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Εισαγωγικό σημείωμα

Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν πάψει από καιρό να είναι οι μήτρες 
που γεννούν τους έλληνες διανοουμένους.

Δειλά στην αργή και θεαματικά αργότερα η αμερικάνικη κουλτούρα 
εισβάλλει και στο χώρο της διανόησης, αφού ο πλούτος του καπιταλι
σμού, πλούτος υλικός και πνευματικός, μαγεύει όλο και περισσότερους 
έλληνες και ευρωπαίους επιστήμονες.

Ο Γερμανός Theodor Adorno, αναγκασμένος λόγω του ναζισμού να 
καταφύγει στην Αμερική, όπως τόσοι άλλοι γερμανοί διανοούμενοι 
εκείνη την εποχή, αναλύει στο κείμενο που ακολουθεί με διεισδυτικό
τητα και ευαισθησία την εμπειρία του από τον Νέο Κόσμο. Με πνεύμα 
κριτικό, την αμερολη-ψία της απόστασης και προπαντός χωρίς σννθη- 
ματολογικές απλουστεύσεις, βάζει σε λέξεις το γενικό αίσθημα που 
δημιουργεί σε έναν ξένο και μάλιστα Ευρωπαίο η ζωή στα αμερικάνικα 
πανεπιστήμια.

Το κείμενο αυτό γράφτηκε για να συμπεριληφθεί στον τόμο «Πνευ
ματική Μετανάστευση, Ευρώπη και Αμερική 1930-1960» (Intellectual 
Migration, Europe and America 1930-1960, eds: Donald H. Fleming, 
Bernard Bailyn, Harvard University Press, 1968).

O Leo Lowenthal σκιαγραφεί τον Teddie. Γυρνώντας στο παρελθόν, 
στη Γερμανία και την Αμερική, θυμάται στιγμιότυπα που αποκαλύ
πτουν τις προσωπικές πλευρές του φιλόσοφου Theodor Adorno. Είναι 
το κείμενο που εκφώνησε τον Σεπτέμβριο του 1983, στο συνέδριο για 
τον Adorno στη Φραγκφούρτη. Με την πληρέστερη εικόνα που δίνει 
αυτή η αναδρομή, η στάση του Adorno και οι σκέψεις του φωτίζονται 
και κατανοούνται καλύτερα.

Τέλος, τα δύο κείμενα συμπληρώνει η εργογραφία του Th. Adorno.

Βάσω Γκιντή
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Theodor W. Adorno

Επιστημονικές εμπειρίες ενός ενρωπαίου 
διανοουμένου στην Αμερική

Η κολακευτική και φιλική πρόσκληση να γράψω κάτι για τη συνει
σφορά μου στην επιστήμη και την πνευματική ζωή της Αμερικής με 
έκανε να ζητήσω κάποια τροποποίηση του θέματος. Γιατί δεν είναι 
σωστό να μιλήσω εγώ για τη συνεισφορά μου, αν υπήρξε -μόνο οι 
Αμερικανοί θα μπορούσαν να το κάνουν. Ούτε θα μπορούσα να το 
κάνω τώρα, γιατί λείπω από την Αμερική δεκατέσσερα χρόνια και 
δεν έχω την κατάλληλη αντίληψη των πραγμάτων. Αντ’ αυτού, 
ζητάω την άδεια να επιχειρήσω κάτι που πιθανόν μπορώ να κάνω 
-να  διατυπώσω κάτι για τις εμπειρίες που είχα στην Αμερική από 
την Αμερική, ως ακαδημαϊκός και γενικότερα ως διανοούμενος. 
Α π’ αυτό μπορεί ίσως να συμπεράνει κανείς κάτι για  την κατεύ
θυνση των στόχων μου κατά τη μακρά περίοδο που δούλευα στη 
Νέα Υόρκη πρώτα, και μετά στο Λος Άντζελες. Ίσως καταφέρω 
να μη γίνω μεγάλο φόρτωμα στο αμερικάνικο κοινό με μια τέτοια 
προσπάθεια- γιατί αντιπροσωπεύω μία ακραία περίπτωση, η ο
ποία, ακριβώς επειδή είναι ακραία, δεν διαφωτίζει πολύ κάτι που 
σπάνια ερμηνεύεται. Θεωρώ τον εαυτό μου Ευρωπαίο πέρα ως 
πέρα, θεωρούσα τον εαυτό μου Ευρωπαίο από την πρώτη μέρα στο 
εξωτερικό ώς την τελευταία και ποτέ δεν το αρνήθηκα. Ό χ ι μόνον 
ήταν φυσικό για μένα να διατηρήσω την πνευματική συνέχεια της 
προσωπικής μου ζωής, αλλά γρήγορα στην Αμερική τη συνειδητο
ποίησα πλήρως. Ακόμη θυμάμαι το σοκ που μου προκάλεσε μια 
υπηρέτριά μας, μετανάστρια και αυτή σαν και μας, κόρη μιας λεγά
μενης καλής οικογένειας, όταν μου είπε τις πρώτες μέρες μας στη 
Νέα Υόρκη: «Οι άνθρωποι στην πόλη μου πήγαιναν παλιά σε συ
ναυλίες, τώρα πηγαίνουν στο Radio City». Με κανέναν τρόπο δεν 
ήθελα να γίνω σαν κι αυτήν. Ακόμη κι αν ήθελα δεν θα μπορούσα. 
Λόγω χαρακτήρα και λόγω της προσωπικής μου ιστορίας, ήμουν 
ακατάλληλος για  «προσαρμογή» στα θεωρητικά ζητήματα. Ό πω ς 
αναγνωρίζω πλήρως ότι η διανοητική ατομικότητα μπορεί μόνο ν’ 
αναπτυχθεί μέσα από μια διαδικασία προσαρμογής και κοινωνικο
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ποίησης, έτσι θεωρώ ακόμη ότι υποχρέωση και, την ίδια στιγμή, 
απόδειξη ώριμης ατομικότητας είναι η υπέρβαση της απλής προ
σαρμογής. Μέσα από τους μηχανισμούς ταύτισης με τις όψεις της 
εξουσίας πρέπει κανείς να χειραφετείται απ’ αυτήν την ίδια την 
ταύτιση. Αυτή η σχέση μεταξύ αυτονομίας και προσαρμογής ανα
γνωρίστηκε από τον Freud πολύ πριν, και από τότε είναι γνωστή 
στους αμερικανούς επιστήμονες. Ωστόσο, για έναν πρόσφυγα, ο 
οποίος πήγαινε στην Αμερική τριάντα χρόνια πριν, αυτό δεν ήταν 
ακόμη αλήθεια. Η «προσαρμογή» ήταν ακόμη μια μαγική λέξη, 
ιδιαίτερα για κείνους που ήρθαν από την Ευρώπη καταδιωγμένοι, 
και από τους οποίους περίμεναν να μην είναι τόσο υπεροπτικοί στη 
νέα τους πατρίδα ώστε να επιμένουν πεισματικά να παραμείνουν 
ό,τι ήταν πριν.

Μέχρι την ηλικία των 34 χρόνων ο προσανατολισμός μου ήταν 
τελείως θεωρητικός με την κοινή προφιλοσοφική έννοια της λέξης 
καίτοι, στη δική μου περίπτωση, περιλάμβανε και φιλοσοφικές α
πόπειρες. Θεωρούσα προσήκον και αντικειμενικά υπαγορευμένο 
καθήκον μου να ερμηνεύω φαινόμενα -όχι να εξακριβώνω, να εξε
τάζω και να ταξινομώ γεγονότα ώστε να τα διαθέτω ως πληροφο
ρίες. Αυτό αντιστοιχούσε όχι μόνο στην ιδέα που έχω για τη φιλο
σοφία αλλά και για την κοινωνιολογία. Μέχρι σήμερα ποτέ δεν 
ξεχώρισα αυστηρά τους δυο κλάδους, αν και ξέρω καλά ότι η 
ανάγκη για ειδίκευση στον ένα ή στον άλλο δεν μπορεί να ακυρω
θεί με μια απλή βουλησιακή πράξη. Το άρθρο «Zur geselischaftli- 
chen Lage der Music», το οποίο δημοσίευσα ως privatdozent στη 
Φραγκφούρτη στο Zeitschrift fur Sozialforschung το 1932 και το 
οποίο είχε σχέση με όλες τις επόμενες έρευνές μου στην κοινωνιο- 
λογία της μουσικής, ήταν ήδη τελείως θεωρητικό όσον αφορά τον 
προσανατολισμό. Βασιζόταν στη σύλληψη μιας εγγενώς αντιφατι
κής ολότητας, οι αντιφάσεις της οποίας «εμφανίζονται» επίσης 
στην τέχνη και μέσω των οποίων πρέπει να ερμηνεύεται η τέχνη. 
Έ να  είδος κοινωνιολογίας για  το οποίο ένας τέτοιος τρόπος σκέ
ψης μπορεί, το πολύ, να παρέχει υποθέσεις αλλά ποτέ γνώση μού 
ήταν τελείως ξένο. Από την άλλη μεριά, ελπίζω, εν πάση περιπτώ- 
σει, ότι πήγα στην Αμερική πλήρως απελευθερωμένος από εθνικι
σμό και πολιτισμική αλαζονεία: είχα σε υπερβολικό βαθμό συνεί
δηση του διφορούμενου της παραδοσιακής (ειδικά της γερμανικής) 
ιδέας της κουλτούρας με την έννοια του Geistesgeschichte. Με γοή
τευσε επίσης πολύ το πνεύμα του διαφωτισμού σε σχέση με τα
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πολιτιστικά προβλήματα, στο αμερικάνικο πνευματικό κλίμα φυσι
κά. Επιπλέον, αισθανόμουν ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία από την 
καταστροφή που δέσποζε ήδη από το 1937· ήμουν τόσο αποφασι
σμένος να παίξω το ρόλο μου, απ’ τη μια, όσο δεν επρόκειτο να 
παραιτηθώ από τη δική μου ατομικότητα. Η ένταση ανάμεσα στις 
δυο αυτές παρορμήσεις μπορεί σε κάποιο βαθμό να προσδιορίσει 
ποια ήταν η σχέση μου με την αμερικάνικη εμπειρία μου.

Το φθινόπωρο του 1937 πήρα ένα τηλεγράφημα από τον φίλο 
μου Max Horkheimer, διευθυντή από την προχιτλερική περίοδο 
του Institut fur Sozialforschung στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρ- 
της, το οποίο τώρα συνέχιζε να λειτουργεί σε συνεργασία με το 
Columbia University στη Νέα Υόρκη. Υπήρχε πιθανότητα να μετα
ναστεύσω γρήγορα στην Αμερική αν ήμουν έτοιμος να συνεργαστώ 
σε μια «ραδιοφωνική έρευνα». Μετά από κάποια αμφιταλάντευση, 
συμφώνησα μ’ ένα τηλεγράφημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα τι 
ήταν μια «ραδιοφωνική έρευνα»· η αμερικάνικη χρήση της λέξης 
«project» (έρευνα), η οποία τώρα μεταφράζεται στα γερμανικά με 
τη λέξη Forschungsvorhaben, ήταν άγνωστη σε μένα. Σκέφτηκα α
πλώς ότι ο φίλος μου δεν θα μου έκανε την πρόταση αν δεν είχε 
πεισθεί ότι εγώ, ένας δηλωμένος φιλόσοφος, θα μπορούσα να κά
νω τη δουλειά. Μόνο που δεν ήμουν πολύ προετοιμασμένος γ ι’ 
αυτό. Στην Οξφόρδη, σε τρία χρόνια είχα μάθει αγγλικά μόνος μου 
αλλά αρκετά καλά. Ύστερα, τον Ιούνιο του 1937, με την πρόσκλη
ση του Horkheimer, πήγα στη Νέα Υόρκη για δυο βδομάδες και 
πήρα τουλάχιστον μια πρώτη εντύπωση. Στο Zeitschrift fur Sozial
forschung το 1936 δημοσίευσα μια κοινωνιολογική ερμηνεία της 
τζαζ, η οποία σίγουρα έπασχε από έλλειψη εξοικείωσης με τη συ
γκεκριμένη αμερικάνικη κουλτούρα, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε 
σχέση μ’ ένα θέμα που μπορούσε να περάσει σαν χαρακτηριστικά 
αμερικάνικο. Φαινόταν ότι θα μπορούσα γρήγορα και εντατικά να 
γνωρίσω την αμερικάνικη ζωή, ειδικά τις μουσικές συνθήκες· αυτό 
παρουσίαζε λίγες δυσκολίες.

Ο θεωρητικός πυρήνας του άρθρου για την τζαζ είχε κυρίως 
σχέση με τις μεταγενέστερες κοινωνικοψυχολογικές έρευνες που 
ανέλαβα. Πολύ αργότερα έμαθα ότι πολλές από τις θεωρίες μου 
επιβεβαιώθηκαν από αμερικανούς ειδικούς όπως ο Winthrop Sar- 
geant. Παρ’ όλ’ αυτά, το άρθρο, αν και αναφερόταν στα μουσικά 
στοιχεία που είχαν σχέση με την περίπτωση, είχε το εξής μειονέ
κτημα: δεν είχε αποδειχθεί, όπως απαιτούσαν οι αμερικάνικες ι
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δέες της κοινωνιολογίας. Έμενε στο χώρο των υλικών που επενερ
γούν στον ακροατή, στο «ερέθισμα», χωρίς να υπάρχει δυνατότητα 
να περάσω ή να είχα περάσει στην «άλλη πλευρά του φράχτη». 
Προκάλεσα έτσι την αντίρρηση που δεν επρόκειτο ν’ ακούσω για 
τελευταία φορά: «Πού είναι οι αποδείξεις;»

Πιο σημαντική ήταν μια ορισμένη αφέλεια που με διέκρινε σε 
σχέση με την αμερικάνικη κατάσταση. Ή ξερα βέβαια τι ήταν ο 
μονοπωλιακός καπιταλισμός και τα μεγάλα τραστ- δεν είχα όμως 
αντιληφθεί πόσο βαθιά είχε εισχωρήσει «η ορθολογική οργάνωση» 
και η προτυποποίηση στα λεγόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και 
ως εκ τούτου στην τζαζ, στην παραγωγή της οποίας είχαν τόσο 
μεγάλο ρόλο. Εγώ πράγματι θεωρούσα ακόμη την τζαζ μια αυθόρ
μητη μορφή έκφρασης, όπως πρόθυμα αυτοπαρουσιαζόταν, και 
δεν αντιλήφθηκα το πρόβλημα του υπολογισμένου και χειραγωγη
μένου ψευδο-αυθόρμητου, από δεύτερο χέρι, το οποίο μου αποκα- 
λύφθηκε από την εμπειρία μου στην Αμερική και το οποίο αργότε
ρα, tant bien gue mal, προσπάθησα να διαμορφώσω. Ό ταν επανα- 
τύπωσα την εργασία «LJber Jazz», τριάντα σχεδόν χρόνια από την 
πρώτη της δημοσίευση, είχα πολύ απομακρυνθεί απ’ αυτήν. Ά ρ α  
μπορούσα να διαπιστώσω, πέρα από τις αδυναμίες της, και τα 
θετικά στοιχεία που είχε. Ακριβώς επειδή δεν αντιλαμβανόταν ένα 
αμερικάνικο φαινόμενο ως αυτονόητο, πράγμα που ίσχυε για τους 
Αμερικανούς, αλλά, όπως λέμε πολύ εύγλωττα σήμερα στα γερμα
νικά, το προσέγγιζε από μια «αποστασιοποιημένη» οπτική, το άρ
θρο «LJber Jazz» έφερνε στην επιφάνεια στοιχεία τα οποία παρα
βλέπονταν λόγω της εξοικείωσης με τό ιδίωμα της τζαζ και τα 
οποία θα μπορούσαν, παρ’ όλα αυτά, να είναι ουσιώδη για την 
τζαζ. Κατά έναν τρόπο η απόσταση του «τρίτου» και η φρεσκάδα 
της κρίσης διατηρήθηκαν σε όλα τα γραπτά μου για αμερικάνικα 
θέματα.

Ό τα ν  μετακόμισα από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη τον Φεβρου
άριο του 1938 δούλεψα το μισό διάστημα για το Institut fiir Sozial- 
forschung και το άλλο μισό για τη Ραδιοφωνική Έρευνα του Πρίν- 
στον (Princeton Radio Research Project), όπου διευθυντής ήταν ο 
Paul F. Lazarsfeld, με συνδιευθυντές τον Hadley Cantril και τον 
Frank Stanton, τότε διευθυντή έρευνας του Columbia Broadcasting 
System. Εγώ επρόκειτο να διευθύνω τη λεγάμενη Μουσική Μελέτη 
της Έρευνας. Λόγω της συμμετοχής μου στο Institut fiir Sozialfor- 
schung δεν υποβαλλόμουν στην αδυσώπητη ανταγωνιστική πάλη
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και στην πίεση των εξωτερικά επιβαλλομένων απαιτήσεων, όπως 
συνηθιζόταν τότε. Είχα τη δυνατότητα να έχω τους δικούς μου 
στόχους. Προσπαθούσα να είμαι συνεπής στις διπλές υποχρεώσεις 
μου. Στα θεωρητικά κείμενα που έγραψα τότε στο Ινστιτούτο δια
μόρφωσα τις απόψεις και τις εμπειρίες τις οποίες ήθελα μετά να 
εφαρμόσω στη Ραδιοφωνική Έρευνα. Αυτό ισχύει κατ’ αρχάς στο 
δοκίμιο «tJber den Fetischcharaktei; in der Musik und die Regres
sion des Horens», το οποίο είχε ήδη εμφανιστεί στο Zeitschrift fiir 
Sozialforschung το 1938 και βρίσκεται τώρα στον μικρό τόμο Disso- 
nanzen· επίσης, στο τέλος ενός βιβλίου που άρχισε στο Λονδίνο το 
1937 για τον-Richard Wagner, μερικά κεφάλαια του οποίου δημο
σιεύσαμε στο Zeitschrift fiir Sozialforschung το 1939 (όλο το βιβλίο 
εκδόθηκε το 1952 από τον Suhrkamp Verlag). Το χάσμα μεταξύ 
αυτού του βιβλίου και των ορθοδόξων εκδόσεων στην εμπειρική 
κοινωνιολογία της μουσικής μπορεί να φαίνεται πολύ μεγάλο. 
Παρ’ όλ’ αυτά, ανήκε στο γενικό πλαίσιο που με απασχολούσε 
τότε. To Versuch iiber Wagner επιχείρησε να συνδυάσει κοινωνιο
λογικές αισθητικές και τεχνικές αναλύσεις της μουσικής με τέτοιον 
τρόπο ώστε οι αναλύσεις του «κοινωνικού χαρακτήρα» του Wagner 
(«Sozialcharakter») και η λειτουργία του έργου του να μπορούν να 
φωτίσουν την εσωτερική του δομή. Α π’ την άλλη μεριά -κα ι αυτό 
μού φαινόταν πιο ουσιώδες- οι εσωτερικές τεχνικές διαπιστώσεις 
θα πρέπει να ερμηνεύονται ως ιερογλυφικά κοινωνικής σημασίας. 
Η εργασία όμως για τα μουσικά φετίχ προοριζόταν να είναι ένα 
προσχέδιο της ιδέας των νέων μουσικοκοινωνιολογικών εμπειριών 
που είχα στην Αμερική, και να περιγράψει κάτι σαν ένα «πλαίσιο 
αναφοράς» για  τη διεξαγωγή συγκεκριμένων ερευνών. Ταυτόχρο
να, το άρθρο ήταν ένα είδος κριτικής απάντησης σ’ ένα άρθρο του 
φίλου μου Walter Benjamin, δημοσιευμένο στο περιοδικό μας, για  
το έργο τέχνης την εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητας. Υπο
γραμμίζονταν κριτικά τα προβλήματα της βιομηχανίας της κουλ
τούρας και τα σχετικά πρότυπα συμπεριφοράς, ενώ μου φαινόταν 
ότι ο Benjamin είχε μια τελείως θετική στάση απέναντι στη βιομη
χανία της κουλτούρας, λόγω των τεχνολογικών της δυνατοτήτων.

Τα γραφεία της Ραδιοφωνικής Έρευνας του Πρίνστον εκείνη 
την εποχή δεν ήταν ούτε στο Πρίνστον ούτε στη Νέα Υόρκη, αλλά 
στο Νιούαρκ, στο Νιου Τζέρσεϊ, και μάλιστα κατά ένα πρωτοπο
ριακό πνεύμα σ’ ένα εγκαταλελειμμένο ζυθοποιείο. Ό ταν ταξίδε
ψα εκεί, μέσα από το τούνελ, κάτω από τον ποταμό Χάτσον, αι-
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σθάνθηκα λίγο σαν να ήμουν στο Nature Theater of Oklahoma του 
Κάφκα. Μ’ εντυπώσιασε φοβερά το ότι δεν τους ενοχλούσε καθό
λου η επιλογή ενός χώρου που θα ήταν σχεδόν αδιανόητος για  την 
ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα. Η πρώτη μου εντύπωση από τις 
ήδη διεξαγόμενες έρευνες εκεί δεν έδειχνε μεγάλη κατανόηση. Με 
την υπόδειξη του Lazarsfeld, πήγα από γραφείο σε γραφείο και 
μίλησα με τους συναδέλφους, άκουσα λέξεις όπως «Μελέτη Προτι
μήσεων και Αντιπαθειών», «επιτυχία ή αποτυχία ενός προγράμμα
τος», από τα οποία στην αρχή δεν καταλάβαινα και πολλά. Κατά
λαβα όμως το εξής: ότι αφορούσαν συλλογή στοιχείων τα οποία 
επρόκειτο να  χρησιμοποιηθούν από τα  τμήματα σχεδιασμού στον 
τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είτε στην ίδια τη βιομηχα
νία είτε στις συμβουλευτικές πολιτιστικές επιτροπές και σε παρό
μοια σώματα. Για πρώτη φορά είδα μπροστά μου «διοικητική έ
ρευνα». Δεν θυμάμαι τώρα αν ο Lazarsfeld επινόησε τη φράση, ή 
εγώ ο ίδιος, κατάπληκτος μ’ ένα τόσο πρακτικά προσανατολισμένο 
είδος επιστήμης, άγνωστο σε μένα. Εν πάση περιπτώσει, ο Lazar
sfeld προσδιόρισε αργότερα τη διάκριση μεταξύ μιας τέτοιας διοι
κητικής έρευνας και της κριτικής έρευνας των επικοινωνιών με την 
έννοια που έδινε το Ινστιτούτο μας. Το έκανε αυτό σ’ ένα άρθρο 
που προλόγιζε έναν ειδικό τόμο των δικών μας Μελετών στη Φιλο
σοφία και την Κοινωνική Επιστήμη το 1941.

