διαπιστώσετε  ότι  η  πηγή  όλων  των  δραστηριοτήτων  τους  είναι  ένα  μπερδεμένο  μείγμα  βιβλικών  παραβολών  και 
προλήψεων. Προσπαθήστε να κάνετε το ίδιο με έναν αμερικανό αγρότη και θα ανακαλύψετε ότι οι μεγάλες πνευματικές 
παραδόσεις  συνδυάζονται  αρμονικά στο  μυαλό  του με  τις  αρχές  της  σύγχρονης  επιστήμης όπως μας τις  δίδαξαν  ο 
Μπέικον και ο Ντεκάρτ, με τις θεωρίες της ηθικής και θρησκευτικής ανεξαρτησίας που διακήρυξε ο Λούθηρος και με τις 
ακόμα πιο πρόσφατες έννοιες της πολιτικής ελευθερίας. Είναι ένας από τους μυημένους» (M. Chevalier, Society, Manners 
and Politics in the United States:  Letters on North America [Κοινωνία,  τρόποι  συμπεριφοράς και  πολιτική στις  ΗΠΑ.  
Γράμματα για τη Βόρειο Αμερική], Νέα Υόρκη, Doubleday & Co., 1961 [1838], κεφ. 34).

5 Για τις διαφορετικές εκδοχές του επιχειρήματος που εξισώνει τη λαϊκή διαπαιδαγώγηση με τη διάδοση «επιστημονικών 
διανοητικών συνηθειών», όπως τις αποκαλούσε ο Ντιούι  –διανοητικών συνηθειών που αντιλαμβάνονται «το είδος της 
προφάνειας που απαιτείται για την τεκμηρίωση δοσμένων τύπων πεποίθησης»- βλ.  J.  Dewey, “Science as Subject-Matter 
and as Method” [«Η επιστήμη ως περιεχόμενο και ως μέθοδος»], Science, νέα σειρά 31 (28 Ιανουαρίου 1910), σσ. 121-127∙ 
Th.  Veblen, “The Place of Science in Modern Civilization” [«Η θέση της επιστήμης στο σύγχρονο πολιτισμό»],  American 
Journal of Sociology, τ. 11 (1906), σσ. 585-609∙ Karl Mannheim, “The Democratization of Culture” [«Ο εκδημοκρατισμός της 
κουλτούρας»] (1933) στο Kurt H. Wolff (επ.), From Karl Mannheim, Νέα Υόρκη, Oxford U.P., 1971, σσ. 271-346.

6 Σ.τ.μ.: Ο συγγραφέας αναφέρεται στην αντίληψη σύμφωνα με την οποία η αμερικανική κοινωνία αποτελεί ένα χωνευτήρι 
μέσα στο οποίο οι ξένοι μετανάστες οφείλουν να αποβάλουν τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους προκειμένου 
να αφομοιωθούν και να ενταχθούν, έτσι, στη «γη της ελευθερίας».
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σύγχρονου, χειραφετημένου πνεύματος. Πιστεύει ότι η σημασία του τόπου και του παρελθόντος 
είναι αποκλειστικά αντιδραστική σε ό,τι αφορά στις πολιτικές τους συνεπαγωγές, αγνοώντας το 
σημαντικό  ρόλο  που  έπαιξαν  στα  δημοκρατικά  κινήματα  και  τις  λαϊκές  επαναστάσεις.  Δεν 
υπερβάλλει μόνο σε ό,τι αφορά στις απελευθερωτικές συνέπειες της εκρίζωσης [uprootedness] αλλά 
υπερασπίζεται και μια πολύ στενή έννοια της ελευθερίας, την οποία και συγχέει με την απουσία 
καταναγκασμών.

Υπό  αυτή  την  έννοια,  κάθε  ορθή  κριτική  της  κυρίαρχης  αντίληψης  σχετικά  με  την 
πνευματική  χειραφέτηση  –σχετικά,  δηλαδή,  με  την  κυρίαρχη  ανάλυση  της  διαδικασίας 
«εκσυγχρονισμού»-  οφείλει  να  αναπτύσσεται  με  βάση  δύο  άξονες.  Καταρχάς  χρειάζεται  να 
καταδείξουμε  την  ανθεκτικότητα  αυτών  των  υποτίθεται  ξεπερασμένων  ιδιαιτεροτήτων  –
οικογενειακοί  δεσμοί,  θρησκεία,  εθνική  συνείδηση,  μαύρος  εθνικισμός-,  οι  οποίες  όχι  μόνο 
επιβιώνουν μέσα στο  melting pot αλλά συνεχίζουν να παρέχουν στους ανθρώπους τα απαραίτητα 
ψυχολογικά  και  πνευματικά  αποθέματα  για  να  είναι  δημοκρατικοί  πολίτες.  Επιπλέον,  τους 
παρέχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα πράγματα υπό ένα πραγματικά κοσμοπολίτικο πρίσμα, σε 
αντίθεση με την εκριζωμένη, αποπροσανατολισμένη οπτική που τόσο συχνά ταυτίζεται, σήμερα, με 
τη διανοητική χειραφέτηση. Ο δεύτερος άξονας θα μας επιτρέψει να εξηγήσουμε τους λόγους για 
τους οποίους η ομογενοποιημένη, μαζική κουλτούρα των σύγχρονων κοινωνιών δε δίνει σε καμία 
περίπτωση ώθηση στην πνευματική διαύγεια και την ανεξάρτητη σκέψη αλλά, αντίθετα, γεννά τη 
διανοητική  παθητικότητα,  τη  σύγχυση  και  τη  συλλογική  αμνησία.  Το  συγκεκριμένο  δοκίμιο 
ακολουθεί αυτόν τον δεύτερο άξονα. Προσπαθεί να βγάλει τη συζήτηση σχετικά με τη «μαζική 
κουλτούρα» από το τέλμα στο οποίο βρίσκεται από τη δεκαετία του ’40 και του ‘50, όταν οι 
Dwight Macdonald, Irving Howe, T. W. Adorno, Max Horkheimer, Leo Lowenthal κ. ά. άρχισαν να 
υποστηρίζουν  το  επιχείρημα  σύμφωνα  με  το  οποίο  οι  μάζες  εγκατέλειψαν  τις  παλιές  τους 
συνήθειες  απλώς  και  μόνο  για  να  μετατραπούν  σε  θύματα  της  σύγχρονης  διαφήμισης  και 
προπαγάνδας7. Η κριτική της μαζικής κουλτούρας περιείχε ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα, τα 

7 Μερικές από τις βασικές εκθέσεις αυτής της κριτικής της μαζικής κουλτούρας, κατά σειρά δημοσίευσης, είναι οι εξής:  
Max Horkheimer, “Art and Mass Culture” [«Τέχνη και μαζική κουλτούρα»],  Studies in Philosophy and Social Science, τ. 9, 
1941, σσ. 290-304∙ Dwight Macdonald, “A Theory of Popular Culture” [«Για μια θεωρία της λαϊκής κουλτούρας»], Politics, 
τ. 1, Φεβρουάριος 1944, σσ. 20-23∙ Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, “The Culture Industry: Enlightenment as Mass 
Deception” [«Πολιτιστική βιομηχανία. Ο διαφωτισμός ως μαζική απάτη»], στη Διαλεκτική του Διαφωτισμού τους (1947), 
μτφρ. Λ. Αναγνώστου, Νήσος, Αθήνα, 1996, σσ. 201-276∙ Irwing Howe, “Notes on Mass Culture” [«Σημειώσεις για τη 
μαζική κουλτούρα»],  Politics, τ. 5, άνοιξη 1948, σσ. 120-123∙ Leo Lowenthal, “Historical Perspectives of Popular Culture” 
[«Ιστορικές προοπτικές της λαϊκής κουλτούρας»], American Journal of Sociology, τ. 55, 1950, σσ. 323-32∙ Dwight Macdonald, 
“A Theory of Mass Culture” [«Για μια θεωρία της μαζικής κουλτούρας»], Diogenes, τ. 3, καλοκαίρι 1953, σσ. 1-17∙ Dwight 
Macdonald, “Masscult and Midcult” [«Μαζική κουλτούρα και κουλτούρα της μεσαίας τάξης],  Partisan Review, τ. 27, 1960, 
σσ. 203-33, αναδημοσιευμένο στο Against the American Grain [Κόντρα στο αμερικανικό ρεύμα], Νέα Υόρκη, Random House, 
1962, σσ. 3-75. Ορισμένα από αυτά τα δοκίμια συγκεντρώθηκαν,  μαζί με αρκετά άλλα,  και από τις δύο πλευρές της 
διαμάχης,  στον τόμο  Bernard Rosenberg,  David Manning White (επ.),  Mass Culture:  The Popular Arts in America [Μαζική 
κουλτούρα: οι λαϊκές τέχνες στην Αμερική], Νέα Υόρκη, Free Press, 1975.
                Όλες αυτές οι κριτικές στη μαζική κουλτούρα προέρχονται από την Αριστερά. Η μαζική κουλτούρα όμως έχει  
δεχθεί και τις επιθέσεις της Δεξιάς. Η συντηρητική κριτική όμως είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα από την ριζοσπαστική, εν 
μέρει  επειδή  είναι  προβλέψιμη  ιδεολογικά  και  εν  μέρει  επειδή  ξενικά  από  την  υπόθεση  ότι  οι  μάζες  έχουν  στην  
πραγματικότητα ανατρέψει τις κατεστημένες ελίτ, κατακτώντας την πολιτική εξουσία για τον εαυτό τους. Το καλύτερο 
παράδειγμα αυτού του είδους της επιχειρηματολογίας είναι το βιβλίο του José Ortega y Gasset,  Η εξέγερση των μαζών 
(1932), μτφρ. Χ. Μαλεβίτσης, Αθήνα, Δωδώνη, 1973.
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οποία επέτρεψαν στους συγγραφείς της δεκαετίας του ’60 και του ’70 να την απορρίψουν, αντί να 
προσπαθήσουν να τη βελτιώσουν και να την επαναδιατυπώσουν. Παράλληλα, όσοι επιτίθεντο στη 
μαζική κουλτούρα επιδείκνυαν, συχνά, μια περιορισμένη κατανόηση της λαϊκής τέχνης, όπως, για 
παράδειγμα, ο Αντόρνο, ο οποίος έγραφε ότι «ο λυπητερός ήχος της τζαζ εκφράζει την επιθυμία 
[...]  υποταγής»8.  Πολλές  από  αυτές  τις  κριτικές  στήριξαν  τα  επιχειρήματά  τους  στην 
αμφισβητήσιμη ιδέα ότι οι ταξικές δομές είχαν καταρρεύσει μέσα στη «μαζική κοινωνία». Με αυτό 
τον τρόπο ελαχιστοποίησαν τη σημασία της δημόσιας αντίστασης στην ψυχολογική «χειραγώγηση» 
των ΜΜΕ. Υπέθεσαν ότι τα ΜΜΕ είχαν καταστρέψει κάθε ίχνος πραγματικής λαϊκής κουλτούρας 
και  ότι,  ως  εκ  τούτου,  η  μόνη  δυνατή  αντιπολίτευση  στη  μαζική  κουλτούρα θα μπορούσε  να 
προέλθει  από  μια  μικρή  μειοψηφία  μυημένων  στην  «υψηλή  κουλτούρα».  Η  προσωπική  τους 
αφοσίωση  στον  πολιτιστικό  μοντερνισμό  ήταν  άκριτη  και  δεν  είχε  αναλυθεί  σε  βάθος,  με 
αποτέλεσμα  να  συνοδεύεται  από  την  υποστήριξη  ελιτίστικων  κινημάτων  ή  κινημάτων 
πρωτοπορίας9,  όχι  μόνο  στον  τομέα της  κουλτούρας αλλά,  ορισμένες  φορές,  και  σε αυτόν της 
πολιτικής –πράγμα που αποτελεί και το πιο προβληματικό σημείο αυτής της θέσης10.

