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Η

σχέση μεταξύ ρεπορτάζ και λογοτεχνίας, δημοσιογράφων και λογοτεχνών ήταν πάντα
προβληματική και έφερνε σε αμηχανία και τις δύο πλευρές. Ο όρος ‘λογοτεχνική’ ή ‘νέα’
‘δημοσιογραφία’ ακούγεται, μάλλον, ως οξύμωρο σχήμα. Φυσιολογικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει
χώρος για λογοτεχνία στο πλαίσιο της δημοσιογραφίας, καθώς η δημοσιογραφία βασίζεται σε αληθινά
γεγονότα ενώ, από την άλλη, βασικό χαρακτηριστικό της λογοτεχνίας είναι ότι κατά κύριο λόγο
πηγάζει από τη φαντασία. Συνεπώς, η δημοσιογραφία και η λογοτεχνία συνιστούν, θεωρητικά,
αντίπαλα ή ακόμη και ανταγωνιστικά είδη. Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούσαν ανά τους
αιώνες μυθιστορηματικές τεχνικές στη γραφή τους και το είδος της γραφής που περιλαμβάνει στοιχεία
τόσο από τον τομέα της δημοσιογραφίας όσο και της λογοτεχνίας μπορεί να εντοπιστεί σε
διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο (βλ. Berner 1999, Kerrane and Yagoda 1997).Το ρεπορτάζ,
βέβαια, με την έννοια της προσωπικής μαρτυρίας των γεγονότων συνδέεται με την εμφάνιση των
εφημερίδων στα τέλη του 19ου αιώνα και του απονέμεται συνήθως κατώτερο πολιτισμικό «στάτους»
σε σχέση με την λογοτεχνία. Η μείξη του ρεπορτάζ με άλλα αφηγηματικά είδη και η περίπλοκη σχέση
του με τη λογοτεχνία αποτέλεσε κύριο διακύβευμα στο πλαίσιο της μελέτης του φαινομένου της ‘νέας
δημοσιογραφίας ‘το οποίο μας απασχόλησε στη διδακτορική μας διατριβή, τα βασικά συστατικά του
οποίου θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε στην εισήγησή μας. Παράλληλα, πέρα από την ανάδειξη
των δυνάμεων εκείνων που οδήγησαν στην εμφάνιση της ‘νέας δημοσιογραφίας’ τη δεκαετία του ’60
στις ΗΠΑ και την παρουσίαση των κεντρικών γνωρισμάτων του φαινομένου, θα αναφερθούμε επίσης
και στη σχέση του με το κρίσιμο για τη δημοσιογραφία ιδεώδες της αντικειμενικότητας.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Ρεπορτάζ, λογοτεχνία, μυθιστοριογράφος-ρεπότερ, νέα δημοσιογραφία, αντιπολιτευτική κουλτούρα,
ιδανικό της αντικειμενικότητας, ανθρώπινες ιστορίες, ρεπορτάζ καταβύθισης, παραδημοσιογραφία.

ABSTRACT
The relationship between reporting and literature, of journalists and writers, was always peculiar,
bewildering both sides. The term ‘literary’ or ‘new’ ‘journalism’ sounds, mostly, as an oxymoron.
Normally it shouldn’t be a place for literature within journalism, as journalism is based on real events
and facts while, on the opposite, the principal trait of literature is that it flows mainly from the
imaginary world. So, journalism and literature constitute, theoretically, opposite or even rival genres.
However, journalists were using through centuries narrative techniques in their work and the kind of
writing that combines elements of both the domains of journalism and literature can be found in
different countries all over the world (Berner 1999, Kerrane & Yagoda, 1997). Reporting, though,
with the meaning of the personal account of facts is related to the appearance of the newspapers in the
end of the 19th century and they often attribute to it an inferior cultural status compared to literature.
The mixture of reporting with other narrative genres and its peculiar, complicated relationship with
literature under the term of ‘new journalism’ was the main subject of study in our doctoral thesis, the
basic elements of which we’ll try to discuss in our paper. Moreover, beyond the revealing of the
powers that led to the birth of the ‘new journalism’ in the 1960s in the USA and the presentation of the
main characteristics of the phenomenon, we’ll refer also to its relationship with the crucial, for the
journalistic profession, ideal of objectivity.