Φυσικά, φαινόταν να υπάρχει λίγος χώρος για τέτοια κριτική 
κοινωνική έρευνα στο πλαίσιο της Έρευνας του Πρίνστον. Οι 
προδιαγραφές του, ο ι οποίες ήρθαν από το Ίδρυμα Rockefeller, 
όριζαν ρητά ότι ο ι έρευνες πρέπει να  γίνουν μέσα στα όρια του 
εμπορικού ραδιοφωνικού συστήματος που κυριαρχούσε στις 
ΗΠΑ. Υποδηλωνόταν λοιπόν ότι το ίδιο το σύστημα, οι πολιτιστι
κές και κοινωνιολογικές συνέπειές του και οι κοινωνικές και οικο
νομικές προϋποθέσεις του δεν θα αναλύονταν. Δεν μπορώ να πω 
ότι ακολούθησα αυστηρά τις προδιαγραφές. Κι αυτό συνέβη χωρίς 
καθόλου να λειτουργήσει ως κίνητρο η επιθυμία κριτικής για  την 
κριτική, πράγμα που θα ήταν ανάρμοστο για  έναν άνθρωπο του 
οποίου πρώτο καθήκον ήταν η εξοικείωσή του με το πολιτιστικό 
κλίμα όπου ό,τι ήταν επιβεβλημένο να μελετήσει είχε τη θέση του. 
Περισσότερο με ενόχλησε ένα βασικό μεθοδολογικό πρόβλημα -ε 
πειδή αντιλαμβανόμουν τη λέξη «μέθοδο» περισσότερο με την ευ
ρωπαϊκή έννοια της επιστημολογίας παρά με την αμερικάνικη έν
νοια της, σύμφωνα με την οποία μεθοδολογία σημαίνει ουσιαστικά
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πρακτικές τεχνικές για έρευνα. Ήμουν τελείως πρόθυμος να περά- 
σω στην περίφημη «άλλη πλευρά του φράχτη», και ακόμη θυμάμαι 
πόσο ικανοποιημένος ήμουν και πόσα έμαθα όταν εγώ προσωπικά, 
για να κατατοπιστώ, πήρα μια σειρά πολύ τυχαίων, σίγουρα, και 
μη συστηματικών συνεντεύξεων. Από την άλλη μεριά, μου φαινό
ταν, και είμαι ακόμη πεισμένος σήμερα ότι στην πολιτιστική σφαί
ρα ό,τι θεωρείται από την ψυχολογία της αντίληψης ως απλό «ερέ
θισμα» είναι στην πραγματικότητα ποιοτικά προσδιορισμένο, θέμα 
«αντικειμενικού πνεύματος» και γνώσιμο στην αντικειμενικότητά 
του. Είμαι αντίθετος στη διατύπωση και μέτρηση αποτελεσμάτων 
χωρίς να τα συσχετίζουμε μ’ αυτά τα «ερεθίσματα», δηλαδή με το 
αντικειμενικό περιεχόμενο στο οποίο αντιδρούν οι καταναλωτές 
στη βιομηχανία της κουλτούρας, οι ακροατές του ραδιοφώνου. 
Ό ,τ ι ήταν αξιωματικό σύμφωνα με τους κυρίαρχους κανόνες κοι
νωνικής έρευνας -δηλαδή το να προχωράς από τις αντιδράσεις των 
υποκειμένων σαν να ήταν η πρωταρχική και τελική πηγή κοινωνιο
λογικής γνώσης- μου φαινόταν τελείως επιφανειακό και παραπλα
νητικό. Ή , για να θέσουμε το ζήτημα πιο συνετά: Η  έρευνα έπρεπε 
ακόμη να προσδιορίσει πόσο οι υποκειμενικές αντιδράσεις των 
προσώπων που είχαν μελετηθεί, είναι πραγματικά τόσο αυθόρμη
τες και άμεσες όσο τα υποκείμενα υποθέτουν και πόσο εμπλέκο
νται όχι μόνο οι μέθοδοι διάδοσης και η δύναμη υπόδειξης της 
συσκευής αλλά και οι αντικειμενικές συνέπειες του υλικού με το 
οποίο οι ακροατές ήρθαν σε επαφή. Και τέλος, έπρεπε ακόμη να 
προσδιοριστεί πόσο οι ευρείες κοινωνικές δομές, ακόμη και η κοι
νωνία ως σύνολο, έμπαιναν στο παιχνίδι. Αλλά το απλό γεγονός 
ότι ξεκινούσα από την τέχνη σαν να ήταν κάτι εγγενώς αντικειμενι
κό, αντί να ξεκινώ από στατιστικά μετρήσιμες αντιδράσεις ακροα
τών, με έφερε σε μια κάποια αντιπαράθεση με τις κυρίαρχες συνή
θειες της σκέψης.

Επιπλέον, κάτι ιδιαίτερα μουσικό με εμπόδισε να προχωρήσω 
από τις θεωρητικές σκέψεις στον εμπειρισμό -δηλαδή η δυσκολία 
να εκφράσω τι προκαλεί υποκειμενικά η μουσική στον ακροατή, η 
απόλυτη ασάφεια αυτού που αποκαλούμ£ «μουσική εμπειρία». Δεν 
ήξερα σχεδόν καθόλου πώς να το προσεγγίσω. Έ να  μικρό μηχάνη
μα που δίνει τη δυνατότητα στον ακροατή να δείξει τ ι του άρεσε 
και τι δεν του άρεσε πιέζοντας ένα κουμπί κατά την εκτέλεση ενός 
μουσικού κομματιού φαινόταν να είναι εξαιρετικά ακατάλληλο για 
την περιπλοκότητα αυτού που έπρεπε ν’ ανακαλυφθεί· και αυτό
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παρά τη φαινομενική αντικειμενικότητα των παρεχομένων δεδομέ
νων. Εν πάση περιπτώσει, ήμουν αποφασισμένος, πριν αρχίσω τις 
εχθροπραξίες, ν ’ ασχοληθώ διεξοδικά μ’ αυτό που θα μπορούσε 
ίσως ν’ αποκληθεί μουσική «ανάλυση περιεχομένου», χωρίς να 
συγχέω τη μουσική με τη μουσική των ραδιοφωνικών εκπομπών. 
Ακόμη θυμάμαι σε πόση αμηχανία βρέθηκα όταν ο μακαρίτης 
πλέον συνάδελφος μου Franz Neumann του Institut fiir Sozialfor- 
schung, συγγραφέας του Behemoth, με ρώτησε αν τα ερωτηματολό
για για τη Μουσική Μελέτη είχαν ήδη σταλεί, όταν εγώ δεν ήξερα 
καλά καλά κατά πόσο τα ερωτηματολόγια δεν θα αδικούσαν τις 
ερωτήσεις που θεωρούσα ουσιώδεις. Για να πω την αλήθεια, ακό
μη δεν ξέρω. Φυσικά, και εδώ έγκειται η παρανόησή μου (αφού το 
συνειδητοποίησα αργότερα), δεν μου ζητούσαν απόψεις για τη 
σχέση μουσικής και κοινωνίας αλλά μάλλον πληροφορίες. Αισθάν- 
θηκα μια δυνατή εσωτερική αντίσταση, απαρνούμενος τον εαυτό 
μου, να ικανοποιήσω αυτό το αίτημα. Ό πω ς μου είπε ο Horkhei
mer παρηγορώντας με, μάλλον δεν θα μπορούσα, ακόμη κι αν το 
ήθελα, να κάνω περισσότερα απ’ όσα επέτρεπε ο θεωρητικός μου 
προσανατολισμός.

Βέβαια αυτό οφειλόταν σε σημαντικό βαθμό στο γεγονός ότι 
προσέγγισα το συγκεκριμένο αντικείμενο της κοινωνιολογίας της 
μουσικής περισσότερο ως μουσικός παρά ως κοινωνιολόγος. Παρ’ 
όλ’ αυτά, εμφανίστηκε μια γνήσια κοινωνιολογική παρόρμηση, την 
οποία πολύ αργότερα μπόρεσα να εξηγήσω. Μελετώντας τις υπο
κειμενικές στάσεις απέναντι στη μουσική, ήρθα αντιμέτωπος με το 
πρόβλημα του αυθόρμητου. Το ενδιαφέρον μου αυτό ήρθε στην 
επιφάνεια από το ότι οι φαινομενικά πρωταρχικές, αυθόρμητες 
αντιδράσεις ήταν ανεπαρκείς ως βάση για κοινωνιολογική γνώση, 
γιατί ήταν οι ίδιες εξαρτημένες. Σ ’ αυτό το σημείο θα μπορούσε 
κανείς να δείξει ότι στη λεγάμενη ανάλυση κινήτρων (motivation 
analysis) της μορφής της κοινωνικής έρευνας, που ασχολείται κυ
ρίως με υποκειμενικές αντιδράσεις και τη γενίκευσή τους, υπάρχει 
πρόχειρος ένας τρόπος για τη διόρθωση αυτής της εμφάνισης του 
αυθόρμητου και για  τη διείσδυση στις προϋποθέσεις των υποκειμε
νικών αντιδράσεων: οι πρόσθετες, λεπτομερείς, ποιοτικές μελέτες 
ειδικών περιπτώσεων. Ωστόσο, πέρα από το γεγονός ότι η εμπειρι
κή κοινωνική επιστήμη δεν ασχολήθηκε τόσο εντατικά με τις τεχνι
κές της έρευνας κινήτρων όσο αργότερα, αισθανόμουν και ακόμη 
αισθάνομαι ότι ακόμη και μια τέτοια διαδικασία, όσο κι αν προ
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σφεύγει στον «κοινό νου», δεν είναι πλήρως επαρκής. Διότι παρα
μένει ακόμη αναγκαστικά στον υποκειμενικό χώρο: τα κίνητρα υ
πάρχουν στη συνείδηση και το ασυνείδητο των ατόμων. Δεν μπο
ρεί ν ’ αποδειχτεί μόνο μέσω της ανάλυσης κινήτρων το αν και πώς 
οι αντιδράσεις στη μουσική προσδιορίζονται από το λεγόμενο πο
λιτιστικό κλίμα και πάνω και πέρα απ’ αυτό μέσω δομικών παρα
γόντων στην κοινωνία. Φυσικά, οι αντικειμενικοί κοινωνικοί πα
ράγοντες γίνονται έμμεσα προφανείς στις υποκειμενικές γνώμες 
και στη συμπεριφορά. Επιπλέον, οι γνώμες και η συμπεριφορά των 
ίδιων των υποκειμένων είναι πάντοτε κάτι αντικειμενικό, είναι 
«δεδομένες». Ε ίναι σημαντικές για τις τάσεις ανάπτυξης ολόκλη
ρης της κοινωνίας, αν και όχι στον ίδιο βαθμό όπως συμβαίνει σ’ 
ένα κοινωνιολογικό μοντέλο που εξισώνει απολύτως τους κανόνες 
της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, την volonti de torn, με την 
πραγματικότητα της ζώσας κοινωνίας. Γενικά, οι αντικειμενικοί 
κοινωνικοί παράγοντες διαφωτίζουν τις υποκειμενικές αντιδρά
σεις, ακόμη και στις συγκεκριμένες τους λεπτομέρειες. Από το υπο
κειμενικό υλικό μπορεί κανείς να μιλήσει αντίστροφα για τους α
ντικειμενικούς προσδιοριστικούς παράγοντες. Οι αποκλειστικοί ι
σχυρισμοί των εμπειρικών μεθόδων βρίσκουν υποστήριξη όσο οι 
υποκειμενικές αντιδράσεις προσδιορίζονται και ποσοτικοποιού- 
νται ευκολότερα από τις δομές της ολικής κοινωνίας, οι οποίες 
αντιστέκονται σε άμεση εμπειρική πραγμάτευση. Είναι εύλογο ότι 
θα μπορούσε κανείς να προχωρήσει από τα δεδομένα που παίρ
νουμε από τα υποκείμενα στους αντικειμενικούς κοινωνικούς πα
ράγοντες και αντιστρόφως, μόνο που αισθάνεται κανείς σε στερεό
τερο έδαφος όταν η κοινωνιολογία αρχίζει με τον προσδιορισμό 
αυτών των δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει ακόμη αποδειχτεί 
ότι μπορεί κανείς πραγματικά να προχωρήσει από τις γνώμες και 
τις αντιδράσεις των ατόμων στην κοινωνική δομή και στην κοινω
νική ουσία. Ακόμη και ο στατιστικός μέσος όρος αυτών των γνω
μών είναι πάλι, όπως ήδη το είχε αντιληφθεί ο Durkheim, μια 
επιτομή της υποκειμενικότητας:

Επιπλέον, υπάρχει άλλος ένας λόγος για  να μην συγχέουμε 
την αντικειμενική απάντηση με την απάντηση του μέσου ό
ρου: οι αντιδράσεις του μέσου ατόμου παραμένουν ατομικές 
αντιδράσεις... Δεν υπάρχει καμιά ουσιώδης διαφορά μεταξύ 
των δύο προτάσεων: «Μ’ αρέσει αυτό» και «Σ’ έναν ορισμένο 
αριθμό από μας αρέσει αυτό».1

1. Emile Durkheim, Sociologie et Philosophic (Παρίσι, 1963), σ. 121-122.
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Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι εκπρόσωποι του αυστηρού εμπει
ρισμού επιβάλλουν τέτοιους περιορισμούς στην κατασκευή θεω
ρίας ώστε να παρεμποδίζεται η ανασυγκρότηση ολόκληρης της 
κοινωνίας και των νόμων δράσης της. Πάνω απ’ όλα όμως η επιλο
γή των πλαισίων αναφοράς, των κατηγοριών και των τεχνικών που 
χρησιμοποιεί η επιστήμη δεν είναι τόσο ουδέτερη και ασήμαντη 
-σε σχέση με το περιεχόμενο του αντικειμένου το οποίο πρόκειται 
να μελετηθεί- όσο θα μπορούσε να υποθέσει μια φιλοσοφία, τα 
ουσιώδη συστατικά της οποίας περιλαμβάνουν μια σαφή διάκριση 
μεταξύ μεθόδου και αντικειμένου. Αν κάποιος ξεκινήσει από μια 
θεωρία της κοινωνίας και ερμηνεύσει τα δεδομένα που έχουν πα
ρατηρηθεί με δήθεν αξιόπιστο τρόπο ως απλά επιφαινόμενα της 
θεωρίας ή, εναλλακτικά, αν θεωρήσει τα δεδομένα ως την ουσία 
της επιστήμης, και τη θεωρία της κοινωνίας ως μία απλή αφαίρεση 
η οποία έχει παραχθεί από την κατάταξη των δεδομένων -αυτές οι 
εναλλακτικές προτάσεις έχουν μακροπρόθεσμες ουσιώδεις συνέ
πειες για την κατανόηση της κοινωνίας. Περισσότερο και από κάθε 
συγκεκριμένη προκατάληψη ή «αξιολογική κρίση», η επιλογή του 
ενός ή του άλλου πλαισίου αναφοράς προσδιορίζει κατά πόσο 
θεωρεί κάποιος την αφαίρεση «κοινωνία» την πλέον θεμελιώδη 
πραγματικότητα, η οποία ρυθμίζει όλα τα μερικά, ή, λόγω του 
αφηρημένου χαρακτήρα της, τη θεωρεί, στην παράδοση του νομι
ναλισμού, απλή flatus vocis. Αυτές οι εναλλακτικές θεωρήσεις ε
κτείνονται σε όλες τις κοινωνικές κρίσεις (αποφάνσεις), συμπερι
λαμβανομένων των πολιτικών. Η  ανάλυση κινήτρων δεν προχωρεί 
πολύ πέρα από την επίδραση επιλεγμένων παραγόντων σε υποκει
μενικές αντιδράσεις· αυτοί όμως οι παράγοντες, στο γενικό πλαί
σιο της βιομηχανίας της κουλτούρας, αποκόπτονται, στον ένα ή 
στον άλλο βαθμό, τυχαία από μια ολότητα η οποία όχι μόνο κατευ
θύνει τους ανθρώπους εξωτερικά αλλά έχει εδώ και καιρό εσωτερι- 
κοποιηθεί.

Πίσω α π ’ αυτό υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά θέματα για την 
έρευνα των επικοινωνιών. Τα φαινόμενα τα οποία πρέπει ν ’ απα
σχολούν την κοινωνιολογία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ειδικά 
στην Αμερική, δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από την προτυπο
ποίηση, το μετασχηματισμό των καλλιτεχνικών δημιουργιών σε κα
ταναλωτικά αγαθά, την υπολογισμένη ψευδο-ατομικοποίηση και 
παρόμοιες εκδηλώσεις αυτού που στα γερμανικά λέγεται Verdingli- 
chung (πραγμοποίηση). Συνδυάζεται με μια πραγμοποιημένη, σε
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μεγάλο βαθμό χειραγωγήσιμη συνείδηση, σχεδόν ανίκανη πια να 
έχει αυθόρμητη εμπειρία. Μπορώ πολύ απλά να δείξω τι εννοώ, 
χωρίς να καταφύγω σε καμιά λεπτομερή φιλοσοφική εξήγηση, στη- 
ριζόμενος σε μια πραγματική εμπειρία. Ανάμεσα στους συχνά ε
ναλλασσόμενους συναδέλφους που έρχονταν σ’ επαφή μαζί μου 
στην Έρευνα του Πρίνστον ήταν μία νέα κυρία. Μετά από λίγες 
μέρες ήρθε να μου εκμυστηρευθεί και να ρωτήσει μ’ έναν τελείως 
γοητευτικό τρόπο: «Dr. Adorno, θα σας ενοχλούσε να σας κάνω 
μια προσωπική ερώτηση;» Είπα: «Εξαρτάται από την ερώτηση, 
αλλά προχωρήστε». Και συνέχισε: «Πείτε μου, σας παρακαλώ, εί
στε εξωστρεφής ή εσωστρεφής;» Ή ταν σαν να σκεφτόταν ήδη σύμ
φωνα με το πρότυπο των λεγομένων ερωτήσεων του «καφενείου» 
στα ερωτηματολόγια, με τα οποία είχε εθιστεί. Μπορούσε να βάλει 
τον εαυτό της σε τόσο αυστηρές και εκ των προτέρων διαμορφωμέ
νες κατηγορίες, όπως συχνά μπορεί κανείς να παρατηρήσει στη 
Γερμανία όταν, για παράδειγμα, στις αγγελίες γάμου τα ζευγάρια 
χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους με τα ζώδια στα οποία γεννήθη- 
καν: Παρθένος, Κριός. Τα πραγμοποιημένα μυαλά με κανέναν 
τρόπο δεν περιορίζονται στην Αμερική, αλλά ευνοούνται από τη 
γενική τάση της κοινωνίας. Αυτό όμως πρώτη φορά το συνειδητο
ποίησα στην Αμερική. Η σύγχρονη Ευρώπη ακολουθεί κατά πόδας 
το οικονομικό-τεχνολογικό ρεύμα. Στο μεταξύ το σύνδρομο έχει 
εδώ και πολύν καιρό διαπεράσει τη γενική συνείδηση στην Αμερι
κή. Το 1938 συναντούσε κανείς ισχυρή αντίσταση όταν τολμούσε 
να χρησιμοποιήσει ακόμη και την έννοια της πραγμοποίησης, η 
οποία έκτοτε έχει φθαρεί από τη χρήση.

