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Από τους κόn� έως τα 
ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΜΕ ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΒΡΑ

ΒΕΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ (ΜΥΘΙ

ΣΤΟΡΗΜΑ, ΤΑΙΝΙΑ, ΓΛΥΠΤΟ Ή ΔΙΑΤΡΙΒΗ), 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ: Ή ΘΑ 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ οτι Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΞΙΖΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Ή ΘΑ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ 

οτι ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΕΙΧΕ «ΜΕΣΟΝ» 

Γράφει 
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Υπάρχει και μια τρίτη 
αντiδραση, αλλά δεν 
μας περνά από τον νου: 
να δεχθούμε όn οι βρα

βεύσεις αποτελούν έναν ακό
μη μηχανισμό της πολιτιστι
κής αγοράς, ο οποίος συμβάλ
λει σmν κυκλοφορία των προϊ
όντων της. Δεν είναι, δηλαδή, 

ζήτημα αν όποιος που παίρνει το Νόμπελ το αξί
ζει ή απλώς διαθέτει ισχυρούς υποστηρικτές. Το 
κύριο θέμα είναι πως η αγορά προωθεί μια συ
γκεκριμένη σnγμή ένά προϊόν για το οποίο πι
στεύει πως υπάρχει ή θα υπάρξει ζήτηση. Τα 
βραβεία δεν αναγνωρίζουναισθnnκές επιδόσεις 
ούτε όμως και υπαγορεύονται από διαπλεκό
μενα συμφέροντα: απλώς απονέμουν ανταλλά
ξιμες αξίες στον χώρο της κουλτούρας. . 

Στο πολυσυζητημένο περσινό βιβλίο του Η οι
κονομία του γοήτρου, ο Τζέιμς Ίνγκλις (καθηγη
τής της Αγγλικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο 
της Πενσυλβάνιας) αναλύει διεξοδικά τη διακί
νηση-των πολιnσnκών αξιών όπως αυτή επη
ρεάζεται από τον θεσμό των βραβείων. Αν και η 
επισκόπηση πηγαίνει πίσω, έως τους αρχαίους 
ελληνικούς αγώνες, επικεντρώνεται στον εικο
στό αιώναδιόnεδώ συναντούμε την άνθηση του 

θεσμού, αρχίζοντας με το 
πρώτο Νόμπελ Λογοτεχνίας 
(1901 ). Στην εποχή μας εί
ναι γνωστό όn υπάρχει πλέ
ον ένα βραβείο για κάθε τέ
χνη, τεχνοτροπία, θεμαn-

κή, ταυτότη
τα, προσέγ

γιση, ηλικία, 
αλλά ακόμη 

και για διάφο-

κοί. Για κάθε Όσκαρ, Πούλιτζερ, Μπούκερ, Γι
ουροβίζιον, Χρυσή Άρκτο και Τσαϊκόφσκι υπάρ
χουν εκατοντάδες άλλα περιφερειακά και περι
θωριακά βραβεία, ώστε τελικά όλοι να πάρουν 
κάn. Ο συνολικός αριθμός των ανά τον κόσμο 
βραβείων σε τέχνες και επιστήμες 
πλησιάζει τις 30.000. Ανάμεσα 
στους κορυφαίους του αθλήματος, 
ο πεζογράφος Τζον Απντάικ με 3 7 
βραβεία, ο ποιητής Τζον Άσμπερι 
με 4 5, ο σκηνοθέτης Στίβεν Σ πίλ
μπεργκ με 90, ο αρχιτέκτων Φρανκ 
Γκέρι με 1 30 και ο τραγουδιστής 
Μάικλ Τζάκσον με 240. 

και η μη βράβευση -πολύ περισσότερο η αντί
σταση σm βράβευση -επίσης παράγει έργο. Οι 
λόγοι είναι προφανείς. Το έργο που «αδικήθη
κε» από την επιτροπή μπορεί να επωφεληθεί 
από τον σχετικό θόρυβο. Εκεiνος που αποποιή