KEY WORDS
Reporting, literature, writer-reporter, new journalism, adversary culture, ideal of objectivity, feature
stories, immersion reporting, parajournalism.
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1. Οι περίπλοκες σχέσεις δημοσιογραφίας-λογοτεχνίας.
Με την κυριαρχία των εφημερίδων και των περιοδικών μεγάλης εμβέλειας από τα τέλη του
19ου αιώνα, η εμφάνιση μυθιστοριογράφων που ήταν παράλληλα και ρεπόρτερ ήταν ένα
ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο. Ο Charles Dickens και ο Graham Green αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της διπλής ιδιότητας και η στενή σχέση του ρεπορτάζ με τη
μυθοπλασία1 τους σημειώνεται από πολλούς βιογράφους και κριτικούς (Sherry, 1989-1994;
Slater, 1994-2000). Η πρακτική της έρευνας αποτελούσε, από τα μέσα του 19ου αιώνα και
έπειτα, ένα από τα πιο καίρια στάδια της διαδικασίας συγγραφής ενός μυθιστορήματος,
καθώς οι κριτικοί λογοτεχνίας της εποχής εξέταζαν με αυστηρότητα τα μυθιστορήματα για
την πραγματολογική τους ακρίβεια, για την εξακρίβωση δηλαδή της σχέσης των γεγονότων
που περιγράφονταν μέσα σε αυτά με την πραγματικότητα.
Όποιος ανατρέξει πιο προσεκτικά στη λογοτεχνική ιστορία θα εντοπίσει παραδείγματα
συγγραφέων που έγραψαν σημαντικά μη-μυθοπλαστικά έργα βασισμένα στη δημοσιογραφική τεχνική του ρεπορτάζ: Ο Dickens για παράδειγμα ταξίδεψε σε τρεις διαφορετικές πόλεις
χρησιμοποιώντας ψεύτικο όνομα και, προσποιούμενος ότι αναζητούσε σχολείο για τον γιο
κάποιας χήρας φίλης του, κατάφερε να διεισδύσει στο εσωτερικό των τρομερών οικοτροφείων του Yorkshire, ώστε να συλλέξει υλικό για το μυθιστόρημα του Nicholas Nickleby. Ή
και πάλι ο ίδιος, στο έργο του Sketches by Boz, έκανε ενδελεχή έρευνα, για να περιγράψει
τυπικούς λονδρέζικους χαρακτήρες για την εφημερίδα Morning Chronicle. Επίσης, ο Henry
Mayhew, για να γράψει το London Labour and the London Poor, δεν δίστασε να εισχωρήσει
και να κάνει έρευνα στα κατώτερα στρώματα της λονδρέζικης κοινωνίας στην περιοχή East
End του Λονδίνου, ώστε να μπορέσει να αποδώσει τη γλώσσα τους με ζωντανό και
παραστατικό τρόπο. Ο Mark Twain, για να γράψει το Innocents Abroad, δούλεψε ως ρεπόρτερ προσπαθώντας να αποτυπώσει με ακρίβεια πραγματικές σκηνές και διαλόγους. Ο
Checkhov, για να γράψει το A journey to Sakhalin, επισκέφτηκε μια φτωχή περιοχή της
Ρωσίας προσπαθώντας να καταγράψει πώς ζούνε οι άνθρωποι εκεί. Ο Orwell στο Down and
Out in Paris and London λειτούργησε επίσης ως ρεπόρτερ, ζώντας μαζί με τους παρίες της
πόλης του Λονδίνου, για να γράψει στη συνέχεια γι’ αυτούς ή ο Hersey ταξίδεψε στην πόλη
Χιροσίμα της Ιαπωνίας, για να γράψει για τις επιπτώσεις της ατομικής βόμβας στην περιοχή,
στο έργο του Hiroshima, που κάλυψε ένα ολόκληρο τεύχος του περιοδικού New Yorker το
1946, πριν εκδοθεί σε βιβλίο, επηρεάζοντας και άλλους δημοσιογράφους του περιοδικού,
όπως τον Capote και την Lillian Ross. (Wolfe, 1996: 61). Ο Evelyn Waugh, τέλος, αποτελεί
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άλλη μια περίπτωση μυθιστοριογράφου-ρεπόρτερ που παρουσιάζει στο έργο του πληθώρα
ευκαιριών, για να μελετήσει κανείς τις μεταβάσεις μεταξύ δημοσιογραφίας και λογοτεχνίας.2
Πέρα όμως από την Αγγλία, τον 19ο αιώνα, η παράλληλη δημοσιογραφική και λογοτεχνική
ενασχόληση των συγγραφέων ήταν ένα απολύτως συνηθισμένο φαινόμενο και στη Γαλλία, με
πρώτο και καλύτερο παράδειγμα τον Balzac. ‘‘Η αναμεμειγμένη δημοσιογραφική σκοπιά με
τη μιμητική τάση ‘‘οπτικοποίησης’’ (visualization) του συγγραφέα, αποδεικνύει τη σημασία
της ρεαλιστικής απεικόνισης καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα’’ (Lund, 2000: 447). Ο
Balzac συνεργάζεται με διάφορες εφημερίδες, όπου και δημοσιεύει ολόκληρα τμήματα από
τα μυθιστορήματά του, σύντομες ανασκοπήσεις και πορτρέτα, ασκώντας, δηλαδή, μια
παράλληλη δημοσιογραφική δραστηριότητα, η οποία είναι προκαταρκτική και προπαρασκευαστική της λογοτεχνικής του πορείας. Στο έργο του οι μελετητές αναγνωρίζουν αυτήν την
αίσθηση “οπτικοποίησης”, μια προσπάθεια, δηλαδή, εκ μέρους του συγγραφέα να δημιουργήσει στον αναγνώστη οπτικές εικόνες του κόσμου. Ο λόγος του έχει ταυτόχρονα κοινωνική
απόχρωση και η δημοσιογραφία του χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της δράσης, ένα από τα
πιο σημαντικά συστατικά της λογοτεχνικής αφήγησης.3 Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση
του Zola, στο έργο του οποίου συνδυάζονται επίσης ιδανικά η δημοσιογραφία με τη
μυθιστορηματική δημιουργία. Όπως ο Balzac, έτσι και ο Zola έγραφε άρθρα και χρονογραφήματα για τις εφημερίδες, τα οποία εμφάνιζε συχνά, στη συνέχεια, επεξεργασμένα με τη
μορφή βιβλίου ως συλλογές διηγημάτων.
To ρεαλιστικό μυθιστόρημα αποκτά, κυρίως με τον Balzac, “μια περίοπτη θέση στην αγορά
των συμβολικών αγαθών” και από τότε και στο εξής και άλλοι λογοτέχνες, επηρεασμένοι από
την επιτυχημένη δημοσιογραφική ενασχόληση του τελευταίου, αισθάνονται την ανάγκη να
πειραματιστούν με δημοσιογραφικές τεχνικές και ύφος, στην προσπάθειά τους να γίνουν
γνωστοί και να αποκτήσουν αξία στο λογοτεχνικό στερέωμα, αρχικά μέσω της άσκησης της
δημοσιογραφίας. Την εποχή εκείνη αυτό πραγματοποιούνταν μέσω δύο ειδών στον δημοσιογραφικό χώρο: μέσω του feuilleton, δηλαδή της επιφυλλίδας που περιλάμβανε την καταγραφή
των συζητήσεων στα σαλόνια, στα θέατρα και στις λογοτεχνικές συναντήσεις, και μέσω του
chronique, δηλαδή του χρονογραφήματος, το οποίο περιλάμβανε αποσπάσματα λογοτεχνικών
κειμένων, προδημοσιεύσεις μυθιστορημάτων κ.ά. (Lund, 2000: 448-449).
Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πολύ συχνά στο έργο διαφόρων συγγραφέων και δημοσιογράφων
του 19ου αιώνα, μια εύκολη μεταπήδηση και εναλλαγή από το ένα γλωσσικό ύφος στο άλλο.
Από το δημοσιογραφικό στο λογοτεχνικό και το αντίστροφο. Αυτή η μεταπήδηση αντιστοιχεί
στο πέρασμα από ένα γλωσσικό ύφος που στοχεύει σε μια ορισμένη ρεαλιστική ουδετερότητα, αν όχι αντικειμενικότητα, προς ένα άλλο που χρησιμοποιεί μια γλώσσα λογοτεχνική,
94

