




Γ ι ά  τ η ν  α ν α γ έ ν ν η σ η  
ι ώ ν  μ ο ρ φ ώ ν  τ ο ύ  φ ί λ μ

Ο κινηματογράφος είναι ένα έργαλεΐο.
Το φίλμ eivai ό σκοπ ός  τού εργαλείου.

Ανάμεσα στό έργαλεΐο καί στό οκοπό  
(άνάμεσα οτόν κινηματογράφο καί τό φίλμ) 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΙΣ

Ο κινηματογράφος είναι μιά διαθέοψη πραγματικότητα.

Τό φίλμ είναι μιά δυνατή πραγματικότητα.
Εμείς

οφείλουμε νά έγκολποθοϋμε 
τήν διαθέσιμη πραγματικότητα  

καί νά ορίσουμε 
τήν δυνατή πραγματικότητα
Οφείλουμε ν'άπαλλαγοϋμε άπ'τίς προκαταλήψεις μας 
καί νά κινηθούμε

σ'όλα τά σημεία τιΰν γονίμων άναζητήσεαη\ 
Μόνο μέσα άπ'τήν πραγματική άναζήτηση 
καί τήν άναδυση νέουν μορφών 
θά μπορέσουμε νά συντάξουμε 
τις εικόνες που μάς άντιπροσουπεύουν 
Μονο

μέσ'άπ'τή συγκρουση 
μέ τήν περιβάλλουσα πραγματικότητα 
θά κάνουμε δυνατή τήν υλοποίηση 
τά)ν ποθούν μας
— γιατί ό κοινα>νικός άγαινας

καί ή ποιητική μεταμόρφω ση  
πανε πάντα μαζί.



Τό μάτι δέν γνωρίζει-βλέπει.
Ο  ψιλμουργός καθιστά τό γνωστό-όρατό.
Έτσι τό ό ρ α μ α
ένώ άπορρέει πάντα άπό τήν αϋτή πραγματικότητα 
είναι ένας μετασχηματισμός της 

‘μέ μέτρο τήν γνωστική προσέγγιση.

Ή  προηγούμενη γεννιά 
συνειδητοποίησε τόν κινηματογράφο 
μέσα άπ'τίς άμφιβολίες της 
γιά τή φύση του 
καί συνέτεινε

στήν κατάρρευση τών μορφών 
μέ τήν ά π ο δ ι ά ρ θ ρ ω σ η .
Έμεϊς

άντίθετα οφείλουμε 
νά συντείνουμε σέ νέες άρθρώσεις
— παραμερίζοντας τίς άμφιβολίες πού πάντα θά

ύπάρχουν
γιά τό χάραγμα νέα)ν προοπτικών.

Ό  κινηματογράφος 
(όπιυς κι'όλες οί τέχνες) 
πάει μέ τήν ιστορία 
καί όχι μέ τά 24 καρέ,
γράφει τήν ιστορία κι'είναι κι'ό ίδιος ιστορία.
Κάθε άρθρουσή του είναι καί μιά άντανάκλασή της. 
Χρειαζόμαστε
—  ένα καινούργιο φ ώ ς στίς οθόνες .- 
Α ς τ ό δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ μ ε

Θανάσης Ρεντζής
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, ‘ χ μ
Μέ τό 8ο τεύχος κλείνει ό δεύτερος 

τόμος καί ή δεύτερη περίοδος. Παρότι εί
ναι σάν τεΰχος διπλό, ενα μέρος της ύ
λης καί μάλιστα αρκετό, τόσο σχετικά μέ 
τόν Νέο ‘Ελληνικό Κινηματογράφο,όσο καί 
μέ τίς ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ, δεν στάθηκε δυνατό 
νά περιληφθεΐ. Τό επόμενο πού θά κυκλο
φορήσει, μάλιστα αρκετά σύντομα, θά δ- 
λοκληρώσει καί τά δυό αύτά θέματα3ά κεί
μενα του Christian Zimmer πού δημοσιεύ
ονται στό παρόν τεύχος είναι μέρη άπό τό 
περίφημο βιβλίο του, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ καί 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ πού θά κυκλοφορήσει σύντομα ά
πό τίς εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ μέ επιμέλεια Δ. 
Λεβεντάκου καί την συνεργασία του ΦΙΛΜ.





Κράτος καί Κινηματογράφος
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ καί ΕΝIΣXΥΟΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ.

Παρ'δλη την κρίση πού Αντιμετωπίζει, δ ‘Ελληνικός 
Κινηματογράφος (κρίση δχι έσωτερική - δομική, Αλλά έ- 
ξωτερική - θεσμική) τό ‘Ελληνικό Κράτος καί είδικώ- 
τερα τό ‘Υπουργείο Βιομηχανίας έρχεται νά έπιδεινώ- 
σει αύτή τή κρίση.

Μετά τήν τελευταία καί σαφώς έκνομη υπουργική Α- 
πόφαση γιά τίς προστατευόμενες ταινίες, πού ξαφνικά 
έγιναν εξαγόμενες - προστατευόμενες, μπαίνει τό έ- 
ρώτημα γιατί τό ίδιο τό κράτος καταστρατηγεί τούς νό
μους πού τό ίδιο θέσπισε.

Τήν 3η 'Ιουνίου 1975 κυκλοφορεί ή ύπ'άρίθ.25926 
/625 απόφαση μέ τήν όποια Αποφασίζει:

Καθορίζομεν, διά τό τρέχον ετος 1975,τό ΰψος των εις 
προστατευομένας καί ένισχυομένας ταινίας χορηγουμέ
νων έπιδοτησεων ώς ακολούθως:
α) Τό ποσόν των 300.000 δρχ. κατά προστατευομένην 
ταινίαν μεγάλου μήκους.
3) Τό ποσόν των 200.000 δρχ. κατά ένισχυομένην ται
νίαν μεγάλου μήκους.
-χαί αντίστοιχα τά ποσά των 40.000 καί 30.000δρχ.γιά 
τίς ταινίες μιχροϋ μήκους.

Τήν Απόφαση τής 6ης 'Ιουνίου άκολουθοΰν δύο άλ
λες συμπληρωματικές της, πού ορίζουν ή μία τά τοϋ 
χαρακτηρισμοΟ ώς άύτομάτως προστατευομένων των ται
νιών πού βραβεύονται στό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης,ή δέ 
άλλη καθορίζει δτι τό ύψος τής επιδότησής τους είναι 
τό αυτό μέ τό τών προστατευομένων ταινιών. Οι δυό 
αύτές Αποφάσεις φέρουν ήμερομηνία 3-10-75 καί 10-10 
-75, πράγμα πού σημαίνει δτι μέχρι αύτή τήν ημερομη
νία πού έπεται μερικές μέρες άπό τήν λήξη τοϋ Φεστι
βάλ Θεσσαλονίκης τά πράγματα δέν έχουν άκόμα "Αλλά
ξει". Μετά δμως Από ένα μήνα στίς 11 Νοεμβρίου 1975 
ύπογράφεται μιά νέα άπόφαση πού Ανατρέπει τά πάντα- 
ή ύπ' Αρίθμ'61782/2179 πού δημοσιεύεται δυό μήνες 
Αργότερα στήν έφημερίδα τής κυβερνήσεως (τήν 3ΐην Δε
κεμβρίου 1975). Γιατί αύτή ή Απόφαση κρατήθηκε τό
σον καιρό μυστική, γιατί άργησε τόσο νά δημοσιευθεϋ 
στήν έφημερίδα τής κυβερνήσεως καί γιατί Ανακοινώθη
κε μόλις πρόσφατα στά Αρμόδια συνδικαλιστικά δργανα; 
'Αλλά άς δοΰμε τήν ίδια τήν άπόφαση. Πρώτα Απ' δλα 
είναι έκνομη Από κάθε άποψη. a'J Διότι είναι ή δεύ
τερη μέσα στόν Ιδιο χρόνο (μόνο μία Απόφαση μπορεί 
νά έκδίδεται κατ' έτος- έκτός άν συντρέξουν λόγοι



συμπληρώσεως της), β') Διότι, καταστρατηγεί τόν ίδιο 
τόν περί κινηματογραφίας νόμο δ όποιος όρίζει ότι: 
Ν.Δ 58/73 - "Αρθρον 3-2. Ταινυαι χαρακτηρισθεϊσαι ως προ- 
στατευόμεναι η ένισχυόμεναι . έπιβραβεύονται δι’άπ’εύθείας 
έπιδοτήσεως.

ΤοΟτο δέ σαφώς καταστρατηγείται άπό τήν ύποιργι- 
κή απόφαση ή όποια μετατρέπει τήν άπ'εύθείας επιδό
τηση σέ έφ’απαξ επιδότηση καί έπιβράβευση παραγωγής. Πιό 
συγκεκριμένα μετά άπ'αύτή τήν καταστρατήγ.ηση όριζει 
τό ποσόν των έφ’ άπαξ επιδοτήσεων στό 1,5% τοϋ ετησί
ου προϋπολογισμού δηλαδή 75.000 δρχ. γιά κάθε προ- 
στατευόμενη ταινία μεγάλου μήκους (καί έγχρωμη).*Ως 
πρός τήν επιβράβευση παραγωγές, αυτή τήν όρίζει στό 25% 
έπί του είσαγομένου συναλλάγματος γιά κάθε προστα- 
τευόμενη ταινία. Δεν είναι όμως μόνον αυτό, ή επι
βράβευση παραγωγής (πού κανένας νόμος δέν τήν προβλέ
πει) έρχεται νά προηγηθεϊ των έφ'άπαξ έπιδοτήσεων μέ 
άποτέλεσμα νά κυριαρχήσει ούσιαστικά σάν θεσμός καί 
οι προστατευόμενες ταινίες νά μήν πάρουν ούτε μιά 
δραχμή, γ') Φυσικά αύτή ή παράγραφος είναι άμεσα δι
αβλητή έφ* όσον ό καθείς μπορεί νά εισάγει όποιο δή
ποτε ποσόν ή άπό πορνό ταινίες ή άλλο τι στό όνομα 
μιας προστατευομένης’καί νά είσπράξει τό 25%,όλοι έ
χουν άπό μιά προστατευόμενη ταινία καί δέν είναι δύ
σκολο νά τό κάνουν, τό έπιζητοϋν άλλωστε. δ') ‘Α
κόμη άν μιά ταινία εισάγει συνάλλαγμα τής τάξεως των 
100.000.000 δρχ., πράγμα πολύ πιθανόν (θίασος π.χ.) 
τότε τί γίνεται; Βάσει τής ύπαρχούσης άποφάσεως τό 
‘Υπ. Βιομηχανίας θά όφείλει στό παραγωγό της 25.000. 
000 δρχ. καί έτσι οι προϋπολογισμοί γιά τουλάχιστον
5 χρόνια θάχουν δεσμευτεί γιά μόνο μία ταινία. Τό 
ότι αύτά δέν είναι σοβαρά πράγματα καί τό ότι αύτή 
δέν είναι κρατική πολιτική είναι οφθαλμοφανές καί ά- 
τασθαλίες τέτοιου είδους δέν άντανακλοΰν άβλεψίες 
όπως άφησε νά εννοηθεί ό υπουργός άλλά επικίνδυνους 
έμπαιγμούς άπ'τή μιά καί ξεδιάντροπη προώθηση άνο
μων συμφερόντων άπ'τήν άλλη.

Κλείνω τό σημείωμα τοϋτο μέ μιά άλλη παράγρα
φο τής έν λόγψ άλλοπρόσαλης άποφάσης πού κάνει δια
χωρισμούς άνάμεσα σέ ταινίες έγχρωμες 35mm 16mm καί 
μαυρόασπρες αντίστοιχα. *Η παράγραφος αύτή είναι έ- 
πίσης έκνομη γιατί ό νόμος προβλέπει διαχωρισμό μό
νον μεταξύ των ταινιών μεγάλου καί μικρού μήκους καί 
όχι ως πρός τό φορμά ή τό χρώμα τους πού άλλωστε εί
ναι μεταβλητό.

Δέν χρειάζεται κανείς νά ρωτήσει γιατί όλα αύ
τά τά τόσο ξεδιάντροπα, είναι προφανής ό σκοπός της 
άποφάσης πού προορίζει τό ποσό τών προστατευομένωγι 
άλλα κανάλια καί γιά νά γίνει αύτό έφικτό έπρεπε



νά καταστρατηγηθεί διίοιος νόμος f\ <5.λλο τί, μ' αύτόν 
τόν άπαίσχυντο τρόπο.

Οΐ νόμοι του κράτους είναι γιά νά τηροΟνται άπ' 
τό £διο τό κράτος πρωτίστως, κι'δταν καταστρατηγούν
ται κατάφορσ, δέν μπορεί ό υπουργός βιομηχανίας νά 
δηλώνει δτι οΐ άποφάσεις πρέπει νά έψαρμοστοϋν "δι
ότι αυτό εΓναι Δημοκρατία" - ποιές άπο(ράσε lq ; ή νό
μιμη της 6ης 'Ιουνίου ή ή έκνομη της 11ης Νοεμβρίου;

Τά χρήματα των προστατευομένων ταινιών έπρεπε ή
δη νάχουν δοθεί άπό πολλών μηνών καί μάλιστα αύτά 
τών αυτομάτως προστατευομένων πρό της 11ης Νοεμβρί
ου, πράγμα πού ό κ. υπουργός δέν έίράρμοσε, γιατί;



Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Μετά τίς τελευταίες εξελίξεις σχετικά μέ τό Οε- 
στιβάλ Θεσσαλονίκης -δηλαδή τήν κατάργηση των χρη
ματικών βραβείων καί τήν "σύγχισή " του μέ τό Διε- 
θνές-ή ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ άπεφάσισε νά τό διοργάνω
ση μόνη της. Καί τοΰτο διότι: είναι αναγκαίο νάχου- 
με ένα ετήσιο έθνικό φεστιβάλ καί δέν είναι δυνατόν 
νά ύφιστάμεθα πάντα τούς έμπαιγμούς του 'Υπουργείου 
Βιομηχανίας. Πέρσι ό Κονοφάγος είχε δηλώσει ότι: τό 
σύνολο των προτεινομένων μέτρων δέν μπορούσε νά ύ- 
λοποιηθή άμεσα (γιά τό 1975) καί ότι τοϋτο θά γίνον
ταν άπό τόν έπόμενο χρόνο άφοΰ μεσολαβούσε μιά εκ 
νέου συνάντηση γιά τήν οριστικοποίησή τους.

Πέρσι υλοποιήθηκε ό τρόπος σχηματισμού των έπι- 
τροπών (οργανωτικής - προκριματικής - κριτικής) κα
θώς καί ή άναπροσαρμογή των βραβείων. Γιά φέτος ε- 
μενε νά υλοποιηθεί τό θέμα τοϋ διευθυντοϋ τοϋ Φεστι
βάλ ή αύξηση του κονδυλίου γιά τά βραβεία καί ή ά
ναπροσαρμογή του τρόπου διαθέσεως του ποσοϋ καθώς καί 
ή περαιτέρω τροποποίηση του κανονισμού .

'Επειδή άντ'αύτοϋ βρεθήκαμε μπρός σ'έναν χυδαίο 
έμπαιγμό ή ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ αποφάσισε νά διοργανώ- 
σει τό Φεστιβάλ μόνη της καί στην ΑΘΗΝΑ, καί τούτο 
γιά λόγους όχι άλλους εκτός άπό οικονομικούς καί ορ
γανωτικούς, άλλως θά προτιμούσε τήν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ό
πως γίνεται άπό χρόνια καί άποτελεϊ πλέόν θεσμό.Δέν 
είναι δυνατόν ένας θεσμός τόσων χρόνων καί πού έπε- 
ξε έναν τόσο συμαντικό ρόλο στόν ‘Ελληνικό κινημα
τογράφο νά ύφίσταται τούς έμπαιγμούς των γραφειο
κρατ ίσκων πού άποσκοποϋν σέ τί;

Τό 17ο λοιπόν ©ΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
θά διεξαχθεϊ στήν 'Αθήνα άν τό υπουργείο βιομηχανί
ας δέν άφήσει τίς έξαλλοσύνες του.





•τηλεόραση
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΟΧΙ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ "ΝΑΙ".

“Οπως καί νά γίνει τά πράγματα έρχονται κάποιες 
στιγμές καί κατασταλλάζουν στά μέτρα των φορέων τους. 
Μέ πρότυπο τήν ΥΕΝΕΔ (γιατί στό βάθος δέν υπάρχουν 
άλλες αξίες) γίνεται ένα κυνηγητό "νά πιαστεί ό οκρυγ- 
γμός τοϋ κοινοϋ". “Ολος αύτός ό προσανατολισμός κα
τέληξε κάποια στιγμή στό νά διατυπωθεί τό δόγμα ΚΟΥΛ
ΤΟΥΡΑ ΟΧΙ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ "ΝΑΙ". Τοϋτο σημαίνει δχι ται
νίες πού νά λένε κάτι καί ναί στά παιχνίδια, πολλά 
παιχνίδια, άλλά ποιότητος.

'Ανάμεσα στήν ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ καί τήν ΠΟΙΟΤΗΤΑ πρέπει 
νά θεμελιωθεί μιά διαστολή έτσι πού τό ένα ν' άπο- 
κλείεται ένώ τό άλλο υιοθετείται.
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ= οργανωμένη σκέψη καί έκφραση πού άποσκο- 
πεϊ σέ κάτι.
ΠΟΐ0ΤΗΤΑ= έκφραση πού άποσκοπεϊ στό τίποτα (καλοκα
μωμένη δμως).

"Ετσι οι φορείς (κράτος) διατυπώνοντας τό δόγμα 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΟΧΙ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ "ΝΑΙ" διατυπώνουν καί τή 
στάση τους άπέναντι στήν κοινωνία: μή αναζήτηση των
σκοπών της κοινωνικής δραστηριότητας καί άποφυγή της 
πραγματικότητάς της.

'Ακόμα μπαίνει τό έρώτημα του τί είναι τηλεοπτι
κό καί ή άπάντηση πού δίνεται εϋναι τό άνόητο - γιά 
νάναι στά μέτρα των φορέων του.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
(ή ένα άχρηστο όργανο).

Τό κράτος νομιμοποιείται (πάντα βέβαια στά πλαί
σια των καπιταλιστικών οίκονομιών) νά "παρέμβη" στό 
χώρο της "παραγωγής" μόνο στήν περίπτωση πού αυτός 
δέν καλύπτεται άπό τήν ίδιωτική πρωτοβουλία. Δηλαδή 
στήν περίπτωση πού ένα προϊόν είναι κοινωνικά ά,ναγ- 
κο.ΐο μέν, άλλά πού ή παραγωγή του δέν άφήνειτό "δέον 
κέρδος", ώστε νάχει ό καπιταλιστής τό "δέον ένδιαφέ- 
ρον". Τότε τό κράτος νομιμοποιείται νά παρέμβη στήν 
παραγωγή μέ σκοπό τήν ίκανοποίηση της κοινωνικής ά- 
νάγκης, άλλά ποτέ ό ρόλος του δέν μπορεί νάναι άντα- 
γωνιστικός σέ σχέση μέ τήν ίδιωτική πρωτοβουλία. Στήν 
περίπτωσή μας έχουμε ένα δργανο μέ τή μορφή 'Ανώνυ
μης 'Εταιρείας χωρίς συγκεκριμένο προορισμό καί χω
ρίς ρόλο, μέ ζημιογόνο δραστηριότητα, άνταγωνιστικό 
πρός τήν ιδιωτική πρωτοβουλία καί κυρίως δχι ΕΛΛΗ
ΝΙΚΟ καί δχι ΚΕΝΤΡΟ (δέν είναι έλληνικό γιατί δ κύ
ριος δγκος των κεφαλαίων του είναι στή διάθεση ξέ
νων καί δχι έλλήνων - δέν είναι κέντρο γιατί δέν έ
χει καμιά διάσταση οΰτε άντιπροσωπική ούτε καθολι
κή) .

‘Επειδή λοιπόν τό έν λόγω δργανο δέν είναι ούτε 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ οΰτε ΚΕΝΤΡΟ οΰτε προαγωγικό της ΚΙΝΗΜΑΤΟ
ΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ άλλά ζημιογόνο σχετικά μέ τούς 
θεσμούς πού έπιβάλλει (έξευτελιστικούς δρους "συν
εργασίας" καί άλλοπρόσαλες άποφάσεις πού βρίσκονται 
στό έπίπεδο νάναι άνταγωγιστικές πρός τήν Ιδιωτική 
πρωτοβουλία σ' ένα χώρο πού τουλάχιστο σ'αύτό τό έ
πίπεδο καλύπτεται πλήρως άπ* αύτή - δέν έχει κανένα 
λόγο νά υπάρχει σάν τέτοιο.



