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Εισαγωγή
Ο Henry David Thoreau και η ιδέα
της πολιτικής ανυπακοής

Ο αμερικανικός δέκατος ένατος αιώνας κατά
κανόνα τείνει να προσλαμβάνεται ως η εποχή
της επικής εξάπλωσης προς την «άγρια Δύση»,
την οποία ανακαλούν και οι αναρίθμητες ταινίες των επιθετικών λευκών σκαπανέων που
αντιμάχονται τις φυλές των ιθαγενών Αμερικανών. Για πιο ενήμερους παρατηρητές ο αμερικανικός δέκατος ένατος αιώνας είναι κυρίως
ο αιώνας της δεινής εμφύλιας σύρραξης της
Αμερικανικής ομοσπονδίας με τις δουλοκτητικές πολιτείες του Νότου, της πιο πολύνεκρης
σύρραξης στην ιστορία των ΗΠΑ, που ανέδειξε ως φλέγον κοινωνικό και ηθικό πρόβλημα
στην αμερικανική κοινωνία το ζήτημα της δου9

λείας και κληροδότησε στην πολιτική παράδοση της χώρας τον υψηλό ιδεαλισμό του Προέδρου Αβραάμ Λίνκολν.
Όμως ο δέκατος ένατος αιώνας στην αμερικανική κοινωνία, όπως αντίστοιχα και στην
Ευρώπη, υπήρξε και ο αιώνας της ρομαντικής
ευαισθησίας, που διαδέχθηκε την εποχή του
Διαφωτισμού και της Επανάστασης, κατά την
οποία είχε παραχθεί το πρώτο «νέο έθνος» της
ιστορίας.1 Ο πρώιμος ιδίως αμερικανικός δέκατος ένατος αιώνας υπήρξε μια εποχή ρομαντισμού και ουτοπίας που πρόσφερε ερεθίσματα σε πολλά ευαίσθητα πνεύματα να εκφράσουν
δημιουργικά τις προσωπικές τους κρίσεις και
προδιαθέσεις, μια εποχή ενδοσκόπησης και
συνδιάλεξης με τις υπαγορεύσεις της ατομικής
συνείδησης, πολύ συχνά σε πλήρη αντίθεση
προς το κοινωνικό περιβάλλον, καταλήγοντας
Ο όρος το «πρώτο νέο έθνος» για τις ΗΠΑ οφείλεται στον
σημαντικό πολιτικό επιστήμονα, Seymour Martin Lipset,
The First New Nation, Νέα Υόρκη 1963.
1
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ενσυνείδητα σε μια μορφή εσωτερικής κοινωνικής εξορίας.2
Ο ρομαντισμός εκφράζεται κατεξοχήν με
τον ατομικισμό, την έμφαση δηλαδή στην ατομικότητα, την πραγμάτωση του εαυτού κατά
κανόνα έξω από την πολιτική και συχνά σε
διάσταση προς την κοινωνία. Το βαθύτερο
προσδιοριστικό κίνητρο αυτής της στάσης είναι η αυτοπραγμάτωση, η αδέσμευτη βίωση
της βαθύτερης υπόστασης του εαυτού. Η στάση διαθέτει αναπόφευκτα αριστοκρατικό χαρακτήρα που την τοποθετεί διαμετρικά απέναντι στον δημοκρατικό άνθρωπο, τον άνθρωπο του Διαφωτισμού, που παραμένει ενταγμένος μέσα στις συλλογικότητες και τα αιτήματα που τις συνέχουν. Δύο σημαντικότατοι,
εμβληματικοί εκπρόσωποι του αμερικανικού
ρομαντισμού, ο Ralph Waldo Emerson και ο
Βλ. Judith N. Shklar, Political Thought and Political
Thinkers, επιμ. Stanley Hoffmann, Σικάγο 1998, σσ. 5253.
2

11

Χένρυ Ντέιβιντ Θορώ εικονογραφούν ακριβώς
αυτή την υπαρξιακή στάση.
Η αναζήτηση της αυτοπραγμάτωσης ως
αιτήματος του πνεύματος μιας ολόκληρης εποχής μπορούσε να βρει και άλλες διεξόδους, όπως
για παράδειγμα τα θρησκευτικά κινήματα της
«πνευματικής αναζωογόνησης» (revivalism),
τα οποία όμως διέθεταν δημοκρατικό χαρακτήρα που πήγαζε από την προσήλωση στην
ισότητα και την αδελφοσύνη των πιστών. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα του φαινομένου
υπήρξαν οι κοινότητες της Oneida στη Νέα
Υόρκη, στο Βερμόντ και αλλού κατά την περίοδο από τη δεκαετία του 1840 έως τη δεκαετία του 1870.
Κινήματα αυτοπραγμάτωσης αποτελούσαν
και οι σοσιαλιστικές ουτοπίες της εποχής,
όπως η New Harmony στην Ιντιάνα και η
Brook Farm στο Γουέστ Ρόξμπερι της Μασσα
χουσέττης. Αμφότερα τα εγχειρήματα αντλούσαν την έμπνευσή τους από τον ουτοπικό σοσιαλισμό, από τον Robert Owen η Νέα Αρμο12