λιγότερο ή περισσότερο μεταφορική, γεμάτη από συγκρίσεις, υπαινιγμούς και εικόνες επενδυμένες με ένα νόημα και μια σημασία άλλοτε πιο έμμεση και άλλοτε πιο άμεση (Lund,
2000: 447-448). Μερικές φορές παρατηρούνταν, μάλιστα, το φαινόμενο αυτές οι δύο ταυτότητες του δημοσιογράφου-λογοτέχνη να αναμειγνύονται σε τέτοιο βαθμό μεταξύ τους, ώστε
οι συγγραφείς να φτάνουν στο σημείο να αμφισβητούν τα παραδοσιακά όρια ανάμεσα στο τι
θεωρείται και τι δεν θεωρείται λογοτεχνικό προϊόν. Η ψευδαίσθηση, ωστόσο, που παρέχει ο
φανταστικός κόσμος της λογοτεχνίας αντιτίθεται στις “οπτικοποιήσεις” που πλάθει ο δημοσιογράφος, με τις οποίες επιχειρεί να καταργήσει τις όποιες ψευδαισθήσεις δημιουργούνται
στο μυαλό του αναγνώστη και να τον πείσει ότι του μιλάει αποκλειστικά και μόνο για
πράγματα αληθινά.
“Το σύνορο ανάμεσα στη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία είναι πολύ ασαφές και υπο-δεικνύει
το πόσο εύθραυστη είναι η αυτονομία κάθε έργου τέχνης και πόσο μάταιη και απατηλή η
εντύπωση μιας σημασίας απόλυτα οριοθετημένης, κυρίως αν λάβουμε υπόψη ότι ορισμένα
κείμενα δημοσιεύονται και τιτλοφορούνται πρώτα ως άρθρα, πριν εμφανιστούν στη συνέχεια
ρετουσαρισμένα σε μορφή βιβλίου σαν λογοτεχνικά έργα, καθώς και ότι ορισμένα λογοτεχνικά
κείμενα μοιάζουν να ξεγελάνε τους αναγνώστες τους και να εκλαμβάνονται απευθείας ως
δημοσιογραφικά” (Lund, 2000: 448).

2.

Η γέννηση της “νέας δημοσιογραφίας” στο πλαίσιο μιας “αντιπολιτευτικής”