Τό ΚΕΙΜΕΝΟ της έΕουσίας 
ή (ή &ία καί ή νοθεία στή πράξη).

‘Η έξουσία είναι ένα εύνοΰχο σχήμα δέν μπορεί νά 
παράγει (ένα κείμενο) γι'αύτό στην καλύτερη περίπτω
ση τό "οίκειοποιεϊται". Τά μέτρα βέβαια πού παίρνει 
ύποτίθεται πώς εΓναι γιά λογαριασμό τοΰ κοινωνικού 
συνόλου, άλλά τό άντίθετο συμβαίνει (εΓναι γιά λο- 
γιαριασμό της καί μ' αύτά τά κριτήρια τό νοθεύει ή 
τό βιάζει).

'Αντιμετωπίζει τό κείμενο (πού προέρχεται άπό την 
κοινωνία) σάν άπειλή έναντίον της καί γι' αύτό πρέ
πει νά τό έξουδετερώσει μέ τά μέσα της,τή βία καί τή 
νοθεία. Τά μέσα της βέβαια μπορούν νά έχουν γιά πε
δίο δράσεως τά δρια τοΰ κράτους (σ'αύτά "περιορίζε
ται" ή έ^ουσία).

“Ομως στήν περίπτωση Παναγιωτόπουλου έγινε κάτι 
πρωτοφανές στήν ιστορία, άπό ύπερβάλλοντα ζήλο γιά 
τήν προστασία τής πατρίδαε τής θρησκείας καί τής οί- 
χογενείας ή έξουσία βγήκε άπ'τά όρια τοΰ Κράτους καί 
άσκησε τήν έξουσία της στή Γερμανία.

Αύτό δείχνει πώς ή έξουσία δέν βρίσκεται στά 
πλαίσια τοΰ νόμου άπ' τόν δποϊο καλύπτεται,είναι πάν
τα νομιμοποιημένη μά ποτέ νόμιμη, καί γι'αύτό κά
νει δτι μπορεί στό χώρο τής "δικαιοδοσίας" της(άλλά 
καί πέρα άπ' αύτόν) όπως δείχνουν τά πράγματα, γιά 
νά βιΑσει καί νά νοθεύσει τό "κείμενο" πού άνίκανη 
νά παράγει τό έξουσιάζει προστατεύοντας έτσι τόν άν- 
τικοινωνικό της ρόλο.





Δημήτρης Σταύρακας
Λογοκρισία: μακροβιότητα της νοοτροπίας 

καί μακροβιότητα των προσώπων.

Τό Μάιο του 1963 στό No 101 τοϋ περιοδικού "'Ε
πιθεώρηση Τέχνης" εϋχε δημοσιευθή ένα άρθρο μου μέ 
τίτλο "*0 Κιν/φος καί τό Κράτος" πού άφοροϋσε στό 
πρόβλημα τής Λογοκρισίας. Τό άρθρο άναφερόταν-γιά νά 
θεμελιωθή ή έπιχειρηματολογία του- στις τραγελαφικές 
άποφάσεις των τότε 'Επιτροπών Λογοκρισίας σχετικά μέ 
τίς ταινίες "Ουρανός" τοΰ Τάκη Κανελόπουλου καί "Ή- 
λέκτρα" τοΰ Κακογιάννη.

Είχανε, καί τότε, σημειωθή υπουργικές παρεμβά
σεις, είχανε καί τότε σημειωθή κρούσματα μισσαλοδο- 
ξίας καί γεροντοκρατισμοΰ όταν ό Ακαδημαϊκός Κος 
Βενέζης χαρακτήριζε τόν "Ουρανό" ώς τανία "μή άρτία 
αίσθητικώς", είχανε καί τότε γίνει-διαμαρτυρίες καί 
γραφτή άρθρα (σάν τό δικό μου) πού κατήγγελαν τά 
"κακώς κείμενα" καί ζητούσαν άλλαγές.

Δεκατρία χρόνια άργότερα, βλέπω τόν έαυτό μου κα
θισμένο μπροστά σέ μιά κόλλα χαρτί άσπρο, καί έτοι
μο, δχι γιά νά γράψη τά ίδια πράγματα, άλλά ν'άντι- 
μετωπίση τό ίδιο πρόβλημα. Δείγμα δτι τίποτα δέν άλ
λαξε* ή σχεδόν τίποτε... Αύτή τη φορά δέν ήταν δ 
"Ούρανός" άλλά τό "Ντάνκεσεν- Μτίτενσεν" του Παναγι- 
ωτόπουλου. *0 ‘Υφυπουργός δέν είναι δ ΐδιος,άλλά άλ
λος. Στίς καρέκλες τών Γνωμοδοκιών 'Επιτροπών κά
θονται -μέ μιά- δυό σπάνιες έξαιρέσεις- στά πρόσωπα' 
άλλά ή λογική τοϋ Νόμου καί οί νοοτροπίες τών άνθρώ- 
πων έμειναν ό.κριβώς οι ίδιες. Δεκατρία δλάκαιρα χρό
νια, έ£ ών έπτά μέ την έμπειρία μιας δικτατορίας, 
κι είμαστε έτοιμοι νά ξαναρχίσουμε τίς ίδιες παλήές 
διαμάχες τίς ίδιες έπιχειρηματολογίες, νά διεκδική- 
σουμε τά ίδια πράγματα.

'Εδώ καί λίγο καιρό περίπου, έξ άφορμής τοϋ 
"Ντάνκεσεν - Μπίτενσεν" παραιτήθηκε άπό τήν προεδρία 
τής Δευτεροβάθμιας 'Επιτροπής δ Κος Κουμάντος. Είχε 
προηγηθή ή παραίτηση άπό τίς 'Επιτροπές τής Τώνιας 
Μαρκετάκη. Ό  Κος Κουμάντος έστειλε μιάν έπ,ιστολή 
στήν δποία έξηγοϋσε τούς λόγους τής παραίτησης του δ
ιού ή λογική τών έπιχειρημάτων έναλασσόταν μέ τήν 
εύγένεια τοΰ ύφους- καί τοΰ ήθους. *Η έπιστολή τής 
.Υαρκετάκη ήταν πιό νεανική, πιό βίαιη, γεμάτη άγ- 
νότητα. Θάπρεπε κανείς νά χαρή διότι στίς έπιτροπες 
Λογοκρισίας υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Άλλά υπήρχαν 
δέν υπάρχουν πλέον.

Καί σ'αύτό άκριβώς τό σημείο· άρχίζει ν' άυαρωτι- 
έται κανείς μήπως τελικά άνθρωποι σάν τόν Κουμάντο 
καί την Μαρκετάκη, γιά τούς όποιους μόνον έκτίμηση



καί συμπάθεια μπορεί νά αίσθάνεται κανείς, δέν πάσ
χουν άπό μιάν άφέλεια άνεπίτρεπτη καί γιά τήν -κατά 
τάλλα- βέβαιη εύφυΐα τους καί γιά τίς έμπειρίες πού 
6Aol μας έχουμε συναποκομίση τά τελευταία χρόνια.

Γιά ποίο λόγο νά μήν άφήνη κανείς τή άποφάσεις 
ένός στενοκέφαλου καί καταπιεστικού μηχανισμοϋ νά τίς 
παίρνουν αύτοί πού είναι έκ των προτέρων "πεπεισμέ
νοι"; Γιά ποιό λόγο νά νομιμοποιή κανείς μέ τήν πα
ρουσία του έναν άνελεύθερο θεσμό; Γιά ποιό λόγο νά 
νανουρίζεται κανείς μέ παραπειστικές ύποσχέσεις,τό
σες φορές δοσμένες καί τόσες φορές μή τηρηθεΐσες;

Πιστεύουμε σοβαρά δτι υπάρχουν τά περιθώρια γιά 
τή διεύρυνση των δημοκρατικών λειτουργών, ή άκόμα 
γιά τήν αύτή καθεαυτή τήν ύπαρξη δημοκρατικών λει
τουργιών στά πλαίσια ένός συστήματος κατ' έξοχήν ά- 
νελαστικοΰ όπως εϋ.ναι τό δικό μας; Καί δέ βλέπουμε 
ότι αύτή ή άνελαστικότητα δέν εϋναι προϊόν έπιλογής 
των φορέων τοϋ συστήματος άλλά έπιβιωτική Ανάγκη τσΰ 
ίδιου τοϋ συστήματος; Καί γιά νά μήν χρησιμοποιούμε 
"σκοτεινούς" δρους, όταν λέμε "σύστημα" έννοοΰμε τόν 
υπάρχοντα κοινωνικό σχηματισμό μέ τούς μηχανισμούς 
λειτουργίας του στά διάφορα επίπεδα: οικονομικό,
πολιτικό, ιδεολογικό.

Ά λ λ ά  τά έπίπεδα ένός κοινωνικού σχηματισμού εί
ναι μέρη τής συνολικής δομής του, άλληλοεξαρτούμενα 
μεταξύ τους καί μέ άμοιβαία διείσδυση τοϋ ένός μέσα 
στό άλλο, μ'όλη τήν σχετική αύτονομία τους. Πώς λοι
πόν μπορούμε νά φανταστούμε δτι θάχουμε φιλελεύθερη 
Λογοκρισία όταν έχουμε άστυνομευμένο συνδικαλισμό; 
Πώς εΓναι δυνατόν νά ζητάμε άρση ύπουργικών παρεμβά
σεων στά θέματα τής καλλιτεχνικής έκφρασης δταν έ
χουμε κυβερνητικές παρεμβάσεις στά θέματα τής Δικαι
οσύνης; Δέν ισχυρίζομαι δτι υπάρχουν γραμμικές σχέ
σεις αιτιότητας άνάμεσα στίς διάφορες έκφάνσεις τής 
κοινωνικής ζωής. Κάτι τέτοιο θ'άφηνε, άλλωστε, Ανα
πάντητο) τό έρώτημα γιά τήν ύπαρξη τόσων καί τόσων 
άντιφατικών καταστάσεων καί λειτουργιών. Ά λ λ ά  στά 
πλαίσια τοϋ συνολικού κοινωνικού γεγονότος οΐ έπί 
μέρους έκδηλώσεως στά διάφορα έπίπεδα παρουσιάζουν 
μιάν αρμονία μεταξύ τους, μιάν έσωτερική λογική συ
νέπεια, σάν τά κομμάτια ένός πάζλ πού, σωστά τοπο
θετημένα, προσφέρουν μιάν εικόνα άναγνωρίσημη.

‘Υπάρχουν κατά κανόνα, δύο σφάλματα πού συχνότατα δια- 
πράττουν, άνθρωποι κατά τάλλα άπολύτως καλοπροαίρε
τοι καί έντιμοι διανοητικά. Τό πρώτο άπ* αυτά συνί- 
σταται στήν - μεθοδολογική θάλεγε κανείς- άδυναμία 
τους νά έντάξουν μιάν έπί μέρους λειτουργία,στόν συ
νολικό κοινωνικό καί πολιτικό μηχανισμό. Δέν είναι,



μάλλα λόγια, σέ θέση νά δουν δτι ή έλλειματική ή ά- 
νελεύθερη λειτουργία μιας άπό τίς έκφράσεις,της συλ
λογικής ζωής δέν μπορεί νά είναι ένα γεγονός τυχαίο 
ή υποκείμενο στό ν'άλλάξη, άλλά δτι, σέ τελευταία ά- 
νάλυση, άντικαθρεφτίζει (παντοΟ καί πάντα) τήν έλ- 
λειματικότητα ή τήν έλλειψη έλευθερίας πού διατρέχει 
τό σύνολο των μηχανισμών τοϋ συλλογικού βίου.Τό δεύ
τερο σφάλμα συντίσταται στό ν'άποδίδη κανείς τήν 
ύπαρξη των καλών ή των κακών κειμένων πραγμάτων στίς 
καλές ή τίς κακές ίδιότητες των άτόμων πού έκπροσω- 
πούν ή στελεχώνουν τούς φορείς τής συλλογικής ζωής. 
Δημιουργεΐται έτσι ή έντύπωση δτι ή αλλαγή τοϋ ή των 
προσώπων είναι τό "κλειδί" γιά τήν καλή ή τήν κακή 
λειτουργία τοϋ συλλογικού φορέα. Καί, βεβαίως,οι ά- 
τομικές ιδιότητες - αύτό πού άλλοιώτικα ονομάζουμε: 
ή "προσωπικότητα" -παίζουν συμαντικό ρόλο καί στή 
διαμόρφωση των γεγονότων και στόν ρόλο λειτουργίας 
των μηχανισμών γιά τούς όποιους μιλάμε παρά πάνω. 'Αλ
λά ή προσωπικότητα άπό μόνη της, δέν είναι ποτέ σέ 
θέση νά παραβιάση τή λογική ένός συστήματος πού δέν 
εϋναι τίποτε άλλο παρά οί θεμελιώδεις προϋποθέσεις 
γιά τήν έπιβίωση καί άναπαραγωγή του.

Δέν σημαίνουν δλ' αύτά,πώς οί προσπάθειες γιά με- 
ταρυθμίσεις, γιά έπί μέρους βελτιώσεις, είναι άνω- 
φελεΐς. Δέν πιστεύω καθόλου στήν λογική τοϋ "όλα ή 
τίποτα". Άλλά πρέπει νά είναι κανείς σέ θέσηνά γνω- 
ρίζη πότε ή συνεργασία του συντελεί στή μεταρρύθμι
ση, πότε ή μεταρρύθμιση όδηγεΐ σέ ούσιαστικές άλλα- 
γές καί τότε ή συνεργασία δέν είναι τίποτε άλλο πα
ρά ή νομιμοποίηση μιας άπαράδεκτης κατάστασης.

Ά ς  δοϋμε τώρα, πώς μπορεί νά εξειδικεύονται, 
στήν περίπτωση των ’Επιτροπών έλέγχου, τά δυό σφάλ
ματα πού άναφέρουμε ποιό πάνω. ‘Η πεποίθηση δτι οι 
'Επιτροπές Έλέγχου μπορούν νά μετεξελιχθοΰνπρός μιά 
κατεύθυνση ποιό φιλελεύθερη- πράγμα πού όδήγησε πολ
λούς καλόπιστους άνθρώπους νά προσχωρήσουν σ' άύτές
- εδράζεται, νομίζω, σέ δυό συλλογισμούς: α)“Οτι υ
πάρχουν αύτή τή στιγμή χώρες στίς όποιες ή Λογοκρι
σία είναι άνύπαρκτη. Γιατί δχι λοιπόν κι ή ‘Ελλάδα, 
τώρα μάλιστα πού βρίσκεται στήν "Εύρωπαϊκή της ώρα". 
Καί β) “Οτι άφοΰ ύπάρχει έλευθερία (έστω σχετική) 
στήν έκφραση, γενικώτερα, κάτοχειρωμένα μάλιστα κι' 
άπό τό Σύνταγμα, (άρθρ. 16) γιά ποιό λόγο ‘0 Κινη
ματογράφος ν'άποτελεΐ έξαίρεση-κατοχυρωμένη έπίσης 
άπό τό Σύνταγμα (άρθρ. 15). (Βλέπε σχετικά κείμενο 
*Ετ. Σκηνοθ.) . Άλλά φοβάμαι δτι κι' οί. δύο συλλο
γισμοί είναι, τελικά, λαθεμένοι. Γιατί, σέ δτι άφο- 
ρά τόν πρώτο, ή Λογοκρισία είναι σέ μερικές χώρες 
άόρατη Γσως, άλλά δχι άνύπαρκη. Αύτό πού παραλλάζει,



ώς πρός τήν ‘Ελλάδα, είναι σ'αύτές τίς χώρες ό έ
λεγχος άσκεϊται μέ μηχανισμούς άλλου τύπου πού δέν 
γίνονται άμεσα αντιληπτοί. Κι'ό κυριώτερος άπ'αύ- 
τούς τούς μηχανισμούς είναι δ έλεγχος τοϋ κυκλώρατος 
των αιθουσών άπό τούς παραγωγούς καί, γενικώτερα,ά
πό έκείνους πού ξέρουν νά είναι, στόν τομέα τους,θε- 
ματοφύλάκες τών άξιων καί τών συμφερόντων μιάς άρ- 
χουσας τάξης πού είναι ή δική τους. Άπό 'κεΐ καί 
πέρα, όποιος θέλει κι'όποιος μπορεί, άς κάνει τήν 
ταινία του. Τό άν αύτή ή ταινία θά φτάση μέχρι τούς 
θεατές, τούς πολλούς, τούς κάθε είδους θεατές, αύτό 
είναι μιά άλλη ιστορία... “Οσο γιά τήν άνοχή σέ δ- 
ρισμένες "τολμηρότητες" (πού μόνο έφηβικά μυαλά μπο
ρούν μά τίς θεωρήσουν τολμηρότητες), αύτό είναι κά
τι τό έγγενές στίς καταναλωτικές κοινωνίες.'Αλλά μιά 
τέτοιου εϋδους "άνοχή" πολύ δύσκολα μπορεί νά θεω- 
ρηθή σάν πραγματική έλευθερία στήν έκφραση.

Σέ ότι άφορα στόν δεύτερο συλλογισμό, τό λάθος 
ξεκινάει, πιθανώτατα, άπό τήν άφαίρεση πού γίνεται 
ώς πρός τίς πραγματικές ιδιότητες του ίδιου του Κι
νηματογράφου. Λάθος στό όποιο, προφανέστατα, δέν ύ~ 
πέπεσαν έκεϊνοι πού συνέταξαν τό Σύνταγμα τής χώρας 
μας. Οι όποιοι ξέρουν, πώς όσο τολμηρό κι' άν είναι 
ένα πεζό ή ένα ποίημα, όσο άνατρεπτικό, κι'άν είναι 
τό περιεχόμενό του, ή εμβέλεια πού μπορεί νά έχει εί
ναι έντελώς ασήμαντη. Τί μπορεί νά φοβηθή άπό ένα 
κείμενο πού, στήν καλλίτερη περίπτωση,οΐ άναγνώστες 
του δέν θά ξεπεράσουν τίς πέντε χιλιάδες; Καί πού, έ- 
πιπλέον, οί άναγνώστες αύτοί δέν άνήκουν, σίγουρα, 
στίς λεγόμενες "επικίνδυνες τάξεις"; 'Αλλά αύτή ή ά- 
ναπαράαταση τής ζωντανής πραγματικότητας πού είναι ό 
Κινηματογράφος είναι σέ θέση νά φτάση καί-κυρίως-νά 
έπιρρεάση μέχρι καί τόν τελευταίο κάτοικο τοϋ ποιό 
άκραίου συνοριακοϋ χωρίου. Ποία εξουσία θά ήταν σέ 
τέτοιο βαθμό άνόητη ώστε ν'άφήση άυεξέλεκτο ένα τέ
τοιο μέσο διαμόρφωσης τών συνειδήσεων στά χέρια ό- 
ποιουδήποτε μαθητευόμενου μεταρρυθμιστή πού δέν κά
νει κάν τόν κόπο νά διαπιστώση προηγουμένως έάν υ
πάρχει κατ' άρχάς θέμα μεταρρυθμίσεων, ή έάν οΐ με
ταρρυθμίσεις του έντάσσονται αρμονικά σέ κάποιο οεϋ- 
μα "άλλαγών" ή όχι. Γιατί άπ’ τά δύο ένα συμβαίνει: 
“Η ή ‘Εξουσία έξυπηρετεϊ τά συμφέροντά τους κατά τρό
πο άρμόζοντα, δπότε δέν υπάρχει κανένας λόγος νά προσ- 
τρέξη κανείς σέ βοήθειά της. Ή  ή 'Εξουσία δέν εξυ
πηρετεί τά συμφέροντά της κατά τρόπο άρμόζοντα,δπό
τε πάλι δέν συντρέχει λόγος νά τήν βοηθήση κανείς. 
‘Υπάρχει, φυσικά, καί ή περίπτωση έκείνων πού εί
ναι σύμφωνοι μέ τήν ύπάρχουσα τάξη τών πραγμάτων,άλ- 
λά διαφωνούν μέ δρισμένες μεθόδους, μ'έναν δρισμένο



τϋπο άσκησης τής 'Εξουσίας καί έπιδιώκουν δρισμένες 
βελτιωτικές άλλαγές. Αύτό δέν έχει τίποτα τό επιλή
ψιμο καί είναι μιά στάση άπολύτως σεβαστή, έφ' δσον 
δηλώνεται ξεκάθαρα άπό τήν άρχή. Είναι δ λόγος γιά 
τόν δποΐο δέν θά είχα, άπ' αυτή τήν άποψη, νά προ
σάψω τίποτα στόν Κο Λαμπρία, ό όποιος έχει πεισθη 
γιά ένα όρισμένο σύστημα άξιων καί άσκεϊ τήν έξου- 
σία του μέ άπόλυτη συνέπεια ώς πρός τίς ιδέες στίς 
όποιες έχει προσχωρήσει. 'Αντίθετα, μοΰ (ραίνεται ά
κατανόητη ή "άλλη" στάση. *Η στάση του "δχι μέν, άλ- 
λά..."