Με είχε ανησυχήσει ειδικά ο κίνδυνος ενός μεθοδολογικού κύ
κλου: ότι, για να συλλάβει κανείς το φαινόμενο της πολιτισμικής 
πραγμοποίησης σύμφωνα με τις κυρίαρχες νόρμες της εμπειρικής 
κοινωνιολογίας, έπρεπε να χρησιμοποιήσει πραγμοποιημένες με
θόδους, όπως τις έβλεπα έντρομος μπροστά μου με τη μορφή εκεί
νης της μηχανής, του αναλυτή προγραμμάτων. Ό ταν ήρθα αντιμέ
τωπος με το αίτημα να «μετρήσω την κουλτούρα», σκέφτηκα ότι η 
κουλτούρα μπορεί να είναι εκείνη ακριβώς η κατάσταση η οποία 
αποκλείει μια νοημοσύνη ικανή να τη μετρήσει. Γενικά, αντιστάθη- 
κα στην αδιάκριτη εφαρμογή της αρχής «επιστήμη είναι μέτρηση», 
η οποία τότε είχε ελάχιστα επικριθεί ακόμη και στις κοινωνικές 
επιστήμες. Η καθιερωμένη προτεραιότητα που είχε δοθεί στις πο
σοτικές μεθόδους έρευνας, στις οποίες και η θεωρία και οι μεμονω
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μένες ποιοτικές μελέτες θα έπρεπε να είναι το πολύ συμπληρωματι
κές, αξιώνει ακριβώς ότι πρέπει κανείς να καταπιαστεί μ’ αυτό το 
παράδοξο. Το καθήκον να μεταφράσω τις σκέψεις μου σε όρους 
έρευνας ήταν ισοδύναμο με τον τετραγωνισμό του κύκλου. Δεν 
είμαι σίγουρα το κατάλληλο πρόσωπο ν ’ αποφασίσει πόσο απ’ 
αυτό πρέπει να χρεωθεί στην προσωπική μου εξίσωση. Αλλά οι 
δυσκολίες είναι βέβαια και αντικειμενικής φύσης. Οφείλονται βα
σικά στην ανομοιογένεια της επιστημονικής σύλληψης της κοινω- 
νιολογίας. Δεν υπάρχει συνέχεια ανάμεσα στα κριτικά θεωρήματα 
και τις εμπειρικές διαδικασίες των φυσικών επιστημών. Έχουν 
τελείως διαφορετικές ιστορικές προελεύσεις και μπορούν να ενο
ποιηθούν μόνο με τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια. Πολύ αργό
τερα, πίσω στη Γερμανία, ασχολήθηκα μ’ αυτήν την ασυνέχεια 
καταπολεμώντας τις απόψεις του Talcott Parsons σε μεθοδολογικά 
άρθρα, από τα οποία μπορώ να σημειώσω το «Soziologie und empi- 
rische Forschung». Βρίσκεται τώρα στο Sociologica II με συγγρα
φείς τον Horkheimer και μένα, στη σειρά Frankfurter Beitrage zur 
Sociologie, που έχει εκδοθεί από το Institut fur Sozialforschung. Οι 
αμφιβολίες μου σ’ αυτό το σημείο συσσωρεύτηκαν τριάντα χρόνια 
πριν σε τέτοιο βαθμό, ώστε βυθίστηκα σε παρατηρήσεις της αμερι
κάνικης μουσικής ζωής, ειδικά του ραδιοφωνικού συστήματος, και 
κατέστρωσα γ ι’ αυτό θεωρίες και υποθέσεις· δεν μπορούσα όμως 
να κατασκευάσω ερωτηματολόγια και σχέδια συνεντεύξεων που θα 
έφταναν στην καρδιά του θέματος. Φυσικά δούλευα σχετικά απο
μονωμένος. Η έλλειψη εξοικείωσης με τα πράγματα που με απα
σχολούσαν, προκαλούσε στους συναδέλφους μου το σκεπτικισμό 
παρά τη συνεργασία. Παραδόξως, οι ιδέες μου προσήλκυσαν αμέ
σως τους εργαζομένους στη γραμματεία. Ακόμη θυμάμαι με ευ
γνωμοσύνη τη Rose Kohn και την Eunice Cooper που όχι μόνο 
αντέγραψαν και διόρθωσαν τα πολυάριθμα προσχέδιά μου αλλά 
και με ενθάρρυναν. Αλλά όσο ανέβαινες την επιστημονική ιεραρ
χία τόσο δυσάρεστη γινόταν η κατάσταση. Είχα λοιπόν κάποτε 
έναν βοηθό, Μεννονίτη την καταγωγή, του οποίου οι πρόγονοι 
είχαν έρθει από τη Γερμανία πολύν καιρό πριν, και ο οποίος έπρε
πε να με βοηθάει, ειδικά στην έρευνα για τη λαϊκή μουσική. Ή ταν 
κάποτε μουσικός της τζαζ, και έμαθα πολλά απ’ αυτόν για την 
τεχνική της τζαζ και για το φαινόμενο των τραγουδιών που γίνο
νται επιτυχίες (χιτς) στην Αμερική. Αλλά, αντί να με βοηθήσει να 
μετατρέψω τις δικές μου διατυπώσεις του προβλήματος σε στρατη
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γικές για έρευνα, όσο περιορισμένες κι αν ήταν, έγραψε ένα υπό
μνημα διαμαρτυρίας στο οποίο αντιπαρέθετε, με πάθος, τη δική 
του επιστημονική σύλληψη του κόσμου με τις δικές μου αβάσιμες 
εικασίες (όπως τις θεωρούσε). Δεν είχε καθόλου αντιληφθεί τι 
επεδίωκα. Ή ταν σαφές ότι είχε μια κάποια μνησικακία: ο τύπος 
της κουλτούρας που έφερνα μαζί μου και για την οποία δεν είχα 
πραγματικά καμιά έπαρση, αφού είχα ήδη κριτική στάση απέναντι 
στην κοινωνία, του φαινόταν αδικαιολόγητη υπεροψία. Έτρεφε 
μια δυσπιστία για τους Ευρωπαίους σαν τη δυσπιστία που θα είχε 
η αστική τάξη του 18ου αιώνα απέναντι στους εμιγκρέδες γάλλους 
αριστοκράτες. Εγώ, στερημένος από κάθε επιρροή και χωρίς κοι
νωνικά προνόμια, ήμουν γ ι’ αυτόν είδος σφετεριστή. Χωρίς καθό
λου να συγκαλύπτω τις δικές μου ψυχολογικές δυσκολίες στην Έ 
ρευνα, ειδικά την ακαμψία του ανθρώπου με προκαθορισμένους 
στόχους, μπορώ ίσω ςν’ αναφέρω μερικές αναμνήσεις που δείχνουν 
ότι αυτές οι δυσκολίες δεν προέκυψαν εξ ολοκλήρου από δικές μου 
αδυναμίες. Έ νας συνάδελφος, πολύ ικανός στον τομέα του, ο ο
ποίος δεν είχε σχέση με την κοινωνιολογία της μουσικής, είχε επι
τύχει να έχει από καιρό υψηλό αξίωμα και έχαιρε μεγάλης εκτίμη
σης. Μου ζήτησε να κάνω μερικά προγνωστικά για μια έρευνα 
γύρω από την τζαζ: κατά πόσο αυτή η μορφή ελαφρός μουσικής 
ήταν πιο δημοφιλής στην πόλη απ’ ό,τι στην επαρχία, στους νέους 
ή στους μεγαλύτερους σε ηλικία, σ’ αυτούς που είχαν σχέση με την 
εκκλησία ή στους «αγνωστικιστές» και ούτω καθεξής. Απάντησα 
στις ερωτήσεις αυτές, που βρίσκονταν φυσικά μέσα στα όρια των 
προβλημάτων τα οποία με απασχολούσαν στην κοινωνιολογία της 
τζαζ, με κοινή λογική, όπως ακριβώς θα μπορούσε να απαντήσει 
οποιοσδήποτε μη προκατειλημμένος άνθρωπος που δεν είχε υπο- 
στεί την τρομοκρατία της επιστήμης. Οι προφητείες μου, χωρίς να 
είναι ακριβώς βαθυστόχαστες, επιβεβαιώθηκαν. Το αποτέλεσμα 
ήταν εκπληκτικό. Ο νεαρός συνάδελφός μου δεν απέδωσε το συ
μπέρασμα στον κοινό μου νου αλλά σε κάποιου είδους μαγική ικα
νότητα για διαίσθηση. Ως εκ τούτου κέρδισα την εκτίμησή του, την 
οποία βέβαια δεν άξιζα, επειδή ήξερα ότι οι φίλοι της τζαζ βρί
σκονται συχνότερα στις πόλεις απ’ ό,τι στην επαρχία. Η ακαδημαϊ
κή εκπαίδευση την οποία είχε ολοκληρώσει, προφανώς είχε συνέ
πεια να εξαλείψει απ’ αυτόν κάθε σκέψη που δεν ήταν ήδη καλυμ
μένη από αυστηρά παρατηρημένα και καταγραμμένα γεγονότα. 
Μάλιστα, αργότερα ήρθα αντιμέτωπος με το επιχείρημα ότι, αν
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πάρα πολλές ιδέες αναπτυχθούν ως υποθέσεις πριν διεξαχθούν 
εμπειρικές έρευνες, μπορεί κανείς να υποκύψει σε μια προκατάλη
ψη η οποία μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την αντικειμενικότητα 
των πορισμάτων. Ο αγαπητός μου συνάδελφος προτίμησε να με 
θεωρεί μάγο παρά ν’ αφήσει λίγο χώρο για κάτι που καλυπτόταν 
από το ταμπού της εικασίας. Τα ταμπού τέτοιας φύσης έχουν μια 
τάση να εξαπλώνονται πέρα από την αρχική τους σφαίρα. Ο σκε
πτικισμός προς το αναπόδεικτο μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε 
βέτο προς τη σκέψη. Έ νας άλλος εξίσου ικανός αλλά ήδη καθιερω
μένος διανοούμενος θεώρησε τις αναλύσεις μου για την ελαφρά 
μουσική «γνώμη ειδικού». Τις καταχώρησε στην πλευρά των αντι
δράσεων και όχι στην πλευρά των αναλύσεων του πραγματικού 
αντικειμένου (δηλαδή της μουσικής), το οποίο ήθελε ν’ αποκλείσει 
από την ανάλυση ως απλό ερέθισμα.

Συνάντησα αυτό το επιχείρημα κατ’ επανάληψη. Προφανώς εί
ναι πολύ δύσκολο στην Αμερική, έξω από την ειδική σφαίρα των 
ελεύθερων σπουδών, να κατανοήσει κανείς την έννοια της αντικει
μενικότητας οτιδήποτε θεωρητικού. Ο νους εξισώνεται χωρίς ό
ρους με το υποκείμενο που τον φέρει, χωρίς καμιά αναγνώριση της 
ανεξαρτησίας και της αυτονομίας του. Πάνω απ’ όλα η οργανωμέ
νη παιδεία σπάνια κατανοεί σε πόσο μικρό βαθμό τα έργα τέχνης 
μπορούν να κατανοηθούν με τους όρους της νοημοσύνης αυτών 
που τα παρήγαγαν. Κάποτε παρατήρησα αυτή τη στάση να  φτάνει 
σε γελοία άκρα. Μου είχε ανατεθεί κάποτε το καθήκον -ξεχνώ 
γ ια τ ί-ν α  κάνω σ£ μια ομάδα ραδιοακροατών μια μουσική ανάλυση 
των δομικών στοιχείων που θα ακούγονταν. Για να ξεκινήσω με 
κάτι οικείο και αντίστοιχο του λαϊκού γούστου, διάλεξα τη διάση
μη μελωδία που σχηματίζει το δεύτερο κύριο θέμα του πρώτου 
μέρους της Συμφωνίας σε σι ελάσσονα του Σούμπερτ και έδειξα 
την αλυσοειδή διαπλεγμένη φύση του θέματος που εξηγεί την ειδι
κή αίσθηση που προκαλεί. Κάποιος απ’ αυτούς που συμμετείχαν 
στη συγκέντρωση, ένας πολύ νέος άντρας τον οποίο είχα προσέξει 
επειδή είχε υπερβολικά πολύχρωμο ντύσιμο, σήκωσε το χέρι του 
και είπε περίπου τα εξής: Ό σ α  είχα πει ήταν πολύ καλά και πειστι
κά. Αλλά θα ήταν πιο αποτελεσματικό αν είχα φορέσει μια μάσκα 
και ένα κοστούμι του Σούμπερτ, σαν να έδινε ο ίδιος ο συνθέτης 
πληροφορίες για τις προθέσεις του και να ανέπτυσσε αυτές τις 
σκέψεις. Κάτι προέκυψε από εμπειρίες αυτής της μορφής τις ο
ποίες ο Max Weber είχε διαγνώσει σχεδόν πενήντα χρόνια πριν
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στα προλεγόμενα της θεωρίας του για τη γραφειοκρατία και οι 
οποίες είχαν ήδη πλήρως αναπτυχθεί στην Αμερική του 1930 -η  
αντίθεση ανάμεσα στον ειδικό τεχνικό και τον ευρωπαίο «διανοού
μενο», τον «gebildete Mensch». Το αν και σε ποιο βαθμό αυτή η 
διάκριση μεταξύ διανοουμένου και ειδικού υπάρχει ακόμη και αν ο 
δεύτερος έχει στο μεταξύ γίνει πιο ανοιχτός στον αυτοστοχασμό, 
θα άξιζε από μόνο του κοινωνιολογική ανάλυση.

Πήρα την πρώτη πραγματική βοήθεια σε σχέση με τη Ραδιοφω
νική Έρευνα του Πρίνστον όταν ανατέθηκε στον Dr. George Si
mpson να δουλέψει μαζί μου. Ευχαρίστως δράττομαι της ευκαι
ρίας να τον ευχαριστήσω δημόσια. Ή ταν πλήρως καταρτισμένος 
θεωρητικά και εξοικειωμένος, ως γηγενής Αμερικανός, με τα κοι
νωνιολογικά κριτήρια που παρατηρούνται στις Ηνωμένες Πολι
τείες καθώς και με την ευρωπαϊκή παράδοση, ως μεταφραστής του 
έργου «Καταμερισμός της Εργασίας» του Durkheim. Έχω παρα
τηρήσει επανειλημμένα ότι οι γηγενείς Αμερικανοί έχουν πιο ανοι
χτό μυαλό, πάνω απ’ όλα έχουν περισσότερη διάθεση να βοηθή
σουν απ’ ό,τι οι ευρωπαίοι μετανάστες. Οι ευρωπαίοι μετανάστες, 
κάτω από την πίεση της προκατάληψης και του ανταγωνισμού, 
συχνά είχαν την τάση να είναι περισσότερο Αμερικανοί από τους 
Αμερικανούς και εύκολα θεωρούσαν κάθε νεοφερμένο Ευρωπαίο 
σαν ένα είδος απειλής στη δική τους προσαρμογή. Επίσημα, ο 
Simpson δούλευε ως «βοηθός σύνταξης». Στην πραγματικότητα 
έκανε πολύ περισσότερα προσπαθώντας να μετασχηματίσει τις δι
κές μου διακριτικές απόπειρες στην αμερικάνικη κοινωνιολογική 
γλώσσα. Η διεργασία αυτή επιτεύχθηκε κατά τρόπο που ήταν εκ
πληκτικός και διδακτικός για μένα. Σαν το παιδί που έχει καεί και 
τρέμει τη φωτιά, είχα γίνει υπερβολικά επιφυλακτικός και δεν τολ
μούσα σχεδόν καθόλου να διαμορφώσω τις ιδέες μου όσο ανυπό
κριτα και εμφατικά ήταν αναγκαίο, ώστε να τις κάνω να ξεχωρί
ζουν. Φαίνεται όμως ότι τέτοια επιφυλακτικότητα δεν είναι κατάλ
ληλη για μια φιλοσοφία τόσο άσχετη με τη μέθοδο της δοκιμής και 
του σφάλματος, όσο είναι η δική μου. Ο Simpson, λοιπόν, όχι μόνο 
με ενθάρρυνε να γράφω όσο το δυνατόν πιο ριζοσπαστικά και 
ασυμβίβαστα αλλά έβαλε όλα του τα δυνατά για να το πετύχει.

Στη Μουσική Μελέτη της Ραδιοφωνικής Έρευνας του Πρίνστον 
από το 1938-1940 ολοκλήρωσα τέσσερις πραγματείες στις οποίες 
συνεργάστηκε ο Simpson- χωρίς αυτόν πιθανόν δεν θα υπήρχαν. Η 
πρώτη είχε τον τίτλο «Μια Κοινωνική Κριτική της Ραδιοφωνικής
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Μουσικής». Δημοσιεύτηκε στο Kenyon Review την άνοιξη τ j  
1945. Ή ταν μια διάλεξη που παρουσίασα το 1940 στους συνάδελ
φους μου στη Ραδιοφωνική Έρευνα και η οποία ανέπτυσσε τις 
βασικές απόψεις της δουλειάς μου -λίγο επεξεργασμένες ίσως αλ
λά με σαφήνεια. Τρεις συγκεκριμένες μελέτες εφάρμοσαν αυτές τις 
αντιλήψεις στα δεδομένα. Η μια, «Για τη Λαϊκή Μουσική», δημο
σιευμένη στον τόμο για τις επικοινωνίες των Studies in Philosophy 
and Social Science, εξέθετε ένα είδος κοινωνικής φαινομενολογίας 
των μελωδιών των χιτς, ειδικά τη θεωρία της τυποποίησης και του 
ψευδο-ατομικισμού και τη συνεπαγόμενη αυστηρή διάκριση μετα
ξύ σοβαρής και ελαφρός μουσικής. Ίσως δεν θα ήταν τελείως α 
διάφορο αν δείξω ότι η ανακάλυψη του φαινομένου του ψευδο- 
ατομικισμού προανάγγειλε την έννοια της προσωποποίησης που 
έπαιξε αργότερα σημαντικό ρόλο στην Αυταρχική Προσωπικότητα 
και μάλιστα απέκτησε κάποια σημασία για  την πολιτική κοινωνιο- 
λογία γενικά. Ύστερα έγινε η μελέτη της Ώ ρας Μουσικής Από
λαυσης στο NBC (Music Appreciation Hour), της οποί ας το εκτενές 
αγγλικό κείμενο έμεινε δυστυχώς αδημοσίευτο εκείνη την περίοδο, 
και σήμερα βέβαια θα ήταν από πολλές απόψεις παρωχημένο για 
να έχει κάποια επίδραση στην Αμερική. Αυτό που θεωρούσα ου
σιώδες το παρέμβαλα στα γερμανικά στο κεφάλαιο «Die gewiirdi- 
gte Musik» του Der Getreue Korrepetitor, με την ευγενική άδεια του 
Lazarsfeld. Αναφερόταν στην κριτική ανάλυση περιεχομένου, δεί
χνοντας απλά και αυστηρά ότι η «Damrosch Hour», η οποία έχαιρε 
μεγάλης εκτίμησης και ακουγόταν ευρέως ως μη εμπορική συμβολή 
στην προαγωγή της μουσικής κουλτούρας, διέδιδε ψευδή δεδομένα 
για τη μουσική καθώς και μια απατηλή και μη αληθή αντίληψη γ ι’ 
αυτή. Αναζητήθηκαν οι κοινωνικές βάσεις μιας τέτοιας ανακρί
βειας σε συνδυασμό με τις απόψεις εκείνων που ήταν υπεύθυνοι γ ι’ 
αυτήν την «ώρα απόλαυσης». Τέλος, το κείμενο της «Ραδιοφωνι
κής Συμφωνίας» ολοκληρώθηκε και τυπώθηκε στον τόμο Radio Re
search 1941. Η θέση ήταν ότι η σοβαρή συμφωνική μουσική, όπως 
μεταδίδεται από το ραδιόφωνο, δεν είναι ό,τι φαίνεται, και συνε
πώς ο ισχυρισμός της βιομηχανίας του ραδιοφώνου ότι φέρνει τη 
σοβαρή μουσική στο λαό είναι πλαστός. Αυτό το δοκίμιο συνάντη
σε αμέσως ισχυρή αντίδραση. Έτσι, ο πολύ γνωστός μουσικοκριτι- 
κός Β.Η. Haggin το πολέμησε και το χαρακτήρισε σαν το είδος της 
ανοησίας που αγαπούν τα ιδρύματα -μ ια  κατηγορία που σίγουρα 
δεν ισχύει στην περίπτωσή μου. Ενσωμάτωσα τα κύρια σημεία
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αυτής της εργασίας επίσης στο Getreuen Korrepetitor, στο τελευ
ταίο του κεφάλαιο «LJber die musikalische Verwendung des Ra
dios». Σίγουρα μια από τις ιδέες είναι πια  απαρχαιωμένη: η θέση 
μου ότι η ραδιοφωνική συμφωνία δεν είναι καθόλου συμφωνία, 
θέση που προήλθε από τις τεχνολογικά παραγόμενες μεταβολές 
στον ήχο, την κυρίαρχη παραμόρφωση στο ραδιόφωνο εκείνη την 
εποχή, πράγμα που έχει υπερνικηθεί με τις τεχνικές της υψηλής 
πιστότητας και των στερεοφωνικών. Παρ’ όλ’ αυτά πιστεύω ότι 
αυτό δεν επηρεάζει ούτε τη θεωρία της «εξατομικευμένης ακρόα
σης» ούτε την παράξενη «εικόνα» της μουσικής στο ραδιόφωνο, 
που έχουν επιζήσει της πραγματικής παραμόρφωσης του ήχου.

Σε αντίθεση με όσα η Μουσική Μελέτη θα έπρεπε να έχει κατορ
θώσει έστω σε γενικές γραμμές, αυτές οι τέσσερις εργασίες ήταν 
αποσπασματικές ή, με αμερικάνικους όρους, αποτέλεσμα μιας 
«πράξης σωτηρίας». Δεν πέτυχα να παρουσιάσω μια συστηματικά 
επεξεργασμένη κοινωνιολογία και κοινωνική ψυχολογία της ρα
διοφωνικής μουσικής. Σε ποιο βαθμό το μεταγενέστερο γερμανικό 
βιβλίο Einleitung in die Musiksoziologie ικανοποιεί μια τέτοια ανά
γκη, αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Δίνονταν παραδείγματα και όχι το 
σχέδιο του όλου το οποίο αισθανόμουν πως είχα κληθεί να παρά
γω. Αυτή η αδυναμία μπορεί να προήλθε ουσιαστικά από το γεγο
νός ότι η μετάθεσή μου στην έρευνα του ακροατηρίου ήταν αποτυ
χημένη. Τέτοια έρευνα θα ήταν απολύτως απαραίτητη, έστω μόνο 
για το ραφινάρισμα και την επανεξέταση των προτάσεων μου. Το 
ερώτημα αν και σε ποιο βαθμό οι κοινωνικές επιπτώσεις που πα- 
ρατηρήθηκαν στην ανάλυση περιεχομένου της μουσικής κατανοού- 
νται από τους ίδιους τους ακροατές και πώς αντιδρούν σ’ αυτές 
είναι ένα ανοιχτό ερώτημα που μπορεί να απαντηθεί μόνο εμπειρι
κά. Θα ήταν αφελές να θεωρήσω δεδομένη μια ταυτότητα μεταξύ 
των κοινωνικών επιπτώσεων που μπορούμε να διακρίνουμε στα 
ερεθίσματα και εκείνων που ενσωματώνονται στις «απαντήσεις». 
Σίγουρα δεν θα ήταν λιγότερο αφελές να θεωρήσω τα δύο πράγμα
τα τελείως άσχετα μεταξύ τους λόγω της απουσίας αδιαμφισβήτη
της έρευνας στις αντιδράσεις. Αν πράγματι, όπως είχε συναχθεί 
στη μελέτη «Για τη Λαϊκή Μουσική», τα πρότυπα και οι κανόνες 
της βιομηχανίας λαϊκής μουσικής είναι τα παγιωμένα αποτελέσμα
τα των προτιμήσεων του κοινού σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι 
ακόμη πλήρως προτυποποιημένη και τεχνολογικά οργανωμένη, 
μπορεί κανείς ακόμη να συμπεράνει ότι οι επιπτώσεις των αντικει
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μενικών περιεχομένων δεν αποκλίνουν τελείως από τη συνειδητή 
και ασυνείδητη αντίληψη εκείνων στους οποίους απευθύνονται 
-αλλιώς το λαϊκό δύσκολα θα ήταν δημοφιλές. Υπάρχουν όρια στη 
χειραγώγηση. Από την άλλη μεριά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το 
ρηχό και επιφανειακό υλικό το οποίο από την αρχή υποτίθεται πως 
πρέπει να θεωρηθεί μορφή ψυχαγωγίας αφήνει να προβλεφθούν 
σχετικά ρηχές και επιπόλαιες αντιδράσεις. Η ιδεολογία που προ
βάλλεται από τη βιομηχανία της μουσικής δεν χρειάζεται να είναι 
κατ’ ανάγκην η ίδια με την ιδεολογία του ακροατηρίου. Για ν’ 
αναφέρω μια αναλογία, ο λαϊκός τύπος σε πολλές χώρες, συμπερι
λαμβανομένων της Αμερικής και της Αγγλίας, προπαγανδίζει συ
χνά ακραίες δεξιές απόψεις χωρίς μεγάλες συνέπειες μέχρι σήμερα 
στη διαμόρφωση της λαϊκής βούλησης σ’ αυτές τις χώρες. Μπορώ 
να συνοψίσω τη δική μου θέση όσον αφορά την αντιδικία μεταξύ 
εμπειρικής και θεωρητικής κοινωνιολογίας, η οποία τόσο συχνά 
παρανοείται, ειδικά στην Ευρώπη, λέγοντας ότι οι εμπειρικές έ
ρευνες είναι όχι μόνο νόμιμες αλλά και αναγκαίες, ακόμη και στο 
χώρο των πολιτισμικών φαινομένων. Δεν πρέπει όμως κανείς να 
αποδώσει σ’ αυτές τις έρευνες αυτονομία ή να θεωρήσει ότι απα
ντούν καθολικά. Πάνω απ’ όλα πρέπει οι ίδιες να καταλήγουν σε 
θεωρητική γνώση. Η  θεωρία δεν είναι απλό όχημα που γίνεται 
περιττό μόλις αποκτήσουμε τα  δεδομένα.

Μπορεί να σημειωθεί ότι τα  τέσσερα άρθρα για τη μουσική από 
την Έρευνα του Πρίνστον, μαζί με το γερμανικό άρθρο για  τη 
μουσική ως φετίχ, περιείχαν επίσης θέματα από τη Philosophic der 
neuen Musik, η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι το 1948. Οι 
απόψεις που έφθασα να έχω στα αμερικάνικα δοκίμια για την 
αναπαραγωγή και την κατανάλωση της μουσικής επρόκειτο να ε
φαρμοστούν στην ίδια τη σφαίρα της παραγωγής.