Ωστόσο,  παρά την ύπαρξη αυτών των σοβαρών μειονεκτημάτων,  η  κριτική της μαζικής 
κουλτούρας εξέφρασε μια σημαντική ιστορική διορατικότητα, που μπορεί να αναδιατυπωθεί ως 

εξής.  Η  επίθεση  που,  από  το  18ο αιώνα  και  εξής,  εξαπολύθηκε  ενάντια  στις  πολιτιστικές 
ιδιαιτερότητες και στην πατριαρχική αυθεντία, η οποία ενθάρρυνε –τουλάχιστον στην αρχή- την 
κριτική σκέψη και την εμπιστοσύνη στις ίδιες μας τις δυνάμεις, ήταν παράλληλη με τη δημιουργία 
μιας παγκόσμιας αγοράς εμπορευμάτων, η οποία έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτές οι δύο 
διαδικασίες αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της ίδιας ιστορικής εξέλιξης. Η ανάπτυξη μιας αγοράς 
που  καταστρέφει  την  ιδιωτικότητα και  υποσκάπτει την  ανεξαρτησία μας,  εξαρτώντας  την 
ικανοποίηση  των  αναγκών  μας  από  την  κατανάλωση,  τελικά  μειώνει  τις  δυνατότητες 
απελευθέρωσης που προκύπτουν από την καταστροφή των παλαιότερων περιορισμών, οι οποίοι 
βάρυναν πάνω στη φαντασία και τη σκέψη μας. Ως εκ τούτου, η ελευθερία μας απέναντι σε αυτούς 
τους περιορισμούς πολύ συχνά ταυτίζεται απλώς και μόνο με την ελευθερία επιλογής ανάμεσα σε 
ορισμένα,  λίγο έως πολύ,  ταυτόσημα εμπορεύματα.  Αν παρατηρήσουμε τα πράγματα από πιο 
κοντά, αποδεικνύεται ότι οι πεπαιδευμένοι και χειραφετημένοι  άνθρωποι της εποχής μας είναι, 
τελικά,  καταναλωτές  πολύ  λιγότερο  κυρίαρχοι  από  ό,τι  θα  πίστευε  κανείς.  Αυτό  που 
διαπιστώνουμε  δεν  είναι  κάποιος  εκδημοκρατισμός  της  κουλτούρας,  αλλά,  μάλλον,  η  πλήρης 
ευθυγράμμισή της με τις απαιτήσεις της αγοράς.

8 Κριτική δύο έργων πάνω στη τζαζ, Studies in Philosophy and Social Science, τ. 9, 1941, σ. 170.

9 Σ.τ.μ.: Vanguard movements, δηλαδή κινήματα που υποστηρίζουν ότι μόνο μια πρωτοπορία και όχι οι «απαίδευτες» μάζες 
μπορεί να κυβερνήσει την κοινωνία ή να φέρει εις πέρας την κοινωνική αλλαγή.

10 Έχω αναλύσει αυτή την άκριτη εξύμνηση του μοντερνισμού στο κείμενό μου, “Modernism, Politics and Philip Rahv” [«Ο 
μοντερνισμός, η πολιτική και ο Φίλιπ Ραβ»], Partisan Review, τ. 47, 1980, σσ. 183-194.
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Η σύγχυση, ωστόσο, της δημοκρατίας με την ελεύθερη ροή των καταναλωτικών αγαθών 
είναι τόσο βαθειά, ώστε οι διαμαρτυρίες ενάντια σε αυτή την βιομηχανοποίηση της κουλτούρας 
απορρίπτονται αυτόματα ως διαμαρτυρίες ενάντια στην ίδια τη δημοκρατία, την ίδια στιγμή που η 
μαζική κουλτούρα τυγχάνει υπεράσπισης, από την άλλη πλευρά, υπό το σκεπτικό πως καθιστά 
διαθέσιμη στον καθένα μια γκάμα επιλογών που σε παλιότερες εποχές ήταν προορισμένη μόνο για 
τους πλούσιους. Στην πραγματικότητα όμως το μαζικό μάρκετινγκ περιορίζει τη γκάμα ακόμα και 
των καταναλωτικών επιλογών, τόσο στην πολιτιστική ζωή όσο και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. 
Προϊόντα που κατά τα άλλα υποτίθεται ότι ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, καταλήγουν να μη 
διαφέρουν  μεταξύ τους. Εξού και η ανάγκη δημιουργίας της ψευδαίσθησης μιας ποικιλίας, μέσω 
της διαφήμισης που τα παρουσιάζει ως επαναστατικές καινοτομίες, συναρπαστικές προόδους της 
σύγχρονης  επιστήμης  και  μηχανικής  ή  -στην  περίπτωση  των  πνευματικών  προϊόντων-  ως 
διανοητικές ανακαλύψεις των οποίων η κατανάλωση θα μας προσφέρει άμεσα ικανότητα αντίληψης 
των πραγμάτων, επιτυχία και πνευματική γαλήνη. Κάθε φορά όμως που η συζήτηση έρχεται στο 
θέμα της μαζικής κουλτούρας, τα γνώριμα αποτελέσματα του μαζικού μάρκετινγκ –ενδυνάμωση 
και σταθεροποίηση της οικονομικής δύναμης, τυποποίηση των προϊόντων, παρακμή της μαστοριάς- 
εξαφανίζονται πίσω από ένα σύννεφο λαϊκιστικής ρητορείας. Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό 
αυτής  της  συζήτησης  είναι  ότι  ένας  μεγάλος  αριθμός  ανθρώπων  στην  Αριστερά,  εξαιτίας  της 
έγνοιας τους να μην κατηγορηθούν για ελιτισμό, τελικά καταφεύγουν -υπερασπιζόμενοι τη μαζική 
κουλτούρα- σε μια εκδοχή της ιδεολογίας της ελεύθερης αγοράς, την οποία θα απέρριπταν χωρίς 
δεύτερη σκέψη, στην περίπτωση που κάποιος την χρησιμοποιούσε ως επιχείρημα ενάντια, π.χ., στο 
ρυθμιστικό ρόλο της κυβέρνησης στον τομέα της βιομηχανίας. Ο Χέρμπερτ Γκανς (Herbert Gans), 
για παράδειγμα, απορρίπτει την κριτική στη μαζική κουλτούρα με το σκεπτικό ότι αυτή αποδίδει 
στα ΜΜΕ μια ικανότητα «παβλωφικής επίδρασης», ενώ, στην πραγματικότητα, όπως υποστηρίζει, 
οι διάφορες κατηγορίες του κοινού όχι μόνο «αντιδρούν» στα μίντια «με διαφορετικούς τρόπους», 
αλλά επιπλέον «βοηθούν στη δημιουργία» του περιεχομένου αυτών των μίντια «μέσω, καταρχάς, 
της ανάδρασής [feedback] τους»11. Τον ίδιο ακριβώς τρόπο σκέψης ακολουθούν και οι υποστηρικτές 
του εταιρικού καπιταλισμού, όταν θέλουν να αποδείξουν ότι η πολιτική των εταιριών καθορίζεται 
από τις αποφάσεις του «κυρίαρχου καταναλωτή» και ότι,  ως εκ τούτου, κάθε προσπάθεια να 
επιβάλουμε  ρυθμίσεις  στις  δραστηριότητές  τους  θα  συνιστούσε  επέμβαση  στην  «ελευθερία 
επιλογής» του τελευταίου. Σύμφωνα με τον Γκανς, η κριτική στη μαζική κουλτούρα «αγνοεί τα 

11 Ηerbert Gans, Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste [Λαϊκή και υψηλή κουλτούρα: μια 
ανάλυση και αποτίμηση του γούστου], Νέα Υόρκη, Basic Books, 1974, σ. 32. Τα παραθέματα αυτής και των επόμενων δύο 
παραγράφων είναι από τις σελίδες 126, 125, 130-131 και 134.
                Μια πολύ πιο λεπτή και ελαφρώς διαφοροποιημένη εκδοχή αυτού του είδους επιχειρηματολογίας μπορεί να 
βρει  κανείς  στο  βιβλίο  του  Raymond Williams,  Television:  Technology and Cultural Form [Τηλεόραση.  Τεχνολογία και  
πολιτιστική μορφή], Νέα Υόρκη, Schocken Books, 1975. Σύμφωνα με τον Γουίλιαμς, οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας έχουν, 
συχνά, ορισμένα μη επιδιωκόμενα και απρόβλεπτα αποτελέσματα για τους σχεδιαστές τους, όπως, για παράδειγμα, την 
«επιθυμία να χρησιμοποιήσει κανείς την τεχνολογία για τον εαυτό του». Οι καταναλωτές της μαζικής κουλτούρας δεν  
είναι παθητικά θύματα της χειραγώγησης∙ αντίθετα, χρησιμοποιούν τα νέα μέσα για τους δικούς τους σκοπούς. Δυστυχώς 
ο Γουίλιαμς δε μας δίνει παραδείγματα αυτής της «σύνθετης διάδρασης» ανάμεσα σε αυτούς που ελέγχουν τα ΜΜΕ και 
σε αυτούς που τα «χρησιμοποιούν».
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χαρακτηριστικά και τις επιθυμίες των ανθρώπων που επιλέγουν την υφιστάμενη κουλτούρα». Όχι 
μόνο απορρίπτει την κρίση τους αλλά περιορίζει και το δικαίωμά τους να επιλέγουν ελεύθερα, 
πράγμα που την καθιστά ακατάλληλη για την καθοδήγηση της δημόσιας πολιτικής. «Μέσα σε μια 
δημοκρατική  κοινωνία  μια  πολιτικά  εύστοχη  αντίληψη  οφείλει  να  βασίζεται  στην  ιδέα  ότι  η 
εκάστοτε κουλτούρα επιλέγεται από τους ανθρώπους και δε μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτούς».