Τα βραβεία λειτουργούν με πολ
λούς τρόπους. Προσφέρουν ανα
γνώριση σε δημιουργούς. Προτεί
νουν μέτρα και σταθμά στο κοινό. 
Διαφημίζουντους δωρητές. Δίνουν 
δύναμη στους κριτές. Βοηθούν καλ
λιτέχνες να συσσωρεύσουν πολιτι
στικό κεφάλαιο, όπως άλλοι συσ
σωρεύουν οικονομικό, κοινωνικό, 
επαγγελματικό κ.λπ. Κάνουν τον 
πολιnσμό θέμα δημόσιας συζήτη
σης και συχνά διαμάχης. "Ετσι, γί
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θηκε το βραβείο απουσιάζει μεν 
από την τελετή απονομής, αλλά βρί
σκεται στους τiτλους των ειδήσεων. 
Αντί να τα απωθεί, ο θεσμός εμπε
ριέχει τα συναφή σκάνδαλα. Δεν εί
ναι λοιπόν πεισnκό να ισχυρίζεται 
κάποιος πως λειτουργεί εκτός συ
στήματος, όταν το σύσττiμα ξέρει 
πώς να εναγκαλίζεται τους αρνητές 
του. Η πολιτισnκή αγορά περιλαμ
βάνει και τους πολέμιούς της. 

Η δnμοκρατία 
Μπορεί κανείς να απορρίψει τα 

βραβεία ως σημείο άκρατης εμπο
ρευματοποίησης και πνευματικής 
παρακμής. Μπορεί όμως και να τα 
επαινέσει ως φαινόμενο δημοκρα
τικοποίησης του γούστου όπου η 
αξιολόγηση δεν επαφίεται σε λί
γους και εκλεκτούς αλλά ανοίγεται 
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νονται όλο και πιο περιζήτητα. Σήμερα πλέον οι 
διαγωνισμοί πλαισιώνονται από μια ολόκληρη 
βιομηχανία διοργάνωσης. Η τακτική και σωστή 
διεξαγωγή τους απαιτεί να συμμετέχουν χρη
ματοδότες, παραγωγοί, μάνατζερ, επιμελητές, 
κριτικοί, καθηγητές, διαφημιστές, δημοσιογρά
φοι, τεχνικοί και τόσοι άλλοι. Γι' αυτό, μόλις τε
λειώσει ένας κύκλος κάθε διαγωνισμού αρχίζει 
αμέσως ο επόμενος. 

Καταρρίπτει τους μvθοvς 
Όσοι πιστεύουν σmν καθαρότητα και γνησιό

τητα της τέχνης (το μικρό διαμέρισμα του ποιη
τή, το λερό εργαστήρι του εφευρέτη, ο ολιγαρ
κής νους τού στοχαστή) θα βρουν τη γνωριμία 
με αυτό το βιβλίο οδυνηρή, διότι ο Ίνγκλις κα
ταρρίπτει μεθόδικά και ψύχραιμα δύο μεγάλους 
μύθους για τη δημόσια λειτουργία του πνεύμα
τος και του ωραίου. Πρώτον, δείχνει πως η βρά
βευση δεν επιβραβεύει ένα έργο αλλά το παρά
γει, το (επανα)συνιστά. Και, δεύτερον, εξηγεί πως 

Σούπερ αταρ: Ο «βασιλιάς 
τnς ποπ» Μάιχλ Τζάκσον 
έχει τιμηθεί με 240 
βραβεία και ο πεζογράφος 

Τζον Α πντάιχ με 3 7 

σm λαϊκή γνώση και γνώμη. Πάμπολλες οι προ
τιμήσεις, πλείστα τα βραβεία. Οι διαγωνισμοί 
απελευθερώθηκαν από τη χειραγώγηση μιας 
ελίτ. Κανείς πλέον δεν αποκλείεται από την αρι
στοκρατiα των βραβευμένων. Μήπως και ο αρ
χαίος Έλληνας δεν ζούσε σε ένα καθεστώς πολ
λαπλής αγωνιστικότητας (αθλητικής, καλλιτε
χνικής, διανοητικής, στρατιωτικής, δικαστικής 
κ.λπ.) όπου έπρεπε διαρκώς να διεκδικεί νίκες 
και διακρίσεις; Μια τέτοιου είδους κοινωνιολο
γική προσέγγιση της κουλτούρας δεν αναλύει 
μεμονωμένα έργα (πώς το Όλιpερ Τουίστ κα
θρέφτιζε την εποχή του) αλλά θεσμούς (πώς λει
τουργούσε το μυθιστόρημα του Ντiκενς που δη
μοσιευόταν σε συνέχειες). Η θεσμική ανάλυση 
των βραβείων μάς πηγαίνει πέρα από προσω
ποπαγείς (και τελικά συνωμοτικές) αφηγήσεις 
(ποιοι κανόνισαν να κερδίσει ποιος), προς οικο
νομικο-κοινωνικές αναλύσεις, θυμίζοντας πως, 
όπως όλες οι αξίες, έτσι και οι πολιnσnκές έχουν 
τη δική τους αγορά. Η αγορά αυτή παράγει, δια
φημίζει και πουλάει πολιτιστικά προϊόντα. Αυ
τό δεν την κάνει ούτε καλή ούτε κακή. Την κάνει 
απλώς μία παραπάνω αγορά. Κι όποιος πικραί
νεται από τούτη τη διαπίστωση, ας θυμηθεί πως 
κανένα έργο πολιnσμού δεν διατiθεται δωρεάν. 
Η κουλτούρα κοστiζει. 