κουλτούρας.
Η δεκαετία του 1960 ήταν από τις πιο ταραγμένες και ενδιαφέρουσες περιόδους της
αμερικανικής ιστορίας από πλευράς ηθών. Τα ήθη της εποχής συνιστούσαν την ίδια την
ιστορία του 1960 και αυτό, γιατί δεν επρόκειτο απλώς για μια δεκαετία με έντονο ιστορικό
ενδιαφέρον, αφού κατά τη διάρκειά της έλαβαν χώρα ο πόλεμος στο Βιετνάμ, το ταξίδι στο
Διάστημα και η δολοφονία του προέδρου Κένεντυ, αλλά συνιστούσε πρωτίστως μια δεκαετία
όπου τα ήθη, οι αξίες, ο τρόπος ζωής, οι διαφορετικές συμπεριφορές, κοσμοθεωρίες,
νοοτροπίες και αντιλήψεις διαμόρφωσαν την κοινωνία πιο ουσιαστικά από οποιοδήποτε
πολιτικό γεγονός (Wolfe, 1996: 44). Η κυβερνητική χειραγώγηση των ειδήσεων, που είχε
αρχίσει να απασχολεί τους δημοσιογράφους μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε μετά τον
Β΄ Παγκόσμιο ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του
Βιετνάμ, η διαχείριση των ειδήσεων από τις επίσημες κυβερνητικές πηγές έρχεται σε
αντίθεση με μια αναπτυσσόμενη αντιπολιτευτική κουλτούρα,4 αυτή των πανεπιστημίων, μεγάλου μέρους των δημοσιογράφων και εν γένει του αμερικανικού λαού. Η μεγάλη αναστάτωση
που ακολούθησε προκάλεσε ριζικές αντιδράσεις γύρω από την έννοια της αντικειμενικότητας, οι οποίες με τη σειρά τους επέφεραν την αναζωογόνηση διαφορετικών παραδόσεων
ρεπορτάζ, που το καθιερωμένο, αντικειμενικό ύφος γραφής είχε για αρκετό καιρό επισκιάσει.
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Οι αντιδράσεις γύρω από την έννοια της αντικειμενικότητας προέκυψαν στην αμερικανική
κοινωνία της εποχής, γιατί το αντικειμενικό ύφος δημοσιογραφικής γραφής ταυτιζόταν, στη
συλλογική συνείδηση, με μια αίσθηση ουδετερότητας, με την αμεροληψία, την παθητικότητα,
την απόσταση του δημοσιογράφου από τα γεγονότα που περιγράφει καθώς και την συναισθηματική του αποστασιοποίηση από αυτά. Όλα αυτά τα στοιχεία θεωρούνταν ότι συμβάλλουν
στον κομφορμισμό και στην αποδοχή της κυρίαρχης ιδεολογίας εκ μέρους των
δημοσιογράφων
Η ανάπτυξη μιας κριτικής κουλτούρας τη δεκαετία του 1960 επηρέασε, όπως ήταν αναμενόμενο, και τον τομέα της δημοσιογραφίας Οι νέοι σε ηλικία δημοσιογράφοι επηρεάζονταν
ευκολότερα από τον κοινωνικό και πολιτισμικό αναβρασμό της εποχής, όπως άλλωστε και
όλοι οι νέοι άνθρωποι γενικότερα. Η αμερικανική νεολαία είχε λιγότερες μνήμες και είχε
επενδύσει λιγότερα από τους μεγαλύτερους στα νέα πολιτισμικά δεδομένα, που είχε δημιουργήσει η πρόσφατη περίοδος του Ψυχρού Πολέμου. Ειδικότερα, μάλιστα, οι δημοσιογράφοι
εκείνοι που κάλυπταν θέματα εσωτερικής πολιτικής ήταν αυτοί που έγιναν και οι περισσότερο σκεπτικιστές απέναντι στην κυβέρνηση σε σχέση με τους απλούς πολίτες, επειδή την
είχαν εμπιστευτεί περισσότερο απ’ όλους. Η υποκρισία και η διαφθορά της κυβέρνησης τούς
έκανε να νιώθουν αποξενωμένοι και απογοητευμένοι, καθώς είχαν συνηθίσει μέχρι τότε να
αισθάνονται πολιτικά ενεργοί, καθώς και ότι η γνώμη τους είχε ιδιαίτερη σημασία. Οι νέοι
ρεπόρτερ της εποχής, λοιπόν, απογοητευμένοι από την κυβέρνηση και την αμφισβητούμενη
αξιοπιστία και διαφάνεια των κυβερνητικών πηγών, άρχισαν να ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για γεγονότα που σχετίζονταν με φοιτητικά και αντιπολεμικά κινήματα, με την
κουλτούρα των νέων, τα ήθη, τη γλώσσα και τη σεξουαλικότητά τους, τη ροκ μουσική που
τους εξέφραζε, και γενικότερα άρχισε να τους ενδιαφέρει η κάλυψη θεμάτων από χώρους
ανταγωνιστικούς προς την κυρίαρχη πολιτική ιδεολογία, όπως ήταν ο χώρος του πανεπιστημίου και των κινημάτων κοινωνικών δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, οι νέοι αυτοί ρεπόρτερ
άρχισαν να διάκεινται ιδιαιτέρως θετικά στις ιδέες και τις αξίες των ανθρώπων εκείνων για
τους οποίους επιθυμούσαν να γράψουν. Οι δημοσιογράφοι της δεκαετίας του 1960 πρωτοστάτησαν και έγιναν οι κύριοι εκφραστές αυτής της αντίπαλης απέναντι στην κυβέρνηση
κουλτούρας, η οποία αναδυόταν την εποχή εκείνη (Schudson, 1978: 176-183).
Η επανάσταση των νέων ρεπόρτερ τη δεκαετία του 1960 δεν ήταν απλώς η ιστορική επανάληψη της διαμάχης των γενεών. Ήταν η έκφραση ενός κοινωνικού και πολιτισμικού
κινήματος. Η αναγνώριση και αποδοχή της αντίπαλης κουλτούρας της εποχής επηρέασε
πρώτα απ’ όλους τους νεότερους δημοσιογράφους, αλλά στη συνέχεια και τους μεγαλύτερους
σε ηλικία και με μεγαλύτερη ισχύ ανθρώπους του δημοσιογραφικού επαγγέλματος Οι εκδότες
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και οι αρχισυντάκτες εκείνης της περιόδου είχαν σημαντικά κίνητρα, για να είναι δεκτικοί
στις προσδοκίες των νεαρών ρεπόρτερ-συναδέλφων τους, για την άσκηση μιας πιο
ερμηνευτικής και ερευνητικής δημοσιογραφίας: οι εφημερίδες ένιωθαν έντονα τον ανταγωνισμό της τηλεόρασης.
Το επιχείρημα ότι ο ανταγωνισμός της τηλεόρασης οδήγησε τις εφημερίδες ν’ απομακρυνθούν από το είδος του αντικειμενικού ρεπορτάζ παραπέμπει στο αντίστοιχο επιχείρημα
της δεκαετίας του 1930, ότι δηλαδή το πλεονέκτημα του νεοεμφανιζόμενου τότε ραδιοφωνικού μέσου στο να παρουσιάζει σύντομες ειδήσεις που μαγνήτιζαν το ενδιαφέρον των
ακροατών ανάγκασε τις εφημερίδες να γίνουν πιο κριτικές και ερμηνευτικές, για να το ανταγωνιστούν. Συνοπτικά, τόσο τη δεκαετία του 1930 όσο και τη δεκαετία του 1960, οι εκδότες
πίστευαν ότι έπρεπε να αλλάξουν τη στρατηγική των ειδήσεων, για να ανταγωνιστούν με τα
νέα αντίστοιχα ΜΜΕ της εποχής, και αυτό το πιστεύω τους άνοιξε το δρόμο στους δημοσιογράφους για την άσκηση μιας πιο πειραματικής δημοσιογραφικής δουλειάς.
Στο πλαίσιο της αντιπολιτευτικής κριτικής κουλτούρας που επικράτησε τη δεκαετία του 1960
και που προκάλεσε την κριτική των δημοσιογράφων στην καθιερωμένη έννοια της αντικειμενικότητας, ξαναζωντάνεψαν δύο παραδόσεις εντός της δημοσιογραφίας - η λογοτεχνική και η
σκανδαλοθηρική παράδοση. Η λογοτεχνική παράδοση, αποσκοπούσε στη συγγραφή μιας καλογραμμένης ιστορίας με συναισθηματική επίδραση στον αναγνώστη, η οποία δεν έδινε πάντοτε
προτεραιότητα στην αντικειμενική παρουσίαση των γεγονότων. Το παραπάνω ρεύμα εντός του
δημοσιογραφικού χώρου της δεκαετίας του 1960 υιοθέτησε το όνομα “νέα δημοσιογραφία” και
επρόκειτο για ένα είδος δημοσιογραφίας που “είχε την ικανότητα να σπάσει το γυαλί ανάμεσα
στον αναγνώστη και στον κόσμο μες στον οποίο ζούσε” (Hentoff, 1974: 52).