Η δουλειά για  τη Μουσική Μελέτη με κανέναν τρόπο δεν ήταν 
περιορισμένη σε ό,τι εμφανιζόταν κάτω από το όνομά μου. Υπήρ
χαν άλλες δύο έρευνες -η  μια, αυστηρά εμπειρική -ο ι οποίες θα 
μπορούσαν τουλάχιστον να θεωρηθούν ότι προκλήθηκαν από τη 
δουλειά μου, χωρίς να τις διευθύνω -δεν είχα την επιμέλεια έκδο
σης του Radio Research 1941. Ο Edward Suchman στην «Πρόσκλη
ση σε Μουσική» έκανε τη μόνη απόπειρα μέχρι σήμερα να ελέγξει 
μια θέση της «Ραδιοφωνικής Συμφωνίας» για  τις αντιδράσεις των 
ακροατών. Έ δειξε τη διαφορά στη δυνατότητα για  μουσική από
λαυση μεταξύ ανθρώπων εξοικειωμένων με τη ζωντανή σοβαρή
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μουσική και όσων είχαν μυηθεί μόνο από το ραδιόφωνο. Η φύση 
του προβλήματος είχε σχέση με το δικό μου κατά το ότι το δικό μου 
αφορούσε επίσης τη διαφορά μεταξύ ζωντανής εμπειρίας και της 
«πραγμοποιημένης» εμπειρίας που έχει κανείς από μηχανικά μέσα 
αναπαραγωγής. Η θέση μου μπορεί να έχει επιβεβαιωθεί από την 
έρευνα του Suchman. Το γούστο των ανθρώπων που είχαν ακούσει 
ζωντανή σοβαρή μουσική ήταν ανώτερο από το γούστο όσων γνω
ρίστηκαν με τη σοβαρή μουσική μόνο μέσω του σταθμού WQXR 
της Νέας Υόρκης που ειδικευόταν σ’ αυτή. Σίγουρα παραμένει 
ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσον αυτή η διαφορά μπορούσε πραγ
ματικά ν’ αποδοθεί πλήρως στους τρόπους απόκτησης της μουσι
κής εμπειρίας, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί στη θεωρία μου και 
ίσως σιωπηρά στα συμπεράσματα του Suchman, ή κατά πόσον, 
όπως τώρα μου φαίνεται πιθανόν, υπεισήλθε ένας τρίτος παράγο
ντας: ότι εκείνοι που γενικά πηγαίνουν σε κονσέρτα ανήκουν ήδη 
σε μια παράδοση που τους εξοικειώνει περισσότερο από τους φί
λους του ραδιοφώνου με τη σοβαρή μουσική και μάλιστα έχουν ένα 
πιο ειδικό ενδιαφέρον για  τη σοβαρή μουσική από όσους περιορί
ζονται σε ακρόαση από το ραδιόφωνο. Επιπλέον, η απροθυμία 
μου να πραγματευτώ το πρόβλημα της πραγμοποίησης της συνεί
δησης με μεθόδους ήδη πραγμοποιημένες έγινε, σ’ αυτή τη μελέτη 
με την οποία είναι ευνόητο ότι είμαι ικανοποιημένος, αρκετά συ
γκεκριμένη. Χρησιμοποιώντας τη γνωστή τεχνική της κλίμακας Th- 
urstone, μια ομάδα ειδικών αποφάσισε για την ποιότητα των συν
θετών οι οποίοι επρόκειτο να χρησιμεύσουν στη διάκριση των προ
τύπων όσων είχαν εξοικειωθεί με τη μουσική μέσω ζωντανών πα
ραστάσεων και μέσω ραδιοφώνου. Αυτοί οι ειδικοί είχαν κατά 
μεγάλο μέρος επιλεγεί λόγω της εξέχουσας θέσης και της αυθεντίας 
τους στον μουσικό κόσμο. Σε σχέση μ’ αυτό γεννήθηκε το ερώτημα 
αν αυτοί οι ειδικοί δεν είχαν οι ίδιοι αποτυπωμένες επάνω τους τις 
ίδιες συμβατικές έννοιες που περιλαμβάνονται στην πραγμοποιη- 
μένη συνείδηση που συνιστούσε πραγματικά το αντικείμενο των 
ερευνών μας. Η υψηλή θέση του Τσαϊκόφσκι στην κλίμακα μου 
φαινόταν ότι δικαίωνε τέτοιους φόβους.

Η μελέτη του Malcolm McDougald για τη «Βιομηχανία Λαϊκής 
Μουσικής» στο Radio Research 1941 βοήθησε να δειχτεί η θεωρία 
της δυνατότητας χειραγώγησης του μουσικού γούστου. Βοήθησε 
να κατανοηθεί το πόσο εξαρτημένο είναι το φαινομενικά αυθόρμη
το διότι περιέγραφε λεπτομερώς πώς κατασκευάζονται τα χιτς. Με

27



τις μεθόδους της δημοσιότητας «υψηλής πίεσης» καλλιεργήθηκαν 
ο ι πιο σημαντικές διέξοδοι -ο ι μπάντες- για την εκλαΐκευση των 
τραγουδιών χιτς αφού ορισμένα τραγούδια παίζονταν τόσο συχνά, 
ειδικά στο ραδιόφωνο, ώστε είχαν την ευκαιρία να τα «πιάνουν» οι 
μάζες λόγω της καθαρής δύναμης της ακατάπαυστης επανάληψης. 
Ο McDougald λοιπόν είχε την ικανότητα να κάνει την πρώτη εμπε
ριστατωμένη επίδειξη τέτοιων μηχανισμών στον μουσικό κόσμο. 
Ό μω ς ακόμη κι εδώ δεν αισθανόμουν άνετα, θ α  έλεγα ότι τα 
γεγονότα στα οποία επέμεινε ανήκουν σε περίοδο προγενέστερη 
από την περίοδο της συγκεντρωτικής ραδιοφωνικής τεχνολογίας 
και των μεγάλων ολιγοπωλίων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σ ’ 
αυτή τη μελέτη η χειραγώγηση του λαϊκού γούστου φαίνεται ακόμη 
να είναι ουσιαστικά το έργο «μεσαζόντων» με εξαιρετικά υπερβάλ- 
λοντα ζήλο, αν όχι αποτέλεσμα δωροδοκιών και διαφθοράς. Στην 
πραγματικότητα όμως το αντικειμενικό σύστημα και, σε σημαντικό 
βαθμό, οι νέες τεχνολογικές συνθήκες έχουν εδώ και πολύν καιρό 
αναλάβει τη δουλειά. Ως προς αυτό το σημείο, η έρευνα του 
McDougald πρέπει να επαναληφθεί σήμερα, για να ερευνήσει μέσα 
στους αντικειμενικούς μηχανισμούς εκλαίκευσης του λαϊκού και 
όχι στις μηχανορραφίες και τις ίντριγκες των φλύαρων τύπων των 
οποίων τη «φλυαρία» περιέγραψε τόσο ζωντανά ο McDougald. 
Στο φως της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας ξεχωρίζει εύ
κολα σαν συντηρητική, άρα, όπως αναμένεται, ελκυστική.

Το 1941 η δουλειά μου στη Ραδιοφωνική Έρευνα του Πρίνστον, 
από την οποία σχηματίστηκε το Γραφείο Εφαρμοσμένης Κοινωνι
κής Έρευνας, τελείωσε και μετακομίσαμε στην Καλιφόρνια όπου 
είχε ήδη πάει ο Horkheimer. Οι δυο μας περάσαμε τα επόμενα 
χρόνια, σχεδόν εξ ολοκλήρου, στο Λος Ά ντζελες δουλεύοντας μα
ζί για την Dialektik der Aufklarung. Το βιβλίο ολοκληρώθηκε το 
1944 και οι τελευταίες προσθήκες έγιναν το 1945. Η επαφή μου με 
την αμερικάνικη έρευνα διακόπηκε έως το φθινόπωρο του 1944, 
οπότε και την αποκατέστησα. Ό ταν ήμασταν ακόμη στη Νέα Υόρ- 
κη ο Horkheimer, υπό την επίδραση όσων φρικιαστικών συνέβαι- 
ναν στην Ευρώπη, ξεκίνησε έρευνες για  το πρόβλημα του αντιση
μιτισμού. Μ αζί με άλλα μέλη του Ινστιτούτου μας περιγράψαμε 
και δημοσιεύσαμε το σχέδιο ενός ερευνητικού προγράμματος στο 
οποίο επιστρέφαμε συχνά. Περιείχε μεταξύ άλλων μια τυπολογία 
των αντισημιτών η οποία εμφανιζόταν, σημαντικά τροποποιημένη, 
και σε κατοπινές μελέτες. Ό πω ς ακριβώς η Μουσική Μελέτη της
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Ραδιοφωνικής Έρευνας του Πρίνστον προϋπέθετε ως προς το 
θεωρητικό μέρος το άρθρο « Ober den Fetischcharakter in der Musik 
und die Regression des Horens», γραμμένο στα γερμανικά, έτσι και 
το κεφάλαιο «Elemente des Antisemitismus» στην Dialektik der Α- 
nfklarung(AiakexTixr\ του Διαφωτισμού), για  το οποίο συνεργα
στήκαμε ο Horkheimer κι εγώ με την αυστηρότερη έννοια της λέξης 
(κυριολεκτικά υπαγορεύαμε μαζί), προϊδέασε για τις μετέπειτα έ
ρευνες μου με την Ό μαδα Μελέτης της Κοινής Γνώμης του Μπέρ- 
κλεϊ, που δημοσιεύτηκαν στην Αυταρχική Προσωπικότητα. Η ανα
φορά στην Dialektik der Aufklarung, η οποία δεν έχει ακόμη μετα
φραστεί στα αγγλικά, δεν μου φαίνεται περιττή, γιατί αυτό το 
βιβλίο ξεκαθαρίζει αμέσως μια παρανόηση που συνόδευε από την 
αρχή την Αυταρχική Προσωπικότητα και η οποία σε κάποιο βαθμό 
προκλήθηκε εξαιτίας της έμφασης που δίνεται -συγκεκριμένα στο 
ότι οι συγγραφείς προσπάθησαν να εξηγήσουν τον αντισημιτισμό 
και, πέρα απ’ αυτό, το φασισμό γενικά σε καθαρά υποκειμενική 
βάση, αποδεχόμενοι έτσι το λάθος ότι αυτό το πολιτικοοικονομικό 
φαινόμενο είναι κυρίως ψυχολογικό. Ό σα επεσήμανα σε σχέση με 
τη σύλληψη της Μουσικής Μελέτης της Έρευνας του Πρίνστον 
αρκούν να δείξουν πόσο λίγο σχέδιαζα κάτι τέτοιο. To «Elemente 
des Antisemitismus» τοποθετούσε θεωρητικά τις φυλετικές προκα
ταλήψεις στο πλαίσιο μιας αντικειμενικά προσανατολισμένης, κρι
τικής θεωρίας της κοινωνίας. Σίγουρα, σε αντίθεση με κάποια οι
κονομική ορθοδοξία, δεν αντισταθήκαμε πεισματικά στην ψυχολο
γία, αλλά της δώσαμε την κατάλληλη θέση στο σχήμα μας ως εξη
γητικού παράγοντα. Π αρ’ όλα αυτά, ποτέ δεν αμφισβητήσαμε την 
προτεραιότητα των αντικειμενικών παραγόντων σε σχέση με τους 
ψυχολογικούς. Εμμείναμε σε ό,τι πιστεύω πως είναι εύλογη σκέψη 
-ότι στη σύγχρονη κοινωνία οι αντικειμενικοί θεσμοί και οι τάσεις 
ανάπτυξης έχουν επιτύχει τέτοια κυριαρχία στα άτομα ώστε τα 
άτομα, σε όλο και αυξανόμενους αριθμούς, γίνονται απλοί φορείς 
των τάσεων που αναπτύσσονται πάνω από τα κεφάλια τους. Ό λο 
και λιγότερα πράγματα εξαρτώνται από τη δική τους συνειδητή ή 
ασυνείδητη ύπαρξη, την εσωτερική τους ζωή. Στο μεταξύ η ψυχο
λογική όπως και η κοινωνικοψυχολογική ερμηνεία των κοινωνικών 
φαινομένων έχει μετατραπεί με πολλούς τρόπους σε ιδεολογικό 
καμουφλάζ: όσο περισσότερο οι άνθρωποι εξαρτώνται από ολό
κληρο το σύστημα τόσο λιγότερα μπορούν να κάνουν, και άρα όλο 
και περισσότερο οδηγούνται εκούσια ή ακούσια να πιστεύουν ότι
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τα πάντα εξαρτώνται απ’ αυτούς. «Ο άνθρωπος είναι η ιδεολογία 
της απανθρωποίησης.» Ά ρα  τα κοινωνικοψυχολογικά ερωτήματα 
που έχουν διατυπωθεί σε σχέση με τη φροϊδική θεωρία, κυρίως όσα 
αφορούν την ψυχολογία του βάθους και τη χαρακτηρολογία, δεν 
είναι με κανέναν τρόπο ασήμαντα. Ή δη από τη μακρά εισαγωγή 
στον τόμο του 1935 του Institut fiir Sozialforschung, Autoritat und 
Familie, o  Horkheimer μίλησε για το «τσιμέντο» που κρατάει την 
κοινωνία σε συνοχή και ανέπτυξε τη θέση ότι, αν λάβουμε υπόψη 
τη διαφορά ανάμεσα σε όσα η κοινωνία υπόσχεται στα μέλη της και 
σε όσα στην πραγματικότητα τους δίνει, ο μηχανισμός δεν θα μπο
ρούσε καλά καλά να λειτουργήσει εκτός αν ξανάφτιαχνε τους αν
θρώπους εσωτερικά έτσι ώστε να συμβιβάζονται μαζί του. Μόλις 
η εποχή της αστικής τάξης, με την αυξανόμενη ανάγκη για δωρεάν 
εργασία, παρήγαγε ανθρώπους που ανταποκρίνονταν στις απαιτή
σεις των νέων μεθόδων παραγωγής, αυτοί οι άνθρωποι, γεννημέ
νοι, ας πούμε, από το κοινωνικοοικονομικό σύστημα, αποτέλεσαν 
αργότερα τον πρόσθετο παράγοντα που εξασφάλισε τη συνέχεια 
των ίδιων των συνθηκών που είχαν διαμορφώσει τον εσωτερικό 
άνθρωπο κατ’ εικόνα και ομοίωσή τους. Η κοινωνική ψυχολογία, 
όπως την ξέραμε ώς τώρα, ασχολούνταν με την εξάρτηση του υπο
κειμενικού από το αντικειμενικό κοινωνικό σύστημα, χωρίς το ο
ποίο το υποκείμενο δεν θα μπορούσε να εκτελέσει την αποστολή 
του. Σ ’ αυτές τις θεωρίες εκδηλώθηκε μια ορισμένη συγγένεια ανά
μεσα στις απόψεις μας και στις υποκειμενικά προσανατολισμένες 
μεθόδους έρευνας, η οποία λειτουργεί διορθωτικά στην αυστηρό
τητα της αφηρημένης σκέψης και, με την επίκληση της υπεροχής 
του συστήματος, υποκαθιστά τις θέσεις για τη συγκεκριμένη σχέση 
μεταξύ του συστήματος και των συστατικών του. Από την άλλη 
μεριά, ο ι υποκειμενικά προσανατολισμένες αναλύσεις έχουν αξία 
μόνο στην αντικειμενική θεωρία. Αυτό τονίζεται επανειλημμένα 
στην Α υταρχική Προσωπικότητα. Ίσως το ότι δόθηκε η ερμηνεία 
πως το βιβλίο χρησιμοποιεί την κοινωνική ψυχολογία σαν φιλοσο
φική λίθο, επειδή εστιαζόταν στις υποκειμενικές παρορμήσεις, να 
οφέίλεται στο πνευματικό κλίμα. Το βιβλίο προσπαθούσε απλώς, 
σύμφωνα με μια διατύπωση του Freud, να προσθέσει κάτι νέο και 
συμπληρωματικό σε ό,τι ήταν ήδη γνωστό. Ευχαρίστως δράττομαι 
της ευκαιρίας να κάνω αυτό το σημείο απολύτως σαφές.

Ο Horkheimer είχε έρθει σε επαφή με μια ομάδα ερευνητών στο 
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, κυρίως με τους
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Nevitt Sanford, Else Frenkel-Brunswik (έχει πια  πεθάνει) και τον 
Daniel Levinson. Νομίζω ότι το πρώτο σημείο επαφής ήταν μια 
μελέτη του φαινομένου του πεσιμισμού, που είχε αρχίσει ο Sanford 
και εμφανίστηκε μετά πολύ τροποποιημένη στις ευρύτατες έρευνες 
όπου δείχτηκε ότι η καταστρεπτική παρόρμηση ήταν μια από τις 
πιο καθοριστικές διαστάσεις του αυταρχικού χαρακτήρα όμως, όχι 
πια με την έννοια ενός «ασυγκάλυπτου» πεσιμισμού αλλά συχνά 
σαν οργάνωση της αντίδρασης απέναντι του. Το 1945 ο Horkhei
mer ανέλαβε τον Ερευνητικό Τομέα της Αμερικανικής Εβραϊκής 
Επιτροπής στη Νέα Υόρκη και ως εκ τούτου έκανε δυνατή τη συνέ
νωση των επιστημονικών πόρων της ομάδας του Μπέρκλεϊ και του 
δικού μας Ινστιτούτου, πράγμα που μας επέτρεψε για  αρκετά χρό
νια να διεξάγουμε εκτεταμένες έρευνες σχετικά με τους κοινούς 
θεωρητικούς στοχασμούς μας. Ο Horkheimer δεν είναι μόνο υπεύ
θυνος για τον συνολικό προγραμματισμό των συνεργασιών οι ο
ποίες συγκεντρώθηκαν στη σειρά των Μελετών της Προκατάληψης 
που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Harper, αλλά, χωρίς αυτόν, 
το συγκεκριμένο περιεχόμενο της Αυταρχικής Προσωπικότητας εί
ναι επίσης αδιανόητο. Επειδή οι φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές 
σκέψεις και των δυο μας ήταν από καιρό τόσο συνυφασμένες, μας 
είναι αδύνατον να πούμε τι προήλθε από τον ένα και τι από τον 
άλλο. Ο Sanford και εγώ διευθύναμε τη Μελέτη του Μπέρκλεϊ, ενώ 
η κ. Brunswik και ο Daniel Levinson ήταν οι κύριοι συνεργάτες 
μας. Από την αρχή όμως τα πάντα γίνονταν με τέλεια «ομαδική 
δουλειά» χωρίς ιεραρχικούς περιορισμούς. Το γεγονός ότι ο τίτλος 
Αυταρχική Προσωπικότητα  αναγνωρίζει εξίσου τη συνεισφορά ό
λων μας εκφράζει πλήρως την πραγματική κατάσταση πραγμάτων. 
Αυτό το είδος δημοκρατικής συνεργασίας, το οποίο δεν βαλτώνει 
σε τυπικές πολιτικές διαδικασίες και εκτείνεται σ’ όλες τις λεπτομέ
ρειες σχεδιασμού και εκτέλεσης, είναι όχι μόνο εξαιρετικά ευχάρι
στο αλλά και το πιο γόνιμο πράγμα που γνώρισα στην Αμερική, σε 
αντίθεση με την ακαδημαϊκή παράδοση της Ευρώπης. Οι τελευ
ταίες προσπάθειες εκδημοκρατισμού της εσωτερικής ζωής του γερ
μανικού Πανεπιστημίου μού είναι οικείες από την εμπειρία μου 
στην Αμερική, και θεωρώ ειλικρινά ότι, δουλεύοντας όσο σκληρά 
μπορώ για έναν παρόμοιο εκδημοκρατισμό στη Γερμανία, συνεχί
ζω μια παράδοση στην οποία ανήκα στην Αμερική. Στο Μπέρκλεϊ 
δεν είχαμε προστριβές ούτε αντίδραση ούτε αντιζηλία ανάμεσα 
στους επιστήμονες. Θυσιάζοντας πολύ χρόνο, ο Dr. Sanford επιμε-
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λήθηκε ως προς το ύφος όλα τα κεφάλαια που έγραψα με τον 
καλύτερο και σχολαστικότερο τρόπο. Φυσικά, ο λόγος γι’ αυτή την 
εύκολη συνεργασία δεν ήταν μόνο η αμερικάνικη ατμόσφαιρα της 
«ομαδικής δουλειάς» αλλά και ένας αντικειμενικός παράγοντας-ο 
κοινός φροϊδικός θεωρητικός μας προσανατολισμός. Είχαμε συμ
φωνήσει και οι τέσσερις να μην αντιμετωπίζουμε δογματικά τον 
Freud ούτε να τον εκμηδενίσουμε όπως έκαναν οι αναθεωρητές της 
ψυχανάλυσης. Το ότι το ενδιαφέρον μας ήταν κοινωνιολογικό α- 
ποτελεί ένδειξη μιας κάποιας απόκλισης απ’ αυτόν. Ο συνυπολογι- 
σμός αντικειμενικών παραγόντων, κυρίως του πολιτισμικού περι
βάλλοντος, δεν συμβιβαζόταν τελείως με τη φροϊδική αντίληψη της 
κοινωνιολογίας ως εφαρμοσμένης απλώς ψυχολογίας. Υπήρχε επί
σης μια συγκεκριμένη διαφορά με τον Freud στο ότι για  μας η 
ποσοτικοποίηση ήταν desideratum, ενώ γι’ αυτόν η ουσία της έρευ
νας συνίσταται σε ποιοτικές έρευνες, «μελέτες περιπτώσεων». 
Παρ’ όλ’ αυτά, πήραμε παντού σοβαρά υπόψη τον ποιοτικό παρά
γοντα. Οι κατηγορίες που αποτελούσαν τη βάση των ποσοτικών 
ερευνών ήταν οι ίδιες ποιοτικού χαρακτήρα και είχαν προέλθει 
από μια αναλυτική χαρακτηρολογία. Επιπλέον, σκοπεύαμε από 
την αρχή ν ’ αντισταθμίσουμε τον κίνδυνο του μηχανιστικού στοι
χείου σε ποσοτικές έρευνες με συμπληρωματικές ποιοτικές μελέτες 
περιπτώσεων. Επιδιώξαμε να υπερπηδήσουμε το αδιέξοδο -ότ ι 
δηλαδή οι καθαρά ποσοτικοί προσδιορισμοί σπάνια φτάνουν 
στους γενετικούς μηχανισμούς βάθους ενώ τα ποιοτικά αποτελέ
σματα μπορεί εύκολα να κατηγορηθούν ότι αδυνατούν να οδηγή
σουν σε γενικεύσεις και ως εκ τούτου χάνουν την αντικειμενική 
κοινωνιολογική τους αξία - εφαρμόζοντας μια ολόκληρη σειρά δια
φορετικές τεχνικές, τις οποίες συσχετίζαμε μεταξύ τους μόνο με 
τους όρους των κατηγοριών στις οποίες βασίζονταν. Η κ. Brunwick 
προσπάθησε να ποσοτικοποιήσει τα ευρήματα αυστηρής ποιοτικής 
κλινικής ανάλυσης στην περιοχή που είχε αναλάβει. Η  αντίρρησή 
μου είναι ότι μέσω μιας τέτοιας ποσοτικοποίησης μπορεί κανείς να 
χάσει πάλι τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα της ποιοτικής ανά
λυσης. Λόγω του πρόωρου και τραγικού θανάτου της δεν μπορέ
σαμε ποτέ να συνεχίσουμε αυτή τη διαμάχη. Α π ’ όσο ξέρω, το θέμα 
είναι ακόμη ανοιχτό.