«Κατανάλωση 

γούστου» 
Ποιος αθλοθετεί βραβεία; Κράτη, επι
χειρήσεις, πανεπιστήμια, έντυπα, πολι
τισnκοί σύλλογοι, επιστημονικές οργα
νώσεις, τοπικοί φορείς -οι πάντες! Εδώ 

όμως αξίζει να προσέξουμε μία ειδο
ποιό διαφορά. Όπως μας θυμίζει ο 

τiτλος του βιβλίου του Ίνγκλις, το 
νόμισμα που κυριαρχεί σmν αγο

ρά του πολιτισμού είναι το γόητρο. 
Παρακολουθώντας μια συναυλία, 

επισκεπτόμενοiένα μουσείο, συλλέ
'i'Οντας πρώτες εκ
δόσεις ή χαρίζο
ντας μια συνδρομή 
δεν επενδύουμε 
σε χρήμα ή πράγ
μα, αλλά σε πολιτι
στικό κεφάλαιο. 
Έργα και δημιουρ
γοί που βραβεύο
νται αποκτούν αυ
ξημένο κύρος και 
με τη σειρά τους θα 

Ο Τζέιμς Ίνγκλις 
ερευνά τον ρόλο 
των βραβείων 
ατnν παραγωγή 

αυξομειώσουν το κύρος άλλων. Στη 
συμβολική αυτή οικονομία μετρούν τα 
σημεία κι όχι η υλική υπόσταση -το 
όνομα «Πικάσο» κι όχι η φυσική ύπαρ
ξη ενός πίνακα. Μετρούν δηλαδή η κυ
κλοφορία υπολήψεων και η κατανάλω
ση γούστου, παρά η πρόσληψη έργων 
και η εγγενής απόλαυσή τους. 

Εντvπώσι:ις 
Όροι όπως «παραγωγή» και «κατανά
λωση» ακούγονται βλάσφημοι όταν 
χρησιμοποιούνται για αριστουργήματα 
έμπνευσης και στοχασμού. Κι όμως, 
διαβάζοντας τις βιογραφίες των κολοσ
σών της δημιουργίας δεν παύουμε να 
εντυπωσιαζόμαστε από την οξύτατη 
εμπορική αίσθηση που διέκρινε σχε
δόν όλους. Αυτό δεν σημαίνει, βεβαίως, 
ότι πέτυχαν όλους τους οικονομικούς 
στόχους τους. Σημαίνει όμως πως κα
νείς τους δεν ήταν τόσο αφελής ώστε να . 
μη δίνει σημασία σε τέτοιους στόχους. 
Κανείς δεν μπήκε στον κανόνα της τέ
χνης χωρίς να εφαρμόσει τους κανόνες 
της πολιτισnκής οικονομίας. Τα βρα
βεία απλώς κάνουν τους μηχανισμούς 
κανονικοποίησης πιο ορατούς. Όσοι 
διαβάσουν το εξαίρετο αυτό βιβλίο, όχι 
μόνο θα απολαύσουν τη φοβερή ερευ
νητική δουλειά του συγγραφέα αλλά θα 
αρχίσουν να αντιμετωπίζουν τη διακί
νηση των πολιτιστικών αγαθών με πολύ 
πιο σύνθετο τρόπο. Μπορεί ακόμη και 
να επιχειρήσουν παρόμοιες έρευνες 
στη δική τους χώρα. 

Ο Βασίλnς Λαμπρόπουλος κατέχει mν 
Έδρα Νεοελλnνικών Σπουδών Κ. Π. Κα
βάφn στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. 