νία, από τον Charles Fourier διερμηνευμένο από
τον Albert Brisbane η Brook Farm. Οι σοσιαλιστικές ουτοπίες συνιστούσαν εκδηλώσεις δια
μαρτυρίας κατά του κατεστημένου της αμερικανικής κοινωνίας και της διευρυνόμενης
ανισότητας στη χώρα και απέβλεπαν διά της
εργασίας, του προγραμματισμού και της κοινοκτημοσύνης να προβάλουν ένα εναλλακτικό
πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης που θα θεράπευε τα πολλά δεινά του κοινωνικού χάους που
διαισθάνονταν ή έβλεπαν γύρω τους οι πρωτοπόροι αυτοί της εφαρμογής των πρώιμων σοσιαλιστικών ιδεών.
Μια ακόμη μορφή ουτοπίας μέσα στο κλίμα
του αμερικανικού ρομαντισμού υπήρξε και ο
ριζοσπαστικός ατομικισμός του Χένρυ Ντέιβιντ
Θορώ (1817-1862). Ο Θορώ θα μπορούσε να
θεωρηθεί εκπρόσωπος και εκφραστής του πνεύματος, της νοοτροπίας και των κοινωνικών
αξιών της Νέας Αγγλίας. Η κληρονομιά αυτή
με τις ιδιοτυπίες και τις χαρακτηριστικές εκφάνσεις της είχε τις μακρινές καταβολές της
13

στο πνεύμα των Πουριτανών αποίκων που
εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και έφτασαν
στις ακτές της Νέας Αγγλίας τον πρώιμο δέκατο έβδομο αιώνα για να μην υποκύψουν στις
πιέσεις της θρησκευτικής προσαρμογής και του
κομφορμισμού στη μητρόπολη. Αυτό το πνεύμα της προσωπικής αντίστασης μέχρις εσχάτων σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις της ατομικής συνείδησης εκφράζει και ο Θορώ.
Στην περίπτωσή του η ρομαντική έξαρση
διερμηνεύεται ως διάλογος της ατομικότητας
με τη φύση. Η ζωή στη φύση, όπως περιγράφεται με δύναμη, υποβλητικότητα και λυρισμό
στο έργο Walden or Life in the Woods (1854),
προβάλλεται ως η ουτοπία του Θορώ. Όπως
είναι γνωστό ο συγγραφέας έζησε στα χρόνια
1845-1847 σε ξύλινη καλύβα που κατασκεύασε σε κτήμα του άλλου σημαντικότατου εκπροσώπου του αμερικανικού ρομαντισμού, του
Ralph Waldo Emerson, στις όχθες της λίμνης
Walden, όχι μακριά από τη γενέτειρά του Κόνκορντ, δυτικά της Βοστόνης. Στο έργο αυτό η
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φυσιολατρία προβάλλεται ως τρόπος ζωής, που
διαθέτει εξίσου υλικό όσο και υπερβατικό περιεχόμενο. Η σκληρή χειρωνακτική ατομική εργασία και τα «μηνύματα του ανέμου» που αφουγκράζεται και αποκρυπτογραφεί ο χειρώνακτας,
η συνειδητή επιλογή της φτώχειας και η εχθρότητα κατά της πολυτέλειας, των συρμών, της
επίδειξης, συνθέτουν τον τρόπο ζωής του φιλοσόφου και του διασφαλίζουν τον εσωτερικό
πλούτο που η κενότητα της εύπορης αστικής
ζωής δεν μπορεί ούτε να διανοηθεί. Ενυπάρχει
στη στάση αυτή ένα καθοριστικό στοιχείο κοινωνικής διαμαρτυρίας, που συνδέεται και με τις
αναζητήσεις του φιλοσοφικού κινήματος του
«υπερβατισμού» της Νέας Αγγλίας (New England transcendentalism), του οποίου θεωρητικός ηγέτης ήταν ο φίλος του Θορώ, Emerson.3
Όπως είναι γενικά παραδεκτό στη σχετική φιλολογία, δεν
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια το φιλοσοφικό στίγμα του «υπερβατισμού». Το πνεύμα όμως της φιλοσοφικής
στάσης που χαρακτηρίζεται με αυτή την ονομασία εκφράζεται
σε δύο αντιπροσωπευτικά δοκίμια του Emerson, τα δοκίμια
3
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