Ο Γκανς δεν υπερβάλλει μόνο σε ό,τι αφορά στην ποικιλία των διαθέσιμων επιλογών, αλλά 
υποβιβάζει και τη σημασία των ζητημάτων που τίθενται στη συζήτηση για τη μαζική κουλτούρα, 
περιστέλλοντάς τα σε απλά ζητήματα γούστου. Πιστεύει ότι οι κριτικοί της μαζικής κουλτούρας 
θέλουν να επιβάλουν τη δική τους υψηλή αισθητική στα λιγότερο μορφωμένα και εύπορα μέλη της 
κοινωνίας, τα οποία έχουν δικαίωμα στις δικές τους, χαμηλού επιπέδου προτιμήσεις και σε μια 
κουλτούρα που «θα σχετίζεται με τις δικές τους εμπειρίες». Οι απόστολοι της υψηλής κουλτούρας 
υποστηρίζουν  ότι  αυτή  η  τελευταία  παρέχει  «εντονότερη  και  ίσως  μεγαλύτερης  διάρκειας 
αισθητική  ικανοποίηση»  αλλά  αυτή  η  «υπόθεση»,  γράφει  ο  Γκανς  –στα  πλαίσια  αυτού  που 
φαντάζεται  ότι  είναι  η  επιστημονική  αντικειμενικότητα-,  «μένει  να  επαληθευτεί  εμπειρικά». 
Άλλωστε  οι  κριτικοί  της  μαζικής  κουλτούρας  δεν  έχουν  αποδείξει  ούτε  ότι  «οι  πολιτιστικές 
προτιμήσεις επηρεάζουν την ικανότητα των ατόμων να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή» ούτε ότι 
«οι  δημιουργοί  ενός δεδομένου πολιτιστικού γούστου ενεργούν κατά τρόπον  ώστε  να στερούν 
συνειδητά τα άτομα από αυτήν τους την ικανότητα». Με άλλα λόγια, η μαζική κουλτούρα μπορεί 
να τεθεί ως σημαντικό πολιτικό ζήτημα μόνο αν ο Υπουργός Υγείας πιστοποιήσει ότι όχι μόνο η 
κατανάλωση πολιτιστικών σκουπιδιών είναι καταστροφική για το ανθρώπινο πνεύμα αλλά και ότι 
αυτοί που κατασκευάζουν αυτά τα πολιτιστικά υποπροϊόντα τα σχεδιάζουν επίτηδες με τέτοιο 
τρόπο ώστε να έχουν αυτά τα φονικά αποτελέσματα.

Ο Γκανς αντιλαμβάνεται με εντελώς χονδροειδή τρόπο τις σχέσεις ανάμεσα στην κουλτούρα 
και  την  πολιτική  και  γι’  αυτό  το  λόγο  υποστηρίζει  ότι  «οι  εξισωτικές  οικονομικές  πολιτικές 
αποτελούν πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα από την πολιτιστική κινητικότητα»12. Εξάλλου, κύρια 
λειτουργία της κουλτούρας είναι να μας επιτρέπει να αποφεύγουμε τη βαρεμάρα –«να βελτιώνει 
την ποιότητα του ελεύθερου χρόνου μας». Ούτε όμως η βελτίωση του ελεύθερου χρόνου μας ούτε η 
«αυτοπραγμάτωση» -ή δεύτερη δηλαδή και αρκετά νεφελώδης λειτουργία που επιτελεί, κατά τον 
Γκανς, η κουλτούρα- εξαρτώνται από ένα «εκλεπτυσμένο γούστο». «Αν οι άνθρωποι είναι ικανοί 
να καθορίσουν τα δικά τους αισθητικά κριτήρια όπως επίσης και το είδος κουλτούρας που τα 
ικανοποιεί,  η αυτοπραγμάτωση και ένας ελεύθερος χρόνος που θα μας παρέχει ικανοποίηση –
δηλαδή ένας ελεύθερος χρόνος που θα περιέχει την ελάχιστη βαρεμάρα [!]- είναι δυνατοί σε όλα τα 
επίπεδα». Αυτού του είδους η υπεράσπιση του «αισθητικού πλουραλισμού», όπως αποκαλεί ο 
Γκανς το πρόγραμμά του, δέχεται ως αυτονόητη ακριβώς αυτήν την ευτελισμένη αντίληψη για την 
κουλτούρα  την  οποία  οι  κριτικοί  της  μαζικής  κουλτούρας  προσπάθησαν  να  αμφισβητήσουν: 

12 Σ.τ.μ.: Από την προσπάθεια, δηλαδή, υπέρβασης των ταξικών φραγμών στο επίπεδο της κουλτούρας.
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σύμφωνα με την οπτική τους, αυτός ο ευτελισμός προέρχεται από το διαχωρισμό ανάμεσα στην 
εργασία και το παιχνίδι,  από την οργάνωση του «ελεύθερου χρόνου» από τις ίδιες δυνάμεις της 
αγοράς που είχαν ήδη εισβάλει στο χώρο της δουλειάς και από τη συνεπαγόμενη μετατροπή της 
κουλτούρας σε μια διασκεδαστική ρουτίνα για να σκοτώνουμε το χρόνο μας, ώστε να περνούν οι 
ώρες του «ελεύθερου χρόνου» που είχαν, στο μεταξύ, καταστεί το ίδιο κενές με τις ώρες που 
περνάμε στη δουλειά.

 

Δεν είναι όμως μόνο οι υποστηρικτές του «πολιτιστικού πλουραλισμού» που ευτελίζουν την 
έννοια της κουλτούρας, αγνοώντας τις σχέσεις ανάμεσα στη διανοητική ή πνευματική ελευθερία και 
την πολιτική ελευθερία ή ορίζοντας τη διανοητική ελευθερία με τόσο περιοριστικό τρόπο ώστε να 
χάνει  κάθε  νόημα∙ η  ίδια  η  κριτική  της  μαζικής  κουλτούρας  εκφυλίστηκε,  προοδευτικά, 
μετατρεπόμενη από ανάλυση της παραγωγής των εμπορευμάτων σε σάτιρα του λαϊκού γούστου. 
Γύρω στο 1960,  τα  διακυβεύματα αυτής  της  συζήτησης είχαν γίνει  τόσο ακατανόητα,  ώστε  ο 
Ντουάιτ  Μακντόναλντ  (Dwight Macdonald)  μπορούσε  να  απορρίπτει  ως  «εκτός  θέματος»  την 
ένσταση ότι ο τρόπος με τον οποίο υπεράσπιζε την υψηλή κουλτούρα ήταν αντιδημοκρατικός. «Οι 
μεγάλες  κουλτούρες  του  παρελθόντος  ήταν  πάντοτε  υπόθεση  κάποιας  ελίτ»,  σύμφωνα με  την 
ετυμηγορία του∙ κι έτσι η ελπίδα ότι η κουλτούρα της ελίτ θα μπορούσε να κάποτε να βρει ένα 
λαϊκό  κοινό  έπρεπε  να  θεωρείται  άτοπη.  Το  «ευγενές  όραμα»  του  Ουόλτ  Ουίτμαν  (Walt 
Whitman)13 για μια δημοκρατική κουλτούρα διαμορφωμένη από τους διανοούμενους, «ταυτόχρονα 
υψηλή και λαϊκή σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να επηρεάζει ακόμα και τις εκλογές», φάνταζε 
πλέον «παράλογο». Το καλύτερο στο οποίο θα μπορούσαμε να ελπίζουμε, μέσα στις προηγμένες 
βιομηχανικές κοινωνίες, ήταν μια πολιτιστική πολιτική που θα διατηρούσε το διαχωρισμό ανάμεσα 
στα  «δύο  είδη  κουλτούρας»  και  θα  ενθάρρυνε  την  ανάδυση  «ενός  αριθμού  μικρότερων, 
περισσότερο εξειδικευμένων ομάδων μέσα στο κοινό»14.

Με αυτό τον τρόπο οι υπερασπιστές της υψηλής κουλτούρας βρίσκονται στην ίδια θέση με 
τους κριτικούς της. Καμία από τις δύο ομάδες δεν πιστεύει πλέον στη δυνατότητα ενός αυθεντικού 
εκδημοκρατισμού της κουλτούρας. Ακριβώς όπως οι πολιτικοί επιστήμονες του ’50 και του ’60 
είχαν  αρχίσει  να  υποστηρίζουν,  στα  πλαίσια  μιας  αντίστοιχα  ευτελισμένης  αντίληψης  του 
πλουραλισμού,  ότι  οι  δημοκρατίες  λειτουργούν  καλύτερα  μέσω  των  οργανωμένων  ομάδων 
συμφερόντων παρά μέσω της λαϊκής συμμετοχής και ότι, κατά συνέπεια, οι δημοκρατικές κοινωνίες 
μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν (ενδεχομένως και καλύτερα από ποτέ) ακόμα και αν το 
μισό  του  εκλογικού  σώματος  δε  μπαίνει  καν στον  κόπο  να  πάει  να  ψηφίσει,  έτσι  και  οι 
υποστηρικτές  του  πολιτιστικού  «πλουραλισμού»  απαιτούν  σήμερα  μια  πολιτική  που  «θα 

13 Σ.τ.μ.: Μέγας αμερικανός ποιητής (1819-1892).

14 D. Macdonald, Against the American Grain, ό. π., σσ. 55-56, 72-73. 
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δημιουργούσε για κάθε κοινό», όπως το θέτει ο Γκανς, «την ιδιαίτερη κουλτούρα που αντιστοιχεί 
στα δικά του αισθητικά κριτήρια». Ο Γκανς απορρίπτει ρητά κάθε πολιτική μαζικής εκπαίδευσης 
που θα είχε ως στόχο να ανυψώσει το επίπεδο του λαϊκού γούστου. «Οι φτωχοί», μας εξηγεί με 
συγκατάβαση, «έχουν δικαίωμα στην ιδιαίτερή τους κουλτούρα όπως όλος ο κόσμος» και, σε κάθε 
περίπτωση, «η υψηλή κουλτούρα απαιτεί ένα εξαιρετικό επίπεδο συναισθηματικής εμπλοκής σε 
ιδέες και σύμβολα» το οποίο είναι εφικτό μόνο για μια μικρή μειοψηφία. «Η δημοκρατική θεωρία 
υποστηρίζει  ακόμη ότι  όλοι  οι  πολίτες πρέπει  να δέχονται  κάποια εκπαίδευση σε όλους  τους 
τομείς»,  καταλήγει.  «Παρ’  όλα  αυτά,  οι  δημοκρατίες  πρέπει  να  λειτουργούν  –και  πράγματι 
λειτουργούν- ακόμα και όταν οι πολίτες δεν είναι μορφωμένοι»15. 

