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Ο δnμοσ1ογράφοc: Στiβεv Μiλερ cΡέρνε1 στ;ο nροσκnν10 τ;ον συντ;nρnτ;1κό nολ1τ;1σμό 

Ε\εyεία για mν τέχvn τnς σάjίmιπις 
ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ, ΛΕΓΕΤΑΙ, οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΟΥΣΑΝ, ΕΝΩ ΤΩΡΑ 

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟΣΥΡΕΤ ΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ. 

ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ; ΜΑ Ο ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ, Η ΜΕΓ Α

ΛΟΥΠΟΛΗ, το ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ, Η ΜΑΤΑΙΟΔΟ

ΞΙΑ Κ.ΛΠ. Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΙΒΕΝ ΜΙΛΕΡ 

ΕΓΡΑΨΕ ΦΕΤΟΣ ΜΙΑ ΕΛΕΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ

ΜΑΖΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. ΟΣΟΙ ΘΕ

ΩΡΟΥΝ ΠΩΣΟΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΑΥΟΥΝ ΠΛΕ

ΟΝ ΝΑ ΔΙΜΕΓΟΝΤΑΙ, ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Α ΥΤΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ Τ 1 ενοχλεί στη σημερ1νή σuνομ�λίο; 
Προπάντων η συνα1σθημαηχή υπερ
βολή της. 01 συνομ�λητές εξάπτοντα1, 
οργίζοντα1, χάνουν κάθε έλεγχο, εξα

πολύουν μύδρους κα1 γεν�κώς ενδ1αφέροντα1 
μόνο να εκμηδενίσουν τον άλλο. ΌΧΙ, ο συγ
γραφέας δεν περ1γράφε1 την ελλην�κή τηλεό
ραση. Αναφέρετα1 σε αμερ1καν1κούς τρόπους 
εmκο1νωνίας. Ισχυρίζετα1 όn η Αμερ1κή τοu 
21 ου α1ώνα δ1αθέτε� το κατώτερο επίπεδο συ
ζήτησης. Το είδας αυτό που αργοπεθαίνε� άν
θησε πρ1ν από δ1ακόσ�α χρόν�α στην άλλη 

Γράφει ο 
Βασίλrις 
Λαμπρό
πουλος 

όχθn του Ατλανnκού. Το β1-
βλίο εσnάζε1 σε έναν κόσμο 
δ1ανοουμένων ανδρών κα1 
γυνα1κών που έζησαν γύρω 
στον 1 80 α1ώνα στη Μεγάλη 
Βρετανία όπως 01 Τζόναθαν 
Σουίφτ, Τζόζεφ Άντ1σον, 
Ντάν�ελ Ντεφόου, Σά
φτσμπερ1, Ντέ1β1ντ Χ1ουμ, 
Σάμ1οψλ Τζόνσον, Χένρ1 
Φίλνnγ'κ, Λέ1νn Μόνταγκ1ου 

κα1 Φράνσ�ς Μπάρν�. Ο Μίλερ αναφέρετα1 
έΚΤενώς στα γραπτά κα1 στα σχόλ1ά τους, ζω
ντανεύοντας μ1α εποχή εκλέπτυνσης του 
πνεύματος κα1 της συμπερ1φοράς που χάθn
κε ανεmστρεπτί. 

Σεn συνίστατα1 λο1πόν η 1δαν1κή συζήτηση; 
Είνα1 ευκολότερο να ορίσε1 κάπο1ος n μπορεί 
να τη δηλητηρ1άσει Στην εmτυχημένη συζή
τηση δεν ανήκουν πράγματα που σχετίζοντα1 
με το επάγγελμα των παρόντων, σχόλ1α που 
εmδε1κνύουν ευφυία, συμπερ1φορές που 
προξενούν δ1ασκέδαση κα1 προπαντός επ1-
χεφήματα που θεμελ1ώνουν 1σχυρ1σμούς. Με 
δυο λόγ�α, μ1α συζήτηση δεν πρέπε1 να έχε1 
κατεύθυνση ούτε προορ1σμό. Η συζήτηση 
δ1αφέρε1 τόσο από τη συνομ�λία (που έχε1 κά
πο10 σκοπό) όσο και από την κουβέντα (όπου 
ο καθένας λέε1 τα δ1κά του} ως προς το όn εί
να1 θεμελ1ωδώς άσκοπη. 