Είναι έπίσης γνωστό, δτι δρισμένους,τουλάχιστον, 
τομείς τής δημόσιας ζωής μιά εξουσία δέν τούς δια
μοιράζεται, καί ούτε μπορεί νά τούς διαμοιραστή μέ ά
τομα ή μέ δμάδες πού δέν είναι δπαδοί της άνευ ο
ρών. Σ' ένα τέτοιο τομέα, άνοίκουν δλα δσα άπτονται 
στήν διάδοση των ίδεών καί γενικώτερα στίς εκφάνσεις 
τής ιδεολογικής υπερδομής. Σ'αύτές τίς περιπτώσεις-, 
οι <ρορεΐς των ιδεολογικών μηχανισμών (στούς οποί
ους άνήκει κι' ή Λογοκρισία) άλλοτριώνουν τή προσοο- 
πικότητά τους πρός όφελος τοϋ μηχανισμού· άλλά τό 
άντίθετο δέν έχει συμβή ποτέ. Δέν είναι επομένως τό 
ζήτημα ποιά πρόσωπα στελεχώνουν ή έκπροσωποϋν έναν 
μηχανισμό, άλλά ποιός είναι αύτός δ ίδιος δ μηχανι
σμός, τόν δποΐο ή θά εξυπηρετήσουν ή θά άποχωρήσουν.

Καί ή άποχώρηση είναι βέβαια μιά στάση έντιμη. 
'Αλλά ή προσχώρηση δέν είναι άφέλεια ανεξήγητη, ό
ταν κανείς δέν έχει πεισθη πρίν τήν προσχώρηση του;





Mostra internazionale 
cinema libero 
di porretta terme

Fondata dallo scrittore Leonida Repaci e dailo sceneggiatore Cesare 
Zavattini, la Mostra Internazionale del Cinema Libero e nata nel 1960. 
A battesimo I'ha tenuta un comitato promotore composto da Miche
langelo Antonioni, Alessandro Blasefti, Luigi Chiarini, Giacomo De 
Benedetti, Vittorio De Sica, Giuseppe De Santis, Federico Fellini, Fran
cesco Flora, Carlo Emilio Gadda, Carlo Lizzani, Vasco Pratolini, Leonida 
Repaci, Roberto Rossellini, Mario Soldati, Giuseppe Ungaretti, Luchino 
Visconti e Cesare Zavattini, cioe alcuni fra gli uomini piii autorevoli 
del cinema italiano e della cultura, accomunati nel proposito di dare vita 
a una Mostra cinematografica che anzitutto fosse affrancata da ipote- 
che politiche, ingerenze mercantili e pubblicitarie, compromessi e preoc- 
cupazioni d'ordine diplomatico. Un antifestival per eccellenza in cui pre- 
valessero le ragioni culturali e soprattutto aperto a quanto di nuovo si 
affaccia nel campo deile idee. Pertanto una Mostra in opposizione ai 
valori scaduti, alle convenzioni pietrificate, al conformismo, alle cento 
e sottili tirannie dell'industria culturale e accorta a ogni manifestazione 
di vitalita artistica, a ogni fermento, a ogni salutare sintomo d’insoddi- 
sfazione verso il peso costituito dalle eredita inerti. La formula organiz- 
zativa e I'impostazione dei programmi si e precisata a poco a poco. Per 
cinema libero si e inteso un cinema che scaturisse da strutture produt- 
tive autonome o che comunque palesasse una tendenza al rinnova- 
mento in primo luogo sul terreno della proposta culturale ed estetica. 
I film proiettati in concorso, le rassegne retrospettive e informative 
allestite, gli autori portati alia ribalta o premiati, rappresentano la 
migliore definizione degli orientamenti seguiti dalla Mostra. E' questo un 
bilanclo provvisorio nel quale vi sono alcuni punti di merito: aver fatto 
conoscere alcune opere del « cinema novo» brasiliano, averle pre- 
miate laddove Cannes ne aveva misconosciuto I'importanza; avere 
portato alia luce il « new american cinema » e la scuola documentari- 
stica cubana, e segnalato la fioritura della « nuova ondata cecoslo- 
vacca » avere fermato I'attenzione sui frutti piii maturi del « free ci
nema inglese ». Infine, avere rivelato la cinematografia jugoslava nel 
momento del suo piii fecondo risveglio e posto I’accento sul cinema 
svedese, spesso e a torto confuso con la sola personality di Ingmar 
Bergman. Quanto all'ltalia, la Mostra Internazionale del cinema libero 
si e rivolta particolarmente al settore del cortometraggio, palestra di 
giovani talenti, scuola in cui maturano i quadri di domani. Si tratta, 
come dicevamo, di un primo consuntivo ma che di per se quallfica i 
caratteri e gli interessi della Mostra, collocandola fra le istituzloni 
culturali che ambiscono a concorrere al rinverdimento del cinema e 
a mettere in risalto quanto, sconfinando dai binari tradizionali, riflette 
sullo schermo una realta in continue trasformazione e incline a inter· 
rogarsi problematicamente.
Forse i superfluo aggiungere che le sue « scoperte e segnalazioni ». 
la Mostra del cinema libero le ha compiute sempre in antlcipo sui 
tempi, prlma che autori e filoni dlvenissero fenomeni di moda culturale.
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ΤΑ ΕΡΓΑ
TOY ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΣΤΗΝ MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA
της Porretta Terme

Λίγοι στην ’Ιταλία γνώριζαν τήν ύπαρξη ένός Νέου Ελληνικού 
Κινηματογράφου — πρίν άπό τήν επιτυχία τού Άγγελόπουλου στίς 
Κάννες καί τήν Βενετία — παρά τίς ειδήσεις σύντομες πάντα καί 
σκόρπιες σ’έφημερίόες καί περιοδικά, κυρίως γαλλικά. Γεγονός 
είναι δμως δτι υπάρχει ένα νέο Ελληνικό κύμα καί τό απέδειξαν 
περίτρανα τά φίλμ πού παρουσιάστηκαν στή Μπολώνια καί στη 
Πορέτα άπό τίς 15-21 Δεκεμβρίου (75) στά πλαίσια τής Mostra 
Internationale de Cinema Libero di Porretta πού έκανε φέτος τήν 7η 
εκδήλωση σέ συνεργασία μέ τήν BIENNALE τής Βενετίας (Settore 
Cinema e Spettacolo televisivo della Biennale di Venezia) Τό νά 
ύπογραμμίσουμε τήν πολιτιστική σπουδαιότητα αυτής τής εκδήλω
σης μοϋ φαίνεται στ’ άλήθεια χωρίς νόημα γιατί ή ποιότητα τών 
έργων πού παρουσιάστηκαν όχι μόνο άπεδείχθη πρώτης τάξεως, 
άλλά συνέβαλε αποτελεσματικά στό νά φωτίσει τό πολιτικό— πολι
τιστικό κλίμα μιάς χώρας πού φαίνεται νά ξαναρχίζει μέ σημαντι
κές δυνάμεις ένα διάλογο πουχε διακοπεί άπό τόν ερχομό τής 
δικτατορίας. Καί ό Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος μαρτυρεί μιά 
ώριμότητα διανοητική ανυποψίαστη μ’ αύτή τήν έννοια. Σέ σύγκρι
ση μέ πολλές άλλες κινηματογραφίες, γιά τούς νέους Έλληνες 
σκηνοθέτες φαίνεται προνομιούχα ή θεωριτική στιγμή ώς πρός τήν 
αμεσότητα τής άπελευθερωτικής κραυγής, τοϋ άπολογισμού ή τής 
πολιτικής διακύρηξης. Δέν είναι σημαντικό νά χαίρεσαι γιά μιά 
άνακτημένη ελευθερία, μά νά ξανασκέφτεσαι κριτικά τήν ιστορία 
γιά νά διαβλέπεις τό μέλλον. Τό εκπληκτικό σ’ αυτούς τούς νέους 
είναι ή συναίσθηση πού έχουν γιά τήν δουλειά τους καί πού τήν 
εννοούν περισσότερο σάν μιά ερευνά μορφής παρά περιεχομένου.



Εχουν συνείδηση ότι γιά νά είναι άποτελεσματική, πολιτικά καί 
πολιτιστικά μιά προοπτική άλλαγής χρειάζεται άναζήτηση νέων 
μορφών, καί επομένως νέου νοήματος καί όχι νέες παραλλαγές τοϋ 
παληού. ’Εδώ βρίσκεται ή βασική σπουδαιότητα τής ταινίας 
Β ΙΟ — ΓΡ Α Φ ΙΑ  τοϋ Ρεντζή, πού είναι σαφώς μιά ιστορία μορφών 
πού παίρνει τό ιδιαίτερό της νόημα άπό ένα ιστορικά καθορισμένο 
περιβάλλον ή Ο Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑΣ, σέ δεύτερο πρόσωπο τοΰ Φέρ- 
ρη, όπου μέ τόν παραμερισμό τοΰ φόντου στήν σύγκρουσή του μέ 
τόν μύθο διά μέσου τής διδασκαλίας, ή οπτική μεταφορά χάνει πιά 
κάθε λόγο ύπαρξης- κι άκόμα ό Κ Α ΡΑ ΓΚ ΙΟ Ζ Η Σ  τής Έ . Βουδούρη 
πού πλησιάζει αρκετά τό φίλμ τού Ρεντζή άν καί λιγότερο φιλό
δοξο καί ραφιναρισμένυ καί αύτό λόγω τού μή έπαρκώς έλεγχό- 
μενου φιλολογισμοϋ του ένώ στόν Ρεντζή είναι πλήρως ελεγχόμενος 
στήν μεταφορική του ανέλιξη— καί γιατί όχι;— στήν άλληγορική.
Ή  Ιταλική κριτική, άν καί πρός το παρόν δέν έχει έκφραστεί, 
παρά κατά ένα μέρος, δέν παρέλειψε νά ύπογραμίσει τίς ανακαι
νιστικές πλευρές τού Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου καί κυρίως 
τήν θεμελιακή του ιδεολογία ενότητα παρά τίς προσωπικές γραφές.

Ό  Callisto Cosulich γράφει στήν «Paese Sera»:

«....μπορούμε νά πούμε ότι ό σύγχρονος Ελληνικός Κινηματο
γράφος είναι ένα ολοκληρωμένο φαινόμενο, όπως ύπήρξε ό 
νεορεαλισμός τήν μεταπολεμική περίοδο, ή «Nouvelle Vague» 
στά χρόνια τού 60 τό Βραζιλιάνικο «Cinema Νδηο καί ή Τσεχοσ
λοβάκικη «Nona Vina» πρόσφατα. Επί πλέον ό ελληνικός κινημα
τογράφος αποτελεί τήν τελευταία «nouvelle vague», ένώ σ' όλο 
τόν κόσμο πιστοποιείται ό θάνατος τού νέου κινηματογράφου 
σάν κίνημα. Οί έλληνες φιλμουργοί έχουν συνείδηση τής ειδικής 
κατάστασης πού βρίσκονται καί ψάχνουν άπό τώρα τρόπους 
γιά νά επιβιώσουν ώστε νά μήν έχουν τό τέλος τών άλλων. 
Ξέρουν ότι ζούν σέ μιά χώρα πού δέν είναι ούτε Τρίτος Κόσμος 
ούτε άνεπτυγμένη κοινωνία, άλλά ένα είδος περιφερείας τού 
καπιταλισμού....»

’Επίσης ό Ugo Casitaghi γράφει στήν «L' Unita»:

«Είδαμε τά πρώτα έξη Ελληνικά φίλμ. Εκείνο πού άμέσως μάς 
ξάφνιασε είναι ή μεγάλη ποικιλία μορφών άπό τό ένα στό άλλο.



Βρεθήκαμε μπροστά σέ μιά άταξίο καί μιά έμφανώς μεγάλη 
ποικιλία γλωσσών, όταν όμως πέρασαν μερικές μέρες, μπορέ
σαμε νά έξακριβώσουμε ό τ ι  ό λ η  α ύ τ ή  ή κ ί ν η σ η  κ υ λ ά  
μ έ σ α σ τ ό ί δ ι ο ί δ ε ο λ ο γ ι κ  ό— π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό ρ ε ύ -  
μ .α....Οί φιλμουργοί είναι έλέυθεροι νά πραγματοποιήσουν 
τέτοια φίλμ όντας άνεξάρτητοι παραγωγοί μέ μόνη βοήθεια τήν 
μεταξύ τους άλληλεγγύη, κι' αύτό, γ ι α τ ί  ό λ ο ι  β ρ ί σ 
κ ο ν τ α ι  κ α ί  ά γ ω  ν ί ζ ο ν τ α ι  σ τ ό  ί δ ι ο  μ έ τ ω π ο ,  
δέν ζούν άκόμη σ' ένα καθεστώς πραγματικής δημοκρατίας. 
Μπορούμε μάλιστα νά πούμε ότι αντιμετωπίζουν τά ίδια έμπό- 
δια πού οί σύντροφοί τους άντιμετώπιζαν στά εφτά χρόνια τής 
στρατοπαπαδίστικης δικτατορίας....»

Ό  Casiraghi πάλι, όυό μέρες άργότερα άναφέρεται στά φίλμ τής 
εκδήλωσης καί είδικώτερα στά έργα τοΰ Ρεντζή, τής Βουδούρη καί 
τοΰ Καβουκίδη. Γράψει:

« Ή  περίοδος πού άντανακλάται στήν ΒΙΟ— ΓΡΑΦΙΑ είναι έκείνη 
περίπουκατά τήν οποία χάνεται ή προφορική παράδοση καί 
άνατέλλει ή περίοδος τού γραπτού καί είκονογραφικού λόγου. 
Ό  Homo Universalis γίνεται Homo Industrialis. Είναι ή έποχή πού 
οι κλασσικοί μύθοι γίνονται άστικοί, καί ό πολιτισμός τού άτό- 
μου περνάει σ' -αύτόν τών μηχανών. Αύτό τό μετα—ρομαντικό 
1800, γραφικό καί ολοζώντανο φτιάχνεται μπρός μας, μέσ' τήν 
κινηματογραφική του άναδιάταξη μέ σκοπούς άπομυθοποιητι- 
κούς. Οι γκραβούρες έχουν είδωθή σάν άπολιθώματα ενός 
θαμένου πολιτισμού πού καθώς βγαίνουν στό φώς, φωτίζονται 
γιά τελευταία φορά πρίν άπ' τήν άναγγελία τού θανάτου τού 
πολιτισμού τους, ένός πολιτισμού πού πέρασε άπ' τούς θεούς 
στίς μηχανές γιά νά φυλακίσει τόν άνθρωπο άντί νά τόν έλευθε- 
ρώσει ένα άποχαιρετιστήριο μνημόσυνο τής άπόρριψής του.

Νά γιατί στήν ιδεολογική γραμμή τού φίλμ γεννήοεως καί 
θάνατουέναλλάσονται διαρκώς σέ μιά ιστορική ροή ποτισμένη 
μέ πεσιμισμό καί έξέγερση, σ' ένα διάλογο πότε παρακμιακό καί 
πότε πολιτικό πού άγγίζει τά όριά του στήν προτίμηση τών 
ταξινομημένων ύλικών (πού πέφτουν σάν βροχή πάνω στόν 
θεατή καί τόν βομβαρδίζουν άπό κάθε κατεύθυνση καί τόν 
κοραίνουν πρίν νά τόν ταρακουνήσουν βρίσκει άνοίγματα γιά 
πολεμική καί κάνει τούς πιό ειλικρινείς ύπαινιγμούς στήν Ελλά
δα, τήν παντοτινή, τή σημερινή, τήν μητρίδα— πατρίδα πού 
πρέπει νά. βρει τήν δύναμη νά θάψει τούς μύθους πού τήν 
κράτησαν φυλακισμένη καί έπί τέλους νά πετάξει μέ τά δικά της 
φτερά.



Ό  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ σέ δεύτερο πρόσωπο τού Κώστα Φέρρη 
είναι ένα ψίλμ—μπαλλέτο. Σ ' αύτό δέν βρίσκεται αλυσοδεμένος 
μόνο ό Προμηθέας τού Αισχύλου άλλά μεταφορικά καί όλοι όσοι 
καταπιέζονται άπό τήν έξουσία, (τού Δία ή τών άλλινν, ή μάσκα 
τής έξουσίας έχει απεριόριστες μορφές. Ο τίτλος τού φίλμ 
σημαίνει ακριβώς αύτό: Εσύ, θεατή, είσαι ό άλυσσοδεμένος στό 
βράχο (ή τόν τροχό) Προμηθέας, μά μπορείς ταυτόχρονα νά 
είσαι, είτε τό ξέρεις είτε όχι, ύπηρέτης τής έξουσίας μέ τήν 
συνενοχή σου, τήν άγνοια, τήν μεσολάβιση, τήν παράληψη ή 
τήν σιωπή.

Τό έργο άσκεί μιά έπιθετική γοητεία, τής όποιας έχει συνεί
δηση ό φιλμουργός καί μή έχοντας κάνει ποτέ τόν ήθοποιό, 
υποδύεται τόν Δία: Ίσιας γιατί καί ό ίδιος αισθάνεται έξουσία 
κάνοντας τό φίλμ. Σκοπός του τελικά είναι νά ταρακουνήσει τόν 
θεατή έπιφορτίζοντάς του συνέχεια, όχι χωρίς ειρωνεία, τίς 
εύθύνες του. Παρ' όλο πού ή μορφή είναι περιπλανώμενη καί 
πλούσια σέ οίστρο, προκαλεί άμηχανία έκείνο τό είδος τής 
«κυκλικής κίνησης στό έσωτερικό άδιέξοδο» Γιά τό όποιο μίλησε 
ή ελληνική κριτική ώς πρός τήν «Εύριδίκη», ορισμός πού ταιριά
ζει καλλίτερα στόν «Προμηθέα».

Είναι φανερό ότι αύτοί οί φιλμουργοί είναι παγιδευμένοι 
άπό τούς μύθους άλλά θέλουν νά άπελευθερωθούν. Ο Νικο- 
λαΐδης φαίνεται νάναι θύμα άκόμη τής κουλτούρας του ένώ ό 
Κώστας Φέρρης λιγώτερο πολύπλοκος καί πιό γενναιόδωρος 
δίνει τήν εντύπωση ότι κινείται μ ' έμπιστοσύνη πρός τό κοινό 
του, σίγουρος ότι αύτό τό κοινό είναι διαθέσιμο γιά μιά πρόκλη
ση τής φαντασίας του.

Ο «Καραγκιόζης» τής Ελ. Βουδούρη είναι ένα μικρό 
κομψοτέχνημα μέ τελείως διαφορετική διασταση: έρευνα ίστορι- 
κοφιλολογική.

...Σ' αύτό τό φίλμ πού έπαινέθηκε στό τελευταίο φεστιβάλ 
Θεσ/νίκης, ή φιλμουργός μελετά τίς σχέσεις άνάμεσα στόν κα
ραγκιόζη καί στήν ελληνική πραγματικότητα μέχρι τό 1935, 
άστείες θεατρικές καί μπουφόνικες καταστάσεις, πού διακομω- 
δούν πικρές καί ταπεινές ιστορίες τής φτώχειας, τής πείνας και 
τής μετανάστευσης. Μιά τέτοια έρευνα καταδείχνει τόν καθαρά 
έθνικό χαρακτήρα τού έλληνικού θεάτρου σκιών. Ποίηση ύπά- 
ρχει όταν οί φιγούρες μιμούνται στήν σκηνή τίς άτυχίες τού λαού 
Ποίηση όμως ύπάρχει έπίσης καί όταν ρίξουμε μιά ματιά πίσω 
άπό τήν σκηνή καί δούμε τούς καραγκιοζοπαίχτες νά χορεύουν 
μέ τούς ήρωές τους ένώ τούς κινούν καί τούς κάνουν νά μιλούν.



Ό  Νίκος Καβουκίδης είναι όπερατέρ καί σκηνοθέτης (όπε- 
ρατέρ στό «Προξενείο τής Άννας», έφτιαξε τό ντοκυμανταίρ 
«Μαρτυρίες» γιά νά μνημονεύσει τήν έξέγερση τών σπουδαστών 
τού πολυτεχνείου τής Αθήνας τόν Νοέμβριο τού '73 καί νά τήν 
συνδέσει μέ τήν σημερινή κατάσταση στήν Ελλάδα...