H “νέα δημοσιογραφία” εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960 στις Η.Π.Α., επειδή οι δημοσιογράφοι τότε συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν επαρκώς και αποτελεσματικά με τον καθιερωμένο, αποστασιοποιημένο τρόπο στα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα
και στον πολιτικό αναβρασμό της εποχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η νέου τύπου δημοσιογραφία δεν αφορούσε μόνο τη μορφή αλλά και το περιεχόμενο της δημοσιογραφικής
δουλειάς. Γι’ αυτό και πόλος έλξης για τους νέους δημοσιογράφους αποτέλεσαν κυρίως τα
γεγονότα που σκοπίμως είχαν αγνοηθεί από τη δημοσιογραφία των μεγάλων εφημερίδων.
Μέσα από περιοδικά όπως το Esquire,το New York, το Rolling Stone, το Harper’s, το The
New Yorker, το CoEvolution Quarterly, το Scanlan’s Monthly, το Ramparts αλλά και την
εφημερίδα Village Voice, ήρθαν στο προσκήνιο ρεπορτάζ που αφορούσαν τόσο ζητήματα
περιβάλλοντος, ναρκωτικών, σεξουαλικότητας, φυλετικών διακρίσεων, κοινωνικής βίας, όσο
και ζητήματα τέχνης, αθλητισμού, βιομηχανίας του θεάματος και γενικώς θέματα ή πρόσωπα
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που ως τότε θεωρούνταν ταμπού και που τις περισσότερες φορές αποκλείονταν στους
δημοσιογραφικούς κύκλους. Για παράδειγμα, οι ‘νέοι δημοσιογράφοι’ ασχολούνταν με
«ασήμαντους» για τα ΜΜΕ ανθρώπους, όπως μικρογραφειοκράτες, μαφιόζους, στρατιώτες
στο Βιετνάμ, προαγωγούς, ιερόδουλες, «πορτιέρηδες», μηχανόβιους και χίπις, σέρφερς,
ασυνείδητους δικηγόρους, κοσμικές προσωπικότητες, εξεγερμένους νέους, αθλητές,
ευαγγελιστές κ.ά. (Wolfe, 1996: 53).
Οι συγγραφείς της δεκαετίας του 1960, παράλληλα, προσπαθούν να εξηγήσουν όλα εκείνα τα
φριχτά εγκλήματα και τα παράξενα γεγονότα που διάβαζαν με μεγάλους τίτλους στις εφημερίδες ότι διαδραματίζονταν την εποχή εκείνη, με αποτέλεσμα την εμφάνιση έργων όπως το Εν
ψυχρώ (In Cold Blood), 1965, του Truman Capote και το Στρατιές της Νύχτας (Armies of the
Night), 1968, του Norman Mailer. Γενικότερα, τα έργα που γεννήθηκαν την περίοδο εκείνη
μέσα από τους κόλπους της ‘νέας δημοσιογραφίας’ ήταν άμεσα συνδεδεμένα με την κουλτούρα
και την επικαιρότητα της εποχής, όπως το βιβλίο του Gay Talese με θέμα τους New York
Times, τα βιβλία του Mailer γύρω από τις πολιτικές εκστρατείες, τα διάφορα συνέδρια και το
ταξίδι στο Διάστημα, το βιβλίο του Joe McGinniss για την προεκλογική καμπάνια του Νίξον το
1968, το βιβλίο του Adam Smith με θέμα το χρηματιστήριο της Wall Street, τα βιβλία των John
Sack και Michael Herr που αφορούσαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, το βιβλίο του Tom Wolfe για
τις σχέσεις λευκών και μαύρων πολιτών στη Νέα Υόρκη του 1960 κ.ά.5
Η νέου τύπου δημοσιογραφία βρήκε έκφραση κυρίως σε περιοδικά και λιγότερο σε εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένων και καινούργιων περιοδικών της περιόδου - όπως ήταν για
παράδειγμα το Rolling Stone - τα οποία απευθύνονταν στη μερίδα εκείνη του πληθυσμού που
έκλινε θετικά προς τις φωνές της αντίπαλης κουλτούρας, καθώς επίσης και στο χώρο του
βιβλίου, αν κρίνουμε από τα παραπάνω παραδείγματα. Οι εκδότες του χώρου του βιβλίου
ήταν οι πιο ανοιχτόμυαλοι από όλους στο να εκδώσουν τη “νέα δημοσιογραφία”, επειδή δεν
είχαν να ρισκάρουν πολλά και επειδή, επίσης, οι περισσότεροι από τους δημοσιογράφους των
οποίων τα έργα εξέδιδαν έγραφαν προηγουμένως με επιτυχία για τα περιοδικά.
Οι δημοσιογράφοι του χώρου των περιοδικών αντιλαμβάνονταν ότι οι ειδήσεις, οι συνεντεύξεις Τύπου και οι επίσημες δηλώσεις προέρχονταν συνήθως από υψηλά ιστάμενους
εκπροσώπους της εξουσίας στη χώρα και άρχισαν σταδιακά να συνειδητοποιούν τους
σημαντικούς περιορισμούς τους οποίους έθετε στην ελευθερία του Τύπου η κατευθυνόμενη
από το κράτος και τα μεγάλα ΜΜΕ κάλυψη των γεγονότων. Οι εκπρόσωποι της νέας δημοσιογραφικής τάσης, υποψιασμένοι για τη χειραγώγηση των ειδήσεων από τα κέντρα εξουσίας,
παίρνουν την απόφαση να πειραματιστούν με καινούργιες μορφές δημοσιο-γραφικής γραφής,
με σκοπό να υψώσουν το δημοσιογραφικό τους ανάστημα στους κοινωνικούς και πολιτικούς
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παράγοντες της εποχής. Βασική τους επιδίωξη ήταν η αποστα-σιοποίηση από τις
δημοσιογραφικές συμβατικές τεχνικές, τις κατά την κρίση τους επιδερμικές και κατά συνέπεια
ανεπαρκείς, καθώς επίσης και η εισαγωγή λογοτεχνικών μεθόδων και μυθοπλαστικών αρχών
στη δημοσιογραφία. Η εισαγωγή αυτή δεν αποτελεί απαραιτήτως εγγύηση μιας αυθεντικότερης
αναπαράστασης του πραγματικού, θα μπορούσε, για παράδειγμα, να παρασύρει το
δημοσιογράφο σε ακραίο υποκειμενισμό ή και δογματισμό ακόμα. Ωστόσο, η χρήση
λογοτεχνικών μεθόδων σηματοδοτεί μια καινοτομική, διαφορετική πρόταση ως προς την
άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος ή αλλιώς μια αντίδραση στο κατεστημένο του
δημοσιογραφικού κόσμου, η οποία προφανώς συνοδευόταν από την πεποίθηση των
υποστηριχτών του κινήματος ότι η λογοτεχνία, τουλάχιστον στην ποιοτική μορφή της, στοχεύει
από τη φύση της στην εμβάθυνση στους χαρακτήρες και στα γεγονότα και συνεπώς
προσεγγίζει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό την αλήθεια των ανθρώπινων φαινομένων.
Η νέα τάση προς μορφές μη-μυθοπλαστικής γραφής τη δεκαετία του 1960 αξιοποίησε το
γεγονός ότι στη βιομηχανία των περιοδικών τα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
υπήρχε μια γενική στροφή από μυθοπλαστικά προς μη-μυθοπλαστικά είδη. Παράλληλα, ο
οικονομικός ανταγωνισμός στο χώρο του Τύπου εν γένει έκανε πιο πρόθυμους τους εκδότες να
ρισκάρουν και να δοκιμάσουν πιο ασυνήθιστες και πρωτότυπες μορφές ρεπορτάζ. Η παρακμή,
επίσης, στο χώρο της αγοράς του διηγήματος ενθάρρυνε όλο και περισσότερους επαγγελματίες
λογοτέχνες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον χώρο της μη-μυθοπλασίας και πιο
συγκεκριμένα στο πεδίο της έντυπης δημοσιογραφίας. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής,
παρατηρούμε ότι αναπτύσσεται περαιτέρω στον χώρο της εφημερίδας η γραφή των
ανθρώπινων ιστοριών (feature stories), η οποία μπορεί μεν να είναι δημιουργική αλλά συνήθως
υπόκειται στους αυστηρούς περιορισμούς του χρόνου που απαιτείται για να ερευνηθεί και να