Οι έρευνες της αυταρχικής προσωπικότητας ήταν ευρύτατα διε
σπαρμένες. Ενώ το κέντρο ήταν στο Μπέρκλεϊ, όπου πήγαινα μία 
φορά το δεκαπενθήμερο, οργανώθηκε συγχρόνως στο Λος Ά ντζε
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λες μια ομάδα μελέτης από τον Frederick Pollack, στην οποία συμ
μετείχαν ο κοινωνικός ψυχολόγος C.F. Brown, η ψυχολόγος Carol 
Creedon και αρκετοί άλλοι. Την ίδια περίοδο είχαμε επαφή με τον 
ψυχαναλυτή Dr. Frederick Hacker και τους συνεργάτες του και 
γίνονταν συχνά συζητήσεις σεμιναριακού τύπου μεταξύ των ενδια
φερομένων επιστημόνων στο Λος Άντζελες. Η ιδέα ενός μεγάλου 
έργου το οποίο θα περιλάμβανε τις ατομικές έρευνες άρχισε μόλις 
να διαφαίνεται σχέδον ακούσια. Ο πυρήνας του κοινού επιτεύγμα
τος ήταν η κλίμακα F, η οποία, απ’ όλα τα μέρη της Αυταρχικής 
Προσωπικότητας, φαίνεται ότι είχε τη μεγαλύτερη απήχηση. Αφού 
εφαρμόστηκε και αναθεωρήθηκε αμέτρητες φορές, αποτέλεσε αρ
γότερα (προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες) τη βάση για μια 
κλίμακα η οποία χρησιμοποιήθηκε για να μετρήσει το αυταρχικό 
δυναμικό στη Γερμανία. Για το θέμα αυτό το Institut fur Sozialfor- 
schung, με την επαναλειτουργία του στη Φραγκφούρτη το 1950, 
ελπίζει να δημοσιεύσει μια έκθεση το 1969. Ορισμένα τεστ σε αμε
ρικάνικα περιοδικά, καθώς και κάποιες μη συστηματικές παρατη
ρήσεις αρκετών φίλων, μας υπέβαλαν την ιδέα ότι, χωρίς να ρω
τάει κανείς ρητά για τον αντισημιτισμό και άλλες φασιστικές αντι
λήψεις, μπορεί έμμεσα να προσδιορίσει τέτοιες τάσεις, αποδει- 
κνύοντας την ύπαρξη ορισμένων ακλόνητων απόψεων, για τις ο
ποίες μπορεί κανείς να είναι αρκετά σίγουρος ότι γενικά συνοδεύ
ουν αυτές τις συγκεκριμένες αντιλήψεις και συναποτελούν μία χα- 
ρακτηρολογική ενότητα. Δημιουργήσαμε λοιπόν την κλίμακα F στο 
Μπέρκλεϊ με πνεύμα ελευθερίας της ανακάλυψης, πράγμα που α- 
πέκλινε σημαντικά από την αντίληψη μιας σχολαστικής επιστήμης 
που διερευνά προσεκτικά κάθε της βήμα. Η εξήγηση θα μπορούσε 
να είναι αυτό που θα λέγαμε «ψυχαναλυτικό υπόβαθρο», ειδικά η 
εξοικείωση με τη μέθοδο της ελεύθερης συνεργασίας μεταξύ των 
τεσσάρων υπευθύνων για τη μελέτη. Το τονίζω αυτό διότι ένα έργο 
σαν την Αυταρχική Προσωπικότητα, το οποίο, αν και έχει επικρι- 
θεί πολύ, ποτέ δεν κατηγορήθηκε για έλλειψη εξοικείωσης με τα 
αμερικάνικα υλικά και τις αμερικάνικες διαδικασίες, εκδόθηκε κα
τά τρόπο που δεν επιχειρούσε να κρυφτεί πίσω από το συνηθισμέ
νο προσωπείο του θετικισμού στην κοινωνική επιστήμη. Η υπόθε
ση ότι η Α υταρχική Προσωπικότητα  οφείλει σ’ αυτή την ελευθερία 
ό,τι πρωτότυπο, μη συμβατικό, εφευρετικό και θεμελιακό έχει να 
προσφέρει δεν είναι καθόλου ακραία. Η εύθυμη διάθεση την οποία 
θέλω να θεωρώ αναγκαία για κάθε πνευματική παραγωγή δεν έλει
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πε σίγουρα, όταν δημιουργήσαμε την κλίμακα F. Καταναλώσαμε 
ώρες επινοώντας διαστάσεις, μεταβλητές και σύνδρομα, διατυπώ
νοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία των ερωτηματολογίων για τα ο
ποία ήμασταν τόσο περισσότερο περήφανοι όσο λιγότερο πρόδι- 
δαν τη σχέση τους με το κυρίως θέμα, αναμένοντας για θεωρητι
κούς λόγους συσχετίσεις με εθνοκεντρισμό, αντισημιτισμό και α
ντιδραστικές πολιτικοοικονομικές απόψεις. Ύστερα ελέγχαμε αυ
τά τα στοιχεία σε πρότυπα «προ-τεστ» και έτσι πετυχαίναμε τον 
τεχνικά αναγκαίο περιορισμό του ερωτηματολογίου σε τέτοια έ
κταση ώστε να εξακολουθεί να είναι αξιόπιστο, απαλείφοντας τα 
στοιχεία που αποδεικνυόταν ότι είχαν ανεπαρκή «διακριτική δύ
ναμη».

Φυσικά, στην πορεία έπρεπε να νερώσουμε λίγο το κρασί μας. 
Για ένα σωρό λόγους, μεταξύ των οποίων δεν έπαιξαν μικρό ρόλο 
οι εκπαιδευτικοί παράγοντες, έπρεπε συχνά να απορρίπτουμε ε
κείνα ακριβώς τα στοιχεία που οι ίδιοι θεωρούσαμε τα πλέον 
διεισδυτικά και πρωτότυπα, και να προτιμούμε εκείνα που όφει- 
λαν τη μεγαλύτερη διακριτική τους ικανότητα στο ότι βρίσκονταν 
πλησιέστερα στην επιφάνεια της κοινής γνώμης από παράγοντες 
που βασίζονταν στην ψυχολογία του βάθους. Έ τσι ήμασταν υπο
χρεωμένοι να απορρίψουμε τη διάσταση της εχθρότητας των αυ
ταρχικών τύπων προς τη μοντέρνα τέχνη, γιατί αυτή η εχθρότητα 
προϋπέθετε ένα ορισμένο επίπεδο κουλτούρας, συγκεκριμένα να 
έχει έρθει πραγματικά κανείς σε επαφή με τέτοια τέχνη, πράγμα 
που είχε αρνηθεί η μεγάλη πλειοψηφία των υποκειμένων μας. Ενώ 
πιστεύαμε ότι μ’ ένα συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων 
θα μπορούσαμε να υπερπηδήσουμε τον ανταγωνισμό ανάμεσα σ’ 
αυτό που προσφέρεται για γενίκευση και σ’ αυτό που είναι ειδικά 
σχετικό, τελικά αυτό το πρόβλημα εμφανίστηκε. Φαίνεται ότι το 
μειονέκτημα κάθε μορφής εμπειρικής ψυχολογίας είναι ότι πρέπει 
να επιλέγει ανάμεσα στην αξιοπιστία και στην εμβρίθεια των ευρη
μάτων της. Π αρ’ όλα αυτά, μπορούσαμε ακόμη να δουλεύουμε με 
τον τύπο Likert των λειτουργικά καθορισμένων κλιμάκων με τρόπο 
που μας επέτρεπε να σκοτώσουμε μ’ ένα σμπάρο αρκετά τρυγόνια, 
δηλαδή να φτάνουμε συγχρόνως μ’ ένα στοιχείο σε αρκετές δια
στάσεις, οι οποίες στο θεωρητικό σχήμα μας της αυταρχικής προ
σωπικότητας ήταν χαρακτηριστικές των «υψηλών» και των αντίθε- 
τών τους αριθμών, των «χαμηλών». Με δεδομενη την κριτική του 
Gutmann για τις άλλοτε συμβατικές μεθόδους κατασκευής κλιμά
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κων, η ιδέα της δικής μας κλίμακας F ήταν σχεδόν ακατανόητη. 
Μου είναι δύσκολο να αποφύγω την υποψία ότι η αυξανόμενη 
ακρίβεια των μεθόδων στην εμπειρική κοινωνιολογία, όσο άμε
μπτα κι αν είναι τα επιχειρήματα υπέρ τους, περιορίζουν την επι
στημονική παραγωγή.

Έ πρεπε να ετοιμάσουμε την εργασία για δημοσίευση σχετικά 
γρήγορα. Δημοσιεύτηκε περίπου τότε που επέστρεψφστην Ευρώ
πη στο τέλος του 1949, και δεν ήμουν μάρτυς της απήχησής της στις 
Ηνωμένες Πολιτείες τα επόμενα χρόνια. Το γεγονός ότι μας πίεζε ο 
χρόνος είχε ένα παράδοξο αποτέλεσμα. Είναι πολύ γνωστό το αγ
γλικό ανέκδοτο για τον άνδρα που άρχισε ένα γράμμα λέγοντας ότι 
δεν είχε χρόνο να είναι σύντομος. Το ίδιο συνέβη με μας: επειδή 
πολύ απλά δεν μπορούσαμε να κανονίσουμε να κάνουμε μια γενική 
ανασκόπηση της εργασίας, για να συντομεύσουμε το χειρόγραφο, 
το βιβλίο έγινε τόσο ογκώδες και απέραντο όσο είναι τώρα. Παρ’ 
όλα αυτά, το μειονέκτημα αυτό, του οποίου συνείδηση είχαμε όλοι, 
μπορεί ν ’ αντισταθμιστεί σε κάποιο βαθμό από την ποικιλία των 
λίγο ή πολύ ανεξάρτητων μεθόδων και των υλικών που κερδήθηκαν 
απ’ αυτές τις μεθόδους. Αυτό που χάνει το βιβλίο σε ελεγμένη 
αυστηρότητα και ενότητα μπορεί ίσως σε κάποιο βαθμό να είναι 
καλό αφού πολλές συγκεκριμένες ιδέες συγκλίνουν από πολλές 
διευθύνσεις στα ίδια κύρια θέματα, έτσι ώστε ό,τι είναι αναπόδει
κτο με τα πιο αυστηρά κριτήρια να κερδίζει σε πειστικότητα. Αν η 
Αυταρχική Προσωπικότητα  συνεισέφερε κάτι, αυτό δεν πρέπει ν’ 
αναζητηθεί στην απόλυτη εγκυρότητα των θετικών ιδεών και ακό
μη λιγότερο στη στατιστική, αλλά κυρίως στο ότι θέτει τα ζητήματα 
τα οποία γεννήθηκαν από γνήσιο κοινωνιολογικό ενδιαφέρον και 
είχαν σχέση με μια θεωρία η οποία δεν είχε προηγουμένως μετα
φραστεί σε ποσοτικές έρευνες αυτής της μορφής. Το σημαντικό δεν 
είναι αυτό που μετριέται αλλά η ανάπτυξη μεθόδων οι οποίες, 
αφού βελτιωθούν, επιτρέπουν τη μέτρηση σε περιοχές όπου προη
γουμένως αυτό ήταν σχεδόν αδύνατον. Από τότε, σίγουρα χάρη 
και στην επιρροή που άσκησε η Αυταρχική Προσωπικότητα, οι 
άνθρωποι προσπαθούν συχνά να ελέγξουν ψυχαναλυτικά θεωρή
ματα με εμπειρικές μεθόδους.

Ο κύριος στόχος μας δεν ήταν να προσδιορίσουμε τις σύγχρονες 
γνώμες και διαθέσεις και την κατανομή τους. Ενδιαφερόμασταν 
για το φασιστικό δυναμικό. Γι’ αυτόν το λόγο και για  να τον αντι- 
παρέλθουμε, περιλάβαμε στην έρευνα, όσο ήταν δυνατόν, τη γενε
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τική διάσταση στην ανάπτυξη του αυταρχικού χαρακτήρα. Θεω
ρούσαμε όλοι τη δουλειά, παρά το μεγάλο της μέγεθος, πειραματι
κή μελέτη, περισσότερο διερεύνηση των δυνατοτήτων παρά συλλο
γή αδιάσειστων ευρημάτων. Τα αποτελέσματά μας όμως ήταν αρ
κετά σημαντικά και δικαίωσαν τα συμπεράσματά μας: όχι μόνο ως 
προκαταλήψεις αλλά ως απλοί πραγματικοί ισχυρισμοί. Η Else 
Frenkel-Brunswik πρόσεξε ιδιαίτερα αυτό το σημείο στο τμήμα που 
είχε αναλάβει.

Ό π ω ς και σε πολλές άλλες έρευνες αυτής της μορφής, υπήρχε 
μια συγκεκριμένη δυσκολία στη φύση του δείγματος, και δεν την 
υποτιμήσαμε. Ή ταν μια χρόνια ασθένεια της εμπειρικής κοινωνιο- 
λογίας στα αμερικάνικα πανεπιστήμια, και όχι μόνο εκεί: ότι δηλα
δή έπρεπε να αρκούνται στους φοιτητές ως υποκείμενα πολύ πε
ρισσότερο απ’ όσο δικαιολογούν οι κανόνες για  αντιπροσωπευτικό 
δείγμα όλου του πληθυσμού. Αργότερα στη Φραγκφούρτη προ
σπαθήσαμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία σε παρόμοιες έρευ
νες πειραματιζόμενοι με την οργάνωση «επαφών» που προορίζο
νταν ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό, δοκιμαστικών ομάδων (test groups) 
όπου αντιπροσωπεύονταν αναλογικά τα πιο ποικίλα τμήματα του 
πληθυσμού. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να λεχθεί ότι στο Μπέρκλεϊ δεν 
ενδιαφερόμασταν για πραγματικά αντιπροσωπευτικά δείγματα. 
Αντίθετα, το ενδιαφέρον μας στρεφόταν στις ομάδες-κλειδιά: όχι 
τόσο όσο θα ήταν ίσως επιθυμητό στους «καθοδηγητές», που τόσο 
πολύ συζητήθηκαν τα επόμενα χρόνια, όσο σε ομάδες οι οποίες 
υποθέταμε ότι ήταν εξαιρετικά «επιδεκτικές», όπως οι φυλακισμέ
νοι στο San Quentin -ήταν πραγματικά «υψηλότερα» από τον μέσο 
όρο- ή οι τρόφιμοι κάποιας ψυχιατρικής κλινικής. Από τη γνώση 
του παθολογικού, παίρναμε πληροφορίες για το φυσιολογικό.

Μια πιο σοβαρή αντίρρηση που προβλήθηκε, ειδικά από την 
Jahoda και τον Cristie,1 ήταν η αντίρρηση για την ανακύκληση: ότι 
η θεωρία την οποία προϋπέθεταν τα μέσα της έρευνας έπρεπε να 
επιβεβαιωθεί απ’ αυτά τα μέσα. Δεν είναι εδώ ο κατάλληλος χώρος 
για  ν ’ ασχοληθώ μ’ αυτή την αντίρρηση. Μπορεί όμως να ειπωθεί 
τούτο: Ποτέ δεν βλέπαμε τη θεωρία απλώς σαν ένα σύνολο υποθέ
σεων αλλά, κατά μια έννοια, σαν κάτι που στηρίζεται στα δικά του 
πόδια, άρα δεν σκοπεύαμε να αποδείξουμε ή να ανασκευάσουμε τη

1. Richard Christie and Marie Jahoda, eds. Studies in the Scope and M ethod o f  
«The Authoritarian Personality» (Glencoe, 111, 1954).
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θεωρία μέσω των ευρημάτων μας αλλά να αντλήσουμε απ’ αυτήν 
συγκεκριμένα ερωτήματα για έρευνα, τα οποία έπρεπε μετά να 
κριθοΰν με βάση τη δική τους αξία και ν’ αποκαλύψουν ορισμένες 
κυρίαρχες κοινωνικσψυχολογικές δομές. Φυσικά, δεν πρέπει ν’ αρ- 
νηθούμε την κριτική για την κλίμακα F, ότι δηλαδή το να αποδει- 
κνύει κανείς έμμεσα τάσεις οι οποίες δεν μπορούν να προσεγγι
στούν άμεσα λόγω της φοβίας που επιβάλλουν οι λογοκριτικοί 
μηχανισμοί που λειτουργούν, προϋποθέτει ότι πρώτα έχει επιβε
βαιώσει την ύπαρξη τάσεων που υποθέτει ότι τα υποκείμενα δ ι
στάζουν να τις φανερώσουν. Ώ ς  εδώ η κατηγορία της ανακύκλη
σης είναι δικαιολογημένη. Θα έλεγα όμως ότι δεν πρέπει κανείς να 
εμμένει υπερβολικά στην αντίρρησή του στο σημείο αυτό. Αν κά
ποτε, σε περιορισμένο αριθμό «προ-τεστ», δειχτεί η σύνδεση μετα
ξύ του φανερού και του λανθάνοντος, μπορεί κανείς ν’ αναζητήσει 
τη σύνδεση στα κυρίως τεστ σε τελείως διαφορετικούς ανθρώπους 
που δεν ενοχλούνται από ερωτήσεις που γίνονται ανοιχτά. Η μόνη 
πιθανή δυσκολία ήταν ότι, αφού οι άνθρωποι που έκλιναν συνει
δητά προς τον αντισημιτισμό και το φασισμό δίσταζαν να εκφρά- 
σουν τη γνώμη τους το 1944 και 1945, η αρχική συσχέτιση των δύο 
τύπων ερωτήσεων θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε υπερβολικά 
αισιόδοξα αποτελέσματα και υπερεκτίμηση του δυναμικού των 
«χαμηλών». Παρ’ όλ’ αυτά η κριτική που μας έγινε στρεφόταν προς 
την αντίθετη κατεύθυνση· κατηγορηθήκαμε ότι χρησιμοποιήσαμε 
τεχνικές που προδιέθεταν ευνοϊκά προς τα «υψηλά». Αυτά τα με
θοδολογικά προβλήματα, τα οποία είναι όλα δομημένα στο μοντέ
λο υπόθεση-απόδειξη-συμπέρασμα, βοήθησαν αργότερα να διευ
κρινιστεί η φιλοσοφική κριτική της επιστημονικής έννοιας του α- 
πολύτως Πρωταρχικού που χρησιμοποίησα στα βιβλία μου για τη 
θεωρία της γνώσης (Metakritik der Erkenntnis theorie, 1956).

Ό πω ς και στην περίπτωση της Ραδιοφωνικής Έρευνας, από την 
Ανταρχική Προσωπικότητα  αποκρυσταλλώθηκαν και άλλες έρευ
νες: για παράδειγμα, η «Μελέτη για το Παιδί», την οποία προετοι
μάσαμε εγώ και η κ. Brunswik, η οποία ανέλαβε και να την εκτελέ- 
σει. Δυστυχώς, αυτή η μελέτη έμεινε ημιτελής· έχουν δημοσιευτεί 
μόνο μερικού χαρακτήρα αποτελέσματα. Είναι αναπόφευκτη μια 
κάποια θνησιμότητα μεμονωμένων μελετών σε μεγάλης κλίμακας 
ερευνητικά προγράμματα. Σήμερα, μια και η κοινωνική επιστήμη 
ρέπει τόσο πολύ στην αυτογνωσία, θα άξιζε να ερευνηθεί συστη
ματικά γιατί τόσα πολλά που αρχίζουν δεν ολοκληρώνονται ποτέ.
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Στη Μελέτη για  το Παιδί χρησιμοποιήθηκαν οι βασικές κατηγορίες 
της Αυταρχικής Προσωπικότητας. Έτσι πήραμε αξιόλογα και τε
λείως απροσδόκητα αποτελέσματα, τα οποία διευκρίνισαν τη διά
κριση μεταξύ συμβατικότητας και αυταρχικής ιδιοσυγκρασίας. 
Φάνηκε ότι ακριβώς τα «καλά», δηλαδή τα συμβατικά παιδιά είναι 
περισσότερο απαλλαγμένα από επιθετικότητα, άρα από ένα από 
τα πιο βασικά στοιχεία της αυταρχικής προσωπικότητας, και αντι- 
στρόφως.

Πριν ακόμη αρχίσει η συνεργασία με την ομάδα του Μπέρκλεϊ, 
έγραψα εγώ ο ίδιος μια μεγαλύτερη μονογραφία για την κοινωνι- 
κοψυχολογική τεχνική ενός φασίστα αγκιτάτορα που ήταν εκείνη 
την εποχή πολύ δραστήριος στην Αμερικάνικη Δυτική Ακτή, του 
Martin Luther Thomas. Ολοκληρώθηκε το 1943. Ή ταν μια ανάλυ
ση περιεχομένου των λίγο πολύ τυποποιημένων και καθόλου πο
λυάριθμων διεγερτικών που χρησιμοποιούν οι φασίστες αγκιτάτο
ρες. Εδώ χρησιμοποιήθηκε η ιδέα στην οποία βασιζόταν η Μουσι
κή Μελέτη της Ραδιοφωνικής Έρευνας του Πρίνστον -να  πραγμα
τεύεται όχι μόνο τύπους αντιδράσεων αλλά και τους αντικειμενι
κούς προσδιοριστικούς παράγοντες. Καμιά παραπέρα συμφιλίωση 
ή ενοποίηση των δύο «προσεγγίσεων» δεν επιτεύχθηκε στο πλαίσιο 
των «Μελετών της Προκατάληψης». Πρέπει βέβαια να ειπωθεί ότι 
η υπολογισμένη επιρροή των αγκιτατόρων στους «ακραίους φανα
τικούς» δεν είναι καθόλου ο μόνος και ίσως ούτε ο πιο σημαντικός 
αντικειμενικός παράγοντας που προάγει μια ρέπουσα προς το φα
σισμό νοοτροπία μεταξύ των μαζών. Αυτή η επιδεκτικότητα απλώ
νεται βαθιά στη δομή της ίδιας της κοινωνίας και παράγεται από 
την κοινωνία πριν οι δημαγωγοί έρθουν σκοπίμως να τη βοηθή
σουν. Ο ι γνώμες των δημαγωγών δεν περιορίζονται καθόλου στους 
ακραίους φανατικούς, όπως μπορεί κανείς, από πρώτη άποψη, 
αισιόδοξα να υποθέσει. Εμφανίζονται σε σημαντικό βαθμό στα 
λόγια των λεγομένων «ευυπόληπτων» ανθρώπων αλλά όχι τόσο 
λακωνικά και επιθετικά διατυπωμένες. Η ανάλυση του Thomas 
μου έδωσε πολλά ερεθίσματα για στοιχεία που ήταν χρήσιμα στην 
Αυταρχική  Προσωπικότητα. Η μελέτη θα πρέπει να ήταν μία από 
τις πρώτες κριτικές και ποιοτικές αναλύσεις περιεχομένου που 
πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο τέλος του φθινόπωρου του 1949 επέστρεψα στη Γερμανία 
και με απορρόφησε τελείως για  έναν ολόκληρο χρόνο η διδακτική 
μου δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης και η