Μορφικά ο δεσμός αύτός υπογραμμίζεται μέ τήν σέπια καί 
τό γαλάζιο στίς εικόνες τού παρελφόντος, ένώ, τά χρώματα 
παραμένουν αρμονικά τόν πρώτο χρόνο τής «δημοκρατίας» άττ' 
τόν Ιούλιο τού '75. Ένας χρόνος πού δέν είναι άρκετά γνωστός 
στήν Ιταλία καί πού στό φίλμ έμφανίζεται μέ συγκίνηση, λαμπ
ρότητα καί σφρίγος».

ΚΓ άλλα κείμενα πρόκειται νά δημοσιευτούν κι' έλπιζα) νά 
μπορέσουμε ν' άναφερθοϋμε σ' αύτά άλλη φορά,—στό μεταξύ 
η ταινιοθήκη τής Μπολώνια ετοιμάζει ένα τεύχος— αφιέρωμα 
γιά τίς ταινίες. Ελπίζουμε έτσι νά μπορέσουμε νά δώσουμε 
πληροφορίες καί νά συνεισφέρουμε στήν έμβάθυνση τών ιστο
ρικών καί πολιτιστικών λόγων αύτής τής nouvelle vague, τής 
μοναδικής ζωντανής μετά τό τέλος τής πρωτοπορείας τού 70.



GIANNI TOTI

Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ 
ΑΠ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ
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Βρεθήκαμε στή Μπολώνια πρόσωπο μέ πρόσωπο: ένας άριθ- 

μός Ιταλών παραγόντων τής κουλτούρας, σκηνοθέτες, κριτικοί, 
θεωρητικοί καί ή «όμάδα» τών Ελλήνων κινηματογραφιστών, 
στούς οποίους κολλήσαμε άμέσως τήν κατά προσέγγιση καί μόνο 
αναλογική ετικέτα τής «τελευταίας Νουβέλ Βάγκ» ή «Ελληνικό κύ
μα». Γνωριστήκαμε, βρήκαμε τά κοινά μας σημεία καί ανταλλάξαμε 
απόψεις. Ύστερα άπό μιά σειρά συναντήσεις καί συζητήσεις καί 
άφοϋ γνωριστήκαμε γίναμε τόσο φίλοι πού νά μπορούμε νά λέμε 
άκόμα καί άλήθειες όχι πάντα ευχάριστες. Έτσι εγώ ό ίδιος μπόρε
σα νά προειδοποιήσω τούς Έλληνες κινηματογραφιστές νά μήν 
έχουν ψευδαισθήσεις γιά τήν διάρκεια τής άφηρημάδας τού εχθρού 
πού έπέτρεψε τήν άνάπτυξη τού «Νέου Ελληνικού Κινηματογρά
φου» στή φάση πού άκολούθησε τήν κατάρρευση τής δικτατορίας 
τών συνταγματαρχών, καί άκόμα τήν κατάρρευση τού ένδιαφέρον- 
τος τών μαζών καί τού κοινού γιά τόν παληό κινηματογράφο πού 
άποκαλούμε όχι ίσως σωστά «εμπορικό» (δέν υπάρχει μή-έμπορι- 
κός κινηματογράφος: άκόμα καί ό άλλος κινηματογράφος, ό δι
κός μας κινηματογράφος είναι εμπόρευμα, έστω κι'άν είναι άντι- 
φατικό. Δέν άρκεί ό άμφίβολος καί επιδερμικός ορισμός τής 
τέχνης-έμπόρευμα). Τήν άφηρημάδα τού έχθρού θ’άκολουθήσει ή 
αντεπίθεση τής κυρίαρχης κουλτούρας καί ή άπορρόφηση τού 
«Κοινού» πού είναι άποπροσανατολισμένο στή μεταβατική περίο
δο. Αυτό συνέβη μ’όλα τά «κύματα»: άπό τό Γαλλικό μέχρι τό Βρα- 
ζιλιάνικο, άπό τό ’Εγγλέζικο μέχρι τό ’Αμερικάνικο, άπό τό Πολω- 
νέζικο καί Τσεχοσλοβάκικο μέχρι τό Γιουγκοσλαύϊκο καί Ούγγα- 
ρέζικο, άπό τό ’Ιταλικό μέχρι τό Ελβετικό, άπό τό Σουηδικό μέχρι 
τό Γερμανικό, άπό τό Κουβανέζικο μέχρι τό ’Αφρικανικό κλπ. Ε ί
ναι τό μόνιμο πρόβλημα τής πνευματικής έλευθερίας πάντα σέ 
σύγκρουση μέ τήν εξουσία (όχι μόνο τήν καπιταλιστική) πού επα
ναλαμβάνεται όπως διορατικά είδε ό Γκράμσι σ’ότι άφορά τίς 
σχέσεις άνάμεσα στήν Πολιτική, τήν Κουλτούρα καί τήν Τέχνη. 
Έ να  πρόβλημα πάνω στό όποιο θά κριθοΰν ή Δημοκρατία κι’ό 
Σοσιαλισμός. Ό χι μόνο στήν ’Ιταλία όχι μόνο οτήν Ελλάδα...



Μ ’αύτά δέν τά είπαμε φυσικά όλα. Μόλις πού αρχίσαμε τήν 
επικοινωνία, πού θά είναι κριτική, άλλά θά πρέπει νά είναι άκόμα 
συν-παραγωγική, στό «πεόίο τής δράσης», στην επαλήθευση τών 
νέων σχέσεων άνάμεσα στίς μεθόδους παραγωγής τών ταινιών-άν- 
τικειμένων καί τών μεθόδων-παραγωγής «τού νοήματος» πού πρέ
πει νά δημιουργήσουμε μαζί Έλληνες καί ’Ιταλοί (γιατί όχι;).

Παρ’όλα αυτά κάποια άμοιβαία κριτική έγινει μεταξύ μας, καί 
σείς οί Έλληνες μάς άποκαλύψατε πολύ σωστά ότι πολλές από τίς 
παρατηρήσεις μας δέν ήσαν «καίριες» γιατί μάς λείπουν τά πλήρη 
στοιχεία πάνω σέ μιά πραγματικότητα άδιερεύνητη, γεμάτη έκπλή- 
ξεις, πού είναι άκόμα άμορφοποίητη καί έπιπλέον δέν υπάρχουν 
τά άπαραίτητα όργανα. Έτσι επιχειρήσαμε τήν πρώτη κριτική επα
φή. Εντοπίσαμε μέσα στήν έκρηξη τής σύνολης ελληνικής φαντα
σίας, εθνικής καί μυθικο-διεθνιστικής μόλις άπομυθοποιημένης 
άκόμα ορισμένα στοιχεία μιας έσωσκόπισης πολιτιστικού τύπου 
σχεδόν «πολιτιστικιστικού». Συγχρόνως τόν κίνδυνο ενός γενικού 
ριζοσπαστισμού έμμεσα διεθνίζοντος, άναρχίστικου, άριστερίστι- 
κου πού έπεται τής δεκαετίας ’60-70...

Φυσικά αυτές οί παρατηρήσεις μπορεί νά είναι άδικες καί 
άποσπασματικές. ’Ίσως εμείς νά κάνουμε σύγχιση καί αυτό πού 
μάς φαίνεται οτι άνήκει στήν δεκαετία ’60-70 νάναι μόνο επιφαινό
μενο, άναλογία πού κυριαρχεί πάνω στή διαφορά. Πάντως ή εντύ
πωση είναι αύτή καί πρέπει νά τήν εκτιμήσετε στά μέτρα της: προ
φανώς λίγο...
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Φυσικά ή δουλειά πού έγινε στίς ταινίες «Μέγαρα» καί «Μαρ

τυρίες» είναι ποιοτικά άνώτερη άπό τό κανονικό ώς πρός τίς ται- 
νίες-έρευνα καί τά ντοκυμανταίρ πού έν τούτοις πραγματοποιή
θηκαν σέ μεγάλο άριθμό στήν Ευρώπη καί στήν ’Ιταλία. Στήν ται
νία τού Καβουκίδη τό κουράγιο, δέν λέω στίς λήψεις, άλλά στή 
φιλμική κατασκευή — μέ τήν όποία ό όπερατέρ-σκηνοθέτης θέλησε 
ν’άποδείξη τή στιγμή τής περιεκτικής λειτουργίας στό κοίταγμα 
μ’ένα άπελευθερωμένο μάτι παρά νά μυθοποιήση τόν τρόπο παρα
γωγής τού υλικού κάτω άπό τήν σκηνοθετική του όργάνωση στό 
μοντάζ — μού φαίνεται σημαντικό άπό θεωρητική άποψη. Μπορεί 
νά μην είμαι σύμφωνος μέ τήν δηλωμένη άναίρεση τού σκηνοθέτη, 
μά είναι γεγονός πώς μιά ταινία υψηλής πολιτικής άξίας στάθηκε 
δυνατό νά πραγματοποιηθή κυρίως άπό τήν άποψη τού νεωτερι
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σμού της στό «κοίταγμα». Τό κοίταγμα: αύτό είναι τό καινούργιο 
στοιχείο, ένα κοίταγμα όχι βέβαια ούόέτερο αντίθετα μάλιστα 
παθιασμένο κ’άκόμα όειλά διαλεκτικό, έν τούτοις αύθεντικό καί 
πού κάνει αύθεντικό «τό είδωμένο-βιωμένο».

Σ ’ένα δεύτερο, έπίπεόο θά έρθει καί ή κριτική γιά τίς παρα
λήψεις ή γιά τίς πολιτικές άπηχήσεις, αύτονόητες γιά τούς Έλληνες 
πού όέν διευκρινίζονται γιά ένα ευρύτερο κοινό, Εύρωπαϊκό π.χ. 
Μά είναι όλα αλήθεια αύτονόητα;.

Γιά μάς δέν μπορεί νά μην τεθεί τό έρώτημα πού είμαστε συνη
θισμένοι σέ μιά ποσότητα καλής δουλειάς ντοκυμανταίρ πού παρά
γουν π.χ. οί φοιτητές καί οί έξωκοινοβουλευτικές κινηματογραφι
κές μικροομάδες, καί συγχρόνως στήν έκτός πεδίου όπτική τους, 
στήν προχειρότητα, στήν λάθος αντικειμενικότητα αυτού πού είναι 
εντός πεδίου άπό απουσία άναφορών γι’αύτό πού είναι εντός πε
δίου. Δέν ήταν άλλά έπρεπε νά είναι κατά κάποιον τρόπο στά 
πλαίσια τής λεκτικής μορφής μιάς συνολικής κινηματογραφικής συ
νείδησης πούναι πάντα δυνατή....

'Ως πρός τά «Μέγαρα» δέν νοιώσαμε αύτή τήν άπουσία. ’Αντί
θετα στήν δουλειά τών Τσεμπερόπουλου καί Μανιάτη άναγνωρί- 
σαμε άλλα άνανεωτικά χαρακτηριστικά εξαιρετικού ένδιαφέρον- 
τος: π.χ. τήν διδακτική καί συγχρόνως μή-διδακτική μέθοδο, πού 
είναι όμως ένας θεωρητικό-πρακτικός γραμμικός συσχετισμός τών 
γεγονότων. Ένα  άληθινό καί καθαρό διαλεκτικό μάθημα ιστορίας. 
Έ να  κεφάλαιο ιδεολογίας χωρίς «ψεύτικη συνείδηση». Σχεδόν ένα 
νέο «είδος» ταινίας άφηγηματικό-τεκμηριωτικό «ενιαίο» χωρίς 
ελαττώματα, χωρίς έκτός πεδίου άκόμα κι’άν όλα δέν είναι κατ α
νάγκην εντός πεδίου....
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Ά π ’τήν άλλη μεριά ορισμένα πράγματα άνεξήγητα: γιατί στήν 

έκδήλωση της Μπολώνια περιελήφθη μία μή-ταινία όπως «7ο χρο
νικό μιάς Κυριακής» δέν κατάφερα άκόμα νά τό έξηγήσω στόν εαυ
τό μου. Μπορεί νά ήταν ένα άτύχημα μά ύπήρξε στ’άλήθεια ενα 
άτύχημα, μιά περίπτωση κριτικής πλάνης; ή πρόκειται γιά τίποτε 
άλλο; Μιά ταινία τόσο ντιλετάντικη, έγχώρια, ύποερασιτεχνική, 
επαρχιακή, πώς μπόρεσε νά συναγωνιστεί ραφινάτες μέχρι υπερβο
λής ταινίας όπως ή «Εύριδίκη ΒΑ 2037»; “Ας μην έπιμείνουμε φυσι
κά άλλά βοηθήστε μας νά διαλύσουμε τίς ύποψίες πού άναπόφευ- 
κτα προέκυψαν στο^ς Ιταλούς φίλους σας πού δέν καταλαβαί
νουν....



Ή  «Εύριδίκη» λοιπόν καί ό «Προμηθέας, σέ δεύτερο πρόσω
πο»....Die entmythisierung (ένδομυθολογικές) θά τίς ονόμαζαν οί 
Γερμανοί Θεολόγοι τής Θεολογίας τοΰ Θανάτου τοΰ Θεού. Ή  
«απομυθοποίηση»!. Καί μεΐς στήν ’Ιταλία πρέπει νά* καθαρίσουμε 
τούς λογαριασμούς μας μέ τούς μύθους μας. Προσωπικά εγώ ό 
ϊδιος άρχισα μέ τό «....e di Shaul e dei sicari SULLE VIE DA DAMA- 
SCO e».

Πάνω σέ θεολογίες καί μαρξισμούς, πάνω σέ παληούς καί και
νούργιους μεσιανισμούς τής χριστιανικής επανάστασης καί τής 
επανάστασης τής εποχής μας, στά ιδεο-θεο-λογικά σταυροδρόμια 
τών «μεγάλων ιστορικών συμβιβασμών» τοΰ παρελθόντος καί τοΰ 
μέλλοντος.

Άλλά βρισκόμαστε μόλις στό ξεκίνημα, ύστερα άπό χιλιετη
ρίδες. Κι όμως: ή πού τό προλεταριάτο θά κάνει τόν κριτικό άπο- 
λογισμό τών μεσιανικών καί ψευδομεσιανικών κληροδοτημάτων 
πού μάς άφησε ό Χριστιανισμός καί όλες οί άλλες άλλοτριωτικές 
μορφές τής Κοινωνικής συνείδησης, μεταξύ άλλων μυθικο-ούτοπι- 
στικές, ή θά άναπτυχθή καί διατηρηθή ή σύγχιση γιά ολόκληρες 
ιστορικές εποχές.

Γι’αύτό τό λόγο οί απόπειρες τοΰ Νικολαίδη καί τού Φέρρη 
μάς ταρακούνισαν τόσο πολύ. Γιά τήν διαύγεια τής αρχικής τοπο
θέτησης.

Στόχος τής όπτικοακουστικής κινηματογραφικής μορφής, τής 
απελευθερωμένης κοινωνικής συνείδησης: ή άπομυθοποίηση. Ώς 
εδώ σύμφωνοι.

Έ ν  τούτοις τό πιό σημαντικό γεγονός είναι αύτό πού άφορά 
τήν ίδια τήν άπομυθοποίηση τοΰ κινηματογράφου, τού μέσου 
καθ’αύτοΰ, τοΰ κινηματογραφικού ματιού τής κινηματοφωτογρα- 
φής ή τής βιογραφής (γιά νά τήν όνομάσουμε μέ τό μετα-Γκριφ- 
φίθ-ιακό Bbo-γραφ-ημα τοΰ Ρεντζή). Ό  Νικολαίδης κινήθηκε στήν 
κορυφή ενός βουνού άπό σελλυλόϊντ καί πήγε πιό πέρα κι’άπό τίς 
πιό άνοιχτές καί αύτοερωτηματικές συμβάσεις τών πρόσφατων 
κινηματογραφικών θεωριών. Πιστεύω λοιπόν ότι άκόμα καί οί 
«-κινηματογραφικές θεωρίες τού Lyotard ότι θά μπορούσαν νά 
βροΰν μιά κριτική έφαρμογή σ’αύτές τίς άπουσίες τών εικόνων πού 
φτάνουν μέχρι τήν άκρη κ’όμως δέν όλοκληρώνονται ποτέ. Ένα 
ποιητικό άποτέλεσμα πού σ’άγγίζει. Κ ι’όμως χρειαζόταν νά κατα- 
βληθή προσπάθεια άκόμα καί σ’αύτή τήν περίπτωση τής κριτικής 
λειτουργίας πάνω στόν μεταμυθικό όρίζοντα. Τό έπιμύθιο (όπως 
όνομάζουμε έμείς Ελληνίζοντας πάντα καί ϊσως πολύ άσχημα τήν
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«θέση» ή «τό δίδαγμα τοϋ παραμυθιού, τού μύθου», αυτό πού κα
λείται τόσο κακώς «μήνυμα»). Τό έπιμύθιο λοιπόν άνθιζε μέσα 
στήν πλοκή σάν μάθημα πού δέν ήθελε νά διαπαιδαγωγήσει κανέ- 
ναν μά κατέληγε νά τό κάνη, άθέλητα καί τότε ξανά μυθοποιούν
ταν καί ξανά μυθοποιούσε. Ό  μύθος είναι επικίνδυνος: Οί πρώτες 
«μορφές» τής συνείδησης κινδυνεύουν συχνά νά καλύπτονται άπό 
«ύστατες μορφές» έστω μετα-Χεγγελιανές. Τό άνακάτωμα τού 
Καφκισμού καί τού μυθολογισμού μάς φαινόταν ότι μπορούσε νά 
όδηγήση σέ μιά άποψη ψευτο-τραγική τής ίδιας τής σημερινής Ε λ 
ληνικής πραγματικότητας άπομυθοποιούμενης μέσα στήν ίδια τήν 
ύστατη κινηματογραφική μορφοποίηση τής άναγέννησης της, τής 
έλευθέρωσής της (έστω καν φυσικά είναι άτελής καί άκόμα βια
σμένη καί έπισφαλής, εννοείται).

Ή  άπομυθοποίηση δταν συσκοτίζεται θαμπώνει καί τό κινη
ματογραφικό φώτισμα τής συνείδησης: ή ταινία τού Νικολαίδη 
φαινόταν σάν νά έχει πραγματοποιηθεί στό πιό βαθύ σκοτάδι τής 
δικτατορίας, παρ'όλο πού, ήταν μόλις φωτεινή. Πώς γινόταν αύτό; 
τί είδους άπομυθοποίηση είναι αύτή πού δείχνει νά ξαναθολώνει τή 
συνείδηση ενώ άπελευθερώνεται μέσα στό σκοτάδι τών μυθολογη
μάτων; Σχετικά γι’αύτό σκεφτόμαστε τό σκοτάδι ορισμένων άπομυ- 
θοποιητικών-άπο-ίδεολογικών έγχειρημάτων τού δύστυχου τού 
Παζολίνι μας: ή άπελευθέρωση γινόταν ξαφνικά φυλακή. Ό  «Οί- 
δίπους» ή «Μήδεια» συσκότιζαν τόν ορίζοντα, γιγαντοποιημένοι. 
Έτσι όπως ή Εύριδίκη τού Νικολαίδη διαλύονταν καί μείς μαζί της 
μέσα στόν εφιάλτη τής επιστροφής ένός Όρφέα πού δέν άπελευθε- 
ριόνει....
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Ό  Προμηθέας-καί τό «δεύτερο πρόσωπο» (πληθυντικός) είμα

στε μείς. Τί ζωηρό πού είναι τό ένδιαφέρον, σήμερα, σ’όλο τόν 
κόσμο, γιά τήν ιστορική άντιπαράθεση, άνάμεσα στόν άρχαϊο καί 
άνανεωμένο μύθο τού Προμηθέα, μαρξιστική μορφή τού προλετα
ριάτου άντι-Χριστός μή βιβλικός («Χριστός ή Προμηθέας»; — 
άναρωτιέται ό νέος Θεολόγος Lochmann) ήρωας τού «ποιητή-νομο- 
θέτη πού δέν άναγνωρίστηκε άπό τόν κόσμο» Rercy Bysshe Shelley, 
έμμονή στόν φρανκεσταϊνικό «Σύγχρονο Προμηθέα» May Wollsto- 
inecrait Shelley: μέ λίγα λόγια, ό «Προμηθέας Λυόμενος» πού ονει
ρεύτηκαν πρίν καί μετά τόν Shelley, ό Goethe καί ό Byron, καί στόν 
όποιο θ’άναφερθούν όλοι οί περισσότερο ή λιγώτερο σύγχρονοι ού- 
τοπιστές (στό έπόμενο παρελθόν καί στό προηγούμενο μέλλον).