Αν επρόκειτο απλώς για τις απόψεις ενός μεμονωμένου κοινωνιολόγου, θα μπορούσαμε να 
τις απορρίψουμε ως επιφανειακές και στερούμενες πληροφόρησης. Τα ίδια όμως επιχειρήματα 
έχουν  υποστηριχθεί  από πολλούς  άλλους ανθρώπους  μέσα στην Αριστερά και  η  διάδοσή τους 
φανερώνει μια βαθειά σύγχυση γύρω από τη φύση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Εξάλλου, 
το εκπαιδευτικό μας σύστημα λειτουργεί όλο και περισσότερο βάσει της υπόρρητης παραδοχής ότι 
οι δημοκρατίες μπορούν «να λειτουργήσουν ακόμα και όταν οι πολίτες δεν είναι μορφωμένοι». 
Υπό το πρόσχημα του σεβασμού του δικαιώματος των μειοψηφιών «στη δική τους κουλτούρα» 
αλλά και υπό την πρόφαση, γενικότερα, ότι πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα των νέων, τα 
σχολεία έχουν εγκαταλείψει κάθε σοβαρή προσπάθεια να μεταδώσουν στα παιδιά «τις καλύτερες 
ιδέες και τα μεγαλύτερα γνωστικά επιτεύγματα του κόσμου». Λειτουργούν βάσει της υπόθεσης ότι 
η λεγόμενη υψηλή κουλτούρα είναι εγγενώς ελιτίστικη, ότι κανείς δε θα όφειλε να υποχρεωθεί να 
μάθει οτιδήποτε το δύσκολο και ότι οι αξίες της μεσαίας τάξης δε θα έπρεπε σε καμία περίπτωση 
να «επιβληθούν» στους φτωχούς16. Όπως και ο Γκανς, οι αμερικανοί εκπαιδευτικοί επικαλούνται 
δημοκρατικά συνθήματα για να δικαιολογήσουν πολιτικές που καταδικάζουν την πλειονότητα των 
συμπατριωτών  μας  στον  ημι-αναλφαβητισμό.  Επικαλούνται  τη  θεωρία  του  πολιτιστικού 
πλουραλισμού με σκοπό να δικαιολογήσουν τη μαζική αποτυχία της δημόσιας εκπαίδευσης. 

 

Μια σύγκριση των σημερινών αντιλήψεων για τον πολιτιστικό πλουραλισμό με την πολύ 
διαφορετική αντίληψη που υποστήριζε ο Ράντολφ Μπoρν (Randolph Bourne) –ένας συγγραφέας 
που συχνά αναφέρεται ως πρόδρομος των σημερινών υποστηρικτών της πολυπολιτισμικότητας και 
της  πολιτιστικής  διαφοράς-,  μας  προσφέρει  ένα  εξαιρετικό  δείγμα του  εκφυλισμού  της 
δημοκρατικής θεωρίας. Στο δοκίμιό του, “Trans-National America” [«Υπερ-εθνική Αμερική»], που 

15 H. Gans, Popular Culture and High Culture, ό. π., σσ. 133-135.

16 Σύμφωνα με τη φιλελεύθερη ρητορική, οι ηθικές αξίες δε διδάσκονται ούτε μεταδίδονται πλέον διά του παραδείγματος 
και μέσω της πειθούς, αλλά πάντοτε «επιβάλλονται» σε απρόθυμα θύματα. Κάθε προσπάθεια να κερδίσουμε κάποιον  
προς  τις  δικές  μας  απόψεις  ή  ακόμα  και  να  του  εκθέσουμε  μια  οπτική  διαφορετική  από  τη  δική  του  θεωρείται 
καταπάτηση της ελευθερίας επιλογής του. Προφανώς αυτές οι ιδέες αποκλείουν οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση περί 
αξιών.
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δημοσιεύτηκε  το  1916,  ο  Μπορν  υποστήριζε  μια  πλουραλιστική  αντίληψη για  την  αμερικανική 
κουλτούρα, χωρίς να παίρνει πουθενά τη θέση ότι η «υψηλή κουλτούρα» απαιτεί κάποια ιδιαίτερη 
προσπάθεια και μόρφωση για να καταστεί μεταδόσιμη στις μάζες, ότι οι φτωχοί πρέπει «να έχουν 
δικαίωμα»  σε  μια  κουλτούρα  τρίτης  διαλογής,  ότι  «όλοι  έχουμε  κάποια  στιγμή  ανάγκη  να 
ξεφεύγουμε» ή, τέλος, ότι, εν πάση περιπτώσει, το «πολιτιστικό επίπεδο μιας κοινωνίας» είναι 
λιγότερο  σημαντικό  από  ένα  «αξιοπρεπές  επίπεδο  υλικής  διαβίωσης»17.  Τέτοιου  είδους 
επιχειρήματα θα του είχαν φανεί εξίσου αντιδημοκρατικά, ως προς τις συνεπαγωγές τους, με την 
προσπάθεια να επιβάλουμε την αγγλοσαξονική ομοιομορφία στο μεταναστευτικό πληθυσμό, κάτι 
που αποτελούσε και το βασικό στόχο της κριτικής του. Αντιτέθηκε στην κυριαρχία των «αγγλικών 
σνομπισμών, της αγγλικής θρησκείας, των αγγλικών λογοτεχνικών στυλ, κανόνων και συμβάσεων, 
της  αγγλικής  ηθικής  και  της  αγγλικής  ανωτερότητας»  όχι  γιατί  πίστευε  ότι  ήταν  άδικο  να 
απαιτούμε από τα παιδιά των μεταναστών να μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα ή να μελετούν τα 
αριστουργήματα της αγγλικής λογοτεχνίας, αλλά επειδή «η προσπάθεια να απορροφήσουμε όλες 
τις  πολιτιστικές  διαφορές  μέσα  στο  αγγλοσαξονικό  καλούπι  θα  προκαλούσε  ένα  αίσθημα 
εχθρότητας και δυσπιστίας». Υποστηρίζοντας την πολυπολιτισμικότητα, ο Μπορν δεν αρνήθηκε την 
ανάγκη  μιας  «ισχυρής  ώθησης  προς  την  ενσωμάτωση».  Ήταν,  αντίθετα,  ακριβώς  επειδή  η 
τοπικιστική  και  στενοκέφαλη,  «αποικιακή»  κουλτούρα  της  αγγλο-αμερικανικής  ελίτ  δεν  είχε 
καταφέρει να παράσχει μια τέτοια ώθηση, που η αμερικανική κοινωνία είχε αρχίσει, σύμφωνα με 
τον Μπορν, να διαλύεται σε «ασύνδετα ανθρώπινα κομμάτια» που είχαν γίνει «τα εκβράσματα της 
αμερικανικής ζωής, το υπόγειο, καθοδικό ρεύμα του πολιτισμού μας με την προστυχιά και την 
υποκρισία του γούστου και της κοσμοθεώρησής της, την έλλειψη πνεύματος και συναισθηματικής 
ειλικρίνειας,  που βλέπουμε στις  παρατημένες  πόλεις  μας,  στις  ανούσιες  ταινίες,  στα εμπορικά 
μυθιστορήματα και στα κενά πρόσωπα του πλήθους μέσα στους δρόμους της πόλης».

Το δοκίμιο του Μπορν μπορεί να μας χρησιμεύσει ως μέτρο σύγκρισης όχι μόνο για την 
ευτελισμένη εκδοχή του πλουραλισμού, που διαπνέει την πρόσφατη εκπαιδευτική πολιτική και τις 
πρόσφατες συζητήσεις  σχετικά με τη μαζική κουλτούρα,  αλλά και  για  την εξίσου ευτελισμένη 
αντίληψη  σχετικά με την πολιτιστική απελευθέρωση, σύμφωνα με την οποία η ιστορική πορεία 
προς  την  «αυτονομία  και  την  ενσωμάτωση»  απαιτεί  τη  διάλυση  των  «παραδοσιακών» 
πολιτιστικών μορφών. Η εξίσωση της ελευθερίας με την έλλειψη εξωτερικών καταναγκασμών και 
με τη δυνατότητα να επιλέγουμε ανάμεσα σε δήθεν ανταγωνιστικά προϊόντα προέρχεται, εν μέρει, 
από μια απλουστευτική ιδέα σχετικά με τη  διαδικασία «εκσυγχρονισμού»,  η οποία τονίζει  τη 
«θετική συνεισφορά των [...] κινημάτων προς την αυτονομία» ως προς την «ανεξαρτητοποίηση του 
ατόμου από την αυθεντία», την επίτευξη μιας «χαλάρωσης των εξωτερικών ελέγχων» και μιας 
νέας «ελαστικότητας των κοινωνικών επιταγών», καθιστώντας δυνατή για το άτομο «την επιλογή 

17 H. Gans, Popular Culture and High Culture, ό. π., σσ. 172-173, 137. Το δοκίμιο του Μπορν, που είχε πρωτοδημοσιευθεί στο 
Atlantic,  ανατυπώθηκε  στο  Olaf Hansen (επ.), The  Radical  Will:  Selected  Writings  of  Randolph  Bourne [Η ριζοσπαστική 
βούληση. Επιλεγμένα γραπτά του Ρ. Μπορν], Νέα Υόρκη, Urizen Books, 1977, σσ. 248-264.
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των προσωπικών του στόχων μέσα από ένα ευρύ φάσμα  θεμιτών σκοπών»18. Σύμφωνα με τους 
κοινωνιολόγους  που υιοθετούν αυτή την αντίληψη περί  εκσυγχρονισμού,  η  κριτική της μαζικής 
κουλτούρας,  όπως  και  η  μαρξιστική  κριτική  του  καπιταλισμού  από  την  οποία  προέρχεται, 
εξιδανικεύει την «παραδοσιακή» κοινωνία, παραβλέπει τις πνιγηρές πνευματικές συνθήκες που 
αυτή γεννά, ενώ δε λαμβάνει υπόψη της τη βελτίωση των υλικών συνθηκών ή του λαϊκού γούστου. 
«Η καινούργια κοινωνία είναι μια μαζική κοινωνία», γράφει ο Έντουαρντ Σιλς (Edward Shils), 
«υπό την έννοια, ακριβώς, ότι η μάζα του πληθυσμού έχει μετατραπεί σε κοινωνία»19. Για πρώτη 
φορά οι απλοί άνθρωποι «ξεφεύγουν από έναν πανάρχαιο, άξεστο και ανιαρό τρόπο ζωής» και 
έχουν πλέον τη «δυνατότητα να καταστούν πλήρως μέλη της κοινωνίας τους, τη δυνατότητα να 
ζήσουν μια ανθρώπινη ζωή όπου θα μπορούν να εκφράζουν τις πολιτιστικές τους προτιμήσεις»20. 
Σύμφωνα με αυτή την οπτική, δεν είναι η καπιταλιστική εκμετάλλευση και το σιδερένιο κλουβί της 
γραφειοκρατικής ορθολογικότητας21 που αποτελούν την πηγή της πολυσυζητημένης δυσφορίας του 
σύγχρονου ανθρώπου, αλλά, αντίθετα, η πληθώρα επιλογών στην οποία είναι πλέον εκτεθειμένος. 
«Σε  μια  κοινωνία  που  προσφέρει  σύνθετες  επιλογές,  τα  άτομα  βρίσκονται  αναγκασμένα  να 
οργανώνουν  την  ύπαρξή  τους  δίχως  τα  παραδοσιακά  στηρίγματα  που  προσέφεραν  η  τάξη,  η 
εθνότητα ή οι δεσμοί συγγένειας. Αυτή η ανάγκη να κάνουμε συνεχώς επιλογές γεννά ένα επίμονο 
αίσθημα δυσφορίας»22.