γραφτεί ένα ρεπορτάζ. Από την άλλη, περιορίζεται επίσης από το επιτρεπτό και θεμιτό πεδίο
παρουσίασης ενός ρεπορτάζ, αφού οι εκδότες των εφημερίδων προσέχουν να μην ξεπεραστούν
τα καθιερωμένα πλαίσια. Αντίθετα, στο χώρο των περιοδικών οι δημοσιογράφοι διέθεταν
περισσότερη αυτονομία, περισσότερο χρόνο, μεγαλύτερα περιθώρια και ελευθερία για να
δουλέψουν με τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούσαν, ενώ τους προσφέρονταν επίσης
περισσότερες δυνατότητες για να πραγματοποιήσουν τα λογοτεχνικά τους όνειρα και για να
ασκήσουν μια πιο δημιουργική, προσωπική δημοσιογραφία (Sims, 1990: 84).
Σε αντίθεση, λοιπόν, με τη συνήθη άσκηση της δημοσιογραφίας των ρεπόρτερ των καθημερινών εφημερίδων, η οποία είχε από καιρό σταματήσει να είναι σε άμεση σχέση με τα φαινόμενα της εποχής, για δημοσιογράφους που φιλοδοξούσαν να γίνουν συγγραφείς η ‘νέα δημοσιογραφία’ συμβόλιζε ένα αισθητικά όσο και οικονομικά απελευθερωμένο από περιο-ρισμούς
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πεδίο εργασίας. Απαλλαγμένοι από το μονότονο καθήκον να συνεργάζονται με περιοδικά
ειδικού ενδιαφέροντος, οι free-lancers δημοσιογράφοι είχαν τώρα για πρώτη φορά την ευκαιρία
να “οργώσουν” τη χώρα σε αναζήτηση του αμερικάνικου zeitgeist και μάλιστα να αμειφθούν
ιδιαίτερα καλά γι’ αυτό. Πάντως οι αγορές σε άλλες περιοχές της χώρας πέραν της Νέας
Υόρκης, η οποία την εποχή εκείνη θεωρούνταν το κέντρο της εθνικής πολιτισμικής βιομηχανίας και η Μέκκα των νέων φιλόδοξων συγγραφέων, σπάνια μπορούσαν να αντέξουν τις
οικονομικές υπερβολές που απαιτούνταν για το λεγόμενο ρεπορτάζ καταβύθισης (immersion/saturation reporting) των “νέων δημοσιογράφων” -το οποίο ήταν λεπτομερές, σχολαστικό και
χρονοβόρο- καθώς και τις πολυδάπανες ανάγκες που απαιτούσε η έρευνα, η εξακρίβωση στοιχείων και η διασταύρωση των πληροφοριών του λογοτεχνικού ρεπορτάζ (Pauly, 1990: 120).
Αυτό που διαπιστώνουμε είναι, λοιπόν, ότι από τη μία πλευρά οι αρθογράφοι στα περιοδικά
ήθελαν μέσω των λογοτεχνικών ρεπορτάζ τους να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των εκδοτών
έτσι ώστε στη συνέχεια να τους γίνει μια καλή πρόταση για την έκδοση βιβλίου και, από την
άλλη πλευρά, ότι οι εκδότες των περιοδικών χρησιμοποίησαν την επιτυχία των παραπάνω
ρεπορτάζ, αποφασίζοντας να τα μετατρέψουν στη συνέχεια σε βιβλία, ποντάροντας στην
πιθανή τους επιτυχία.
Η “νέα δημοσιογραφία” στην αυθεντική μορφή της, δηλαδή ως μη-μυθοπλαστικό ρεπορτάζ
βάθους για τον χώρο της έντυπης δημοσιογραφίας, αποτελούσε ένα ακριβό γούστο που λίγοι
επιφανείς εκδότες μπορούσαν να υποστηρίξουν. Τα μη παραδοσιακά ΜΜΕ, υπολογίζοντας
στην ικανοποίηση των προσδοκιών του αναγνωστικού κοινού και βασιζόμενοι στον αριθμό
των πωλήσεων, στα ποσοστά από τις διαφημίσεις και γενικότερα στα ποσοστά κέρδους,
στράφηκαν επιτυχώς σε πιο λογοτεχνικές και αφηγηματικές μορφές στη δημοσιογραφία. Το
γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τους πιο συμβατικούς δημοσιογραφικούς
οργανισμούς, οι οποίοι, σε απάντηση των ανταγωνιστικών πιέσεων των αντιπάλων, άρχισαν
κι αυτοί να γίνονται πιο πρόθυμοι απέναντι σε πειραματισμούς.
Για οτιδήποτε και να έγραφαν οι νέοι δημοσιογράφοι, έγραφαν πάντοτε εμμέσως και για το ίδιο
το ρεπορτάζ, την ίδια τη διαδικασία δηλαδή της παραγωγής του. Στην παραδοσιακή
δημοσιογραφία η φόρμα ήταν απλά το “όχημα” της είδησης, ενώ στη “νέα δημοσιογραφία” η
φόρμα, ο τρόπος μετάδοσης της είδησης, συνιστά συχνά τμήμα του δημοσιογραφικού άρθρου,
δίπλα στο πραγματικό θέμα. Στη δεκαετία του 1930, υπήρχε μια διάχυτη αλλά συγκαλυμμένη
αίσθηση ότι η ίδια η διαδικασία του ρεπορτάζ ήταν προβληματική και ότι η εμπειρία της
πράξης του ρεπορτάζ θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται μέσα στην ιστορία, αρχή που διέπει
άλλωστε μεταξύ άλλων και τον λογοτεχνικό μοντερνισμό. Το έργο Let Us Now Praise Famous
Men του James Agee αποτελεί το πιo χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης.
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Το εικονοκλαστικό συγγραφικό ύφος των δημοσιογράφων που συσπειρώθηκαν γύρω από την
ιδέα της “νέας δημοσιογραφίας”, η εγκατάλειψη του ουδέτερου τόνου στο ρεπορτάζ προς
όφελος μιας αφήγησης σκόπιμα προκλητικής, πολιτικά και πολιτισμικά στρατευμένης,
εξοργίζει τα συντηρητικά μέσα επικοινωνίας και τα οδηγεί στον αφορισμό του κινήματος ως
παραδημοσιογραφία (parajournalism). Πολλοί μάλιστα φτάνουν στο σημείο να παρουσιάσουν τη “νέα δημοσιογραφία” ως μοντέρνα μετεξέλιξη του Κίτρινου Τύπου (ενός όρου
που είχε χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά γύρω στα 1897 για να περιγράψει την εντυπωσιοθηρική πρακτική του William Rudolf Hearst της New York Journal και του Joseph Pulitzer
της New York World). Και αυτό, γιατί, εκτός από πολύ σημαντικά κείμενα αξιόλογων
δημοσιογράφων της εποχής όπως των Tom Wolfe, Truman Capote, Norman Mailer και
Hunter S. Thompson, η “νέα δημοσιογραφία” παρήγαγε επίσης επινοημένα ρεπορτάζ και
πλαστές συνεντεύξεις, κείμενα “αναξιόπιστα”, που θυσίαζαν στο βωμό της γλαφυρότητας και
του εντυπωσιασμού το επιχείρημα και την έρευνα.
Συμπερασματικά, η “νέα δημοσιογραφία” ανταποκρινόταν και παράλληλα βοηθούσε στο να
δημιουργηθεί το κοινό μιας κριτικής κουλτούρας. Αν και δεν είχε άμεση επίδραση στη γραφή
των ειδήσεων στις καθημερινές εφημερίδες, είχε ωστόσο σημαντικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, οδήγησε σταδιακά τις εφημερίδες, όπως για παράδειγμα τις New York Times και
Chicago Tribune, να στραφούν περισσότερο στη συγγραφή ανθρώπινων ιστοριών (feature
writing) οι οποίες κυριαρχούσαν τότε στο χώρο των περιοδικών.
Η “νέα δημοσιογραφία” είχε ως συνέπεια μια ουσιαστική μεταβολή στο πλαίσιο του δημοσιογραφικού δυναμικού, καθώς οι εφημερίδες άρχισαν να βασίζονται όλο και περισσότερο σε
ανεξάρτητους εξωτερικούς συνεργάτες (freelancers) παρά στο τακτικό δημοσιογραφικό
δυναμικό τους που βρισκόταν και εργαζόταν εντός της εφημερίδας. Το συγγραφικό ταλέντο,
η προσωπική γραφή, το ύφος και η διαίσθηση των νέων δημοσιογράφων έστρεφαν όλο και
περισσοτέρους δημοσιογράφους και αναγνώστες μακριά από την υποτιθέμενη αντικειμενικότητα της παραδοσιακής δημοσιογραφίας
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Footnotes