Μά ακόμα καί στήν ταινία τοΰ Φέρρη πόσο είναι άντιφατική, ή 
άπομυθοποίηση! «Οί αρχαίοι Θεοί γίνονται σύγχρονες κι’αίώνιες, 
προσωπικότητες...». Τό γράψατε καί στό πρόγραμμα. «’Επιρροές 
άπό Μπρεχτικές σκηνικές μεθόδους» (;) Θά λέγαμε τό αντίθετο 
μπρός στόν χαρακτηρισμό τών μυθικών προσώπων σάν «άπόλυτα»: 
Η Έξουσία, ή Βία, τό Κράτος, ό δούλος, ό μεσάζων, ό πληροφο

ριοδότης... Οί κοινωνικές τάξεις καί οί ομάδες έμφανίζονται σάν 
αιώνιες μορφές, αναγόμενες στά μυθικά μοντέλλα, συσκοτισμένες 
άπό τίς μάσκες (όχι τίς υλικές πού δέν προσπαθούν ποτέ νά άπο- 
βληθοϋν άπό μόνες τους, άλλά, τίς μυθολογικές πού είναι πιό δυνα
τές άπό τήν άποϊδεολογικοποίησή τους). Ό  κιν/κός μπρεχΐΐσμός! 
’Άλλος ένας μύθος. Στόν κιν/φο, ή «δεύτερη μίμηση» είναι άδύ- 
νατη. Μόνο στό θέατρο, ή διαφάνεια είναι διαπεραστή....

«Νέοι έξουσιαστές βρίσκονται στόν Όλυμπο..«Μά πώς βρισκό
μαστε πάντα στίς ίδιες συνθήκες πού βρισκόταν ό άρχαίος Προμη
θέας; Ό  Shelley τουλάχιστον «ελευθέρωσε» τόν γέρο Τιτάνα!!! 
Στήν Ελλάδα, μόνο «νέοι έξουσιαστές», σήμερα; Τά άφεντικά τής 
έποχής μας έρχονται ύστερα άπό τόν Δία πού ήταν ήδη στούς 
χρόνους τού Αισχύλου, «τελευταία προσωποποίηση» τής μυθικο- 
θρησκευτικής άλλοτρίωσης, δέν είναι πιά τά «άπόλυτα άφεντικά» 
τού Χέγγελ...

Έάν ό μύθος πρέπει νά καταστραφεΐ, είναι ή μυθική του δομή, 
πού άντιστοιχεΐ σέ άλλες μυθικές έποχές, πού πρέπει νά ξηλωθή. 
Είναι ή πρώτη δομή τού μύθου καί ή αίωνιότητά του, ή άπολυτότη- 
τά του....(Επαναλαμβάνω: Τσως αυτές οί κριτικές παρατηρήσεις, 
δέν λαμβάνουν ύπ'όψιν τους, άλλα στοιχεία πού γιά μάς δέν είναι 
«άναγνώσιμα» στή γλώσσα πού δημιουργούν οί σκηνοθέτες σας. 
Μά άν είναι έτσι υπάρχει κάτι πού λείπει, στήν οργανωμένη συ
νέπεια τών δομικών στοιχείων τής κιν/κής γλώσσας πο.ύ χρησιμο
ποιείται. Αύτή είναι ή τελευταία άντίρρηση χωρίς νά άφαιρούμε 
τίποτα άπό τίς άξίες τοϋ φίλμ: Τό ίδιο τό γεγονός πού είναι πρό
κληση γιά μάς τόσο έντονη, άποδεικνύει τήν διαλεκτική τους πλη
ρότητα — δέν είναι;....
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Λίγα έχουμε νά πούμε γιά τόν «Καραγκιόζη» φυσικά! Ή  δου

λειά τής Ελένης Βουδούρη, τόσο ένδιαφέρουσα καί γεμάτη έκ 
πρώτης όψεως, παρουσιάζει έν τούτοις, μεγαλύτερο ένδιαφέρον γιά 
τήν διδακτική της άποψη παρά γιά τόν καθαρά κινηματογραφική.



Δέν είναι φυσικά ένα έλάττωμα, είναι μάλιστα, ένα πλεονέκτημα 
αυτού τού έξοχου όοκιμίου. Ίσως υπερισχύουν άλλα προβλήματα: 
Αυτό πού άφορά, γιά παράδειγμα, στή γλώσσα. Μπορεί μιά ταινία, 
έστω καί διδακτική ή δοκιμιακή, τοποθετημένη σέ θεαματική 
μορφή (πράγμα πού σημαίνει καταναλώσιμη άπό τό κοινό τών αι
θουσών τών κυκλωμάτων) νά κριθεί ώς πρός τή μορφή; ίσως γιά 
τόν «Καραγκιόζη» τό έρώτημα πού περιμένει τήν άπάντησή του 
είναι ίσως τό εξής: Πώς νά συντονιστεί όπτικοακουστικά καί αξιο
λογικά ώστε νά επιτείνεται ή πολιτιστική σημασία τών υλικών, ή 
όπτικοακουστική ενός τόσο σημαντικού δοκιμίου;
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«Τό κελί μηδέν» δέν θέτει πολλά προβλήματα εκτός άπό άπο- 
κλειστικώς πολιτικά, ώς πρός έμάς θέλω νά πώ. Ό  άφηγηματικός 
του καμβάς μάς φαίνεται καθηλωμένος στόν ρεαλισμό τής δικής 
μας μεταπολεμικής περιόδου, πού ήταν προσκείμενος στήν επικοι
νωνία, παρατήρηση πού φαίνεται άπό μόνης. Ίσως όμως αυτό νά 
οφείλεται στή δίκιά μας άδυναμία κατανόησης πού άφορά στόν 
στρατιωτικό χαρακτήρα τής έλληνικής άστικής τάξης, τίς τακτικο- 
στρατηγικές συμμαχίες καί άντιφάσεις τού ενωτικού άντιφασιστι- 
κού κινήματος. Ή  σοβαρότητα καί ή αυστηρότητα τού έργου τού 
Γιάννη Σμαραγδή άφήνει έν τούτοις νά διαφανή ότι ίσως μάς 
ξεφεύγουν άλλα κλειδιά άνάγνωσης. Ίσως τό «Κελλί μηδέν» έχει 
μιά δίκιά του μεταφορική άναφορά πιό πλατιά: τήν συνειδητοποίη- 
ση τών όρίων τών έξαρτημένων συνειδητοποιήσεων τών ταξικών 
καταβολών, τών συνεπαγομένων συμφερόντων, τής ιδεολογίας καί 
τής ίδιας τής δομής τής άνθρώπινης προσωπικότητας, μπορεί νά 
είναι πολύ σημαντική όχι μόνο γιά τόν πολιτικό λόγο τής ταινίας 
άλλά γιά τίς κινηματογραφικές μεθόδους μέ τίς όποιες διαδίδονται 
τέτοια θέματα: ή τραχεία άφήγηση, προϊόν ουσιαστικά ίσως γλωσ
σικών βημάτων πού δέν άναδύονται, όχι πολύ έμφανή άλλά πού 
περιέχονται μέσα στόν κώδικα τής πιό άπλής καί αυστηρής διήγη
σης;
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Τό «’Αλδεβαράν» |Ιάς έπαναφέρει στίς πρωταρχικές άμφιβολίες. 

Τό ότι όέν παίρνει τόν εαυτό του στά σοβαρά μά θέλει νά τόν 
πάρουμε στά σοβαρά σάν κάποιον πού δέν παίρνει τόν εαυτόν του 
στά σοβαρά («έάν πάρεις τό «’Αλδεβαράν» στά σοβαρά διαπράτ- 
τεις ενα μεγάλο σφάλμα — λέει ένα τραγούδι τού πεζογράφου-



ποιητή — άλλά άν πάλι όέν πάρεις τό «Άλδεβαράν» στά σοβαρά 
διαπράττεις ένα μεγάλο σφάλμα») προέρχεται άπό άφελή διανοητι
κό σνομπισμό. Τοϋ τύπου εκείνου τοϋ Lapoujade: «όποιος παίρνει 
τόν εαυτόν του στά σοβαρά είναι άρρωστος» πού βάζει σάν έπί- 
γραμμα στό «Le sourire vertical», άποθέωση τών διανοουμενίστικων 
κενοτήτων. Φυσικά ή δόνηση τής ταινίας είναι διαφορετική, ή ειλι
κρίνεια της άγγίζει τό ίδιο καί ή αυθεντική συναισθηματική φλέβα 
τής έφηβικής ποιητιής εξομολόγησης άνάμεσα σ’έναν καθυστερημέ
νο χιπισμό κι'έναν παληό Καμύ πού προσαρμόζεται δύσκολα στό 
έλληνικό «βιωμένο» τών βιωμένων χρόνων στό «Άλδεβαράν», πού 
είναι καί αυτός μυθικός πλανήτης χωρίς περιγράμματα ούτε άνα- 
φορές ούτε άντιφάσεις. ’Αξιαγάπητο ποιηματάκι αύτό τοϋ Θωμό- 
πουλου. Όμως αυτός είναι ό δρόμος ενός Κινηματογράφου πού 
θέλει νά είναι νέος, χωρίς κλισέ, χωρίς παραστατικά υπονοούμενα 
χωρίς πολιτιστικές έναλλακτικές λύσεις; Ά ν  ή Ελλάδα τής περιό
δου τών συνταγματαρχών ήταν τό «Άλδεβαράν» δέν χρειάζεται 
φυσικά νά τήν άναπαραστήσεις μέ μιά γλώσσα άλδεβαρανική...

Άλλά μέ μιά γλωσσική άπόστασηάπό τά ευνοούμενα στερεό
τυπα εκείνης τής περιόδου μέ έναν καθρέφτη διαφορετικό άπ’αύ- 
τόν πού μέσα του τά ελληνικά νειάτα δέν 6ρίσκαν τό καθρέφτισμα 
τής ταυτότητάς τους... Έάν θέλουμε νά δώσουμε τήν εικόνα μιάς 
περιόδου κενής τό καθρέπτισμα δέν πρέπει νά είναι κενό: τό 
άντίθετο. Ή  άποψη πρέπει νάναι εξωτερική καί όχι εσωτερική... 
Φαίνεται πώς ό Θωμόπουλος δέν έγκατέλειψε άκόμα τόν θλιβερό 
του πλανήτη... καί κατοικεί άκόμα σ’αύτόν μέ ύποπτη υπαρξιακή 
συμπάθεια....Μέ όλες τίς άναμφισβήτητές ποιητικές του άξίες ό 
Θωμόπουλος πρέπει νά προσγειωθή άμέσως καί ν’έγκαταλείψει τήν 
έξωγήϊνη μεταφορά του νά ξενητευθεί άπ’αύτήν... Άκόμα καί ό 
lean Luc Godard άποκήρυξε τό δικό του «Α bout de souffle»... Πρέ
πει ν’άποθούμε τίς εικόνες τού παρελθόντος μας πού δέν καθρεφτί
ζονται άφ'έαυτοϋ τους.
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Πρέπει νά πώ ότι ή μεγάλη έκπληξη υπήρξε ή « Β ΙΟ Γ Ρ Α 

Φ ΙΑ » . Μιά ταινία πού συμβουλεύω σ’όλους τούς πιθανούς Ιταλούς 
άγοραστές-διανομείς, κρατικούς καί μή κρατικούς νά τήν άγορά- 
σουν καί νά τήν διανείμουν. Είναι μιά πλήρης κινηματογραφική 
πρόταση, κατασκευασμένη μέ έργαλεία βιο-γραφ-ικά, τής «γραφής 
τοϋ βίου» άπομυθοποιημένη μέσω τού κινηματογραφικού «βίου τής 
γραφής» καί όχι μόνο κινηματογραφικού άλλά όπτικού άκόμα καί



πρό-κινηματογραφικού. Τό «κινηματογραφικό» πού αποκαλύπτε
ται νά είναι όχι ή κίνηση τών εικόνων, όχι οί εικόνες έν κινήσει 
άλλά ή διάρκεια, ό ρυθμός, τό μοντάζ, ή όπτική έναλλαγή, ή «ζωή» 
(βίος) γραμμένη καί γράφουσα (γραφία), ή ζινή σάν αντικείμενο 
καί υποκείμενο. Ή  γραφοβιοτική τού Ρεντζή ταρακουνάει τίς 
συνήθειες τής αίσθησης τού θεατή, τίς βάζει σέ κρίση γιατί είναι οί 
στατικές εικόνες τών ανθρώπινων προτύπων, τών ιδεολογικών 
μορφών, τών καπιταλιστικοανθρωπολογικών αρχέτυπων πού αντι
φάσκουν, κινούμενες όχι γιά τήν γραφή τής κίνησης άλλά γιά τή 
γραφή τού ίδιου τού βιωμένου τής συλλογικής φαντασίας πού είναι 
διαστρωμένη στήν γραπτή συνείδηση τών άνθρώπων πού δέν γρά
φουν άλλά «γράφονται» άπό τήν κυριαρχούσα γραφή τής εξουσίας 
τού κεφαλαίου τής γραπτής γλώσσας.

« Ο εικονογραφημένος άνθρωπος» ξαναμιλάει, ξανακοιτά
ζεται, ξαναβλέπεται, σάν ένα άρχαιολογικό εύρημα, τώρα πιά μυ- 
θολογίστικο, μουσειακό. Καί ή άρχαία ταυτότητα καθρεφτίζεται 
στόν ίδιο της τόν καθρέφτη: σάν νά παριστάμεθα μπροστά σέ μιά 
μή δυνατή ταινία τού παλαιολιθικού παρελθόντος τού άνθρώπου 
και ό άνθρωπος νά ξανακυτταζότανε όπως είναι τώρα, ίδιοι, έν 
τούτοις ντυμένος, χτενισμένος, ύποδημένος καί μακιγιαρισμένος 
διαφορετικά, μέ περίεργα άντικείμενα καί όργανα πού ίσως όμως 
δέν διαφέρουν καί τόσο άπό τήν εποχή τού άνθρώπου τού Νεάν- 
τερταλ....

Όταν ό Ρεντζής θά πετύχει νά μάς δώσει τό ίδιο ρίγος, μέ 
υλικά τού παρόντος μας ή τού κοντινού παρελθόντος ή άκόμα τού 
φανταστικού μέλλοντος τότε θά έχει ολοκληρώσει τόν κύκλο τής 
Βιογραφίας του πού θά έχει πει κάτι τό καινούργιο πάνω στό 
δυναμικό τής αίσθησης τής κινηματογραφικής μορφής τής κοινω
νικής συνείδησης πέρα άπό τά όρια μέσα στά οποία ό άφηγημα- 
τικός κινηματογράφος τής συμβατικής-όπτικής περιορίζει τίς φυ
λακισμένες αισθήσεις μας πού πρέπει νά άπελευθερωθούν καί νά 
άνανεωθούν. Μέ λίγα λόγια μεγάλες δυνατότητες καί νέα κινημα
τογραφικά πεδία φαίνεται νά άναγγέλονται στή δουλειά τού Ρεντζή 
στήν κριτική του αύτογνωσία.

Ό  Homo cinematographicus, τώρα άγαπητέ Ρεντζή: πότε θά 
μάς δώσεις τό άνησυχητικό του πρόσωπο τού όποιου ή μάσκα είναι 
ή ίδια ή piccola-pella (λεπτή μεμβράνη), ή pellicula (ταινία);



Καί φτάνω στό «Προξενείο τής Άννας» τήν πιό άπλή καί πιό 
περίπλοκη ταινία ίσως, τήν πιό σκληρή καί ηθελημένα βίαιη, σχε
δόν σαδιστική, πού έχω δεϊ τελευταία. Μιά ιστορία άπλή, φλω- 
μπερτιανή, μπροστά στή όποία όποιαδήποτε στιγμή από τίς «120 
μέρες τών Σοδόμων» τού παζολινικού «Salo», φαίνεται σάν μιά πα- 
ληά ξεθωριασμένη στερεότυπη καί περιττή βία. ’Εδώ δέν συμβαίνει 
τίποτα καί όλα συμβαίνουν: ή πιό σκληρή βία καταστρέφει τήν 
ευαισθησία μιάς σκλάβας τών ήμερών μας, μέσα στήν καθημερι
νότητα. Σέ μερικές σκηνές πραγματοποιείται τό βραχυκύκλωμα τού 
σύγχρονου κινηματογράφου όλου τού μεταπόλεμου. Μιά ελλειψοει
δής πορεία άπ'τόν καιρό τού πρωίμου ιταλικού νεορεαλισμού πού 
ήταν κλεισμένος στήν άγνωστικιστική καί άκριτική ιδεολογία του 
καί άπ’τόν «Umberto D» στό «Προξενείο τής ’Άννας»: μιά άφήγηση 
πού φαίνεται νατουραλιστικο-ρεαλιστική καί πού είναι έν τούτοις 
ολοκληρωτικά μεταφορική.

Έ να  μικρό θαύμα τής πληρότητας, πού συνάγεται από τή συ- 
σχέτιση τών πολυσήμαντων στοιχείων πού δέν επαναλαμβάνονται, 
καί πού είναι πέρα γιά πέρα άνοιχτά στό ποιητικό διφορούμενο. Ή  
Άννα μία Ελλάδα, καί τό προξενείο της μέ τήν ελευθερία καθώς 
καί ό έρωτας θά ολοκληρωθούν όταν ή ποιητική συνείδηση τού 
κινηματογράφου θά γίνει κληρονομιά άρχικά τής έλίτ τών μαζών 
στή συνέχεια τών μαζών τής έλίτ κι’ύστερα τού λαού ένεργοποιη- 
μένου-θεατή.
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καί τήν έκ τών πραγμάτων υπεροψία (γιά νά επιχειρήσω παρ’όλα 
αυτά μιά κριτική σπουδή καί ξεπερνώντας τήν μικρή προεργασία 
καί τήν φευγαλέα θέαση: οί Έλληνες φίλοι, σύντροφοι οί άνα- 
γνώστες πιστεύω ότι θά μού συγχωρέσουν τήν έκ τών πραγμάτων 
θρασύτητα), νά λοιπόν, στόν Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο φαί
νεται νά βρίσκονται ήδη δλα τά στοιχεία τής ίδιάζουσας στόν κι
νηματογράφο πνευματικής διαμάχης, μέ έπί πλέον (είναι όμως έπί 
πλέον; ισχύει καί γιά μάς στήν ’Ιταλία) τό πρόγραμμα τών σημείων 
τής Ιδεολογικο-κινηματογραφικής απομυθοποίησης πού έπιχει- 
ρήται στά όρια τού ίδιου τού κινηματογραφικού μύθου. Καί έπί



πλέον βρίσκονται στόν Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο όλοι οί 
κίνδυνοι όλοι οί στόχοι τοϋ κωδικοποιημένου καί κοίδικοποιοΰντος 
κινηματογράφου-κινηματογράφου τής κοινωνικής φαντασίας: ό 
κουλτουρισμός, ό ίδεολογισμός, οί μέθοδοι παραγωγής καί τά μον
τέλα, οί κανόνες, οί μετατονισμοί τού διεθνώς κυριαρχημένου κινη
ματογράφου. Γιά τήν ώρα όλοι αυτοί οί δαίμονες είναι έξωρκι- 
σμένοι, ύπό έλεγχον άλλά ή άγορά, οί νόμοι της, ή οργάνωση τών 
ψευδοκριτικών μεσολαβητών της θά γίνουν σύντομα αισθητά, γί
νονται ήδη αισθητά, ίσως...