Πρόκε1τα1 γ�α μ1α ευχάρ1στη ανταλλαγή πλη
ροφορ1ών κα1 �δεών μεταξύ 1σόnμων ατόμων 
που δ1αθέτουν ανοατό μυαλό κα1 χ1ούμορ. Τί
ποτε περ1σσότερο ή λ1γότερο. Δεν είνα1 ασή
μαντη ούτε όμως προσφέρε1 τίποτε το σημα
νnκό. Η κατάληξή της αφήνε1 τους συμμετέ
χοντες με την πεποίθnση όn: τα πράγματα εί
να1 mo πολύπλοκα από όσο φαίνοντα1 κα1, επί
σης, φευγαλέα. Η πεποίθηση αυτή αρκεί από 
μόνη της κα1 δεν έχε1 οπο1εσδήποτε συνέπε1-
ες. Σου δίνε� μ1α σκεπτ1κ1στ1κή (όχ1 σχεηκι
στ1κή) απόσταση από τα πράγματα κα1 σε 
απαλλάσσε1 από την υποχρέωση να λάβε1ς 
σθεναρή θέση. Γ1' αυτό ο Μίλερ ενοχλείτα11δ1-

αίτερα, όπως λέε1, από πανεπ1στημ1α
κούς, πολ1ηκοπο1ημένους, μεταμοντέρ
νους κα1 γεν�κώς από άτομα αφοσ�ωμένα 
στον συστημαnκό στοχασμό, τα οποία θε
ωρεί όη με ης απόψε�ς τους στομώνουν 
κάθε συζήτηση. 

Άνθnσn 
Το β1βλίοκάνε� μ1ασύντομη1στο

ρ1κή αναδρομή αρχίζοντας από τη 
συζήτηση του Ιώβ με τους φίλους 
του γ�α τα μαρτύρ1ά του κα1 του 
Σωκράτη με τους δ1κούς του πε
ρί έρωτος, περνώντας μετά σε 
μορφές της Αναγέννησης όπως 01 
Έρασμος, Μπαλταζάρ Καστ�λ1όνε 
κα1 Τζ1οβάν1 ντελα Κάζα. Δ1άφορ::11 
παράγοντες οδήγησαν στην 1ω
τοmνή άνθηση της συζήτησης 
όπως η υπέρβαση των θρη
σκευηκών φαναησμών, η 
ανάπτυξη του παγκόσμ1ου 
εμπορίου, η δ1αμόρφωση 
της αστ1κής ζωής κα1 η 
συμμετοχή των γυνα1κών. 
Ο θεσμός του σαλον�ού 
που παρουσ�άζετα1 γύ
ρω στο 1600 κα1 πα
ρaμένε� επί α1ώνες 
υπό γυνα1κεία 
επίβλεψη απο
δε1κνύε1 πως, 

ζήτηση εmκρατέί κα1 η αξ1οκρατία: 
στον εκλεκτό κύκλο της μπαίνε1 
όπο1ος όντως αξίζε1 κα1 όχ1 όπο1ος 
έχε1 πλούτη ή τίτλους. Ο Μίλερ ανα-