1.

Στο Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας (συγγραφέας λήμματος Γ.Ν.Π., 2007, εκδόσεις

Πατάκη) διαβάζουμε γύρω από την έννοια της μυθοπλασίας (fiction): « οι αγγλόφωνοι
κριτικοί, στους οποίους ανήκει και η πατρότητα του όρου, συνήθως συνδέουν τη μυθοπλασία
με την αφήγηση, προτείνοντας ορισμούς όπως ο παρακάτω: κάθε φανταστική ή επινοημένη
αφήγηση, καθώς και η λογοτεχνία που περιλαμβάνει τέτοιου είδους αφηγήσεις, συνήθως σε
πεζό λόγο. Πράγματι, παρά το γεγονός ότι μυθοπλαστικά στοιχεία περιέχονται σε όλες
σχεδόν τις καλλιτεχνικές μορφές, κάτω από την ισχυρή επιρροή της αγγλικής ορολογίας η
μυθοπλασία συνδέθηκε σχεδόν αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος αφήγησης.
Πρόκειται για τη λεγόμενη μυθοπλαστική αφήγηση, η οποία διακρίνεται από την αφήγηση
πραγματικών γεγονότων (π.χ. ιστορική αφήγηση), διότι το αντικείμενό της αποτελεί επινόηση
του υποκειμένου της: όλα όσα περιλαμβάνει μια τέτοια αφήγηση ο χώρος, τα πρόσωπα, τα
γεγονότα κ.λ.π είναι εξολοκλήρου ή σε αρκετά μεγάλο βαθμό επινοημένα· αποτελούν
προϊόντα της φαντασίας ενός ανθρώπου-αφηγητή και λειτουργούν μόνο στο πλαίσιο της
αφηγηματικής πράξης, ενώ καθορίζονται με τη σειρά τους από συγκεκριμένες συμβάσεις. Με
άλλα λόγια, κάθε απόπειρα για μυθοπλασία σημαίνει τη δημιουργία ενός ολόκληρου κόσμου
ο οποίος λειτουργεί με βάση τα δικά του δεδομένα και τη δική του λογική».
Η λογοτεχνική δημοσιογραφία αποτελεί συνεπώς μια μη-μυθοπλαστική αφήγηση, αφού
αφηγείται

πραγματικά

γεγονότα. Ωστόσο

το επίθετο

«λογοτεχνικός» δίπλα στη

δημοσιογραφία (literary journalism) ή δίπλα στη μη-μυθοπλασία, όπως αλλιώς πολλοί
μελετητές αποκαλούν το φαινόμενο (literary non-fiction), είναι υπεύθυνο για το κριτικό
πρόβλημα της ταυτότητας του φαινομένου.
2.

Για τον Evelyn Waugh βλ. Salwen B Michael, «Evelyn Waugh in Aithiopia: the novelist

as war correspondent and journalism critic»,στο Journalism Studies, 2 (1), 5-25.
3.