Καί ή κριτική τής πολιτικής οικονομίας τού κινηματογράφου 
(τού τεχνολογικού της εξοπλισμού, τών καλά συντονισμένων του 
πολιτιστικών υποδομών'τών δικών της γλωσσολογικών κωδίκων, 
τών δικών της κανόνων τής ψευδοαναγνωσιμότητας, κατανοητικό- 
τητας μεταφραστικότητας, τής δικιάς της άρχής έμπόρευμα-γιά- 
ολους), αυτή ή κριτική δέν κέρδισε ούτε έπεισε άκόμα τό άδιαφο- 
ροποίητο κοινό, ούτε στήν Ιταλία, ούτε όπως συμπεραίνω στήν 
Ελλάδα. Ή  ιδεολογική μάχη τού κινηματογράφου γιά έναν άλλο 
κινηματογράφο (πού έξ άλλου είναι ό κινηματογράφος καί 
θάπρεπε νά είναι όλος ό κινηματογράφος) είναι ή ίδια. Γιατί 
κερδίζει τήν «λειτουργία τής κινηματογραφικής γλώσσας» πού οί 
γλωσσολόγοι ονομάζουν «ποιητική» πού είναι ή ίδιάζουσα κινημα
τογραφική μορφή τής κοινωνικής εύαισθησίας, πού εσείς οί Έ λ 
ληνες ονομάζεται αίοθησις. Τό λέτε άκόμα έτσι;





κος κινηματογράφος





ΚΩΣΤΑΣ ΣΦΗΚΑΣ

Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ι Σ

Τό κοινό παρακολουθεί μιάν έπίδειξη τής φίρμας «Κινηματο
γράφος Τών Αδελφών Λυμιέρ». Βέβαια, στό εκράν τής μικρής 
αίθουσας προβάλλονται φωτογραφίες περιοδικών τής μόδας, φιλ- 
μαρισμένες μέ τρυκέζα, μιά κάμερα ρομπότ. Ή  επίδειξη δείχνει τίς 
υπηρεσίες πού μπορεί νά προσφέρει ό κινηματογράφος στίς φίρμες, 
Μαιζόν ντέ Φαγιέλ, Όντόλ,Η.Π.Α. Σνάϊντερ—Κρεζώ, Φονόλα, 
Βατικανό, Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία, Μεγάλη Βρετανία, κ.λ.π. 
Κριτήριο επιλογής: Στήν περίπτωση π.χ. τής αναμνηστικής φωτογ
ραφίας τών ’Άγγλων στρατιωτικών πού άπό άρχαιολογικό πάθος 
σκαρφάλωσαν πάνω στό σώμα τής Μεγάλης Σφίγγας, έλήφθη ύπ' 
όψη πώς άνέβηκαν άοπλοι, ώστε νά μήν άμφιβάλλει κανείς γιά τίς 
τόσο εύγενείς προθέσεις. Τό άντίθετο βέβαια συνέβη στήν περίπτω
ση τών ιθαγενών τού Καμερούν. Ά ν  έλειπαν τά προτεταμένα όπλα, 
θά μπορούσε νά υπάρξει άμφιβολία γιά τήν άποτελεσματικότητα 
μιάς τόσο έπίμονης πολιτιστικής προσπάθειας. ’Εμείς τό μόνο πού 
πράξαμε ήταν νά άκουστούν κάποιοι ήχοι /«όταν βραδυάζει, 
αιθέρια ψιθυρίσματα ξαναζωντανεύουν έναν τσακισμένο Κοριο- 
λανό»/ πού προδίνουν πώς άνάμεσα σ’ αύτές τίς λαμπρές φίρμες 
άνθησαν άνθη ευαισθησίας, πού γιά τόν τόσο ώραϊον εαυτό τους 
πάσχισαν ν’ άνοΐξουν κάποια παράθυρα πρός τήν αιωνιότητα. Γιά 
τίς περιφέρειες δέν άπέμεινε παρά ή σιωπή. ’Εκ  τών υστέρων έγινε 
γνωστό, πώς τό σεβαστό κοινό, λόγω έλλείψεως σχετικής λεζάντας, 
δέν μπορεί νά εξηγήσει τί είναι αύτές οί μορφές οί εγκλωβισμένες 
σέ κάτι θυρίδες άμφιθεατρικές, άς τό άφίσουμε νά μαντέψει πώς 
βρίσκεται μπροστά σ' έναν περίεργο καθρέφτη.





To «Polemonta» ξεκίνησε απή 
κυμανταιρ πάνα) οτίς β&ηνόα? , ϊ ' α παΡα™ €Λία Υια ντο-
Ιταλίας μέ «λ ,κό  του προορ,συό τή μειονοτ,1τε<· ^  Ν° τ'°< Ε I ρ y υΡ·σμο τήν εκπομπή « Ερευνα» του

Ποτέ ιός τότε δέν €ίχα βρεθεί άπέναντι στό «Πώς» ν' άντι- 
μεταπτίσω τήν πραγματικότητα μέ τόν κινηματογραφικό φακό, 
ν' ασχοληθώ δηλαδή μέ τό ντοκυμανταίρ, ίοα>ς γιατί δέν έλπιζα 
νά μου παρουσιαστεί τόοο σύντομα ή δυνατότητα γιά μιά 
σοβαρή δουλειά τέτοιου είδους, γιατί πίστευα— κι' εξακολουθώ 
νά πίστευα)— ότι οί πραγματικές ευκαιρίες, νά καταπιαστεί 
κανείς μέ τό ντοκυμανταίρ στά σοβαρά είναι σπάνιες, μετρη
μένες στά δάχτυλα θάλεγα.

Εξηγούμαι: τό νά ξεκινήσει κανείς μιά ταινία μέ κίνητρο 
κάτι πού νά τόν «καίει», νομίζω ότι είναι ό πιό ειλικρινής κΓ ό 
πιό γερός ταυτόχρονα τρόπος γιά ν' αρχίσει τό χτίσιμο τής 
κινηματογραφικής δουλειάς. Υστερα μπαίνει ή διαλεκτική αντι
μετώπιση τού θέματος—πραγματική κινητήρια δύναμη κι 
άντικαθιστά, ά>ς ένα σημείο, τήν πραττη συγκινησιακή έπαρση, 
πού όπόρρ££ άπό τή  σ υ ν α ισ θ η μ α τ ικ ή  σ χ έσ η  τ ο ύ  δ η μ ,ο υ ρ γ ο υ

μέ τό θέμα του.



Τέτοιες συναισθηματικές σχέσεις ενώ είναι άπειρες στη 
φαντασία μας είναι αντίθετα μετρημένες στήν πραγματικότη
τα. Σ' αυτό νομίζω, ότι οφείλονται βασικά τόσο ή συχνή έλλει
ψη ευαισθησίας σέ πολλά σα>στά ντοκυμανταίρ, όσο καί ή 
σπανιότητα μέ τήν όποια οί δημιουργοί άσχολούνται μ' αύτό τό 
είδος κινηματογράφου.

Στήν περίπτωση τών έλληνόφωνων τής Ιταλίας δέν βρισ
κόμουν άντιμέτωπος μέ μιά πραγματικότητα πού άπλώς μ' 
ενδιέφερε, ή πού ήδη ήξερα. Κανένα έπιστημονικό ενδιαφέρον, 
καμμιά γνώση ιδιαίτερη πάνω στό θέμα πού δέν θά δικαιολο
γούσαν τόσο μιά δική μου άρμοδιότητα όσο ή συναισθηματική 
σχέση γιά τήν όποια μιλήσαμε πρίν, καί πού ύπήρξε άναμ- 
φισβήτητα.

Ή  συνείδηση στό έσωτερικό τής Ιταλικής κοινωνικο—πο
λιτιστικής πραγματικότητας ήτανε κοινή γιά τούς δεκάδες χι
λιάδες ελληνόφωνες τής Ν. Ιταλίας καί γιά μένα, τόν ένα άπό 
τούς δεκάδες χιλιάδες έλληνες φοιτητές στήν Ιταλία. Ή  σύμ
πτωση τής ίδιας γλώσσας έκφράζανε διαφορετικές ιστορικές 
στιγμές «διωγμών» (από τούς άκτήμονες τής άρχαιότητας και 
τούς κυνηγημένους άπό τούς Τούρκους, ώς τούς σημερινούς 
έλληνες φοιτητές) άποτελέσματα πάντα τών βασικών μηχανισ
μών τής έξελισσόμενης πολυταξικής κοινωνίας.

Ή  πρώτη μας έπαφή χρονολογιόνταν άπό τόν Μάρτη τού 
74, όταν γιά πολλούς άπό μάς, πού χρόνια λείπαμε άπ' τήν 
Ελλάδα, τά χωριά αύτά άντιπροσώπευαν μιά γωνιά έλεύθερου 

ελληνισμού— κι' αύτό είχε γίνει συνείδηση καί στούς ίδιους τούς 
ελληνόφωνες— .

Γι' αύτούς καί γιά άλλους λόγους, νομίζω ότι ή πρωταρχι
κή σχέση υπήρχε καί μάλιστα ήταν γερή.

Γρήγορα δόθηκε άπάντηση στό «δίλλημα», πού παρουσια- 
ζόνταν σχετικά μέ τόν προορισμό τής ταινίας: συμβιβασμός και 
α ύ τ ο λ ρ γ ο κ ρ ισ ία  γιά νά «περάση» ή άντιμετώπισή της μέ συνέ
πεια άπέναντι σέ ορισμένες βασικές ιδέες ρισκάροντας πολ
λά...;

Έπρεπε νά δουλέψουμε άνεπηρέαστοι άπ' τό ό,τι ή ταινία 
θά κατέληγε στήν τηλεόραση. Οί θετικές προϋποθέσεις στίς 
όποιες άναφερθήκαμε τό άπαιτούσανε, έμπαινε ή δουλειά 
στήν ούσιαστικότερη φάση τής άνάλυσης. Χρειάστηκε νά συγ
κεκριμενοποιηθούν τόσο ή έννοια τής έθνολογικής μελέτης,όσο 
καί ό τρόπος άντιμετώπισης τού κινηματογραφικού μέσου 
στήν περίπτωση μιάς τέτοιας μελέτης.



Μήττα>ς παρά τά κοινά στοιχεία, πού άνάφερα πριν, καί 
πού άποτέλεσαν τό βάθρο γιά τό ξεκίνημα, ύπήρχαν καί 
διαφορές, τέτοιες, πού νά μάς έκαναν, νά πάρουμε στραβό 
δρόμο, άν δέν τίς εντοπίζαμε καί τίς αναλύαμε;

Πίστευα), ότι ναι. Εμείς τότε αντιπροσωπεύαμε τήν μειονό
τητα τής ελληνικής φοιτητικής μετανάστευσης στήν Ιταλία, 
κουβαλώντας μαζί μας τό φορτίο τής γενικοποιημένης πιά 
βιομηχανικής κουλτούρας, μέσα άπό τήν όποια βγαίναμε. Οί 
ελληνόφα)νες ιθαγενείς διατηρούσανε μιάν προφορική άς τήν 
πούμε, κουλτούρα, πού μέσα στούς αιώνες είχε έξελιχθή γιά 
λογαριασμό της. Μήπως τώρα έμεϊς ερχόμαστε στό όνομα 
μιάς πιό «ανεπτυγμένης» κοινωνίας, καί μάλιστα γιά λογα
ριασμό τής τηλεόρασής της (τί άλλο θά μπορούσε νά τήν 
έκφραση καλύτερα), γιά νά μαζέψουμε ύλικό καί, σάν τούς 
εντομολόγους, νά τό νεκρώσουμε, νά τό βάλουμε στή σειρά καί 
νά πούμε καί τή «γνώμη» μας; Πιστεύα» ότι (άθελα ή όχι) μιά 
τέτοια αντιμετώπιση θά ήτανε σφάλμα. Δουλέψαμε μέ βασική 
μας άρχή τήν άρνηση μιάς αξιολόγησης τών κοινωνιών μέ βάση 
τήν «ανάπτυξή» τους. Θεωρήσαμε, ότι μόνοι αρμόδιοι, νά 
μιλήσουν γιά τούς έλληνόφα>νες ήτανε οί ίδιοι οί κάτοικοι τής 
Καλαβρίας καί τού Σαλέντο. Μόνο μ' αύτό τόν τρόπο θά 
κατορθώνανε νά καταλάβουμε πραγματικά τήν πολιτιστική 
τους πραγματικότητα.

Ή  καλλιτεχνική αναζήτηση δέν παραμερίστηκε ούτε πε
ριορίστηκε γιατί τό θέμα ήτανε έπιστημονικό. Ξεκινήσαμε μέ 
τήν σκέψη ότι στόν έθνολογικό, στόν κοινα>νιολογικό, στόν 
πολιτικό κινηματογράφο τίποτε δέν δικαιολογεί μιά έλλειψη 
καλλιτεχνικής αναζήτησης ή ένα περιορισμό της, τή στιγμή πού 
ο παράλληλος προβληματισμός καί πάνω στή μορφή μπορεί νά 
συντελέσει σημαντικά στό νά κατανοηθεϊ πληρέστερα μιά 
πραγματικότητα.





ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Κ Α Ρ Α Γ Κ Ι Ο Ζ Η Σ

Ή  ταινία Κ Α ΡΑ ΓΚ ΙΟ Ζ Η Σ  ξεκίνησε σάν ένα ντοκυμαντέρ πά
νω σ’αύτή τή λαϊκή μορφή τέχνης. Μετά άπό ένα σχετικό ψάξιμο ό 
Βαγγέλης Ήλιόπουλος κι έγώ έξαντλήσαμε τη πενιχρή βιβλιογρα
φία, γνωρίσαμε μερικούς καραγκιοζοπαϊκτες γυρίσαμε καί κάποιο 
υλικό - πού μέρος του μπήκε στή ταινία - καί σταματήσαμε. Τό ότι 
είχαμε έξαντλήσει τά λεφτά πού διαθέταμε δέν λειτούργησε σάν δι
καιολογία γιά πολύ καιρό. Τό πράγμα δέν πήγαινε πουθενά. Αύτό 
μάς όδήγησε σέ σκέψεις πάνω στό καραγκιόζη καί τίς δικές μας 
σχέσεις μ’αύτόν.



Σχέσεις άνύπαρκτες πού έκαναν τήν άπουσία μνήμης σχεδόν 
οδυνηρή,ιδιαίτερα γιά μένα πού ή γενιά μου μεγάλωσε μέ τό ραδιό
φωνο καί τό κινηματογράφο παρά μέ τό καραγκιόζη.

Ήταν και ή έποχή τέτοια, καί ό καραγκιόζης ξανανακαλύ- 
πτονταν καί γινόταν θέατρο, τραγούδι, βιβλίο, άφιέρωμα, άκόμα 
καί σεμινάριο στό πανεπιστήμιο σέ μιά περίοδο άναθεώρησης πολ
λών πραγμάτων, μιάς νέας κίνησης πρός τά έμπρός (δηλ. πρός τά 
πίσω) «τό φτού κι άπ’τήν άρχή», κίνησης έπαναλαμβανόμενης στήν 
ιστορία μας πού οπωσδήποτε τό ’67 τήν ένεργοποίησε βίαια. Καί ό 
καραγκιόζης νεκρανασταίνεται. Σκιάχτρο νά φύγει τό κακό. Φάν
τασμα νά κρυφτούμε άπό πίσω, καί αυτός νά άντιστέκεται στην με- 
ταφύτευση. Φθαρμένος καί άποδυναμωμένος ξεχασμένος άπ’τό 
κοινό, άνάμνηση τού εαυτού του δανείζει τό πρόσωπό του μόνο, μι
λάει ομως μιά γλώσσα πού ξέχασαν νά μάς διδάξουν καί έτσι καί 
μεΐς βουβοί άπέναντι σ’αύτόν κι αύτός βουβός παρά τίς φωνές του 
καί ή σχέση άσυνείδητη. ’Εμείς οί δυτικοθρεμμένοι, «ό Θεός πάν κι 
τό άγοράκι μέ τό βελούδινο κοστούμι», καί αύτός στό μουσείο. 
Ή  έποχή δέν εκφράζεται μέ τό καραγκιόζη:

Μ ’αύτές τίς σκέψεις ξεκινώντας κάνουμε τήν άντίστροφη κίνη
ση: γυρίζουμε τόν καραγκιόζη πίσω στην έποχή του - ή περίοδος 
γνωστή 1860-1935 περίπου - καί άρχίζουμε νά άποκρυπτογραφού- 
με τίς άντιφατικές κραυγές του. Κραυγές άπελπισίας άποκαλύπτον- 
ται σέ μιά περίοδο τρόμου καί φρίκης, θαμμένης κι αυτής. Τό 
ψάξιμο επιβεβαιώνει τίς πρώτες υποψίες μας. Έκτος άπό τόν Τάκη 
Χατζόπουλο καί τόν Λάκη Παπαστάθη πού άπ’τήν άρχή βοήθησαν 
την ταινία μέ κάθε τρόπο καί άλλοι φίλοι έρχονται νά βοηθήσουν 
συλλέγοντας στοιχεία ή βοηθώντας στη τελική διαμόρφωση, ό Κω- 
στής Μάρτης, ό Βαγγέλης Βαβανάτσος, ό Γιώργος Καριπίδης, ό 
Γιώργος Καρανικόλας καθώς καί ό Σπύρος Προβής πού άνέλαβε τό 
μοντάζ καί ό Γιώργος Παπαδάκης πού άνέλαβε τήν μουσική επέν
δυση. Επίσης είχαμε τήν τύχη νά γνωρίσουμε ένα μεγάλο καρα
γκιοζοπαίχτη τόν Σάββα Γκιτζάρη, μαθητή τοϋ Μανωλόπουλου καί 
έχθρό κάθε «μοντερνοποιήσεως» τοϋ καραγκιόζη, ό όποιος παί
ζοντας χρόνια χωρίς μικρόφωνο σέ θέατρα στη Τρίπολη κατέστρε
ψε τή φωνή του καί σταμάτησε νά παίζη. Παρ’όλα αυτά δέχτηκε νά 
παίξη στην ταινία τά άποσπάσματα έργων πού τοϋ ζητήσαμε έπι- 
στρατεύοντας τη μνήμη του καί την τεχνική του.

Ξαναρχίσαμε την ταινία. Διαβάζοντας έφημερίδες τής έποχής, 
ιστορικές μελέτες, σημερινές κοινωνιολογικές έρευνες γιά τήν πε
ρίοδο αύτή, ό καραγκιόζης βρισκόταν έκεϊ «άνάμεσα στίς γραμ-



μές». Πλάσμα μιάς καθοριστικής περιόδου γιά τήν ιστορία μας, 
πού μίλησε γιά τά πιό άνώδυνα στά έργα του άλλά έγραψε στό σου
λούπι του τά πάντα. Έτσι ή μνήμη άντικαταστάθηκε μέ γνώση, ή 
συγκίνηση, πού τό μουσειακό άφαιροϋσε άπό τό μπερντέ γεννήθηκε 
μετά τήν παράσταση καί αυτή τήν έμπειρία προσπαθήσαμε νά κά
νουμε ταινία, αυτή τήν έπίπονη καί στήν άκρη τού γκρεμού 
«συγκόληση» μιάς λαϊκής τέχνης μέ τήν εποχή της. Κι αυτό μέ τί 
υλικό: περιορισμένο ή καί περιοριστικό όπως οί γκραβούρες καί τά 
εργα ζωγραφικής πού έχουν τήν δική τους άποψη γιά τά πράγματα 
ή ή ανυπαρξία φωτογραφικών ντοκουμέντων. Καί έτσι πώς θά σκι- 
σθή ό μπερντές γιά νά περάσουμε όχι πίσω άπό αυτόν άλλά άπό 
μπροστά στό κοινό του, στό κόσμο πού εκφραζόταν μέσα άπό τό 
μπερντέ, αυτό τό κόσμο πού εκφραζόταν μέσα άπό τό μπερντέ, 
αυτό τό κόσμο πού ό καραγκιόζης δείχνει καί κρύβει ταυτόχρονα 
καί συνομιλεί μαζί του σέ μιά γλώσσα έπιτρεπτή διφορούμενη 
ακίνδυνη καί γιά τούς δυο πού ούτε ό χωροφύλακας ούτε ό παπάς 
μπορεί νά έλέγξουν; Καί τά «άστειάκια» τού τύπου: «πεινάω», 
«Έφέντη μου δέν είμαι κλέφτης», «δούλος σας καί ραγιάς σας»,
«τό έρδεμπούμπουλι, έρδεμπούμπουλα, έρδεμβούτσα», «όχι πατσάς 
πασάς» κλπ.

Καί εδώ πιά έχουμε περάσει στήν άπώθηση όχι μιάς λαϊκής τέ
χνης, άλλά τής ϊδιας τής ιστορίας μας καί πού διαπερνά τήν παι
δεία μας άπό άκρη σ’άκρη καί λειτουργεί ουσιαστικά σάν άπώθηση 
τού χώρου.

Καί έτσι ερχόμαστε σ’ένα θέμα πού θά ήθελα νά καταλήξω: ό 
ρόλος τής ιστορίας στή ταινία καί ή λειτουργία τά>ν ιστορικών πα
ρεμβολών. Οί ιστορικές παρεμβολές στήν ταινία δέν είναι παρά νύ
ξεις είναι περισσότερο ερμηνείες ή άπόψεις μελετητοϋν συγχρόνα>ν ή 
τής έποχής παρά συγκεκριμένη ιστορική πληροφόρηση.

Πέρα όμα)ς άπό αύτό πού είναι πρόβλημα πού έχει σχέση μέ 
τήν κατανόηση τής ταινίας, είναι έπίσης πρόβλημα πού έχει σχέση 
μέ μάς.

Οί ιστορικές αύτές παρεμβολές σπάνε τίς παραστάσεις ή εμφα
νίζονται χα>ρίς προσχήματα μετά τίς παραστάσεις καί γενικά παί
ζουν ένα απόλυτα καθοριστικό ρόλο πάνα) στή ταινία καί λειτούρ
γησε κάπως σάν πρόκληση. Ό σο σκέφτομαι τήν ταινία καί άπό κά- 
ποια απόσταση πιστεύω ότι ή ιστορία είναι μιάψύχα)ση πού δια
περνά όλη τήν ταινία καί τήν καθορίζει, περισσότερο καί άπό τίς 
παραστάσεις.