Ακόμα και αν η αναφορά στο melting pot έχει περάσει από τη μόδα, η ευρύτερη ιδέα από 
την οποία προέρχεται  συνεχίζει  να επιζεί.  Πρόκειται  για την ιδέα ότι  οι  άνθρωποι  πρέπει  να 
αποκοπούν από τις πολιτιστικές τους ρίζες πριν καταστούν πολίτες του σύγχρονου κόσμου. Το 
βασικό επιχείρημα του Γκανς ενάντια στους υποστηρικτές της «υψηλής κουλτούρας» είναι ότι οι 
τελευταίοι, όντας οι ίδιοι εκριζωμένοι διανοούμενοι, έχουν ήδη ολοκληρώσει το επίπονο ταξίδι από 
την παράδοση προς τη νεοτερικότητα και περιμένουν πλέον από όλους να μοιραστούν τα δικά τους 
κριτήρια «δημιουργικότητας και αυτό-έκφρασης» και τη δική τους ηθική του «ατομικισμού και της 
επίλυσης ατομικού τύπου προβλημάτων». Με ένα σχετικά πατερναλιστικό ύφος, για μια ακόμα 
φορά, ο Γκανς υποστηρίζει ότι «πολλοί Αμερικανοί που ανήκουν στην εργατική ή ακόμα και στη 
μεσαία  τάξη  βρίσκονται  ακόμα  σε  μια  διαδικασία  απελευθέρωσης  από  τις  παραδοσιακές 
κουλτούρες των γονέων τους,  μαθαίνοντας να ζούνε ως άτομα με τις  δικές τους ανάγκες και 
αξίες». Με άλλα λόγια, έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν τα υψηλά κριτήρια που έχει επιβάλει η 

18 Fred Weinstein, Gerald M. Platt, The Wish to Be Free: Society, Psyche and Value Change [Η επιθυμία να είμαστε ελεύθεροι. 
Κοινωνία, ψυχή και αλλαγή αξιών], Μπέρκλεϊ, University of California Press, 1969, σσ. 214-215, 219.

19 E. Shils, “Mass Society and Its Culture” [«Η μαζική κοινωνία και η κουλτούρα της»], στο Norman Jacobs, Culture for the 
Millions [Κουλτούρα για τα πλήθη],  Πρίνστον,  Van Nostrand, 1961,  σ. 1.  Ο Γκανς παραθέτει και αποδέχεται αυτή την 
παρατήρηση.

20 E. Shils, “Daydreams and Nightmares: Reflections on the Criticism of Mass Culture” [«Ονειροπολήσεις και εφιάλτες. 
Σκέψεις για την κριτική της μαζικής κουλτούρας»], Sewanee Review, τ. 65, 1957, σ. 608.

21 Σ.τ.μ.: Αναφορά στην περίφημη έκφραση του Μαξ Βέμπερ.

22 F. Weinstein, G. M. Platt, The Wish to Be Free, ό. π., σ. 214, 219.
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καλλιεργημένη  ελίτ.  Τα  ΜΜΕ  διαδραματίζουν,  σύμφωνα  πάντοτε  με  τον  Γκανς,  έναν 
«προοδευτικό»  ρόλο  στη  διάλυση  αυτής  της  περιοριστικής,  πατριαρχικής,  «παραδοσιακής» 
κουλτούρας από την οποία η εργατική τάξη έχει μόλις αρχίσει να απελευθερώνεται. Τα ΜΜΕ 
απελευθερώνουν  τη  νοικοκυρά  της  εργατικής  τάξης  από  την  κηδεμονία  των  γονέων  της, 
προσφέροντάς της τη δυνατότητα να πάρει τις δικές της αποφάσεις και να συμπεριφερθεί ανάλογα 
με  την  προσωπική  της  κρίση  και  το  προσωπικό  της  γούστο.  «Για  τη  νοικοκυρά  που  έχει 
αποφασίσει ότι θέλει να διακοσμήσει το σπίτι της με το δικό της τρόπο και όχι με τον τρόπο που 
είχαν πάντοτε ακολουθήσει οι γονείς και οι γείτονές της», τα ΜΜΕ «δεν προσφέρουν μόνο μια 
νομιμοποίηση  της  επιθυμίας  προσωπικής  έκφρασης  αλλά  και  μια  σειρά  λύσεων,  από  ποικίλα 
πολιτιστικά γούστα, μέσα από τις οποίες θα μπορούσε να αναπτύξει το δικό της». Επιπλέον, «η 
χιονοστιβάδα των άρθρων για τη  γυναικεία απελευθέρωση,  που μπορεί  να βρει  στα δημοφιλή 
γυναικεία περιοδικά, βοηθά τη γυναίκα που βρίσκεται ακόμη βυθισμένη σε μια ανδροκρατούμενη 
κοινωνία να βρει ιδέες και συναισθήματα που θα της επιτρέψουν να ξεκινήσει να αγωνίζεται για 
την ελευθερία της»23.

Όπως και οι περισσότεροι από τους αναλυτές του «εκσυγχρονισμού», ο Γκανς αδυνατεί να 
αντιληφθεί  την  ειρωνεία  της  υπόθεσης,  το  γεγονός,  με  άλλα  λόγια,  ότι  η  απελευθέρωση  της 
νοικοκυράς από τις «παραδοσιακές» συμπεριφορές έγκειται σχεδόν αποκλειστικά στην εξάσκηση 
της καταναλωτικής της ελευθερίας. Απελευθερώνει τον εαυτό της από την παράδοση απλώς και 
μόνο για να υποκύψει στην τυραννία της μόδας. Μέσα στη σύγχρονη κουλτούρα η ατομικοποίηση 
και η «ενσωμάτωση» δεν έχουν την έννοια της ένταξης σε μια κοινότητα ίσων αλλά σημαίνουν, 
αντίθετα,  την  είσοδό  μας  στην  αγορά  των  καταναλωτικών  αγαθών.  Στην  πραγματικότητα  η 
ελευθερία ισοδυναμεί με την ελευθερία επιλογής ανάμεσα στη μάρκα Φ και τη μάρκα Ψ. Ούτε 
όμως οι «ιδέες και τα συναισθήματα», από τα οποία καλείται να διαλέξει η απελευθερωμένη 
νοικοκυρά, προέρχονται από τις δικές τις ανάγκες και εμπειρίες. Στο βαθμό που βασίζεται στα 
ΜΜΕ για να βρει τις εικόνες της προσωπικής της απελευθέρωσης, περιορίζεται σε μια επιλογή 
ανάμεσα σε προκατασκευασμένες απόψεις  και ιδεολογίες,  που σχεδιάζουν οι διαμορφωτές της 
κοινής γνώμης και οι οποίες λανσάρονται στην αγορά σαν οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα, βάσει της 
ανταλλακτικής τους αξίας και όχι βάσει της αξίας χρήσης τους. Αυτό που, στην καλύτερη των 
περιπτώσεων, μπορεί να φτιάξει με τέτοιου είδους υλικά μια νοικοκυρά δεν είναι μια ζωή αλλά 
ένας «τρόπος ζωής» [“life-style”].

 

Η κλασική εργασία πάνω στον εκδημοκρατισμό που υποτίθεται ότι επιφέρουν τα σύγχρονα 
ΜΜΕ είναι το δοκίμιο του Βάλτερ Μπένγιαμιν (Walter Benjamin), «Το έργο τέχνης στην εποχή της 
μηχανικής αναπαραγωγής» (1935). Όπως και οι Βέμπλεν και Ντιούι, ο Μπένγιαμιν υποστηρίζει ότι, 

23 H. Gans, Popular Culture and High Culture, ό.π., σ. 59.
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από  την ίδια  της  τη φύση,  η  σύγχρονη τεχνολογία  αποκόπτει  τις  μάζες  από το  παραδοσιακό 
περιβάλλον και τις προλήψεις τους και, με αυτόν τον τρόπο, προωθεί μια κριτική, επιστημονική, 
εικονοκλαστική  πνευματική  στάση.  Στην  περίπτωση  της  αναπαραγωγής  των  έργων  τέχνης,  η 
σύγχρονη  τεχνολογία  απομυθοποιεί  το  έργο,  το  καθιστά προσιτό  και  ενθαρρύνει  «έναν  τρόπο 
συμμετοχής» στην πολιτιστική ζωή ο οποίος μοιάζει περισσότερο με την καθημερινή χρήση των 
παλιών κτηρίων από τους κατοίκους τους παρά με τη λατρευτική προσοχή των τουριστών. Σε 
αντίθεση με τους αμερικανούς κοινωνιολόγους του εκσυγχρονισμού, ο Μπένγιαμιν κατάλαβε πολύ 
καλά ότι η άμεση συνέπεια των μαζικών επικοινωνιών ήταν η ενίσχυση «της απατηλής γοητείας 
του  εμπορεύματος».  Επέμεινε,  ωστόσο,  ότι,  μακροπρόθεσμα,  η  εκρίζωση  θα  δημιουργούσε  τις 
συνθήκες για μια νέα μορφή αδελφότητας. Πίστευε, μαζί με τον Μπρεχτ, ότι η τέχνη θα όφειλε «να 
περάσει δίχως τον παραμικρό δισταγμό από αυτή τη (βιομηχανική καπιταλιστική) φάση», ούτως 
ώστε να επιτύχει μια σοσιαλιστική μορφή στην οποία τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας 
θα  εξυπηρετούσαν  τις  ανάγκες  ολόκληρης  της  κοινότητας  και  όχι  μόνο  των  καπιταλιστών.  Η 
απωθητική πλευρά της σύγχρονης μαζικής κουλτούρας –η απατηλή της λάμψη, η κοινοτοπία της, η 
«λατρεία του κινηματογραφικού σταρ» που προωθεί-  δεν προέρχεται από την τεχνολογία των 
μαζικών επικοινωνιών αυτή καθαυτή, αλλά από το γεγονός πως βρίσκεται στα χέρια της αστικής 
τάξης. Από την «αντίφαση», με άλλα λόγια, «ανάμεσα στις εξαιρετικές δυνατότητες των μέσων 
παραγωγής και στην ανεπαρκή τους χρήση κατά την παραγωγική διαδικασία»24.