Στο Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας, (συγγραφέας λήμματος Γ.Ν.Π., 2007, εκδόσεις

Πατάκη) διαβάζουμε σχετικά με την αφήγηση: «Για τη σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας, ο
όρος αφήγηση είναι από τους πιο βασικούς και τους πιο προβληματικούς ως προς τη σημασία
του, επειδή καλύπτει ένα αρκετά ευρύ εννοιολογικό φάσμα, με διαφορετικές αποδόσεις σε
κάθε γλώσσα. Για παράδειγμα στα αγγλικά, εκτός από τους όρους ‘‘narration’’ και
‘‘narrative’’, των οποίων η διαφορά δεν είναι πάντοτε σαφής, υπάρχει και η περίφραση
‘‘narrative fiction’’, όπου αφήγηση και μυθοπλασία συγχέονται. Στα γαλλικά, η δόκιμη
ορολογία είναι διπλή, καθώς χρησιμοποιούνται ευρέως οι όροι ‘‘narration’’ και ‘‘récit’’. Το
ίδιο και στα γερμανικά, με τους όρους ‘‘Epik’’ και ‘‘Erzählung’’ (με τον τελευταίο να
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αποδίδει και το διήγημα). Στα ελληνικά, ο όρος φαίνεται να καλύπτει τρεις τουλάχιστον
έννοιες, οι οποίες αναγνωρίζονται και αλλού, με μικρές παραλλαγές (π.χ. από τους
αφηγηματολόγους Gérard Genette στο γαλλόφωνο χώρο και Gerarld Prince στον
αγγλόφωνο). Καταρχήν, μπορεί να οριστεί ως μια επικοινωνιακή πράξη με την οποία
παρουσιάζεται προφορικά ή γραπτά, ένα γεγονός ή μια σειρά γεγονότων, πραγματικών ή
μυθοπλαστικών. Με την έννοια αυτή, η αφήγηση είναι μια διαδικασία η οποία προϋποθέτει
έναν πομπό (αφηγητής), έναν δέκτη (αποδέκτης της αφήγησης) και ένα μήνυμα (θέμα,
περιεχόμενο). Το τελευταίο, δηλαδή, η ίδια η διαδοχή των γεγονότων σε χρονική και αιτιακή
σειρά και οι ποικίλες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους, μπορεί επίσης να δηλωθεί με
τον όρο αφήγηση. Τέλος, αφήγηση ονομάζεται το προϊόν της αφηγηματικής διαδικασίας, το
αφηγηματικό κείμενο (για τη σημασία αυτή χρησιμοποιείται στα ελληνικά και ο όρος
αφήγημα)».
Όσον αφορά την περίπτωση των ΜΜΕ «η ανάλυση της αφήγησης υιοθετεί τον ορισμό του
αφηγήματος ως χρονικής κατά βάσης δομής -με τον απλούστερο ορισμό ‘τα αφηγήματα είναι
ιστορίες που λαμβάνουν χώρα μέσα στον χρόνο’ (Berger, 1997:6), ενώ η ειδησεογραφική
κάλυψη (newsreport), ορίζεται «ως δείγμα αφήγησης διαφορετικό από την αφηγηματική
μυθοπλασία» (Rimmon-Kenan 1983:2). «H χρήση αφηγημάτων και αφηγήσεων στην
ειδησεογραφική πρακτική των μέσων είναι πολύ συχνή, εφόσον η ίδια η λειτουργία της
καταγραφής και σύνταξης των ειδήσεων ενέχεται στην ανασκόπηση, επιλογή, ερμηνεία και
αξιολόγηση παρελθόντων γεγονότων υπό συγκεκριμένο πρίσμα» (Labov 1972, Fairclough,
1995:91). «H ανάλυση των αφηγήσεων στο λόγο των μέσων εστιάζει στην πρόσληψη του
αφηγηματικού λόγου και στους μηχανισμούς προσδιορισμού αυτής της πρόσληψης στον
άξονα επικοινωνίας αφηγητής-παραλήπτης της αφήγησης» (Κακαβούλια 2001:195).
4.

Ο όρος ‘αντιπολιτευτική κουλτούρα’ (adversary culture) χρησιμοποιήθηκε από τον

Lionel Trilling το 1965 για να περιγράψει την ανατρεπτική διάθεση της μοντερνιστικής
γραφής, η οποία απομάκρυνε τον αναγνώστη από τον τρόπο σκέψης που η κυρίαρχη
κουλτούρα του επέβαλλε και τον παρότρυνε να υιοθετήσει μια πιο κριτική θεώρηση των
πραγμάτων. Ο όρος συνδέεται με τον πολιτικό και πολιτισμικό αναβρασμό της δεκαετίας του
1960, όταν αναπτύχθηκε ευρέως μια κριτική κουλτούρα από ένα πολιτικοποιημένο κοινό, που
έβλεπε με μεγάλη καχυποψία τις ενέργειες της αμερικανικής κυβέρνησης. Βλ. Lionel Trilling,
Beyond Culture, Viking, Νέα Υόρκη, 1965. Η αντιπολιτευτική κουλτούρα ισχυρίζεται ότι
«πρώτιστος στόχος της τέχνης και της διανόησης είναι να απελευθερωθεί το άτομο από την
τυραννία της κουλτούρας του και να του επιτραπεί να σταθεί πέρα από αυτήν σε μια
αυτονομία σκέψης και κρίσης» (Trilling 1965:xiii) Υπό αυτήν την έννοια, κοινωνία και
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κράτος έχουν αρνητικά χαρακτηριστικά όπως εξουσία, εξαναγκασμός, έλεγχος και πίεση, ενώ
το άτομο χαρακτηρίζεται από θετικές ιδιότητες όπως ελευθερία, ανεξαρτησία, θέληση,
καλοσύνη.
Η έννοια της ‘αντιπολιτευτικής κουλτούρας’ (adversary culture) που εισήγαγε ο Trilling
μοιάζει να συνδέεται με την ευρύτερη έννοια της ‘αντι-κουλτούρας’ (counter-culture, anticulture). Η τελευταία σηματοδοτεί την απόρριψη κάθε συστήματος κοινωνικού ελέγχου και
την πρόταξη του «Εγώ» απέναντι σε κάθε είδους κοινωνικού κανόνα. Η «αντι-κουλτούρα»
σηματοδοτεί εκείνη την κουλτούρα που προωθεί την πραγματική ελευθερία απέναντι σε κάθε
κοινωνικό έλεγχο, την ελευθερία του να εξερευνά κανείς τις ικανότητές του, την ελευθερία
του να δημιουργεί κανείς τον Εαυτό του, την ελευθερία της προσωπικής έκφρασης, την
ελευθερία από τη δημιουργία προγραμμάτων, την ελευθερία από τους αυστηρά
καθορισμένους ρόλους και ιεραρχικές δομές.
5.

Βλ. Gay Talese, The Kingdom and the Power: Behind the Scenes at The New York Times:

The Institution That Influences the World, 1969. Norman Mailer, Armies of the Night, 1968,
Miami and the Siege of Chicago: An Informal History of the Republican and Democratic
Conventions of 1968, 1968, και Of a fire on the Moon, 1970. Joe McGinniss, The selling of
the President, 1968. Adam Smith, The money game, 1968. John Sack, M, 1966. Michael Herr,
Dispatches, 1977. Tom Wolfe, Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers, 1970, κ.ά.
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