Η ταινία προχωρεί καί συγκεκριμενοποιεί — άλλες φορές 
αντικειμενικά, καί άλλες φορές υποκειμενικά — τις απόψεις μελε
τητών τού καραγκιόζη όπως Φαράκλα, Ίωάννου, βαβανάτσου.

Τό ότι βασίζεται στη ϊδια προβληματική είναι θεμιτό καί άπο- 
δεκτό. Ή  συγκεκριμενοποίηση όμως λειτούργησε αιφνιδιαστικά. Ή  
βιαιότητα όμως αύτή, πού έχει ή επέμβαση τής ιστορίας στή ταινία, 
εκφράζει καί τή δική μου ψυχολογική κατάσταση. Ήταν τόσο έντο
νη ή παρόρμηση νά ξεπεράσουμε τά έντεχνα έμπόδια όπως όλη 
αύτή ή φιλολογία γύρα) άπό τό καραγκιόζη, καί τά φυσικά, χρονική 
απόσταση, έλλειψη ύλικού καί ντοκουμέντων πού δέν έπρόκειτο 
τίποτα «καλλιτεχνικό» νά μάς σταματήσει. Μπορώ νά πώ ότι εί
μαστε έτοιμοι καί νά τό άγνοήσουμε. Υπάρχει σ'όλη τή ταινία μια 
άγωνία νά ειπωθούν μερικά πράγματα καί αύτή ή δυνατή παρόρ
μηση έκανε τήν ταινία.

Αύτή ή βιαιότητα πού έκφράζεται μέ τήν φόρμα τής ταινίας 
μπορεί νά τήν κάνει άτεχνη, «πρώτη» δουλειά, άλλά αύτή ήταν ή 
κινητήρια δύναμη όλης τής ταινίας. Αύτό, βέβαια ισχύει περισσό
τερο, γιά τά κόμματα πού ή ιστορία μπαίνει χωρίς κάν κάποιο 
πρόσχημα μέ έξαίρεση κάποια ιστορική συνέχεια. Σ'αύτά τά κομ
μάτια ό μπερντές σιωπά μή προτρέχοντας τής ιστορίας, ξέροντας τα 
όρια του.

Ή  ταινία κατέγραψε καί αύτές τις στιγμές πού ό μπερντες 
φοβήθηκε ή σώπασε μπροστά στήν ιστορική στιγμή. Ή  άπουσια 
τού μπερντέ δείχνει τά όρια του ώς θέμα έλεγχόμενο καί ύποπτο 
γιά τήν τούρκικη προέλευση, σεξουαλική προϊστορία, καί τήν διφο
ρούμενη ελευθερία του.

Έτσι ή άποκατάσταση τού θεάματος γίνεται άφορμή γιά άπο- 
κατάσταση τής ιστορίας.

Τέλος, παρ'όλο ότι βασίζεται σέ κείμενα καί μελετητές ή ταινία 
έκφράζει περισσότερο έμάς πού τήν φτιάξαμε μιά σύγχρονη άναγκη 
ίσως, καί λιγώτερο τό καραγκιόζη.

Αλλωστε είναι μία πρώτη προσέγγιση μιάς λαϊκής τέχνης στό 
κινηματογράφο μέ τέτοια προβληματική.



Έχει φτάσει πια τό τέλος μιάς καταγραφής, άφοϋ κι ή 'ίδια 
άντιμετωπίζει άκόμα καί τ’άδιέξοδο τής έπιστροφής της.

Ή  κάμερα είναι ένα άχρηστο είδος καί πιο πολύ ή συμβατικό
τητα πού τήν συντηρεί.

Αύτή της τήν συμβατικότητα, τήν εκμεταλλεύομαι, γιά νά τήν 
άποδείξω, γιά νά ξετινάξω τή λογική της, μέσα άπόνα σινεμά πού 
διαλύει τό συλλογικό-λειτουργικό ένστικτο και ξαναμοιράζει τούς 
ρόλους στό θεατή.

Στήν Ε Υ Ρ ΙΔ ΙΚ Η  ή ιστορία γράφεται γιά νά κοροϊδέψη τήν 
ιστορία καί τό μάτι καταγράφει γιά νά έξορύξη τό μάτι. Ή  λογική 
τής ταινίας κυλάει μέσα άπ’τά κλισέ τής καθομιλουμένης κι’ άφού 
εκμεταλλευτεί τίς συνέπειές της, ξαναθυμάται τή μητέρα-παραλογι- 
κή κι έτσι άπό τήν έξορία έπιστρέφει ή ποίηση καί ό ρεαλισμός της. 
Τό μάτι άρνεΐται νά πιστέψη καί ή λογική νά γνωρίση αύτό πού τής 
μετέφερε τό μάτι.



Τό μάτι καί ή λογική του, όπως κι’ ή κάμερα, είναι άχρηστα - 
καθώς καί τό συναίσθημά τους.

Μόνο μιά ένσυναισθητική καί ένορατική προσέγγιση τής πραγ
ματικότητας, μπορεί νά ξεπεράση τή πραγματικότητα κι’αύτό δε γί
νεται μέ μέθοδο μετα-φυσική, γιατί όλος ό κιν/φος είναι μεταφι 
σικός, ούτε μέ κάποια άλλη παραισθησιογόνο, γιατί’ναι παραισθη 
σιογόνος, άλλά μέσα άπ’τήν σκλαβιά τών ϊδιων του τών μέσων (άν 
κι έχουν διαδώσει πώς τόσο σοφά κατασκευάστηκαν ώστε νά άπο- 
κλείουν κάθε παράνομη προσέγγιση.

Στήν Ε Υ Ρ ΙΔ ΙΚ Η  υπάρχει μιά άλλη «ταινία» που καιροφυλα- 
κτεΐ μέσα στη μπάντα τοΰ ήχου και πού έρεθίζει μέ συγκεκριμένους 
ήχους, μνήμες τού θεατή, βοηθώντάς τον έτσι σέ μιά «κατ’ίδίαν» κι
νηματογράφηση τού άπόντος χώρου, καί στη συναρμολόγηση τής 
συνιστάμενης άτμόσφαιρας.

Είναι άλήθεια όμως, πώς όλη αυτή ή διαδικασία, έμποδίζεται 
άπ’τή στερεότυπη μέχρι σήμερα λειτουργία τού ήχου, όπου ένας μή 
εικονικά αναγνώσιμος ήχος, περνάει πρώτα άπό ένα στάδιο οπτι
κής προετοιμασίας, κατατάσσεται έτσι στους άναμενόμενους, μέχρι 
πού θάρθη ή άνάλογη εικόνα νά τόν έπικυρώση. Σ ’αύτή τή περί
πτωση είναι προφανές ότι βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά είκονογρά- 
φιση τού ήχου, ένώ στην Ε Υ Ρ ΙΔ ΙΚ Η  έχουμε σαφέστατα μιά ήχο- 
γράφηση τής εικόνας, ένώ οί δυο παράλληλες ταινίες, κρατάνε την 
άνεξαρτησία τους.

Μιά τέτοια όμως αιρετική λειτουργική ξεφεύγει τελείως άπ’τό 
τυπικό τού θεάματος, γιατί λατρεύεται μέσα άπό προσωπικές μνή
μες καί ήχοεικονικούς συνειρμούς (όχι συνδυασμούς) κι’όχι άπό 
ένα άπλά εικονικό κείμενο. Δημιουργεΐται έτσι ένας θεατής-δη- 
μιουργός πού επιζητώντας τή συμμετοχή στά «δρώμενα» θέτει σέ 
λειτουργία τό μυστικό μηχανισμό τής ένσυναισθηματικής προσέγ- 
γισης.

Πώς αλλιώς, άφού ό άντρας στό κρεββάτι είναι: (σέ χρόνο: 
απροσδιόριστο, μελλοντικό, ψυχολογικό - μετά τό τέλος τής ται
νίας), Όρφέας, σάτυρος χαμένος εραστής, έκτελεστής- ή όλα μαζί- 
ή Όρφέας έκτελεστής ή σύζηγος χαμένος έραστής κ.τ.λ.

Υπάρχουν στοιχεία μέσα στό έργο πού στηρίζουν την κάθε 
άποψη, πού αύτοαναιροΰνται συνεχώς, γιά νά επιτρέψουν σέ 
κάποια άλλη άποψη νά έπικρατήση και ή όποία μέ τή σειρά της θά 
ύποχωρήση, χωρίς αύτό νά έμποδίζη, δυο κι’άκόμα τρεις άπόψεις 
νά συνυπάρχουν, άκολουθούμεν|ες άπ’τούς συγκεκριμμένους χρό
νους τους.



Είναι άκόμα ό Μ Α Υ ΡΟ Σ  Φ Α Κ ΕΛ Λ Ο Σ , μέ περιεχόμενο άγνω
στο γιά τόν θεατή και πού ή γυναίκα άρνεΐται νά τόν παραλαβή 
γιατί α) φοβάται τή σημασία του - ή τό περιεχόμενό του β) δεν τής 
άνήκει πιά, μιά κι’ αύτό έπρεπε άπό καιρό νάχει μετακομίσει (γιά 
τήν άκρίβεια, μετακομιστεϊ) άρα άνήκει στό νέο ένοικο, γ) γιατί 
ξέρει πολύ καλά τό περιεχόμενό του μιά κι’ αυτή γράφει τό γράμμα 
μέ παραλήπτη τόν εαυτόν της, κάνοντας έτσι χρήση τού δικαιώμα
τος μιάς επικοινωνίας πού ή πολιτεία τής επιτρέπει νά συντηρεί 
μέσω μιάς επίσημης διαδικασίας (Ταχυδρομείο).

Ά ν  κανείς όμως αυθαίρετα (καί τού δίνεται αύτό τό δικαίωμα) 
θεωρήση ώς αρχή τής ταινίας τή στιγμή όπου ή γυναίκα γράφει 
(προς τό τέλος τής ταινίας) μέσα στά πλαίσια μιάς τυπικής προετοι
μασίας αυτοχειριασμού- τότε βγαίνει τό συμπέρασμα ότι άρνεΐται 
νά παραλάβει τόν μαύρο φάκελλο, γιατί περιέχει τήν άνακοίνωση 
τοΰ έπερχόμενου ή συντελεσθέντος ήδη θανάτου της.

Ή  ταινία υιοθετεί ένα «άμερικάνικο» κλίμα καί μαζί μ’αύτό 
καί τή λογική τοΰ κλίματος - πού μέ τήν συνεχή επέμβαση τού 
μοντάζ καί τού λόγου διαλύεται στίς «κρίσιμες στιγμές» γιατί μ’αύ
τό τό τρόπο πιστεύω ότι ύποδεικνύω στόν«άμερικάνο»θεατή - πού 
νοιώθει κάθε τόσο προδομένος καί μετέωρος άπ’τά ίδια δεδομένα 
τοϋ κλίματός του τό πόσο λάθος έχει νά πιστεύη, πώς εκεί μέσα 
υπάρχει κάποια άσφάλεια.

Παράδειγμα. Ή  σκηνή τής αυτοκτονίας όπου ή μουσική, ό 
ήχος άπό άλογα πού τρέχουν στή παρααλία, τά κύματα πού σκάνε 
στά βράχια, τίς φωνές τών γλάρων, έπιβάλλουν στό συγκινησιακό 
τού θεατή, νά συγκροτήση τήν εικόνα μιάς άποθεωτικής αυτοκτο
νίας, πού αμέσως άποδεικνύεται άπό τήν εικόνα ψεύτικη μιά 
κι’αύτή άπότομα άνεξαρτοποιεΐται άπό τήν ηχητική της ενημέρωση, 
μ’άποτέλεσμα νά γκρεμιστή μέ φοβερό πάταγο αύτό τό σοφά κατα
σκευασμένο συγκινησιακό οικοδόμημα.

"Ολη αυτή ή παγίδα στήνεται μέ τή χρήση τοϋ κοινού-λογικοϋ 
κιν/κοΰ κώδικα, πάνω στόν όποιο έχει προσαρμόσει τό μηχανισμό 
τής συγκίνησης ό θεατής καί τ’άποτέλεσμα αυτής τής ιδιαίτερης 
χρήσης, άποδεικνύει στόν άλλοτριωμένο θεατή τήν άμεση άνάγκη 
τοΰ ξεμονταρίσματος καί τήν άναδόμηση αύτοΰ τού μηχανισμού.

’Εδώ βεβαίως έπισημαίνεται ή αύτοπαγίδευση τοϋ σκηνοθέτη 
μέσα στη τακτική τών συνειρμών, παγίδα όμως πού χρωστά στόν 
εαυτό του, γιά νά θυμάται πώς κάθε νέα έλευθερία είναι καί μιά έν 
έξελίξει παγίδα, όταν αυτή δέν άμφισβητεΐται συνεχώς.







Πολύ δύσκολο νά μιλήσει κανείς γιά τόν έαυτό του ή γιά τήν 
ταινία του (καί στήν περίπτωση πολλών κινηματογραφιστών τούτα 
τά δυό μοιάζουν όπως δυό κρίκοι στήν ίδια άλυσίδα) καί νά 
παραμείνει ειλικρινής μέχρι τό τέλος. Θά προσπαθήσω.

Τό Άλδεβαράν είναι τό πιό μακρυνό, γνωστό μας άστέρι γιά 
τό όποιο δέν ξέρουμε καί πολλά πράγματα. Είναι έπίσης μιά σειρά 
άπό εικόνες—άς πούμε σκηνές γιά νάμαστε πιό έπαγγελματίες-τού 
τρόπου πού ώς τώρα εζησα καί πού, καλώς ή κακώς, ζώ άκόμα.

Είναι ένα φίλμ γυρισμένο στά 16, μαυρόασπρο καί κρατάει μιά 
ώρα καί είκοσι περίπου λεπτά. Μού στοίχισε γύρω στίς διακόσιες 
χιλιάδες δραχμές, όσα δηλαδή ελπίζω νά πάρω άπ’ τό υπουργείο 
βιομηχανίας σάν «ένισχυόμενος». Χριάστηκα έντεκα μέρες γύρισμα 
καί τριάντα μέρες μοντάζ.

'Αν κάποιος μέ ρωτήσει τούτη τήν στιγμή τί ήταν αυτό πού 
έσπειρε μέσ’ στό κεφάλι μου τήν ιδέα τού Άλδεβαράν, θά πρέπει 
νά τού άπαντήσω πώς δέν θυμάμαι, πώς τό ’χω ξεχάσει... Θυμάμαι 
μόνο πώς άπό ένα σημείο κι ύστερα μέ αίχμαλώτησαν-όσο μπο
ρούν νά αίχμαλωτήσουν έναν άνθρωπο πού δέν τού άρέσει νά ’ναι 
αιχμάλωτος— κάτι περίεργα καί γεμάτα ζωή ποιήματα τού Μπορίς 
Βιάν πού τά ’γράψε τόν καιρό πού πέθανε άπό καρκίνο.

Έτσι μού ’ρχεται τώρα νά σταματήσω νά γράφω γιά μένα καί 
τό Άλδεβαράν καί ν’ άρχίσω νά γράφω γιά τον Ζάν Βιγκό καί τήν 
Άτταλάντη. Ό χι πώς έκείνος κι εγώ έχουμε κάποια μεγάλη σχέση, 
απλώς τόν θεωρώ πολύ μεγάλο άνθρωπο, πολύ μεγάλη σκέψη καί 
πολύ μεγάλο συνεμά τόν κύριο Ζάν Βιγκό. Καί βέβαια τού βγάζω 
τό καπέλλο πολύ πιό εύκολα καί μέ μεγαλύτερη συγκίνηση άπ’ ότι 
τό βγάζω σ’ εμένα...

Τό μεγαλύτερο μέρος τής σκέψης μου καταπιάνεται μέ τίς 
σχέσεις τών άνθρώπων. Επόμενο ήταν, λοιπόν, καί τό Άλδεβαράν 
νά στηθεί πάνω σ’ αύτό τό μοτίβο: τών σχέσεων.

Οί ήρωες μου στό Άλδεβαράν δέν είναι ούτε καλοί ούτε κακοί 
γιά τόν άπλούστατο λόγο πώς δέν πιστεύω ούτε στούς καλούς ούτε 
στούς κακούς ούτε στούς ήρωες: Ά ν  ένας άνθρωπος είναι μόνο ένα 
άπό τά παραπάνω τρία, μού βρωμάει. Δέν τόν θεωρώ έπικίνδυνο, 
άπλώς, γυρίζω τό κεφάλι μου άλλού. Τώρα άν κάποιος μού κάνει 
τήν κλασσική έρώτηση «Τί ήθελες νά πεις, Θωμόπουλε, μέ τό 
Άλδεβαράν; Τί προσπάθησες νά διδάξεις;» Θά τού άπαντήσω μέ 
πολύ ειλικρίνεια: Δέν ξέρω.

Πολύ φοβάμαι πώς άν συνεχίσω τό γράψιμο θ’ άρχίσω ν’ 
άραδιάζω ψέμματα γι αύτό καί σταματώ, άφοϋ πρώτα σφίξω τό 
χέρι όλων τών συνεργατών μου καί μέσ’ άπό τούτο τό σημείωμα, 
καθώς καί τό χέρι όλων πού μού έχουν έμπιστοσύνη.



ΚΩΣΤΑΣ ΦΕΡΡΗΣ 
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Α Σ ,  σέ δ ε ύ τ ε ρ ο  π ρ ό σ ω π ο

(Γιά έναν άλχημικό κινηματογράφο)

Η «Φονισσα» περιείχε τις πρώτες δοκιμές στήν έρευνα μου 
για μια καινούργια γλώσσα στόν κινηματογράφο (βλέπε Φίλμ, 
τεύχος 3).

Ό «Προμηθέας» σέ δεύτερο πρόσωπο είναι τό πρώτο συγκε
κριμένο βήμα στήν πορεία γιά έναν κινηματογράφο άλχημικό. 
Ανάλυση-παρουσίαση μέ τήν κλασσική έννοια, άδυνατώ νά κάνω.
Ή  ερευνά βρίσκεται άκόμα στήν πρόοδό της, καί άπ’αύτή τήν άπο
ψη ό «Προμηθέας» όέν είναι ένα «τελειωμένο» έργο. Ήδη ή μορφή 
πού θά κυκλοφορήση στίς αίθουσες διαφέρει άπ’αύτή πού προβλή
θηκε στή Θεσσαλονίκη, καί είναι πιθανό ν’άκολουθήσουν Kt άλλες 
μορφές, καθαρά πειραματικές σέ σχέση μέ τίς έπόμενες ταινίες πού 
(ελπίζω) θά κάνω.



’Αλλά ό «Προμηθέας» είναι ένα έργο «μή τελειωμένο» και άπό 
άλλη έννοια, ούσιαστικώτερη. Διάθεσή μου είναι ένας κινηματο
γράφος πού νά λειτουργεί «έν τώ γίγνεσθαι», περιλαμβάνοντας καί 
τόν θεατή στή διεργασία του. Αύτό σημαίνει πώς θεωρώ σάν χρονο 
ύπαρξης μιάς ταινίας, τή διάρκεια τής προβολής της κι όχι τήν 
περίοδο τής κατασκευής της. Αύτό, άπό πρώτη άποψη, φαίνεται 
σάν νάναι ό κανόνας σ’ολο τόν μέχρι σήμερα κινηματογράφο.
Ομως στήν πραγματικότητα, μιά ταινία κατασκευάζεται συνήθως 

σάν άντικείμενο, μέ τό όποίο επιδιώκεται νά ταυτισθή — ή άποστα- 
σιοποιηθή — ό θεατής, χωρίς όμως αύτός νά άποτελεί — έκ τών 
προτέρων — φυσικό στοιχείο, μέρος τής κινηματογραφικής διεργα
σίας.
Όμως στήν πραγματικότητα, μιά ταινία κατασκευάζεται συνήθως 
σάν άντικείμενο, μέ τό όποιο έπιδιώκεται νά ταυτισθή — ή άπο- 
στασιοποιηθή — ό θεατής, χωρίς όμως αύτός νά άποτελεί — έκ τών 
προτέρων — φυσικό στοιχείο, μέρος τής κινηματογραφικής διεργα
σίας.

Εδώ θά παραθέσω άπλώς σκόρπια στοιχεία άπ’αύτά πού άπο- 
τέλεσαν τήν πρώτη ύλη γιά τήν πραγματοποίηση τού «Προμηθέα». 
Όρισμένα άπ’αύτά ίσως φανούν σκοτεινά μιά καί άνήκουν στό 
άλχημικό «προτσές» καί προϋποθέτουν γνώση τού θέματος. “Αλλα, 
σχετικά μέ τήν τεχνική τού κινηματογράφου, είναι πιό κοντά στή 
γλώσσα τών κινηματογραφιστών. Όλα μαζί δμως, δέν άρκούν γιά 
ν’άποδώσουν σέ γραφτό κείμενο τήν ταινία, πού λειτουργεί — ή 
δέν λειτουργεί — άπό μόνη της σέ άλλο έπίπεδο.