Η  μαρξιστική  θεωρία  της  τεχνολογίας  –και  ειδικότερα  της  τεχνολογίας  των  μαζικών 
επικοινωνιών- συμφωνεί με τη φιλελεύθερη κοινωνιολογία ως προς τη διαπίστωση ότι οι εθνικοί 
δεσμοί, τα δίκτυα συγγένειας, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και οι υπόλοιπες μορφές πολιτιστικής 
ιδιαιτερότητας εμποδίζουν την ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης και κρατούν τις μάζες παθητικές και 
αδρανείς. Σύμφωνα με αυτή τη μαρξιστική ανάγνωση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού, η μαζική 
κουλτούρα,  ακόμα  και  αν  στη  σημερινή  της  οργάνωση  αντανακλά  τις  καπιταλιστικές 
προτεραιότητες,  στην πραγματικότητα διαλύει τις παραδοσιακές μορφές πίστης και τους λαϊκούς 
τρόπους ζωής, ανοίγοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο, το δρόμο για τη διανοητική αφύπνιση των μαζών 
και  για  μια  ανώτερη  μορφή  κοινωνικής  οργάνωσης.  Εκεί  που  οι  φιλελεύθεροι  κοινωνιολόγοι 
τονίζουν  τα  άμεσα  επιτεύγματα  της  μαζικής  κουλτούρας,  σε  ό,τι  αφορά  στην  προώθηση  του 
ατομικισμού και της ελευθερίας επιλογής, οι μαρξιστές στρέφουν το βλέμμα τους προς το μέλλον, 
όταν ο σοσιαλισμός θα εξαφανίσει την αντίφαση ανάμεσα στις «παραγωγικές δυνάμεις» και τις 

24 W. Benjamin, Illuminations [Εκλάμψεις], Hannah Arendt (επ.), Νέα Υόρκη, Schoken Books, 1969, σ. 231, 239-240, 242 
και 246 (υπ. 9). Ανάλογα επιχειρήματα υποστήριξε πρόσφατα και ο Hans Magnus Enzensberger, The Consciousness Industry 
[Η βιομηχανία της συνείδησης], Νέα Υόρκη, Seabury Press, 1974. Για μια διεισδυτική κριτική της θέσης των Μπένγιαμιν-
Μπρεχτ-Εντσενσμπέργκερ,  βλ.  Jean Baudrillard, Pour une critique de l’économie politique du signe [Για μια κριτική της 
πολιτικής  οικονομίας  του  σημείου],  Παρίσι,  Gallimard,  1979  και  ειδικότερα  το  δοκίμιο  «Ρέκβιεμ  για  τα  μέσα 
επικοινωνίας» (μτφρ. Α. Μαραγκόπουλος, Αθήνα, Ελεύθερος Τύπος, χ.χ.). «Αυτή η ρασιοναλιστική παράδοση», γράφει ο 
Μποντριγιάρ, «δεν έχει ακόμα απαρνηθεί τον αστικό Διαφωτισμό. Είναι κληρονόμος όλων των αντιλήψεών του σχετικά με  
τη  δημοκρατική  (και  εν  προκειμένω  επαναστατική)  αρετή  της  διάδοσης  των  Φώτων.  Μέσα  στην  παιδαγωγική  της 
ψευδαίσθηση, αυτή η σκέψη ξεχνά ότι, στοχεύοντας, η ίδια, τα μέσα, στην προσπάθειά της να πάρει, μέσω της βοήθειάς 
τους, την εξουσία, τα μέσα στοχεύουν, με τη σειρά τους, την ίδια, προκειμένου να την αποπολιτικοποιήσουν».
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«κοινωνικές σχέσεις παραγωγής» -ανάμεσα στα εν δυνάμει απελευθερωτικά αποτελέσματα των 
μαζικών επικοινωνιών και στον έλεγχο που τους ασκεί σήμερα η αστική τάξη. Παρά τη διαφορά 
αυτών των δύο απόψεων, τόσο οι μαρξιστές όσο και οι φιλελεύθεροι κοινωνιολόγοι, ακολουθούν 
τον ίδιο μύθο της ιστορικής προόδου και, ως εκ τούτου, απορρίπτουν αμφότεροι την κριτική της 
σύγχρονης τεχνολογίας και της μαζικής κουλτούρας ως προϊόν μιας «νοσταλγίας» -ή, όπως το είχε 
θέσει  κάποτε  ο  Έντουαρντ  Σιλς,  ως  συνέπεια  «ματαιωμένων  πολιτικών  προκαταλήψεων,  μιας 
ασαφούς  προσδοκίας  ενός  απραγματοποίητου  ιδεώδους,  εχθρότητας  και  μνησικακίας  απέναντι 
στην αμερικανική κοινωνία και, σε τελική ανάλυση, ενός ρομαντισμού που υιοθετεί τη γλώσσα της 
κοινωνιολογίας, της ψυχανάλυσης και του υπαρξισμού»25. 

Μια  από  τις  σημαντικότερες  προόδους  της  πρόσφατης  κοινωνικής  θεωρίας  είναι  η 
ανακάλυψη  ότι  η  σύγχρονη  τεχνολογία  αντανακλά,  στον  ίδιο  της  το  σχεδιασμό,  την  ανάγκη 
διασφάλισης του ελέγχου των διευθυντών πάνω στην εργατική δύναμη26. Μια κοινωνία μέσα στην 
οποία η πολιτική και οικονομική εξουσία βρίσκεται στα χέρια μιας μικρής τάξης καπιταλιστών, 
διευθυντών και ειδικών έχει επινοήσει τις κατάλληλες μορφές τεχνολογίας που διαιωνίζουν την 
ιεραρχική  διαίρεση  της  εργασίας  και  υπονομεύουν  παλαιότερες  μορφές  αλληλεγγύης  και 
συλλογικής αλληλοβοήθειας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες,  η  «ατομικοποίηση»  συνεπάγεται τη 
διάβρωση της ικανότητας εκμάθησης,  τη διάβρωση της φυσικής κατανόησης, από την πλευρά των 
εργατών,  του  νοήματος  μιας  «ωραίας  μέρας  στη  δουλειά»,  τη διάβρωση  των  άτυπων  δομών 
υποστήριξης και αμοιβαίας αλληλοβοήθειας, τη διάβρωση των αυτόνομων, λαϊκών δομών μετάδοσης 
της κουλτούρας –τη διάβρωση, εν ολίγοις, των μορφών αυτόνομης, λαϊκής κουλτούρας. Η σύγχρονη 
τεχνολογία ενσαρκώνει  σκόπιμα ένα μονής κατεύθυνσης σύστημα διεύθυνσης και  επικοινωνίας. 
Συγκεντρώνει τον οικονομικό και πολιτικό έλεγχο –ολοένα όμως περισσότερο και τον πολιτιστικό 
έλεγχο- στα χέρια μιας μικρής ελίτ εταιρικών σχεδιαστών, αναλυτών της αγοράς και ειδικών επί 
των  κοινωνικών  ζητημάτων.  Δέχεται  τη  λαϊκή  «συνεισφορά»  [input]  ή  «ανάδραση»  [feedback] 
αποκλειστικά και  μόνο  υπό τη  μορφή ερωτήσεων πολλαπλής  απάντησης,  ερευνών  αγοράς και 
δημοσκοπήσεων27.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  η  τεχνολογία  λειτουργεί  από  μόνη  της  ως  ένα 
αποτελεσματικό εργαλείο κοινωνικού ελέγχου –στην περίπτωση των ΜΜΕ βραχυκυκλώνοντας την 
εκλογική διαδικασία  μέσω δημοσκοπήσεων που διαμορφώνουν τις  απόψεις  αντί  απλώς να τις 

25 E. Shils, “Daydreams and Nightmares: Reflections on the Criticism of Mass Culture”, ό. π., σ. 596.

26 Βλ., π.χ., Stephen Marglin, “What Do Bosses Do?” [«Ποιός είναι ο ρόλος των αφεντικών;»],  Review of Radical Political  
Economics, τ. 6, 1974, σσ. 60-112 και τ. 7, 1975, σσ. 20-37∙ Harry Braverman, Εργασία και μονοπωλιακό κεφάλαιο (μτφρ. 
του Α’ τόμου από τη Λέσχη Κατασκόπων του 21ου Αιώνα, Αθήνα, 2005)∙ David F. Noble,  America by Design: Science,  
Technology and the Rise of Corporate Capitalism [Η εσκεμμένη Αμερική. Επιστήμη, τεχνολογία και η άνοδος του εταιρικού  
καπιταλισμού],  Νέα  Υόρκη,  Alfred  A.  Knopf,  1977∙ David  Montgomery,  «Ο  εργατικός  έλεγχος  στην  εκμηχανισμένη 
παραγωγή του 19ου αιώνα», στον τόμο Roe Smith, Charles Dew, David Montgomery, Οι μάστορες. Ο εργατικός έλεγχος 
πριν τον φορντισμό, Έκδοση της Λέσχης Κατασκόπων του 21ου Αιώνα, Αθήνα, 2007, σσ. 36-71.

27 Ο όρος feedback αποδίδει με εύγλωττο τρόπο την πραγματική φύση αυτής της ανταλλαγής. Αναφέρεται στα ηλεκτρονικά 
παράσιτα που προκαλούνται από τη λανθασμένη τοποθέτηση ενός μικροφώνου. Έτσι, το λαϊκό feedback στις αποφάσεις των 
διευθυνόντων  δεν  προέρχεται  από αυτόνομες,  λαϊκές  πρωτοβουλίες  αλλά από ήσσονος  σημασίας  δυσλειτουργίες  του 
συστήματος της μονόδρομης επικοινωνίας, οι οποίες πρέπει να εξαλειφθούν το ταχύτερο δυνατόν.
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καταγράφουν, επιλέγοντας πολιτικούς ηγέτες και «εκπροσώπους» και μετατρέποντας την επιλογή 
ηγετών και κομμάτων σε μια ακόμη καταναλωτική απόφαση. Τα ΜΜΕ συντηρούν μια κατάσταση 
«διαρκούς  προληπτικής  αντεπανάστασης»,  όπως  το  έχει  θέσει,  δίχως  καμιά  υπερβολή,  ο  Ρεζί 
Ντεμπρέ (Régis Debray)28. 