ανοικοδόμηση του Institut fur Sozialforschung, στο οποίο ο Hor
kheimer κι εγώ αφιερώσαμε όλο μας το χρόνο. Μετά από μια σύ
ντομη επίσκεψη το 1951, επέστρεψα τελικά στο Λος Άντζελες το 
1952 για έναν περίπου χρόνο ως επιστημονικός διευθυντής του 
Ιδρύματος Hacker στο Μπέβερλι Χιλς. Η κατάσταση που αντιμε
τώπισα εκεί ήταν τελείως διαφορετική από την κατάσταση της Έ 
ρευνας του Πρίνστον ή της Αυταρχικής Προσωπικότητας. Ορίστη
κε εξαρχής ότι, αφού εγώ δεν ήμουν ούτε ψυχίατρος ούτε θεραπευ
τής , έπρεπε οι προσπάθειές μου να περιορίζονται στην κοινωνική 
ψυχολογία. Από την άλλη μεριά, οι εργαζόμενοι στην κλινική του 
Dr. Hacker, με την οποία ήταν συνδεδεμένο το ίδρυμα, ήταν κοι
νωνικοί λειτουργοί της ψυχιατρικής. Κάθε φορά που συνεργαζό
μασταν, όλα πήγαιναν καλά. Οι συνάδελφοί μου όμως είχαν λίγο 
χρόνο για έρευνα κι εγώ, από τη μεριά μου, ως διευθυντής έρευνας 
δεν είχα την αρμοδιότητα να αναθέτω ερευνητική δουλειά στους 
εργαζομένους στην κλινική. Κατά συνέπεια, οι δυνατότητες για 
την πραγματοποίησή της ήταν αναγκαστικά πιο περιορισμένες απ’ 
ό,τι ο Dr. Harker ή εγώ είχαμε προβλέψει. Έβλεπα τον εαυτό μου 
να ωθείται στην κατάσταση του «One Man Show» -γ ια  να χρησιμο
ποιήσω έναν καλό αμερικανισμό- υποχρεωμένο να φέρνει σε πέρας 
την επιστημονική δουλειά του Ιδρύματος, καθώς και την προετοι
μασία των διαλέξεων κι ένα ορισμένο μέρος των δημοσίων σχέσεων 
χωρίς καμιά σχεδόν βοήθεια. Έτσι, βρέθηκα πάλι ν’ ασχολούμαι 
με την ανάλυση «κινήτρων». Ξεκίνησα δύο μελέτες περιεχομένου. 
Η μια ήταν στη στήλη αστρολογίας των Los Angeles Times, η οποία 
πράγματι δημοσιεύτηκε στα αγγλικά με τον τίτλο «Τ’ αστέρια στη 
γη» στο Jahrbuch fiir Amerikastudien για  το 1957 και η οποία απο- 
τέλεσε αργότερα τη βάση για το γερμανικό άρθρο μου «Abergla- 
uben aus zweiter Hand» στο Sociologica II. To ενδιαφέρον μου γ ι’ 
αυτό το υλικό χρονολογείται από τις έρευνες του Μπέρκλεϊ, ειδικά 
από την κοινωνικοψυχολογική σημασία της καταστροφικής παρόρ- 
μησης που ανακάλυψε ο Freud στο Πολιτισμός, Πηγή Δυστυχίας 
και η οποία, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τις μάζες μού 
φαίνεται ότι είναι ο μεγαλύτερος δυνατός κίνδυνος στη σημερινή 
πολιτική κατάσταση. Η μέθοδος που υιοθέτησα ήταν να βάλω τον 
εαυτό μου στη θέση του δημοφιλούς αστρολόγου, ο οποίος μ’ αυτά 
που γράφει πρέπει να παρέχει στους αναγνώστες του ένα είδος 
προσωπικής ικανοποίησης και ο οποίος βρίσκεται συνεχώς αντιμέ
τωπος με τη δυσκολία να δίνει σε ανθρώπους, για τους οποίους δεν
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ξέρει προφανώς τίποτε, συγκεκριμένες συμβουλές προσαρμοσμέ
νες σε κάθε άτομο. Συνεπώς ισχυροποιούνται οι κομφορμιστικές 
απόψεις με την εμπορευματικοποιημένη και τυποποιημένη αστρο
λογία και εμφανίζονται στην τεχνική του αρθρογράφου, κυρίως 
στη «διφασική» του «προσέγγιση», ορισμένες αντιφάσεις στη νοο
τροπία του κοινού, ανιχνεύσιμες σε κοινωνικές αντιφάσεις. Δού
λευα ποιοτικά, αν και δεν παρέλειπα να μετράω τουλάχιστον χο
ντρικά τη συχνότητα των βασικών τεχνασμάτων που επανεμφανί
ζονταν στο υλικό που είχα επιλέξει (και που εκτεινόταν σε περίοδο 
δύο μηνών). Αποτελεί δικαίωση των ποσοτικών μεθόδων το ότι τα 
προϊόντα της βιομηχανίας της κουλτούρας, της λαϊκής κουλτούρας 
από δεύτερο χέρι, σχεδιάζονται αυτά τα ίδια ουσιαστικά από στα
τιστική σκοπιά. Η  ποσοτική ανάλυση τα μετράει με το δικό τους 
πρότυπο. Ο ι διαφορές στη συχνότητα με την οποία επαναλαμβά
νονται συγκεκριμένα «τρικ» προκύπτουν από έναν ημιεπιστημσνι- 
κό υπολογισμό της απήχησης του αστρολόγου, ο οποίος από πολ
λές απόψεις μοιάζει με τον δημαγωγό και τον αγκιτάτορα, αν και 
αποφεύγει να μιλά ανοιχτά για πολιτικά θέματα. Επιπλέον, στην 
Αυταρχική Προσωπικότητα  είχαμε ήδη συναντήσει ορισμένες τά
σεις των «υψηλών» να αποδέχονται με προθυμία δεισιδαίμονες 
ισχυρισμούς ειδικά εκφοβιστικής και καταστροφικής φύσης. Έ τσι, 
η μελέτη της αστρολογίας συνδέθηκε με ό,τι είχα κάνει νωρίτερα 
στην Αμερική.

Αυτό ισχύει επίσης για τη μελέτη «Πώς να Βλέπουμε την Τηλεό
ραση», η οποία δημοσιεύτηκε στο Hollywood Quarterly o f Film, 
Radio and Television την άνοιξη του 1954 και χρησιμοποιήθηκε 
αργότερα για  το γερμανικό άρθρο «Fernsehen als Ideologie» στον 
τόμο Eingriffe. Απαιτήθηκε όλη η διπλωματία του Dr. Hacker για 
να μου εξασφαλίσει έναν ορισμένο αριθμό σεναρίων της τηλεόρα
σης, με τη βοήθεια των οποίων θα ανέλυα τις ιδεολογικές τους 
συνέπειες, τις σκόπιμες αμφισημίες. Και τα δυο άρθρα ανήκουν 
στο χώρο της έρευνας για την ιδεολογία.

Το φθινόπωρο του 1953 επέστρεψα στην Ευρώπη και εκτός από 
τη δραστηριότητά μου στο Institut fur Sozialforschung κατέλαβα 
την έδρα της φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο. 
Έ κτοτε δεν επέστρεψα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θα ήθελα να συνοψίσω όσα ελπίζω ότι έμαθα στην Αμερική. Το 
πρώτο πράγμα που πρέπει ν’ αναφερθεί είναι κάτι καθεαυτό κοι
νωνιολογικό και απείρως σημαντικό για  μένα ως κοινωνιολόγο:



στην Αμερική, και ακόμη σε κάποιο βαθμό κατά την παραμονή μου 
στην Αγγλία, ήμουν αναγκασμένος να μην θεωρώ πια φυσικές τις 
συνθήκες που αναπτύχθηκαν ιστορικά στην Ευρώπη, «να μην θεω
ρώ τα πράγματα δεδομένα». Ο μακαρίτης φίλος μου Tillich είπε 
κάποτε ότι για πρώτη φορά απο-επαρχιωτοποιήθηκε στην Αμερι
κή· μάλλον κάτι παρόμοιο θα είχε στο νου του. Στην Αμερική 
απελευθερώθηκα από μια αφελή πίστη στην κουλτούρα και απέ
κτησα την ικανότητα να βλέπω την κουλτούρα απ’ έξω. Διευκρινί
ζω: παρά την κοινωνική κριτική και τη συνείδηση της προτεραιό
τητας των οικονομικών παραγόντων, η θεμελιώδης σημασία του 
πνεύματος -«Geist»- ήταν για μένα από την αρχή, κατά κάποιον 
τρόπο, δόγμα αυταπόδεικτο. Το ότι αυτό δεν ήταν ένα προεξοφλη- 
μένο συμπέρασμα, το έμαθα στην Αμερική, όπου δεν επικρατεί 
καμιά ευλαβική σιωπή στην παρουσία οτιδήποτε πνευματικού, ό
πως γίνεται στη δυτική Ευρώπη ξεπερνώντας τα όρια των λεγομέ
νων μορφωμένων τάξεω ν και η απουσία αυτού του σεβασμού 
στρέφει το νου προς την κριτική αυτοανάλυση. Αυτό επηρέασε 
ειδικά τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις της μουσικής μου καλλιέρ
γειας. Ό χ ι ότι αποκήρυξα αυτές τις υποθέσεις ή απαρνήθηκα τις 
ιδέες μου για μια τέτοια κουλτούρα· αλλά μου φαίνεται ότι αυτή η 
διάκριση είναι θεμελιώδης- το κατά πόσον δηλαδή κάποιος φέρει 
τις ιδέες χωρίς να το συνειδητοποιεί ή τις συνειδητοποιεί ακριβώς 
σε αντιδιαστολή με τα πρότυπα της πιο αναπτυγμένης τεχνολογικά 
και βιομηχανικά χώρας. Λέγοντας αυτό δεν παραλείπω με κανέναν 
τρόπο ν’ αναγνωρίσω τη μετατόπιση στο κέντρο βάρους της μουσι
κής ζωής που επέφεραν οι υλικοί πόροι των Ηνωμένων Πολιτειών 
την περίοδο που μεσολάβησε. Ό ταν άρχισα ν’ ασχολούμαι με την 
κοινωνιολογία της μουσικής στην Αμερική τριάντα χρόνια πριν, 
αυτό ξεπερνούσε τη φαντασία μου.

Πιο βασική και πιο ευχάριστη ήταν η εμπειρία που είχα της 
ουσίας των δημοκρατικών θεσμών: στην Αμερική έχουν διαπερά- 
σει όλη τη ζωή, ενώ στη Γερμανία τουλάχιστον δεν ήταν ποτέ 
τίποτε περισσότερο από τυπικοί κανόνες του παιχνιδιού, και φο
βάμαι ότι ακόμη δεν είναι τίποτε περισσότερο. Στην Αμερική εξοι
κειώθηκα με μια τάση για πραγματική γενναιοδωρία που σπάνια 
απαντάται στη γηραιά Ευρώπη. Η πολιτική έκφραση της δημοκρα
τίας είναι απείρως πιο κοντά στην καθημερινή ζωή των ίδιων των 
ανθρώπων. Υπάρχει μία έμφυτη διάθεση στην αμερικάνικη ζωή 
για ειρηνικότητα, καλοσύνη και γενναιοδωρία, σε οξύτατη αντίθε
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ση προς την καταραμένη έχθρα και φθόνο που ξέσπασε στη Γερμα
νία μεταξύ του 1933 και 1945. Βέβαια η Αμερική δεν είναι πια η γη 
των απεριόριστων δυνατοτήτων, έχει όμως ακόμη κανείς το αίσθη
μα ότι τα πάντα είναι δυνατά. Αν συναντά κανείς κατ’ επανάληψη 
σε κοινωνιολογικές μελέτες στη Γερμανία εκφράσεις όπως «Δεν 
είμαστε ακόμη αρκετά ώριμοι για δημοκρατία», τέτοιες εκφράσεις 
δίψας για εξουσία συνδυασμένες με αυτοπεριφρόνηση είναι σχε
δόν ακατανόητες στον δήθεν πολύ «νεότερο» Νέο Κόσμο. Μ’ αυτό 
δεν θέλω να πω ότι η Αμερική δεν κινδυνεύει καθόλου από μια 
ανατροπή στην κατεύθυνση ολοκληρωτικών μορφών κυριαρχίας. 
Τέτοιος κίνδυνος είναι έμφυτος στην τάση της σύγχρονης κοινω
νίας per se. Αλλά ίσως η δύναμη αντίστασης στα φασιστικά ρεύμα
τα στην Αμερική εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη από οποιαδή- 
ποτε ευρωπαϊκή χώρα, με πιθανή εξαίρεση την Αγγλία, η οποία, 
από περισσότερες απόψεις απ’ όσες συνηθίζουμε ν’ αναγνωρίζου
με, αποτελεί τον κρίκο μεταξύ Αμερικής και ηπειρωτικής Ευ
ρώπης.

Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε την τάση να βλέπουμε την έννοια της 
προσαρμογής σαν κάτι καθαρά αρνητικό, σαν εξαφάνιση του αυ
θόρμητου και της αυτονομίας του ατόμου. Αυτό είναι αυταπάτη, 
που έχει επικριθεί αυστηρά από τον Goethe και τον Hegel: ότι 
δηλαδή η διαδικασία εξανθρωπισμού, το να γίνει κανείς πολιτι
σμένος, περνάει αναγκαστικά από το έσω προς το έξω. Βασικά 
αυτό επιτυγχάνεται ακριβώς μέσω αυτού που ο Hegel ονομάζει 
«αλλοτρίωση». Σύμφωνα μ’ αυτή την άποψη, δεν γινόμαστε ελεύ
θερα ανθρώπινα όντα κατανοώντας τους εαυτούς μας σε απομό
νωση αλλά μάλλον υπερβαίνοντας τους εαυτούς μας, δημιουργώ
ντας σχέσεις με άλλους και, κατά μια ορισμένη έννοια, παραδινό- 
μενοι σ’ αυτούς. Δεν ορίζουμε πρώτα τους εαυτούς μας ως άτομα 
ποτίζοντας τους σαν φυτά, για να γίνουμε καθολικά καλλιεργημέ
νες προσωπικότητες. Ο άνθρωπος που λόγω εξωτερικών περιορι
σμών ή λόγω του εγωιστικού του συμφέροντος συμπεριφέρεται φ ι
λικά μπορεί να φθάσει τη γνήσια ανθρωπιά στις σχέσεις του με 
άλλους ανθρώπους ευκολότερα από ένα πρόσωπο που, για  να δια
τηρήσει τη δική του ταυτότητα -σαν να ήταν πάντοτε επιθυμητή 
αυτή η ταυτότητα- παίρνει μια κακιά, σκυθρωπή έκφραση και σου 
δίνει να καταλάβεις εξαρχής ότι δεν υπάρχεις γ ι’ αυτόν και δεν 
έχεις τίποτε να συνεισφέρεις στην εσωτερική του φύση -η  οποία 
συχνά ούτε καν υφίσταται. Εμείς στη Γερμανία, όταν εκφράζουμε
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την αγανάκτησή μας για την αμερικάνικη επιπολαιότητα, πρέπει 
να προσέξουμε να μην γίνουμε με τη σειρά μας επιφανειακά και 
αντιδιαλεκτικά δογματικοί.

Σ ’ αυτές τις γενικές παρατηρήσεις πρέπει να προστεθεί κάτι που 
αφορά την ειδική περίπτωση του κοινωνιολόγου ή, λιγότερο τεχνι
κά, την περίπτωση οποιουδήποτε θεωρεί τη γνώση της κοινωνίας 
κεντρική και αδιαίρετη από τη γνώση της φιλοσοφίας. Στην ολική 
ανάπτυξη του πολιτισμού της μεσαίας τάξης οι Ηνωμένες Πολι
τείες έχουν αναμφίβολα φτάσει σ’ ένα άκρο. Προβάλλουν τον κα
πιταλισμό σε κατάσταση σχεδόν απόλυτης καθαρότητας, χωρίς κα
νένα προκαπιταλιστικό υπόλειμμα. Αν κάποιος δεχτεί, σε αντίθεση 
με μια ευρέως αποδεκτή γνώμη, ότι οι άλλες μη κομουνιστικές 
χώρες, εκτός από τον αποκαλούμενο «Τρίτο Κόσμο», κινούνται 
προς την ίδια κατεύθυνση, η Αμερική προσφέρει ακριβώς το πιο 
προωθημένο σημείο παρατήρησης για τον καθένα που θα ’θελε να 
ξεφύγει από μια αφελή στάση είτε απέναντι στην Αμερική είτε στην 
Ευρώπη. Μάλιστα, αυτός που επιστρέφει, βρίσκει πολλά πράγμα
τα στην Ευρώπη να επιβεβαιώνονται ή βαθμιαία να εξαφανίζο
νται, πράγματα τα οποία του έκαναν για πρώτη, φορά εντύπωση 
στην Αμερική. Ό ,τ ι  κι αν έχει να πει μια σοβαρή πολιτισμική 
κριτική, όταν έρχεται αντιμέτωπη με τις αμερικάνικες συνθήκες 
από την εποχή του Toqueville και του Kiirnberger, δεν μπορεί να 
αποφύγει στην Αμερική το ερώτημα κατά πόσον η έννοια της κουλ
τούρας με την οποία ανατραφήκαμε δεν έχει περιπέσει η ίδια σε 
αχρηστία. Φτάνει κανείς ν’ αναρωτιέται αν αυτό δεν είναι αποτέ
λεσμα της γενικής, στη σύγχρονη κουλτούρα, τάσης της αυτομαστί
γωσης για  τις αποτυχίες της, της ενοχής που επέσυρε μένοντας 
υπεροπτικά σε μια ξεχωριστή σφαίρα του νου χωρίς να εκδηλώνε
ται στην κοινωνική πραγματικότητα. Σίγουρα αυτό δεν συνέβη 
ούτε στην Αμερική αλλά η προοπτική μιας τέτοιας δράσης δεν 
παρεμποδίζεται εκεί όσο στην Ευρώπη. Σε σχέση με τον ποσοτικό 
τρόπο σκέψης στην Αμερική, με όλους τους κινδύνους της απου
σίας διαφοροποιήσεων και της αποθέωσης του μέσου όρου, οι Ευ
ρωπαίοι πρέπει να θέσουν το βαθιά ενοχλητικό ερώτημα πόσο 
έχουν σημασία οι ποιοτικές διαφορές στον σημερινό κοινωνικό 
κόσμο. Τα αεροδρόμια είναι ήδη πανομοιότυπα σε όλα τα μέρη της 
Ευρώπης, της Αμερικής και των χωρών του Τρίτου Κόσμου- είναι 
ήδη σχεδόν ζήτημα ημερών, αν όχι ωρών, να ταξιδεύει κανείς από 
μια χώρα στα πιο απόμακρα σημεία του κόσμου. Οι διαφορές όχι
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μόνο στον τρόπο ζωής αλλά και στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των 
λαών και στις μορφές ύπαρξής τους παίρνουν αναχρονιστική όψη. 
Σίγουρα δεν είναι ακόμη βέβαιο πόσο καθοριστικές είναι οι ομοιό
τητες και πόσο απλώς παρωχημένες είναι οι ποιοτικές διαφορές. 
Και κυρίως αν δεν ισχύει ότι, σ’ έναν ορθολογικά διατεταγμένο 
κόσμο, οι ποιοτικές διακρίσεις, οι οποίες συγκαλύπτονται σήμερα 
από την ενότητα του τεχνολογικά προσανατολισμένου πνεύματος, 
δεν θα πάρουν πάλι ό,τι τους ανήκει. Ωστόσο, σκέψεις αυτού του 
είδους είναι σχεδόν ακατανόητες χωρίς την αμερικάνικη εμπειρία. 
Δεν είναι καθόλου υπερβολικό να πω ότι κάθε σύγχρονη συνείδηση 
που δεν έχει αξιοποιήσει την αμερικάνικη εμπειρία, έστω και αντι
θετικά, έχει κάτι αντιδραστικό.

Εν κατακλείδι, μπορώ ίσως να προσθέσω μια λέξη για την ειδική 
σημασία της επιστημονικής ζωής στην Αμερική για μένα προσωπι
κά και για τον τρόπο σκέψης μου. Οι θεωρίες μου αποκλίνουν 
σημαντικά από τον «κοινό νου». Ο Hegel όμως, επιδεικνύοντας μ’ 
αυτόν τον τρόπο την ανωτερότητά του ως προς όλες τις μεταγενέ
στερες μορφές ιρασιοναλισμού και ενορατισμού, έδωσε τη μεγαλύ
τερη έμφαση στην αρχή ότι η θεωρητική σκέψη δεν είναι απολύτως 
διακριτή από τον λεγόμενο υγιή «κοινό νου» αλλά είναι ουσιαστικά 
κριτικός αυτοστοχασμός και αυτοανάλυση. Ακόμη και ένας νους 
που απορρίπτει τον ιδεαλισμό του ολικού χεγκελιανού σχήματος 
δεν πρέπει ν’ αποδιώξει αυτήν τη σκέψη. Οποιοσδήποτε φτάνει να 
κάνει κριτική στον κοινό νου, όπως έχω κάνει εγώ, πρέπει να εκ
πληρώνει την απλή προϋπόθεση να έχει κοινό νου. Δεν πρέπει να 
ισχυρίζεται ότι έχει υπερβεί κάτι του οποίου τους όρους ποτέ δεν 
μπόρεσε να ικανοποιήσει. Στην Αμερική ειλικρινά αισθάνθηκα για 
πρώτη φορά τη σημασία αυτού που ονομάζεται εμπειρισμός, αν 
και από την περίοδο της εφηβείας μου μεγάλωσα με την πεποίθηση 
ότι γόνιμη θεωρητική γνώση είναι αδύνατη παρά μόνο σε στενή 
επαφή με τα υλικά της. Αντίστροφα, έπρεπε να αναγνωρίσω, ως 
προς τη μορφή εμπειρισμού που εφαρμόζεται στην επιστημονική 
πρακτική στην Αμερική, ότι το ελεύθερο πεδίο της εμπειρίας παρε
μποδίζεται από εμπειρικούς κανόνες που αποκλείουν ό,τι είναι 
εγγενές στην έννοια της άμεσης εμπειρίας της ζωής. Δεν θα ήταν 
καθόλου άστοχο να χαρακτηρίσω αυτό που είχα στο μυαλό μου ως 
ένα είδος υπεράσπισης της εμπειρίας απέναντι στη μετάφρασή της 
σε όρους εμπειρικούς. Αυτός δεν ήταν ο λιγότερο σημαντικός πα
ράγοντας που με ώθησε να επιστρέψω στη Γερμανία μαζί με τη
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δυνατότητα ν’ ακολουθήσω και μια φορά χωρίς εμπόδια τους δ ι
κούς μου στόχους στην Ευρώπη και να προσφέρω κάτι στον πολιτι
κό διαφωτισμό. Αυτό όμως δεν μετέβαλε στο ελάχιστο την ευγνω
μοσύνη μου ούτε την πνευματική ευγνωμοσύνη μου προς την Αμε
ρική. Και δεν περιμένω ποτέ να ξεχάσω ως διανοούμενος ό,τι έμα
θα εκεί.





Leo Lowenthal

Αναμνήσεις από τον Τ. W. Adorno

Από τη στιγμή που μου ζητήθηκε, ως επιζών, να μιλήσω για αν
θρώπους που δεν είναι πια μαζί μας, βρίσκομαι σε δύσκολη θέση· 
κι αυτό διότι η επιβίωση θέτει πάντοτε το εξής πρόβλημα: Πρόκει
ται για ένα γεγονός καθαρά βιολογικής φύσης ή, από θεωρητική 
άποψη, απλώς για κάτι όχι αυθαίρετο. Ο Goethe καταπιάστηκε 
συχνά μ’ αυτό ακριβώς το πρόβλημα -α ν  μπορώ προς στιγμήν να 
προσφύγω σ’ ένα τόσο μεγάλο πρότυπο.