πολεί τον βρεταν�κό 1 80 α1ώνα, τη 
χρυσή εποχή της συζήτησης, η 

οποία έρρεε αβίαστα κα1 απε
ρίσπαστα σε καφενεία, λέ-

απαρχή της παρακμής 
της πολύ νωρίτερα από 

ό,η θα περίμενε κανείς. 
Ήδη από τη δεκαετία του 

1 790 01 άνθρωπο�αρχίζουν 
να χώνουν το κεφάλ1 στην 

εφημερίδα, να ονεφοπο
λούν με ένα β1βλίο, να 

απολαμβόvουv τη φύση, γε
ν�κώς να αποσύ ροντα1 σε κά
πο10 δ1κό τους κόσμο. Μπο
ρεί βεβαίως να βρε1 κάπο1-
ος μεγάλους βφτόυόζους 
της συζήτησης έως και τον 

Στον αυτόνομο κόσμο 
των γυνα1κεiων λογοτε
χν�κών σαλον�ών ·όπου 

ανθούσαν 01 σuζητή
σε1ς κατά τον 1 7 ο 

κα1 1 So α1ώνα, όλες 
01 κο1νων1κές δ1α

κρiσε1ς αίρονταν. 
Στην ε1κόνα η 

Λαίδη Μόνταγκ1ου 

μερtζsιαι mν άfεν\Φ11'ρτmα\ που ο. 
σκούν, συνεtδnτοmπεf στο TtMc; με ά
φατn mκρiα άn n συζήτnσn τον εiχε εξ 
ορuη.ιού απο'Κλεlσε�. . 

20ό α1ώνα, όπως η Βφτζίν�α Γουλφ κα1 ο Αϊ
ζά1α Μπερλiν, αλλά αποτελούν κατάλο1πα μ1ας 
απηρχα1ωμένης τέχνης ... 

Αδιαφορία 
Το β1βλίο κλείνε1 με μ1α μακρά 1ερεμ1άδα 

εναντίον της Αμερ1κής, στην οποία η συζήτη
ση συνάντησε μόνο αντίξοες συνθήκες. Ο 
Αμερ1κανός μ�λά σταράτα (Τζον Άνταμς), περ
νά καλά με τον εαυτό του (Θορό}, δυσmστεί 
προς τους καλούς τρόπους (Μέλβ�λ), εκημά 
το γνήσ�ο φέρσ�μο (Ουίτμαν), απορρίπτε1 την 
υποκρ1σία (Έλ1οτ), είνα1 ολ1γόλογος (Χέμ1ν
γουεϊ} κα1 γεν�κώς δεν χάνε� τον καφό του σε 
λόγ�α. Γ1' αυτό δεν τον ενδ1έφερε ποτέ η συ
ζήτηση. Τα πράγματα όμως χεφοτέρεψαν από 
τη δεκαετία του 1 960. Τα πάντα φταίνε στον 
Μίλερ τα τελευταία χρόvtα - ο Μαρκούζε κα1 
01 χiπ1ς, ο Φουκό κα1 ο· Μαρξ1σμός, ο Νόρμαν 
Μέ�λερ καt η μαύρη μουσ�κή, ο Έμ1νεμ κα1 η 
τηλεόραση, ο Νόρμαν Μπράουν κα1 το Δ1αδί
κτυο. Φυσ�κά τα συμπερ.ά σματά του δεν εκ
πλήσσουν, αφού εξαρχής παρουσίασε τον 
Αμερ1κανό ως λ1γόλογο καουμπό1 που ακο
λουθεί δ1κό του μονοπάτι Το μέλλον της συ
ζήτησης μπορεί να είνα1 ζοφερό, αλλά στη χώ
ρα αυτή δεν γνώρ1σε καν παρελθόν. Όπως λέ
ε1 ο Μίλερ εmγραμμαηκά, μεταξύ του Ρουσό 
κα1 του Χ1ουμ, η Αμερ1κή προτίμησε πάντοτε 
τον φ�λόσοφο που από την απομόνωση του 
σmηού του στοχαζόταν τη φύση. 

Ο Βασίλnς Λαμπρόπουλος κατέχει mν Έδρα 
Νεοελληνικής Φιλολογίας Κ. Π. Καβάφn στο 
Πανεπιστήμιο rou Μίσιγκαν. 