Υπό αυτή την έννοια, τα ΜΜΕ δεν πρέπει να γίνονται αντιληπτά ως ένα κανάλι διοχέτευσης 
της  αστικής  ιδεολογίας  ή  ακόμη  ως  το  μέσο  διά  του  οποίου  οι  αστοί  προπαγανδιστές  και 
διαφημιστές χειραγωγούν την κοινή γνώμη,  αλλά ως το σύστημα επικοινωνίας που υπονομεύει 
διαρκώς την ίδια τη δυνατότητα της επικοινωνίας και καθιστά, όλο και περισσότερο, αναχρονιστική 
την ίδια την έννοια της κοινής γνώμης. Αυτός είναι ο πυρήνας της αλήθειας της ρήσης του Μάρσαλ 
Μακλούαν (Marshall McLuhan), σύμφωνα με την οποία το μέσο είναι το μήνυμα [the medium is the 

message]. Το ζήτημα δεν είναι ότι ορισμένες τεχνολογίες καθορίζουν αυτόματα το περιεχόμενο της 
επικοινωνίας  ή  ότι  η  τηλεόραση  έβαλε  τέλος  στον  «γραμμικό»  τρόπο  σκέψης.  Ούτε  ότι  η 
τεχνολογία καθοδηγεί την κοινωνική αλλαγή ή ότι όλες οι κοινωνικές επαναστάσεις προέρχονται 
από επαναστάσεις στα μέσα επικοινωνίας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι τεχνολογίες μαζικής 
επικοινωνίας, από την ίδια τους τη φύση, ακριβώς όπως και η γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο,  
ενδυναμώνουν τη συγκέντρωση της εξουσίας και την ιεραρχική δομή της βιομηχανικής κοινωνίας. 
Και  αυτό  δεν  το  πετυχαίνουν  μέσω  της  διάδοσης  μιας  αυταρχικής  ιδεολογίας  πατριωτισμού, 
μιλιταρισμού  και  υποταγής  στην  εξουσία,  όπως  πιστεύουν  τόσο  πολλοί  αριστεροί  κριτικοί∙ το 
πετυχαίνουν  καταστρέφοντας  τη  συλλογική  μνήμη,  αντικαθιστώντας  τις  παλαιότερες  μορφές 
εξουσίας, από τις οποίες μπορούσε κανείς να ζητήσει το λόγο, με ένα νέο είδος  star system και 
αντιμετωπίζοντας  όλες  τις  ιδέες,  όλα  τα  πολιτικά  προγράμματα,  όλες  τις  διενέξεις  και  τις 
διαφωνίες  ως  εξίσου  ενδιαφέρουσες  από  την  άποψη  της  επικαιρότητας,  ως  περιεχόμενα  που 
διεκδικούν εξίσου τη σπασμωδική προσοχή του τηλεθεατή και  τα οποία,  κατά συνέπεια,  είναι 
εξίσου ασήμαντα και προορισμένα να ξεχαστούν.

 

Με μια πρώτη ματιά, οι προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών δίνουν την εντύπωση ότι 
απλώς διευκολύνουν τη διάδοση των πληροφοριών σε μια ευρύτερη κλίμακα από ό,τι ήταν δυνατό 
παλιότερα, χωρίς να προκαθορίζουν με κανέναν τρόπο το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών. Αν 
η μηχανική αναπαραγωγή της κουλτούρας επιτρέπει στους διαφημιστές να έχουν πρόσβαση σε 
εκατομμύρια  πελατών  μέσω  ενός  σποτ  τριάντα  δευτερολέπτων  ή  αν,  αντίστοιχα,  δίνει  τη 
δυνατότητα στους πολιτικούς της καθεστηκυίας τάξης να έχουν πρόσβαση σε ένα μαζικό σώμα 
ψηφοφόρων, θα όφειλε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με την ίδια ευκολία, και για τη μετάδοση 
ανατρεπτικών μηνυμάτων. Η πρόσφατη εμπειρία όμως αμφισβητεί αυτές τις προσδοκίες. Κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του ’60, οι ριζοσπάστες προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν «ό,τι μπορεί 

28 Régis Debray, Le Pouvoir intellectuel en France [Η πνευματική εξουσία στη Γαλλία], Παρίσι, Ramsay, 1979.
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ενδεχομένως να μας προσφέρει η προσοχή της κοινής γνώμης που απολαμβάνουμε σήμερα», όπως 
το έθετε ένας ηγέτης του SDS29, αλλά, τελικά, ανακάλυψαν ότι η προσοχή των ΜΜΕ αλλοίωνε τον 
ίδιο το χαρακτήρα του κινήματος30. Προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τα ΜΜΕ για τους δικούς 
του σκοπούς, το  SDS βρέθηκε να εξυπηρετεί, αντίθετα, τους σκοπούς των ΜΜΕ. Ο Τοντ Γκίτλιν 
(Todd Gitlin) περιέγραψε λεπτομερώς αυτήν την εξέλιξη. Μας δείχνει πώς «τα ΜΜΕ επέλεξαν με 
σκοπό να κάνουν διάσημους» εκείνους τους ηγέτες του κινήματος που «ταίριαζαν περισσότερο 
στην προκατασκευασμένη εικόνα ενός ηγέτη της αντιπολίτευσης». Μας δείχνει πώς η εγγενής τάση 
των ΜΜΕ προς τη δραματική αντιπαράθεση και τη βία άρχισε να υπαγορεύει τις τακτικές και τη 
στρατηγική του ίδιου του κινήματος, ενθαρρύνοντας την αντικατάσταση του ριζοσπαστισμού από 
μια  συμπεριφορά  πολεμικού  τύπου,  μια  ολοένα  και  μεγαλύτερη  κλιμάκωση  των  θεατρικών 
πράξεων και μια «αυτοφενακιζόμενη αναζήτηση της επανάστασης». Μας δείχνει πώς η αναζήτηση 
των ΜΜΕ για κάποιους ιστορικούς και ιδιαίτερα «περίβλεπτους» ηγέτες επηρέασε όχι μόνο την 
τακτική του κινήματος αλλά και την ίδια του τη δομή, καθώς μετέτρεψε σε σταρ ανθρώπους όπως 
ο  Mark Judd, ο  Jerry Rubin, και ο  Abbie Hoffman, κωμικοτραγικές φιγούρες της αντικουλτούρας 
που δεν έδιναν λογαριασμό σε καμία βάση αλλά, παρ’ όλα αυτά, αντιμετωπίζονταν ως εκπρόσωποι 
της  Αριστεράς.  Όπως παρατηρεί  ο  Γκίτλιν,  τα  ΜΜΕ αντικαθιστούν  «το αυθεντικό  κύρος  που 
βασίζεται στην ανωτερότητα του χαρακτήρα, στην εμπειρία, τη γνώση και τις ικανότητες» με μια 
νέα μορφή ψευτο-κύρους το οποίο βασίζεται στη διασημότητα31. Αυτό όμως δεν ισχύει μόνο για τον 
τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ καλύπτουν την Αριστερά, αλλά αφορά  στη συνολική τους στάση 
απέναντι στην πολιτική. 

Το ίδιο σχήμα μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση του αντίκτυπου των ΜΜΕ στον 
κόσμο των ιδεών.  Και  εδώ,  μια  επιφανειακή άποψη θα μπορούσε να υποστηρίξει  ότι  οι  νέες 
μορφές επικοινωνιών επιτρέπουν στους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους να έχουν πρόσβαση σε 
ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό από αυτό που θα μπορούσαν ποτέ να ονειρευτούν. Αυτό όμως που 
κάνουν τα ΜΜΕ, αντιθέτως, είναι να καθολικεύουν την επιρροή της αγοράς, μετατρέποντας τις 
ιδέες σε εμπορεύματα. Όπως ακριβώς αλλοιώνουν την επιλογή και την επικύρωση της πολιτικής 
ηγεσίας, υποκαθιστώντας τη λαϊκή κρίση με τους δικούς τους υπολογισμούς σχετικά με το τι αξίζει 

29 Σ.τ.μ.:  Students for a Democratic Society [Φοιτητές για μια δημοκρατική κοινωνία]. Φοιτητική οργάνωση της δεκαετίας 
του ’60, που αποτέλεσε βασικό εκπρόσωπο του κινήματος της Νέας Αριστεράς και άσκησε σημαντική επιρροή στους 
φοιτητικούς και αντιπολεμικούς αγώνες της εποχής, μέχρι τη διάλυσή της, το 1969. 

30 Σύμφωνα με τον Paul Booth, όπως τον παραθέτει ο Todd Gitlin, The Whole World is Watching: Mass Media in the Making  
and Unmaking of the New Left [Όλος ο κόσμος παρακολουθεί.  Τα ΜΜΕ και ο ρόλος τους στη δημιουργία και την  
καταστροφή της Νέας Αριστεράς], Μπέρκλεϊ,  University of California Press, 1980, σ. 91.  (Σ.τ.μ.: Η φράση του πρώτου 
μέρους του τίτλου του βιβλίου του Γκίτλιν αποτελεί σύνθημα που φωνάχτηκε κατά τις συγκρούσεις των βασικότερων 
οργανώσεων της Νέας Αριστεράς και του αντιπολεμικού κινήματος με την αστυνομία και την εθνοφυλακή, τον Αύγουστο 
του 1968, στο Σικάγο, κατά την προσπάθεια παρεμπόδισης του συνεδρίου των Δημοκρατικών που λάμβανε χώρα, την ίδια  
ώρα,  στην  πόλη.  Με  αυτό  το  σύνθημα  οι  διαμαρτυρόμενοι  ήθελαν  να  καταγγείλουν  την  αστυνομική  βία  που 
χρησιμοποιήθηκε εναντίον τους, αναφερόμενοι στην απευθείας κάλυψη των γεγονότων από τα ΜΜΕ. Ευελπιστούσαν ότι η 
απευθείας μετάδοση αυτών των βίαιων σκηνών θα αφύπνιζε την αμερικανική κοινωνία,  πράγμα όμως που ουδέποτε 
συνέβη). 