Μια δεύτερη προσωπική παρατήρηση: όταν κάποιος έχει ζήσει 
τόσο πολύ όσο εγώ και ανήκε σε μια ομάδα που απέκτησε τέτοια 
ιστορική σημασία, θεωρείται συνεχώς ένα είδος ιστορικού υπο
λείμματος. Και πράγματι, στη διαδρομή των τελευταίων χρόνων 
δοκίμασα από πρώτο χέρι πώς γράφεται πραγματικά η ιστορία. 
Και, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τους ιστορικούς, πρέπει να πω 
ότι ot επιφυλάξεις μου αυξάνονται. Μόλις πρόσφατα διαπίστωσα 
πώς προέκυψε ένα πορτρέτο του Adorno κάι δικό μου βασισμένο 
σε αποσπάσματα επιστολών, ένα πορτρέτο που απεικονίζει τη σχέ
ση μας συνολικά, λιγότερο πιστά από το πορτρέτο που θα σχεδιά
σω απόψε και το οποίο επίσης είναι βασισμένο σε επιστολές. Κι 
αυτό μ’ έχει οδηγήσει να σκεφτώ το ζήτημα της τεκμηρίωσης. Μπο
ρεί κανείς να ανασυγκροτήσει την ιστορία από ντοκουμέντα (δεν 
θέλω τώρα να αναφερθώ στη φιλοσοφία του Foucault ή οποιαδή- 
ποτε άλλη φιλοσοφία δομική ή μεταδομική [poststructuralist], για 
τις οποίες εν πάση περιπτώσει δεν είμαι και ο απολύτως αρμό
διος), μπορεί να βασίζεται στη μνήμη του* και, τέλος, υπάρχει κάτι 
που έχω τη μεγάλη τύχη να διαθέτω: ντοκουμέντα και μνήμη που 
αλληλοελέγχονται. Κι αυτό με οδηγεί σ’ ένα τρίτο προσωπικό πρό
βλημα: Υποτίθεται πως πρέπει να μιλήσω για τις μνήμες μου από 
τον Teddie -θ α  ’ναι δύσκολο να μιλάω για τον «Adorno» όλο το 
βράδυ, αφού τον γνώριζα από τότε που αποφοίτησε από το γυμνά
σιο· παρ’ όλ’ αυτά, όταν μιλάω για τις αναμνήσεις μου από τον 
Adorno, θέλω οπωσδήποτε ν’ αποφύγω την αδιάκριτη παρουσία
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ενός ναρκισσιστικού τόνου. Κι όμως, είναι δυστυχώς αδύνατον για 
τον Leo Lowenthal να θυμάται τον Adorno χωρίς ν’ αναφέρει από 
δω κι από κει μια δυο λέξεις για μένα και τη δουλειά μου.

Θα ’θελα να φέρω στο προσκήνιο, ουσιαστικά από επιστολές, 
αρκετές πλευρές της ζωής που μοιραστήκαμε· θα αναφερθούμε 
στις δεκαετίες του ’20, του ’30, του ’40 και του ’50. Προφανώς αυτή 
η επιλογή έχει έναν αποσπασματικό χαρακτήρα για τον απλό λόγο 
ότι ζήσαμε τόσα χρόνια μαζί: στη Φραγκφούρτη, στη Νέα Υόρκη 
και, κάθε τόσο, στην Καλιφόρνια. Το τυχαίο όμως δεν είναι απλώς 
τυχαίο.

Γνώρισα τον Adorno όταν ήταν 18 χρόνων από τον Siegfied Kra- 
cauer που έπαιξε βασικό ρόλο στη φιλία μας -μ ια  φιλία με όλα τα 
θετικά και τις αμφισημίες τέτοιων σχέσεων.

Αρχίζω με μια επιστολή της 1ης Δεκεμβρίου 1921 την οποία έχω 
ήδη δημοσιεύσει και όπου ο Kracauer δίνει την ακόλουθη εντύπω
ση για τον Teddie: «Κάτι ασύγκριτο τον κάνει να έχει μια ευνοϊκή 
στάση απέναντι και στους δυο μας (στον Kracauer και σε μένα), 
είναι μια θαυμαστή πραγματική ύπαρξη (προσέξτε την ελαφρά 
αμφισημία: ο Adorno ήταν ένας κακομαθημένος νεαρός τζέντλε
μαν, από εύπορη οικογένεια) και ένας θαυμάσιος χαρακτήρας με 
πολλή αυτοπεποίθηση (εδώ έχουμε το θετικό). Είναι πραγματικά 
ένα ωραίο δείγμα ανθρώπου- αν και βλέπω το μέλλον του με κά
ποιο σκεπτικισμό, σήμερα είμαι γοητευμένος απ’ αυτόν».

Εν πάση περιπτώσει, ο Adorno εκείνης της περιόδου ήταν ένας 
ευαίσθητος, λεπτός νεαρός. Πραγματικά, η κλασική εικόνα του 
ποιητή- είχε έναν ντελικάτο τρόπο να κινείται και να μιλά, που δεν 
τον βρίσκει κανείς εύκολα σήμερα. Συναντιόμασταν ή σε κάποιο 
cafe, κυρίως στο διάσημο Cafe Westend, στην όπερα ως διανοού
μενοι enfants terribles ή στα σπίτια των γονιών μας. Φυσικά, ξέρω 
καλά τους γονείς τού Adorno και τη θεία του Agathe. Και ήταν μια 
ύπαρξη που έπρεπε ν’ αγαπήσεις, αν δεν πέθαινες από ζήλια γ ι’ 
αυτήν την προστατευμένη ωραία ζωή από την οποία ο Adorno 
άντλησε αυτοπεποίθηση που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ.

Για ένα μικρό διάστημα όμως η σχέση μου με τους γονείς του 
διαταράχτηκε από μια παραφωνία χαρακτηριστική της ιστορίας 
των αφομοιωμένων Γερμανοεβραίων. Ό ταν ανέλαβα την πρώτη 
μου αμειβόμενη εργασία το 1923 -είχα  μόλις πάρει το διδακτορικό 
μου, ένα χρόνο πριν από τον Teddie- φέροντας τον υπερβολικό 
τίτλο του «διευθυντή του συμβουλευτικού κέντρου για  τους ανατο-
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λικοευρωπαίους εδραίους πρόσφυγες», ο Oscar Wiesengrund είπε 
στο γιο του ότι ο Leo Lowenthal δεν είναι ευπρόσδεκτος στο σπίτι 
του όσο ασχολείται με τους ανατολικοευρωπαίους Εβραίους.

Υπάρχει μια αξιοσημείωτη ειρωνεία στο ότι ο Adorno μου ζήτη
σε πολλά χρόνια αργότερα να εκφωνήσω τον επικήδειο στην κη
δεία του πατέρα του, επειδή ο ίδιος ήταν άρρωστος στο Λος Α 
ντζελες. Για να καταλάβει κανείς την ατμόσφαιρα, πρέπει να έχει 
μια κάποια γνώση της νοοτροπίας της γερμανοεβραϊκής μεσαίας 
τάξης και ειδικά της ανώτερης μεσαίας τάξης. Αυτό μπορεί να 
εξηγεί -αυτή την εξήγηση δίνω εγώ- γιατί ο Adorno δυσκολεύτηκε 
τόσο πολύ (έπρεπε, κυριολεκτικά, να τον σύρουμε) να εγκαταλεί- 
ψει τελικά τη Γερμανία- δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν ποτέ 
δυνατόν να συμβεί κάτι σ’ αυτόν, το γιο του Oscar Wiesengrund, 
τον ανεψιό της θείας Agathe και το γιο της Μαρίας, διότι ήταν 
τελείως σαφές ότι η αστική τάξη δεν θα ανεχόταν για πολύ τον 
Hitler. Κι αυτού του είδους η αφελής αποξένωση από τον πραγμα
τικό κόσμο -ειδ ικά  τον κόσμο της Γερμανίας και των πολύπλοκων 
σχέσεων των χριστιανών και των Εβραίων, και τελικά των όχι 
πλέον πολύπλοκων σχέσεων των μη Εβραίων και Εβραίων στη 
Γερμανία- είναι κάτι που πρέπει κανείς να έχει κατά νου για  να 
καταλάβει εντελώς την προσωπική ιστορία του Adorno.

Προς στιγμήν θα ’θελα να επιστρέψω σε μερικές εμπειρίες από 
την πρώτη περίοδο, όταν ο Teddie ήταν περίπου 20 χρόνων, και να 
χρησιμοποιήσω κάποια αποσπάσματα από επιστολές οι οποίες δί
νουν υλικό για αναμνήσεις. Μερικά παραδείγματα: ο Adorno και ο 
Kracauer μού μιλάνε για το έργο του Bloch και του Plessner για 
τον Bloch έχουν ώς τώρα πολύ λίγα αρνητικά να π ο υ ν  για τον 
Plessner όμως αναφέρεται ότι γράφει σε μια απαίσια δική του 
διάλεκτο αλλά, παρ’ όλ’ αυτά, εξετάζει σωστά πολλά προβλήματα. 
Γρήγορα περνούν τον Benjamin γενεές δεκατέσσερις, και εγώ αι
σθάνομαι παραπονεμένος γιατί τότε ταυτιζόμουν πολύ με αποκα
λυπτικού και μεσσιανικού χαρακτήρα θέματα. Είχα μόλις τελειώ
σει (μόλις και μετά βίας αναγνώσιμη σήμερα) μια διπλωματική 
εργασία Για το Δαιμονικό: Πρόγραμμα για μία Αρνητική Φιλοσο
φία της Θρησκείας -δεν μπορώ να καταλάβω ούτε μια λέξη σήμε
ρα- και, λίγο αργότερα, μια διατριβή για τον Franz von Baader- 
και οι δυο είχαν γραφτεί σε εξπρεσιονιστικό στιλ, πράγμα που 
έδωσε την ευκαιρία στους φίλους μου να με κοροϊδεύουν. Για πα
ράδειγμα, στις 24 Απριλίου 1922, ζεστό καλοκαίρι, από το Amor-
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bach: «Θα ’ταν ωραία να κάνεις ένα μπάνιο (Bad), χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι πρέπει να βουτήξεις ακριβώς στην Baaderlake». Μου 
έγραψαν επίσης ότι ήμουν ένας επαγγελματίας της αποκάλυψης, 
και δυστυχώς δεν υπήρχε καμιά θέση στο Amorbach για επαγγελ- 
ματίες της αποκάλυψης· προκειμένου όμως να συναντηθούμε, προ- 
σφέρονταν να προσπαθήσουν να βρουν δωμάτιο στη διπλανή πό
λη. Αυτός ήταν ο τόνος που μιλούσαμε ο ένας στον άλλο- ακούγο- 
νταν όμως επίσης ειλικρινά φιλικές προτάσεις, όπως, για παρά
δειγμα, η πρόταση σε ένα γράμμα της 11ης Αυγούστου 1923: «Αν 
και είσαι συνεχώς μαζί μας στις σκέψεις μας, θα ’ταν φυσικά ωραίο 
να 'χαμε εδώ γύρω το εμπειρικό σου πρόσωπο».

Το 1923 ήταν η χρονιά που ο Adorno και ο Kracauer ξεκίνησαν 
κοινό διάβασμα των Εκλεκτικών Συγγενειών του Goethe και, στη 
συνέχεια, της πρώτης γραφής του δοκιμίου του Benjamin για  το 
ίδιο έργο. Στις 22 Αυγούστου 1923 πληροφορήθηκα: «Είμαι τόσο 
ευχάριστα κουρασμένος ώστε ούτε θέλω να καταπιαστώ με τις Ε- 
χλεχτικές Συγγένειες». Διαβάζουν όμως ακόμη το Ά στρο της Σω
τηρίας του Franz Rosenzweig για το οποίο ο Teddie έκανε το ακό
λουθο σχόλιο όταν ο Kracauer τού μίλησε γι’ αυτό: «Αυτά είναι 
γλωσσικά φιλοσοφήματα τα οποία δεν θα μπορούσα να κατανοή
σω ακόμη κι αν τα καταλάβαινα».

Προσθέτει (πάλι βάζω το προσωπικό στοιχείο): «Θα είχαμε σί
γουρα πραγματική ευκαιρία να συνέλθουμε -γράφει τον Αύγουστο 
του 1923- αν δεν φοβόμασταν ότι το ισχυρό δολάριο θα βάλει 
πρόωρο τέλος στο ειδύλλιό μας». Αυτό έγινε έξι περίπου εβδομά
δες πριν την ανατίμηση του δολαρίου, και το αισθάνθηκα πάρα 
πολύ καλά. Πριν ανέβει το δολάριο, ήμουν, για πρώτη φορά στη 
ζωή μου, στο Parkhotel του Brenner στο Baden-Baden, το οποίο 
τότε λεγόταν ακόμη Hotel Stephanie (ήμασταν πάντοτε bonvivants 
-στο Hotel Abyss, όπως λέει ο Lukacs)· για μια όμως μόνο μέρα! 
Την επομένη το δολάριο σταθεροποιήθηκε και εγώ έπρεπε να εγκα- 
ταλείψω το ξενοδοχείο και να πάρω το τρένο της επιστροφής για 
Φραγκφούρτη -τρίτη θέση. Ο Kracauer και ο Teddie είχαν παρό
μοιες εμπειρίες την ίδια περίοδο.

Ας επιστρέψουμε όμως στη σοβαρή συζήτηση: Ο Kracauer γρά
φει πάλι για  τον Rosenzweig στις 31 Αυγούστου 1923: «Ως διανοη- 
τής είναι και παραμένει ιδεαλιστής, [...] ούτε το άστρο του δεν θα 
τον σώσει α π ’ αυτό -ακριβώς όπως δεν πιστεύω ότι το βιβλίο του 
θα έχει μεγάλη επιτυχία κάποτε στο μέλλον, παρά τα όσα λέει ο
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Scholem και ο αδερφός του Benjamin». Και ο Teddie προσθέτει: 
«Τέλειωσα το διάβασμα των Εκλεκτικών Συγγενειών και συμφωνώ 
με τον Friedel (Kracauer) ως προς την ερμηνεία του». Ακολουθεί 
τώρα μία πρόταση που θα σας κάνει εντύπωση: «Σίγουρα όμως 
(συμφωνώ) λιγότερο με την ερμηνεία του Benjamin, ο οποίος στην 
πραγματικότητα αποδίδει νοήματα στο κείμενο αντί να τα συμπε
ραίνει απ’ αυτό, και δεν πιάνει ουσιαστικά το νόημα της ύπαρξης 
στον Goethe». Τόσο αναιδείς ήμασταν εκείνη την εποχή!

Για να σας δώσω τώρα ένα άλλο παράδειγμα συνδυασμού πνευ
ματώδους χιούμορ, σοβαρότητας και ενδιαφέροντος για  την ιδιω
τική ζωή του καθένα, θα ’θελα να διαβάσω αποσπάσματα από ένα 
γράμμα που γράφηκε από τον Kracauer και τον Teddie μαζί, και το 
οποίο θα κλείσει την επιλογή μου από τη δεκαετία του ’20. Στις 8 
Δεκεμβρίου 1923, ο Teddie γράφει για την επέτειο των γάμων μου: 
«Εύχομαι σε σένα και στην Golde (τη γυναίκα μου) καλή τύχη· 
ταυτόχρονα (εύχομαι) στον εαυτό μου να σε απαγάγει λιγότερο απ’ 
όσο συνήθιζες ώς τώρα το ταχυδρομείο, ο τηλέγραφος και το τρένο 
από την προστατευτική σφαίρα των παραγωγικών συζητήσεων, 
αφού θα είσαι πια  ένας ήσυχος αστός σύζυγος».

Και ο Kracauer σχολιάζει στο ίδιο γράμμα τη φράση του Teddie: 
«Ο Teddie θεωρεί αυτή την ψευδοφιλοσοφική ευγενή ρητορεία 
αφελή και προτιμά να τη χρησιμοποιεί σε ανάλαφρες κουβέντες, 
δηλαδή σε γράμματα, σεμινάρια, συζητήσεις με νεαρές κυρίες. Το 
λογοτεχνικό του ύφος είναι -όπω ς ίσως ξέρεις- τέτοιας ποιότητας 
ώστε... μπορεί να κάνει τη χυδαία γλώσσα του Benjamin ν’ ακού- 
γεται σαν... μωρουδίστικα. Αλλά ο νεαρός φιλόσοφος δεν θέλει να 
αλλάξει, και μάλλον θα πρέπει να τον αφήσουμε να κάνει το δικό 
του». Στη συνέχεια ο Kracauer κάνει άλλο ένα απολαυστικό σχό
λιο: «Αν κάποτε ο Teddie διακηρύξει πραγματικά την αγάπη του 
και εγκαταλείψει την τελείως αμαρτωλή εργένικη ζωή του (ποτέ 
δεν το κάναμε με κάποιον κατώτερο από τον Fichte) με αντάλλαγμα 
την εξίσου υποκριτική κατάσταση του γάμου, η διακήρυξη της α
γάπης του θα ήταν σίγουρα τόσο δυσνόητη ώστε η νεαρή κυρία της 
υπόθεσης θα έπρεπε να έχει διαβάσει όλο τον Kierkegaard [...] για 
να καταλάβει κάπως τον Teddie ή για να τον παρεξηγήσει και να 
τον αποκρούσει, γιατί σίγουρα θα υπάρχει κάτι περί “άλματος” 
και περί “πίστης μέσω του παράλογου” , αφού θα πιστεύει οπωσ
δήποτε ότι ο Teddie, ως φιλόσοφος, τη θεωρεί παράλογη, πράγμα 
που καταλήγει στις χειρότερες πλάνες». Λυπάμαι που.η Gretel δεν
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μπορεί ν ’ ακούσει σήμερα αυτή την προφητεία η οποία εξελίχθηκε 
τελικά διαφορετικά. Ο Teddie απάντησε με εξαιρετικά πνευματώ
δη τρόπο στο ίδιο γράμμα, υπαινισσόμενος την τελευταία περίφη
μη πρόταση στο δοκίμιο του Benjamin για τις Εκλεκτικές Σ υγγέ
νειες και επικρίνοντας τον Kracauer ως εξής: «Τον ξέρεις· εγώ 
πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα για αυτούς που δεν ελπίζουν, 
είμαστε όμως ακόμη πολύ μακριά».

Για να τελειώσω με τη δεκαετία του ’20, θα ήθελα να σας πω ότι 
αυτό το συγχαρητήριο γράμμα έφτασε στο Konigsberg σ’ έναν ω
ραία καλλιγραφημένο φάκελο -ο  Kracauer, ως αρχιτέκτονας, ήταν 
πολύ καλός σ’ αυτά τα πράγματα. Με την ευκαιρία, αυτό μου 
θυμίζει άλλο ένα από εκείνα τα πολύ χαρακτηριστικά επεισόδια 
των Γερμανοεβραίων: η πρώτη μου γυναίκα ήταν από το Koni
gsberg της Πρωσίας. Ο πατέρας μου, παλιός κάτοικος της Φραγκ- 
φούρτης, ο οποίος είχε πάει σχολείο στη Φραγκφούρτη όπως ο 
Kracauer, ο Teddie κι εγώ, αρνήθηκε να συνοδεύσει τη μητέρα μου 
στο γάμο μου και, όταν ανακοίνωσα τα σχέδιά μου να παντρευτώ 
μια νεαρή κυρία από το Konigsberg, μου είπε: «Είσαι τρελός! Το 
Konigsberg είναι ουσιαστικά στη Ρωσία.» Ή δη από το 1923 είχε 
προβλέψει την παγκόσμια ιστορία και δεν απεχθανόταν λιγότερο 
από τον πατέρα του Teddie την Ανατολή. Τελοσπάντων, αυτό το 
συγχαρητήριο γράμμα ήρθε σ’ ένα φάκελο διακοσμημένο από τον 
Kracauer και με διεύθυνση επιστροφής: «Γενικό Επιτελείο του 
Γραφείου Πρόνοιας για τους Υπερβατολογικά Άστεγους»· κι από 
κάτω πάλι με τον γραφικό χαρακτήρα του Teddie: «Kracauer και 
Wiesengrund, Αντιπρόσωποι των Υπερβατολογικά Άστεγων. Γε
νική Διεύθυνση Frankfurt Oberrad». Αυτό φυσικά υπαινίσσεται 
-όπω ς όλοι ξέρετε- τη Θεωρία του Μυθιστορήματος του Lukacs 
και συγχρόνως προβλέπει αυτό που έχει τονίσει ο φίλος μου Martin 
Jay: the being-nowhere-at-home, το αίσθημα να είσαι χωρίς πατρί
δα, η υπαρξιακή εξορία -όλ’ αυτά είχαν ήδη προδιατυπωθεί σ’ 
αυτόν τον χιουμοριστικό φάκελο. Σκέφτηκα ότι αυτός ο φάκελος 
ήταν τόσο σημαντικός ώστε έκανα ένα αντίγραφο το οποίο προ
σφέρω σήμερα στον φίλο μας τον Unseld.

Επιστρέφω τώρα στη δεκαετία του ’30 η οποία σηματοδοτείται 
κυρίως από την επανεγκατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, επί
σης από την ίδρυση του Zeitschrift fiir Sozialforschung και από τις 
επιτυχείς εντέλει προσπάθειες να καταφέρουμε τον Adorno να έρ
θει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έ να  από τα πιο ουσιαστικά ζητήμα
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τα που μας κράτησαν σε επαφή -όλοι μας είχαμε συλλογική ευθύνη 
για το περιοδικό και γω κυρίως για την έκδοσή του- ήταν οι 
αμέτρητες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προτάσεις που έφταναν 
συνεχώς σε μας από τον Adorno στην Οξφόρδη -εν μέρει, υποθέ
τω, στον Horkheimer και εν μέρει σε μένα- όπως επίσης και άρθρα 
που έπρεπε να γράψουμε, ή συνεργασίες που ο ίδιος σχεδίαζε. Θα 
σας δώσω ένα ενδιαφέρον παράδειγμα· σ’ ένα γράμμα με ημερομη
νία 19 Αυγούστου 1937, μου γράφει: «Προσωπικά θεωρώ πολύ 
σημαντικό να μην παίζω το ρόλο του ειδικού της μουσικής, για 
παράδειγμα, αλλά να είμαι ανοιχτός σ’ ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 
γ ι’ αυτόν το λόγο θα εκτιμούσα πολύ τη δημοσίευσή του». Υπό 
συζήτηση ήταν ένα δοκίμιο για τον Karl Manheim στο οποίο θα 
επιστρέψω σύντομα. «Γιατί καταρχήν εκπροσωπώ την αντίθετη 
στην εξειδίκευση στάση, και σ’ αυτό το πλαίσιο ενθάρρυνα τον 
Horkheimer όταν αποφάσισε να γράψει κάτι για τον Raffael (τον 
γάλλο μαρξιστή) και τον Sade, όπως θα ’θελα να γράψεις εσύ ίσως 
κάτι για  τη μαζική κουλτούρα στον μονοπωλιακό καπιταλισμό. [...] 
Η εξειδίκευση έχει πράγματι τους κινδύνους της, ειδικά στην απο
μονωμένη κατάσταση που βρισκόμαστε».

Αυτός, λοιπόν, όχι μόνο μάντευε τα ειδικά θεωρητικά ενδιαφέ
ροντα του καθενός μας, δείχνοντας ότι κατανοεί βαθιά και συμμε
ρίζεται τις ανησυχίες μας, αλλά μας ενθάρρυνε και ταυτιζόταν μ’ 
αυτά τα ενδιαφέροντα. Είχε πετύχει απόλυτα- το δοκίμιο για τον 
Sade στη Διαλεκτική τον Διαφωτισμού ήταν ουσιαστικά έργο του 
Horkheimer, και ο Suhrkamp εξέδωσε το βιβλίο μου για τη Λ ογοτε
χνία, τη Λ αϊκή Κουλτούρα και την Κοινωνία ως πρώτο τόμο της 
συλλογής των έργων μου.

Έρχομαι τώρα σ’ ένα σημαντικό σημείο που αφορά τη δεκαετία 
του ’30. Προηγουμένως -κα ι, προφανώς, μάταια- προσπάθησα να 
διαλύσω ένα μύθο για την προϊστορία του οποίου κανείς δεν είναι 
καλύτερα ενημερωμένος από μένα, αφού τα άλλα ενδιαφερόμενο 
μέρη δεν ζου j πια: ότι δηλαδή είχαμε εξαναγκάσει τον Walter 
Benjamin με χρηματικά μέσα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις 
της σύνταξης σ’ ό,τι αφορά τα άρθρα του για το Zeitschrift fiir 
Sozialforschung και ότι καμιά φορά δεν προχωρούσαμε στη δημο
σίευσή τους. Μπορεί να μην το ξέρετε αλλά και τα κείμενα του 
Teddie υπόκειντο στην ίδια «λογοκρισία» χωρίς όμως ποτέ ν’ αρ- 
νηθούμε σ’ αυτόν ή στον Benjamin μια δραχμή. Το δοκίμιο για τον 
Manheim το οποίο ανέφερε από το Λονδίνο στις 19 Αυγούστου
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1937 δεν έγινε δεκτό. Επιπλέον, δεν τυπώθηκε ένα δοκίμιο για τον 
Husserl. Σε αρκετές κριτικές κάναμε σοβαρές αλλαγές. Του γράφω 
λοιπόν, για παράδειγμα, στις 21 Σεπτεμβρίου 1937: «Φρόντισα ν’ 
αντιγραφούν οι κριτικές σου σε μια μορφή που να παίρνει υπόψη 
της τα σχόλια που έκανα παραπάνω, με τα οποία συμφωνεί και ο 
Marcuse. [...] Αν συμφωνείς με τις περικομμένες διατυπώσεις, θα 
’θελα να σου ζητήσω να μας στείλεις τα χειρόγραφα [...] ώστε να 
ετοιμαστούν για  τη στοιχειοθεσία». Αργότερα, στις 31 Οκτωβρίου, 
ο Teddie μού γράφει: «Έτσι είναι το γράψιμό μου- η μορφή του 
είναι τέτοια ώστε, ευτυχώς ή δυστυχώς, τελείως επουσιώδεις αλ
λαγές μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες, να το καταστρέψουν όλο. 
[...] Σου ζητώ να πάρεις υπόψη σου την υπόδειξή μου μόνο υπ’ 
αυτήν την έννοια και όχι ως έκφραση σχολαστικής αυτοεπιβεβαίω- 
σης. Πιστεύω πως μπορεί να γίνει χωρίς να αγνοηθεί στο παραμι
κρό ο στόχος των υποδείξεών σου για αλλαγές. Μόνον όσα αφαι- 
ρέθηκαν από τις σελίδες 7 και 9 επηρεάζουν σοβαρά το κείμενο. Το 
δοκίμιο στην παρούσα μορφή του είναι ήδη, όπως ξέρεις, αποτέλε
σμα αυστηρής σύντμησης. [...] Από την άλλη μεριά καταλαβαίνω 
πολύ καλά τις [...] σκέψεις που σας παρακίνησαν να κάνετε αυτές 
τις αφαιρέσεις. Ίσως μπορείτε να παρεμβάλετε μια πρόταση η 
οποία θα περιέχει την ιδέα αυτού που έχει απαλειφθεί χωρίς αυτό 
να είναι προσβλητικό. Ας τελειώσω λέγοντας ότι ο Θεός θα σας 
ανταμείψει για  την προσπάθειά σας σε τέτοιες περιπτώσεις».

Έ τσι πράγματι συνέβαινε. Τελικά, διαπραγματευόμασταν τα 
κείμενα μεταξύ μας. Επίσης, δύο δικά μου δοκίμια δεν δημοσιεύ
τηκαν αρχικά. Ό πω ς και όλα, διαδόθηκαν τελικά σαν μηνύματα σε 
μπουκάλι.1 Για παράδειγμα, υπήρχε μια μεγάλη μελέτη του νατου
ραλισμού (η οποία επίσης δεν δημοσιεύτηκε) διότι ο Meyer Shapiro 
σκέφτηκε ότι ήταν επιφανειακή και παραποιημένη. Καλά, είπα 
στον εαυτό μου, αν είναι έτσι, ας το ξεχάσουμε· και ένα μεγαλύτε
ρο δοκίμιο για  τη γερμανική βιογραφία του Emil Ludwig και άλλων 
(απορρίφθηκε), γιατί δεν θέλαμε να προσβάλουμε τους Γερμανοε- 
βραίους που βρίσκονταν στην εξορία. Π αρ’ όλ’ αυτά τους προσβά
λαμε αργότερα έτσι κι αλλιώς! Τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις 
-όπω ς και αρκετά άλλα πράγματα- οδηγούσαν φυσικά σε λογομα- 
χίες και διαμάχες· όταν δεν λογομαχείς με τους άλλους, καλύτερα

1. Οι επεξεργασίες της Κριτικής θεωρίας έχουν συχνά περιγράφει σαν «Fla- 
shenpost» ή σαν «μήνυμα σε μπουκάλι» πεταμένο στον ανοιχτό ωκεανό.
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να πάρεις διαζύγιο. Τελικά όμως αυτό που μετράει δεν είναι τα 
κακόβουλα σχόλια που κάνουν πότε πότε οι άνθρωποι μεταξύ 
τους, αλλά το έργο που μένει.

Από την αλληλογραφία της δεκαετίας του ’30 θα ’θελα να σταθώ 
σε κάτι άλλο που επεξηγεί τι σήμαινε ο Teddie για μένα και, υποθέ
τω, για τον Horkheimer, ο οποίος μου είπε: «Μαθαίνει κανείς τόσα 
πολλά από τον Teddie». Ό σα ξέρω τώρα για τη μουσική, ειδικά 
για τη σύγχρονη μουσική, το έμαθα απ’ αυτόν. Του είπα λοιπόν 
από τη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 1937 ότι το Κουαρτέτο Koli- 
sch έπαιξε ένα κονσέρτο με μουσική του Μπετόβεν -τα  τελευταία 
κουαρτέτα του- και του Schonberg μαζί, σε τέσσερις συνεχόμενες 
βραδιές, έτσι ώστε μάθαινες πραγματικά να ερμηνεύεις τον Μπε
τόβεν μέσω του Schonberg και τον Schonberg μέσω του Μπετόβεν. 
Ο Teddie απάντησε: «Χαίρομαι που σου άρεσε και σε σένα τόσο 
πολύ το πρώτο κουαρτέτο του Schonberg. Νομίζω ότι είναι πολύ 
χρήσιμο σαν εισαγωγή στον ώριμο Schonberg, μαζί με τα δύο μεγά
λα έργα της ίδιας περιόδου, τις συμφωνίες δωματίου και το δεύτε
ρο κουαρτέτο. [...] Έ χω  τη γνώμη (και, επ’ ευκαιρία, το ίδιο ισχύει 
για τον Berg) ότι άπαξ και έχεις την εμπειρία του πρώτου κουαρ

τέτου, ακόμη και τα πιο σύγχρονα και παράδοξα έργα του Scho
nberg δεν μένουν τελείως ακατανόητα. Δεν θα ’θελα άλλο τίποτε 
από το να σου δείξω αυτά τα πράγματα in concreto». Και το εν
νοούσε. Ο Adorno ήταν ένας εξαιρετικά γενναιόδωρος για όλα 
αυτά τα πράγματα. Δεν έλεγε ποτέ: «Δεν έχω καιρό γ ι’ αυτό». 
Ό ταν απευθυνόσουν σ’ αυτόν για βοήθεια, σε άκουγε με προσοχή.

Δυο λόγια τώρα για τη δεκαετία του ’40. Αυτή είναι η εποχή που 
ο Adorno ακολουθεί τον Horkheimer στην έξοδό του από την Ανα
τολική στη Δυτική Ακτή για να ζήσει στη Σάντα Μόνικα κοντά στο 
Λος Άντζελες. Αυτή την εποχή είχαμε μία άκρως εντατική ακαδη
μαϊκή αλληλογραφία. Αυτή την εποχή έγραψε ο Horkheimer την 
Έκλειψη του Λ ό γ ο ν  βοηθήσαμε εν μέρει ο Adorno, ο Pollock και 
εγώ- ήταν πραγματικά ένα είδος συλλογικής προσπάθειας. Μόνο 
όμως ανάμεσα στον Adorno και σε μένα υπήρχε αλληλογραφία 
όπου συζητούσαμε αλλαγές -εγώ και ο Horkheimer το συζητούσα
με τηλεφωνικά. Η  δεκαετία του ’40 είναι επίσης η εποχή στην ο
ποία γεννήθηκε η Διαλεκτική του Διαφωτισμού. Το ότι είχα την 
τύχη, με την ευκαιρία των συχνών επισκέψεών μου στο διαμέρισμα 
του Adorno στη Νότια Καλιφόρνια, να βλέπω τους δυο τους να 
πλάθουν μαζί κάθε φράση παραμένει για μένα μια αξέχαστη εμπει
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ρία· μια μοναδική εμπειρία-η παραγωγή μιας αληθινά συλλογικής 
δουλειάς όπου κάθε πρόταση γεννιόταν με συνδυασμένη προσπά
θεια. Εγώ ο ίδιος είχα την ικανοποίηση να μπορώ να συμβάλλω σε 
κάποιες από τις «Θέσεις για τον Αντισημιτισμό». Υπήρχε μια α
τμόσφαιρα γαλήνης, ηρεμίας και ευγένειας -η  Gretel ήταν επίσης 
πολύ συχνά εκεί- για να μην αναφέρω τη φιλοξενία την οποία εκ 
των υστέρων αισθανόμασταν σαν ουτοπία- εν πάση περιπτώσει, 
έτσι την αισθάνομαι εγώ σήμερα. Τα συλλογικά έργα και οι συζη
τήσεις γύρω από διάφορες μελέτες για τον αντισημιτισμό ανήκουν 
στην ίδια επίσης περίοδο. Εγώ ο ίδιος έλαβα μέρος στο σχεδίασμά 
της Α υταρχικής Προσωπικότητας μεσολαβώντας κάπου κάπου α
νάμεσα στον Teddie και τους συναδέλφους του, τους αμερικανούς 
καθηγητές, γιατί έπρεπε συχνά να παίζω το ρόλο του κατευναστι- 
κού διπλωμάτη που δεν παίρνει σοβαρά τους καβγάδες των άλλων. 
Καθησύχαζα τον Teddie λέγοντας του ότι αυτό που ζητούσαν οι 
εμπειριστές δεν ήταν τόσο κακό, πρέπει μόνο να είσαι υπομονετι
κός μαζί τους και να τους εξοικειώνεις μ’ αυτό που εμείς καταλα
βαίνουμε ως θεωρία. Ύστερα όλα πήγαιναν καλά.

Μια ενδιαφέρουσα προσωπική ανάμνηση: Ο Teddie μού γράφει 
στις 6 Δεκεμβρίου 1942, ενθυμούμενος ίσως τις προηγούμενες αυ
ταπάτες του για τη γερμανική εσωτερική πολιτική: «Δεν θέλω να 
τελειώσω χωρίς να έχω δηλώσει ποτέ ότι ο Hitler θα ηττηθεί!» 
Αυτή η φράση είναι αξιοσημείωτη στο βαθμό που δεν συμμερίζο
νταν την πεποίθησή του αυτή όλα τα βασικά μέλη του Ινστιτούτου. 
Δόξα τω Θεώ, ο Teddie είχε δίκιο!

Ξεκινήσαμε μια αλληλογραφία τη χρονιά που πέθανε ο πατέρας 
μου, για τον οποίο με συλλυπήθηκε θερμά. Θα ’θελα να σταθώ σε 
ένα μόνο πράγμα απ’ αυτή την ανταλλαγή επιστολών, επειδή μου 
θυμίζει τη γενναιοδωρία του Teddie. Σχέδιαζα να γράψω ένα βι
βλίο για τη λαϊκή κουλτούρα· είχα ορισμένες ιδέες γ ι’ αυτό το θέμα 
και έγραψα στον Teddie στις 23 Φεβρουάριου 1948: «Ό ποια  σκέ
ψη κι αν έχεις για το πώς μπορεί να οργανωθεί κάτι σαν αυτό θα 
ήταν για μένα ανεκτίμητη βοήθεια. Θυμάσαι ακόμη τις αυτοσχέ
διες σκέψεις σου» (αυτό το θυμάμαι σαν να ’ταν χθες) «όταν κατη
φορίζαμε οδηγώντας στη Sunset Boulevard μια Κυριακή με παχιά 
ομίχλη και συ φανταζόσουν πώ ς θα οργάνωνες μια διάλεξη για την 
κοινωνιολογία της λογοτεχνίας; Αυτό ακριβώς είναι το μοντέλο 
που έχω κατά νου γ ι’ αυτήν τη μελέτη μου». Τέτοια ήταν η φύση 
της πνευματικής αλληλεγγύης, η σφραγίδα της οποίας είναι τόσο
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ισχυρή, που θα μπορούσε κανείς να ζει απ’ αυτή για πολύν καιρό.
Τέλος, λίγα λόγια για τη δεκαετία του ’50, όταν ο Adorno επέ

στρεψε στη Φραγκφούρτη. Καταρχήν, πάλι μερικά προσωπικά 
σχόλια- μου γράφει στις 5 Αυγούστου 1959: «Σε δέκα μέρες περί
που ελπίζουμε να μετακομίσουμε στο δικό μας διαμέρισμα, Katte- 
nhofneg 123 (η διεύθυνση της Gretel ακόμη), πολύ κοντά στο Πα
νεπιστήμιο όπου θα βρίσκεται και το Ινστιτούτο. Αυτή τη στιγμή 
μεταφέρουν, με τρομακτικό θόρυβο, τα μπάζα από το οικόπεδο 
όπου θα ανεγερθεί το Ινστιτούτο». Σας διαβάζω αυτό το φαινομε
νικά ασήμαντο απόσπασμα, επειδή είναι πολύ προσωπικό, και άρα 
εκφράζει κάτι από τον συμβιωτικό τρόπο της ζωής μας ακόμη και 
από μεγάλη απόσταση.

Ά λλο ένα ωραίο σημείωμα από τη δεκαετία του ’50' στις 6 Ια- 
νουαρίου 1955 ο Teddie μου έγραψε: «Τα εκδοτικά σχέδια είναι 
αρκετά ακριβά. Το πρώτο σχέδιο της μεγάλης μελέτης για τη βιο
μηχανία έχει τελειώσει και έχει παραδοθεί. Στη θέση του Osmer 
υπάρχει τώρα ένας Herr von Friedeburg, πράγμα που φαίνεται να 
είναι μεγάλη πρόοδος». Και βλέποντας το συνέδριο και τη συμβο
λή του Ludwig (von Friedeburg) στην οργάνωσή του, πρέπει να πω 
ότι η προ τριαντακονταετίας κρίση του Teddie αποδείχτηκε εξαί
ρετη.

Ο Teddie επέστρεψε στη Φραγκφούρτη για πρώτη φορά το 1948, 
γεμάτος από βαθιά νοσταλγία και μια κάποια αγωνία επειδή έπρε
πε να διδάξει πάλι σε γερμανούς φοιτητές· μου είπε γ ι’ αυτό στις 3 
Ιανουαρίου 1949: «Τουλάχιστον από σένα δεν μπορώ να κρύψω ότι 
με είχε κυριεύσει η ευτυχία της ευρωπαϊκής εμπειρίας από την 
πρώτη στιγμή στη Βρετάνη (εκεί είχε περάσει τις διακοπές του), η 
δε δουλειά με τους φοιτητές ξεπερνά κάθε προσδοκία -ακόμη και 
πριν το 1933- σε ένταση και επαφή. Και ο ισχυρισμός ότι η ποιότη
τα των φοιτητών έχει καταποντιστεί, ότι είναι αδαείς ή ότι έχουν 
πραγματιστικά ενδιαφέροντα, είναι μία ανοησία. Αντίθετα, πολλά 
δείχνουν ότι, απομονωμένοι και αποξενωμένοι από την πολιτική, 
έχουν πέσει με τα μούτρα στο πνεύμα με απαράμιλλο φανατισμό. 
Ο κύριος αρνητικός παράγων που μπορείς ν ’ ανιχνεύσεις παντού 
είναι ότι οι Γερμανοί (και στην πραγματικότητα όλη η Ευρώπη) 
δεν είναι πια  πολιτικά υποκείμενα- ως εκ τούτου, μια ιδιότητα σαν 
φάντασμα, μη πραγματική, διαπερνά το πνεύμα τους. Το σεμινά
ριό μου λειτουργεί, σαν ταλμουδική σχολή -έγραψα στο Λος Ά 
ντζελες ότι είναι σαν να έχουν μεταβιβαστεί τα πνεύματα των δο
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λοφονημένων εβραίων διανοουμένων στους γερμανούς φοιτητές. 
Τελείως αλλόκοτο. Γι’ αυτόν όμως ακριβώς το λόγο, την ίδια στιγ
μή, τελείως κατανοητό με την αυθεντική φροϊδική έννοια».

Για να μην εξαντλήσω την υπομονή σας, θα περιοριστώ σ’ ένα 
μόνο επιπλέον σχόλιο. Ο Teddie μού γράφει στις 2 Δεκεμβρίου 
1954 -συγγνώμη που θα γίνω ελαφρά ναρκισσιστής πάλι- επ’ ευ
καιρία του δοκιμίου μου, που αναφέρθηκε προηγουμένως, για το 
είδος της βιογραφίας που ήταν τόσο δημοφιλές πριν τον Hitler και 
το οποίο (δοκίμιο) μπορούσε τώρα να δημοσιευτεί γιατί δεν υπήρ
χε πια λόγος να σκεφτόμαστε τα αισθήματα των άλλοτε εξορισμέ
νων Εβραίων. Αρχικά λέγαμε να το συμπεριλάβουμε στην επανέκ- 
δοση του Zeitschrift fiir Sozialforschung που σχεδιάζαμε για τη δε
καετία του ’50. Το σχέδιο αυτό απέτυχε και αντ’ αυτού είχαμε μια 
σειρά κοινωνιολογικές μελέτες που εκδόθηκαν από το Ινστιτούτο: 
ο πρώτος τόμος της ήταν το Festschrifit για την εξηκοστή επέτειο 
των γενεθλίων του Max Horkheimer, όπου και τελικά εμφανίστηκε 
το δοκίμιό μου.

«Ό σο για τη μελέτη για τη βιογραφία» γράφει ο Teddie στις 2 
Δεκεμβρίου 1954, «πιστεύω ότι πρέπει να εκδοθεί. Ό χ ι μόνο γιατί 
νομίζω ότι είναι αναγκαίο να κάνεις μια acte de presence στο πρώ
το τεύχος, αλλά γιατί πιστεύω επίσης ότι το θέμα έχει σήμερα την 
ίδια σημασία με πριν. Το είδος δεν εξαφανίζεται, η αγάπη του 
γερμανικού λαού για τον Stefan Zweig και τον Emil Ludwig έχει 
χωρίς αμφιβολία επιζήσει των Εβραίων, και τα βιογραφικά δοκί
μια που κατακλύζουν τα εικονογραφημένα περιοδικά (προβάλλο
ντας ακόμη διασημότητες από τους ναζί) έλκουν την καταγωγή 
τους σε μεγάλο βαθμό απ’ αυτό το είδος γραφής, το αίσχος του 
αίσχους. Τα επιχειρήματά σου είναι πολύ καλά και πρέπει να το 
έχουμε (το δοκίμιο). Η δουλειά σου έχει επίσης μεθοδολογική ση
μασία, αφού αντιπροσωπεύει μια πολύ νόμιμη παρωδία της επίση
μης πρακτικής της ανάλυσης περιεχομένου. Η απαρίθμηση προτά
σεων του είδους “Ποτέ πριν μια γυναίκα δεν έχει αγαπήσει σαν.. 
(είχα παραθέσει μαζί αναρίθμητες φράσεις στις οποίες κάθε άν
θρωπος λέει για όλους τους άλλους και για όλα ότι αυτός, αυτή, 
αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που συνέβη ποτέ στον κόσμο) ση
μαίνει ότι έχεις συλλάβει σωστά την ποσοτικοποίηση.» Και τώρα 
επιστρέφω στο απόσπασμα χάριν του οποίου διάλεξα αυτήν την 
επιστολή για  επίλογο: «Τελικά» συνεχίζει ο Teddie, «θα ’θελα να 
πω ότι εγώ βασικά δεν πιστεύω με τίποτα ότι τα έργα μας, ένα δυο
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χρόνια αφού γραφτούν, θα είναι παρωχημένα για εξωτερικούς ή 
θεματολογικούς λόγους· γιατί η έμφαση σ’ αυτό που κάνουμε βρί
σκεται, θα έλεγα, στη θεωρία της κοινωνίας και όχι σε εφήμερο 
υλικό.» Δίνω την ίδια απάντηση σε μερικές από τις κριτικές για την 
επικαιρότητα της κλασικής Κριτικής Θεωρίας που, υποτίθεται, δεν 
είναι πια  σημαντική σήμερα. Αντίθετα, συμφωνώ με τον Teddie, ο 
οποίος συνεχίζει στο γράμμα του: «Εμείς, τουλάχιστον, δεν πρέπει 
να επιζητούμε το είδος του νεοτερισμού το οποίο κάνει την αφηρη- 
μένη χρονολόγηση το πρότυπο της επικαιρότητας, πράγμα εντελώς 
αντίθετο από το πραγματικά προοδευτικό. Ίσως θα ’θελες να δια
βάσεις το κομμάτι μου “Consecutio temporium” στο Minima Mora- 
lia σε σχέση μ’ αυτό [...]». Θα ’θελα να προσθέσω εδώ με κάποια 
ελπίδα και χωρίς επιθετικότητα ότι άκουσα την ίδια εποχή ένα 
μοτίβο που μπορεί ν ’ αντηχεί περισσότερο απ’ όσο θα ’θελαν οι 
κριτικοί μας να παραδεχτούν.
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Ο Τέοντορ Αντόρνο αναγκασμένος από το ναζισμό να 
καταφύγει στην Αμερική, αναλύει σ' αυτό το κείμενο την 
εμπειρία του από τον Νέο Κόσμο. Με πνεύμα κριτικό, με 
διεισδυτικότητα και ευαισθησία περιγράφει τις εντυπώ
σεις του από τη ζωή στα αμερικάνικα πανεπιστήμια.

Επίσης το βιβλίο περιέχει ένα κείμενο του Λόβενταλ 
-μαθητή του Αντόρνο- με στιγμιότυπα και αναμνήσεις 
που αποκαλύπτουν προσωπικές πλευρές του μεγάλου 

φιλόσοφου.
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