31 Todd Gitlin, The Whole World is Watching, ό. π., σ. 149, 155, 160.
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να  προβληθεί  και  τι  όχι,  με  ανάλογο  τρόπο  αλλοιώνουν  την  επικύρωση  της  λογοτεχνικής  ή 
καλλιτεχνικής ανωτερότητας. Η άσβεστη δίψα τους για καινοτομία (δηλαδή για παλιούς τύπους με 
καινούργιο περιτύλιγμα), η εξάρτησή τους από την άμεση επιτυχία του προϊόντος και η ανάγκη 
τους  να  ανακαλύπτουν  την  «ιδεολογική  επανάσταση  της  χρονιάς»  -κατά  την  έκφραση  του 
Ντεμπρέ- μετατρέπει την «προβολή» σε μοναδικό κριτήριο διανοητικής αξίας. Η πρώτη κρίση που 
εκφέρεται για ένα βιβλίο ή μια ιδέα μετατρέπεται σε τελική κρίση∙ ένα βιβλίο είτε θα μετατραπεί 
σε  best-seller είτε  θα  εξαφανιστεί∙ σε  κάθε  περίπτωση,  πάντως,  το  βιβλίο  θα  έχει  πάντοτε 
δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με τα άρθρα ή τις συνεντεύξεις που προκαλεί. Όπως και σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις, η δημοσιογραφία δεν καταγράφει πλέον τα γεγονότα, αλλά τα δημιουργεί. 
Αναφέρεται όλο και λιγότερο σε πραγματικά γεγονότα και όλο και περισσότερο σε μια κυκλική 
και αυτονομιμοποιούμενη διαδικασία προβολής και δημοσιότητας. Δεν προϋποθέτει πια κάποιον 
κόσμο που υπάρχει ανεξάρτητα από τις εικόνες που παράγονται σχετικά με αυτόν. Όπως και ο 
πολιτικός αγωνιστής, ο διανοούμενος ανακαλύπτει ότι «είναι υποτελής σε ένα νέο είδος μέσου που 
δεν αρκείται στο να μεταδίδει κάποια επιρροή, αλλά της επιβάλλει, επιπλέον, το δικό του κώδικα»
32. 

Οι μελέτες του Γκίτλιν και του Ντεμπρέ μας βοηθήσουν να παραμερίσουμε τις αφηρημένες 
θεωρίες  σχετικά  με  τα  ΜΜΕ και  να  θεμελιώσουμε  τη  συζήτηση  όχι  πάνω στις  «εμπειρικές» 
κοινωνιολογικές έρευνες των «πολιτιστικών γούστων» του Χέρμπερτ Γκανς, αλλά, αντιθέτως, στη 
συγκεκριμένη ιστορική εμπειρία όσων προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν τα ΜΜΕ για κριτικούς, 
ανατρεπτικούς και επαναστατικούς σκοπούς. Το πρακτικό συμπέρασμα που βγαίνει από αυτά τα 
βιβλία είναι ότι τέτοιες προσπάθειες είναι προορισμένες να αποτύχουν. Οι πολιτικοί αγωνιστές που 
προσπαθούν να αλλάξουν την κοινωνία θα έπρατταν ορθότερα αν αφιέρωναν το χρόνο τους στην 
υπομονετική δουλειά της πολιτικής ζύμωσης και οργάνωσης, αντί να προσπαθούν να οργανώσουν 
ένα  κίνημα «μέσα  από  καθρέφτες»,  κατά  την  έκφραση  του  Ρένι  Ντέιβις  (Rennie Davis)33.  Οι 
συγγραφείς και οι διανοούμενοι,  από την πλευρά τους, οφείλουν να μάθουν ότι τα ΜΜΕ τους 
δίνουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο ακροατήριο αυστηρά και μόνο υπό τους δικούς τους όρους. 
Πολλοί άνθρωποι στην Αριστερά πιστεύουν ότι η βιομηχανία των μέσων επικοινωνίας μπορεί να 
μετατραπεί σε πρακτορείο αντι-προπαγάνδας, αν αρχίσει να μεταδίδει ριζοσπαστικές ιδέες και 
εικόνες  πολιτικής  εξέγερσης.  Ωστόσο,  παρέχοντας,  τα  ΜΜΕ,  «ίσο  μερίδιο  χρόνου»  στα 
ριζοσπαστικά κινήματα και τις ιδέες, δεν ανατρέπουν το στάτους κβο, αλλά τα ίδια τα κινήματα.

Στη μελέτη του για το SDS, ο Γκίτλιν υποστηρίζει ότι το φοιτητικό κίνημα δεν έγινε παίγνιο 
των ΜΜΕ μόνο επειδή οι ηγέτες του αφέθηκαν να επιλεγούν με όρους διασημότητας, αλλά και 
επειδή το κίνημα, στο σύνολό του, αρνήθηκε να συστήσει μια δομή υπεύθυνης ηγεσίας η οποία θα 

32 Régis Debray, Le Pouvoir intellectuel en France, ό. π.

33 T. Gitlin, The Whole World is Watching, ό. π.: «Αυτή η εύστοχη φράση», γράφει ο Γκίτλιν, «περιγράφει τη διαδικασία με 
την οποία αποδίδουμε πραγματική υπόσταση ένα πρόταγμα, δημιουργώντας φήμη για αυτό».
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είχε αποτρέψει το διορισμό «εκπροσώπων» από το  CBS και τους  New York Times. Η Αριστερά 
θεωρούσε κάθε μορφή ηγεσίας ως εγγενώς ελιτίστικη και προτίμησε τη βολική αυταπάτη σύμφωνα 
με την οποία ένα κίνημα μπορεί να τα βγάλει πέρα χωρίς ηγέτες, αρκεί τα μέλη του να είναι 
αφοσιωμένα σε σκοπούς αδιαμφισβήτητα δημοκρατικούς. Εν τω μεταξύ η ανάδυση αστέρων των 
ΜΜΕ μέσα στην Αριστερά απλώς εμπέδωσε την καχυποψία απέναντι στην έννοια της ηγεσίας. Το 
πρόβλημα, ωστόσο, της Αριστεράς δεν είναι να απαλλαγεί από τους ηγέτες, όσο το να τους κάνει 
να  λογοδοτούν  στη  βάση.  Η  αποτυχία  της  δημιουργίας  μιας  τέτοιου  είδους  ηγεσίας  καθιστά 
δυσκολότερη από ποτέ, όπως υπογραμμίζει ο Γκίτλιν, «την οικοδόμηση μιας υποδομής αυτόνομων 
πολιτιστικών θεσμών, ανεξάρτητων από την κυρίαρχη κουλτούρα»34.

Αυτές οι παρατηρήσεις μας οδηγούν σε ένα γενικότερο συμπέρασμα. Η Αριστερά οφείλει 
να συμμαχήσει όχι με τα ΜΜΕ και τις υπόλοιπες δυνάμεις της πολιτιστικής ομογενοποίησης ούτε 
με όσους υποστηρίζουν μια κοινωνία δίχως αυθεντία, δίχως πατέρες και δίχως παρελθόν, αλλά με 
τις δυνάμεις που, μέσα στη σύγχρονη ζωή, αντιστέκονται στην αφομοίωση, την εκρίζωση και τον 
άνωθεν επιβεβλημένο «εκσυγχρονισμό». Καταρχάς πρέπει να αναθεωρήσει την ιδέα της για το τι 
κάνει τους ανθρώπους πραγματικά μοντέρνους. Τώρα που η νεότερη ιστορία αρχίζει και η ίδια να 
υποχωρεί προς το παρελθόν, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο καλλιτεχνικός μοντερνισμός ήταν 
πολύ  βαθύτερα  συνδεδεμένος  με  την  παράδοση  από  ό,τι  πίστευαν  οι  ίδιοι  οι  μοντερνιστές 
πρωτοπόροι –και το ίδιο ισχύει για τη νεοτερική κουλτούρα στο σύνολό της. Δεν ήταν σε καμία 
περίπτωση απλώς και μόνο το προϊόν της απόρριψης των «παραδοσιακών» συμπεριφορών. Στην 
πραγματικότητα,  μάλιστα,  άντλησε  μεγάλο μέρος  της  δύναμής  της  από τη  διατήρησή  τους.  Ο 
Ράντολφ Μπορν είχε δίκιο, όταν έλεγε ότι ο πραγματικός κοσμοπολιτισμός πρέπει να ριζώνει στην 
πολιτιστική  ιδιαιτερότητα.  Η εμπειρία  της  εκρίζωσης,  από την  άλλη  πλευρά,  δεν  οδηγεί  στον 
πολιτιστικό  πλουραλισμό  αλλά  στον  επιθετικό  εθνικισμό,  στη  συγκεντροποίηση  και  στην 
ενδυνάμωση  της  κρατικής  και  οικονομικής  εξουσίας.  Μετά  την  είσοδο  της  Αμερικής  στον  Α’ 
Παγκόσμιο  Πόλεμο,  όταν  άρχισε  να  ξεθωριάζει  η  ελπίδα  μιας  πολιτιστικής  ανανέωσης  στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπορν στράφηκε, όχι άδικα, στην ανάλυση αυτής της πολεμικής μηχανής, 
που είναι το σύγχρονο κράτος. Άλλη μια συγγραφέας που κατανόησε αυτά τα προβλήματα πολύ 
διαυγέστερα από τους φοιτητές κοινωνιολογίας της μαζικής κουλτούρας (συμπεριλαμβανομένων 
και όσων πρόσκεινται στην Αριστερά), αφού πρώτα εξέφρασε την κατάπληξή της για το γεγονός 
ότι  «ορισμένες περίοδοι  που στερούνταν σχεδόν απόλυτα μέσων επικοινωνίας ξεπερνούσαν τη 
δικιά μας σε ό,τι αφορά στον πλούτο, την ποικιλία, τη γονιμότητα και τη ζωντάνια της ανταλλαγής 
ιδεών  ανάμεσα  στις  πιο  μεγάλες  επικράτειες»,  πρότεινε  μια  αντίστοιχη  ανάλυση  της  σχέσης 
ανάμεσα στην εκρίζωση και τον επηρμένο επαρχιωτισμό, που συνιστά το θεμέλιο των σύγχρονων 
διαδικασιών ισχυροποίησης του έθνους-κράτους. «Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι μια ζωή δίχως 
πίστη και αφοσίωση είναι κάτι απαίσιο», έγραφε η Σιμόν Βέιγ (Simone Weil)∙ μέσα στο σύγχρονο 

34 T. Gitlin, The Whole World is Watching, ό. π.
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κόσμο,  όμως,  «δεν  υπάρχει  τίποτε  άλλο,  έξω  από  το  κράτος,  στο  οποίο  θα  μπορούσαμε  να 
δείξουμε αφοσίωση»35.

Η  εξαφάνιση  όλων  σχεδόν  των  μορφών  αυθόρμητων,  λαϊκών  κοινωνικών  σχέσεων  δεν 
καταστρέφει την επιθυμία σύναψης κοινωνικών σχέσεων. Η εκρίζωση ξεριζώνει τα πάντα εκτός 
από την ανάγκη μας για ρίζες.

35 S. Weil, L’Enracinement [Η κατάσταση του να έχει κανείς ρίζες], Παρίσι, Gallimard-Idées, σ. 158 και 164.