Βασικοί παράγοντες λειτουργίας τής ταινίας, μέ βάση τήν 
άλχημική διάλεκτο:
α) Ό  "Ηλιος, πρωταρχική πηγή ένέργειας, στήν προκειμένη περί
πτωση ή μηχανή προβολής.
β) Ή  Σελήνη, δευτερεύουσα πηγή ενέργειας, καθρέφτης τής πρώ
της. Στήν προκειμένη περίπτωση ή οθόνη.
γ) Ό  Ερμής. ’Ενδιάμεσο πεδίο άλληλοεπίδρασης. Στήν προκειμένη 
περίπτωση ό θεατής. Είναι καί τό μόνο πρόσωπο άπό τά τρία πού 
πρωσοποποιεΐται στήν ταινία μέ τ’όνομά του, κι εμφανίζεται ώς 
πληροφοριοδότης, δούλος, βασανιστής. Άπό τή συμπεριφορά του 
φαίνεται πώς είναι καί άνεξάρτητο στοιχείο, έπενεργεί δηλαδή συ
χνά καί μέ δική του πρωτοβουλία.

’Εδώ πρέπει νά διευκρινισθή ότι ό συσχετισμός αύτός είναι ό 
βασικός, δηλαδή αύτός πού θ’άποκαλυφθή στό «κλάϊμαξ» τής ται
νίας. Μέχρι τότε οί ρόλοι θά έναλάσσονται, καί ό θεατής γίνεται 
ήλιος ή σελήνη, ό ήλιος θεατής ή όθόνη κ.ο.κ.



Ή  ταινία, ώς «πρίμα ματέρια», περιέχει δλα μαζ'ι τά στοιχεία 
σέ κατάσταση σύγχισης («μάσσα κονφοΰζα»), καί δουλειά της εί
ναι, μέ τήν έναλλαγή τών ρυθμών (δουλειά πού ό άλχημιστης κάνει 
μέ την έναλλαγή τής έντασης τής φωτιάς) καί μέ τή συνεργασία τού 
θεατή, νά ξεχωρίσει διαδοχικά τό «παχύ» άπό τό «διακριτικό», τό 
άρσενικό άπό τό θηλυκό. Ό  τελευταίος - καί σημαντικώτερος - 
διαχωρισμός, τού «βασιλιά» καί τής «βασίλισσας», δηλαδή τού 
'Ήλιου καί τής Σελήνης, θά έπιτρέψη καί τό «γάμο» τους. Συνουσία 
(COPULATIO) πού θά φέρη τή γέννηση τού νέου Έρμή, τού άνα- 
νεωμένου θεατή.

Αύτό δηλαδή πού θά λέγαμε πιο οικεία, ά π ο δ ό μ η σ η  τών 
ά ν α π α ρ α σ τ α τ ι κ ώ ν  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  κ α ί  στή  σ υ ν έ χ ε ι α  
δ ό μ η σ ή τ ο υ ς σ έ θ έ α μ α .  Μιά πού ή πραγματοποίηση αυτού 
τού προτσές μέσα άπό τήν άλχημική διεργασία, γίνεται πιο ελεύ
θερα. Δηλαδή πιο άνεξάρτητα άπό τήν εγκεφαλική επέμβαση τού 
σκηνοθέτη. ’Επιτρέπει έτσι τή λειτουργία τού «τυχαίου» πού θέλει 
ό Κοκτώ, ή τού «μαγιΐκού» πού προτείνει ό Άρτώ.

Δευτερεύοντες παράγοντες υπάρχουν πολλοί, καί πιο συγκεχυμέ
νοι. Καί αυτοί περνάνε μέσα άπό τό «μύθο», πάντα σέ πολλά καί 
διαφορετικά επίπεδα. Έτσι ό Δίας-έξουσία ταυτίζεται μέ τόν 
Δία-σκηνοθέτη, έξουσιαστή κατά τή διάρκεια τής προβολής. Ό  
Δίας είναι άκόμα ή προσωποποίηση - σέ δεύτερο βαθμό - τοϋ 
Ήλιου, όπως ή Ίώ τής Σελήνης. Τό ίδιο καί ό Προμηθέας, άλλη 
οψη - άντίθετη καί συμπληρωματική - τού Έρμή, ταυτίζεται μαζί 
του σέ δεύτερο βαθμό. Ό  θεατής-δεσμώτης (τού θεάματος) θά λυθή 
άπό τά δεσμά τοϋ Δία-σκηνοθέτη μέ τό τέλος τών εικόνων. Αύτό 
άναγγέλλεται καί άπό τόν άφηγητή, προσωποποίηση άπ’τή μιά τής 
μοίρας τής έξουσίας, κι άπό τήν άλλη τών νόμων τού θεάματος. Ή  
μάσκα τής έξουσίας (ό γνωστός «Ράνγκαντα» τοϋ θεάτρου τού 
Μπάλι) κατ’έξοχήν άναπαραστατικό στοιχείο, άλλάζει πρόσωπα 
καί περνάει άπό τόν Ουρανό στόν Κρόνο, άπό τόν Κρόνο στόν Δία, 
άπό τόν Δία στόν Χριστό. Όμως μόνο στόν Δία-έξουσιαστή-σκη- 
νοθέτη είναι σέ χρόνο παρόντα (εικόνα έγχρωμη «φυσιολογική») 
έστω κι άν άναφέρεται σέ «παρελθόν» ή «μέλλον». Ένώ στους 
άλλους «έξουσιαστές», ή εικόνα είναι μονόχρωμη καί υποδηλώνει 
«φλάς μπάκ» ή «φλάς φόρουωρντ». Ή  τρίτη διάθεση τής εικόνας, 
χρώματα έπεξεργασμένα στήν «τρυκέζα» (ποστεριζέϊσιον) έρχεται 
μαζί μέ τό «κλάϊμαξ» τής ταινίας, σεισμός πού καταποντίζει τόν 
Προμηθέα, έξαρση τού θεάματος.



Ό  Ήφαιστος, σφυρηλάτης, ταυτίζεται μέ συγκεκριμένους τρό
πους έκφρασης. Στή σκηνή τού δεσίματος τού Προμηθέα, έπιχει- 
ρεΐται ή άποόόμηση τής λειτουργίας τού μοντάζ.

Όλες οί «ουρές» τών πλάνων είναι μέσα, άκόμα κι «έπαναλή- 
ψεις», σάν νά είχε μείνει άμοντάριστη ή σκηνή. Τό σύνολο άποκτά 
ένα στυλιζάρισμα, πού ύπογραμμίζει τό ηθελημένο τής μορφής, άπό 
τήν προκλητικά άντιστικτική μουσική πού τό συνοδεύει. (Είναι 
άκριβώς ή ίδια τεχνική πού χρησιμοποιήθηκε στό φλάς μπάκ τού 
Μούρτου, στή «Φόνισσα»).

Άλλα σκόρπια στοιχεία πού άναφέρω, χωρίς όμως λεπτομε
ρέστερη άνάλυση: Στό φλάς μπάκ τής Τιτανομαχίας οί ήθοποιοί κι
νούνται διακεκομένα, άναπαριστώντας τή διακεκομένη κίνηση τής 
λήψης-προβολής, πού άναιρεΐ τό μετείκασμα. Ή  φωνή είναι έπε- 
ξεργασμένη τεχνικά, μέ «έκο» καί «κομπρέσσιον», όπως άντίστοιχα 
γίνεται μέ τήν έπεξεργασία τής εικόνας. Τό μακιγιάζ τών προσώ
πων - άπό τό γιαπωνέζικο Καμπούκι - ή «αρτηριοσκληρωτική» 
κίνηση τής μηχανής, τά βλέματα μέσα στό φακό, τό στόμα πάντα 
κρυμμένο όταν τά πρόσωπα μιλάνε, όλα γιά νά ύποδηλώσουν τό 
θέαμα σάν τέτοιο καί νά έπαναφέρουν τόν θεατή έδώ-τώρα.

Αναφορές
Θιβετανική Βίβλος τών Νεκρών 
’Ησιόδου Θεογονία 
Αισχύλου «Προμηθές Δεσμώτης» 
Πλάτωνα Πολιτεία (10ο βιβλίο) 
Mutus Liber (άλχημικό εγχειρίδιο)





Γιάννης Φωτιάδης
Κ Α Μ ΕΡΑ  -  Ε Ρ Γ Α Λ Ε ΙΟ  

ΚΑ Ι ΙΔ Ε Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ι Π ΡΟ ΣΑ Ν Α Τ Ο Λ ΙΣΜ Ο Ι 
01 σημειώσεις τούτες ξεκινούν περισσότερο άπό τόν δρο αύτόν καθαυτόν κά
μερα—έργαλεϊο, παρά άπό τήν προβληματική πού δημιούργησε γύρω άπ’ οώτόν 
τό γαλλικό κινηματογραφικά περιοδικό «Σ1ΝΕΤΙΚ».
I. Π ΡΟ ΤΑΣΗ  ΑΝ Α Φ Ο ΡΙΚΗ
1. α. Βρισκόμαστε σέ μιά έποχή δπου τό μαρξιστικό λεξιλόγιο άναδιπλώνεται 
σέ νέους Ιδεολογικούς έντοπισμούς καί κατευθύνσεις. (Λούκατς, Βέμπερ, 
Γκράμσι, Μαρκούζε, Άντόρνο, Άλτουσέρ κ.λ.π.)
"Οπως καί νά χαρακτηριστεί τούτη ή τάση κείνο ποΰ παραμένει Αναμφισβή
τητο είναι ή πραγματικότητά της.
Μιά άπό τΙς έξηγήσεις της Ιδεολογικής τούτης άναδίπλωσης είναι ή φθορά πού 
£παθε τό προαναφερμένο λεξιλόγιο άπό τήν πολυσχιδή κι’ άποσπασματική του 
χρήση άπό τήν γραφειοκρατική πολιτική έξουσία.
Ή  πολιτική του χρήση μέ τή σειρά της δημιούργησε £να πολιτικό γλωσσικό Ιδί
ωμα πού άπό τή μιά Επαψε νάχει διαλεκτική σχέση μέ τό κοινωνικό—ύποκεί- 
μενο κι άπό τήν άλλη λειτουργεί πάνω στό τελευταίο σά λόγος διατακτικός. 
Σκοπός τοΰ πολιτικοί) γλωσσικοΰ Ιδιώματος είναι νάποπροσανατολίζει τό «λαν- 
θάνον» τής πολιτικής έξουσίας σ’ ϊνα γλωσσολογικό έπίπεδο σ’ ϊνα δηλαδή έπί- 
πεδο προπαγάνδας ή άν προτιμάτε, άνακοινώσεων—άποφάσεων της Κ.Ε. τοΰ 
Κομμουνιστικού Κόμματος (Ρωσίας π.χ.).
"Ετσι τό «λανθάνον» πολιτικό γλωσσικό Ιδίωμα προσανατολίζει μέ τήν πληρο
φορία — «διαφώτιση» τό κοινωνικό—ύποκείμενο σ' £να είδος κατευθυνόμενης 
άπό τά μέσα (ένδοκομματική δημοκρατία) κριτικής ή άν προτιμάτε αυτοκρι
τικής (Μπουχάριν, άποσταλινοποίηση) πού άπό τή μιά διατηρεί τήν γραφειο
κρατική νομοτυπολογία τοΰ συστήματος κι άπό τήν άλλη τό δικαιώνει Ιδεολο
γικά σάν «διαλεκτικό» «ά-λανθάνον» στόνομα μετασχηματισμών κορυφής δπου 
ό λόγος τής βάσης δηλαδή τοΰ κοινωνικού—ύποκειμένου περιορίζεται άντιδια- 
λεκτικά σέ λόγο έκτελεστικό.
Π Α ΡΕΝ Θ ΕΣΗ
Γιά νάποφύγουμε περιττές παρεξηγήσεις, έπισημαίνουμε πώς στις σημειώσεις 
τοΰτες χρησιμοποιούνται τά δυό πιό ξεκαθαρισμένα κι άντιπροσωπευτικά μον
τέλα πολιτικής έξουσίας (Σοβιετικής “ Ενωσης καί Η .Π .Α .) κι αυτό δχι τόσο 
άπό ευκολία δσο άπό τήν Ιδιαίτερη άνάγκη ποΰχει τό θέμα μας άπό ξεκαθα
ρισμένες Ιδεολογικές έντοπίσεις.
’Άλλωστε, Ιδιαίτερα σήμερα, τά δυο τοΰτα μοντέλα άποτελοΰν τους δυό πιό 
ξεκαθαρισμένους φορείς μιας δλο καί πιό καταπιεστικής «έπιστημονικοτεχνο- 
κρατικής όρθολογικοποίησης» τής παραγωγής.
6. Δέν χρειάζεται έδώ ν' άναλύσουμε τ·5 λιμπεραλιστικό πολιτικό Ιδίωμα της 
καπιταλιστικής πολιτικής έξουσίας. Ή  άπροσχημάτιστη καί ώμά έκμεταλλευτι- 
κή φύση του ϊχει τόσο ικανοποιητικά έντοπιστεί ώστε στις σημειώσεις τοΰτες 
περιλαμβάνεται άκριβώς σάν τέτοιο χωρίς καμμιά άμφισβήτηση, σάν δεδομένο.
2. α. Ή  Εννοια τής «ύλικής προόδου καί εύημερίας» πού έποτγγέλλεται ό τεχνο- 
κρατικός ύστεροκαπιταλισμός μεταφράζεται καθημερινά κι άλλοτριωτικά άπ’ 
βλα τά μέσα πληροφόρησης στό κοινωνικό — ύποκείμενο.



Τούτη ή Εννοια μετατρέπεται σέ διατακτική στό βαθμό ιχού καταντάει ά π ά
λ υ τ η  ή χρήση, δς ποΰμε, τοΰ νέου καί βελτιωμένου τύπου πλυντηρίου της
h o o v e r .
’Έτσι ή ά π ό λ υ τ η Εννοια της «ύλικής εύημερίας καί προόδου» θέλει καί 
περιγράφεται δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά ,  Εξισώνοντας τΙς διαφορετικές κοινωνικές 
τάξεις τοϋ κοινωνικού — ύποκειμένου — πραγματικότητα στδνομα μιας κα
ταναλωτικής έξίσωσης.
Ή  «έπιστημονική» όρθολογικοποίηση τών παραγωγικών δυνάμεων στόν τεχνο- 
κρατικό ϋστεροκαπιταλισμό όδήγησε σ’ Ενα όργιώδη παραγωγικό ρυθμό 
προϊόντων—φετίχ. Ή  καταναλωτική τους άπορρόφηση όργανώθηκε σ’Ένα πλο- 
καμοειδή σύστημα Αμερικανικών έταιριών πού ξαπλώθηκαν σ’ δλο τόν κόσμο 
(Πολυεθνική έταίρια). Τό σύστημα τοΰτο άποτελεΐ Εναν άπό τούς κυριώτε- 
ρους συντελεστές τών ένόπλων έπεμβάσεων καί άντιδραστικών πραξικοπημά
των πού γίνηκαν μετά τόν Β ' Παγκόσμιο πόλεμο σέ χώρες δπου τά συμφέ
ροντα τών έταιριών διακινδύνευαν άπό έπαναστατικά ή γενικά προοδευτικά 
πολιτικά κινήματα (Λατινική Αμερική, Μέση ’Ανατολή κ.λ.π.)
Τό περιττό καταναλωτικό προϊόν—φετίχ είναι ό χυδαίος συντελεστής άπό τή 
μιά της άλλοτρίωσης τοΰ Ιδεολογικού ταξικού προσανατολισμού κι άπό τήν 
άλλη της διαιώνισης μιάς δσο γίνεται ύπερταξικής έξουσίας πού νομιμοποιεί
ται άπό μιά όρθολογικοποιημένη καί «έπιστημονικά» σχεδιασμένη παροτγωγή 
πού έιιαγγέλλεται τήν «ύλική πρόοδο καί εύημερία». Πίσω άπ’ αύτή τήν έπαγ- 
γελία, καθώς καί πίσω άπό τήν «δημοκρατικοποίηση» της κατανάλωσης, προσ
παθεί νά καλυφτεί σήμερα ό ταξικός χαρακτήρας της Εκμετάλλευσης. 
ΣΥΝ Δ ΕΣΜ Ο Σ
«Ή  όρθολογική τής έξουσίας μετριέται μέ τήν διατήρηση ένός συστήματος πού 
μπορεί νά έπιτρέψει στόν έαυτό του νά κάνει τήν άνάπτυξη τών παραγωγικών 
δυνάμεων τήν συνυφασμένη μέ τήν έπιστημονικοτεχνική πρόοδο, ύπόβαθρο τής 
νομιμότητας της» (M A R C U SE: FR EU D  AU  P R E S E N T ).
β. Ή  όρθολογική της παραγωγής τοΰ μετεπαναστατικοΰ σοσιαλιστικού βιο
μηχανικού κράτους μέ λογοκρατικό συντελεστή της (κι Ανταγωνιστικό) τήν 
καπιταλιστική τεχνολογία μετατόπισε τίς παραγωγικές δυνάμεις άπό τό Ιδεο
λογικό κι άξονικά διαλεκτικό συντελεστή τους. Τό κοινωνικό—ύποκείμενο— 
προτγματικότητα μεταφράζεται τώρα καθημερινά κι άλλοτριωτικά άπ’ δλα τά 
μέσα πληροφόρησης πού διαθέτει τό «λανθάνον» πολιτικό γλωσσικό Ιδίωμα 
καί στδνομα τοϋ ξεπεράσματος τών ύλικών άναγκών, μετατρέπεται σέ ύπο- 
κείμενο Εκτελεστικό στό διατακτικό λόγο ένός «ά—λάνθασχου» ναμοτυπολογικά 
γραφειοκρατικού κειμένου μιάς πολιτικής έξουσίας πού μπορεί νά μεταβάλλε
ται Ενδοκομματικά καί σέ έπίπεδο «κορυφής» διατηρώντας άθικτο πάντα τό 
νομοτυπολογικό της κείμενο πού τήν διαιωνίζει.
Βέβαια 6 Ιδεολογικός τοΰτος συντελεστής της πολιτικής Εξουσίας πρός τό 
κοινωνικό — όποκείμενό του δέν είναι τάξης καπιταλιστικής.
Δέν Εκμεταλλεύεται τήν Εργατική ύπεραξία μέ σκοπό τήν συσσώρευση ύπερ- 
κέρδους πού τό ίδιοποιήται μιά άρχουσα τάξη ή κάστα, άν προτιμάτε. Ή  Ι
διοποίηση συντελεΐται στό δνομα μιδς δλο καί πιό άνεξέλεγκτης έπένδυσης στήν 
«όρθογικοποίηση» τών παραγωγικών δυνάμεων σ' Ενα τεχνολογικό συντελε
στή ά π ό λ  υ τ ο πού θέλει καί περιγράφει δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά  έκείνη τήν 
κομμουνιστική κοινωνία δπου οΐ ύλικές άνάγκες θάποτελοΰν τήν προϊστορία 
τους.
Βραχυπρόθεσμα βμως καί Ι σ τ ο ρ ι κ ά  τοΰτος ό συντελεστής Αποπροσα
νατολίζει τήν άλλοτρίωση τοΰ κοινωνικού—ύποκειμένοο—πραγματικότητα άπό 
τόν Εκτελεστικό ρόλο πού τοΰ δώσαν νά παίζει, είτε μέ τήν κατευθυνόμενη 
«αυτοκριτική», είτε μέ μιά καταναλωτική ύπόσχεση πού στήν τεχνολογική της 
δόμηση «όρθολογικοποιείται» μ’άνταγωνιστικό συντελεστή τόν καπιταλισμό.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α

3. α. « Ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή »  έ ξ ί σ ω σ η  τ ο Ο  π ο λ ί τ ι κ ο υ  γ λ ω σ 
σ ι κ ο ύ  Ι δ ι ώ μ α τ ο ς .

Μετά τήν συλλογιστική των σημειώσεων 1 καί 2 γύρω άπό τήν σύζευξη πα- 
ροτγωγικές δυνάμεις/κοινωνικό-ύποκείμενο-πραγματικότητα, τί «Ιδεολογικούς» 
καθορισμούς κι άπό ποιά σκοπιά τούς έντοπίζει ή έξίσωση—άξίωμα: 
Π α ρ α γ ω γ ι κ έ ς  δ υ ν ά μ ε ι ς ,  σ χ έ σ ε ι ς  
t  — Φ  ύλική βάση ► Ιδεολογικό έποικοδόμημα

τοΟ πολιτικού Ιδιώματος της σοβιετικής έξουσίας;
Ή  έξίσωση τούτη χρησιμοποιήθηκε άξεδιάκριτα γιά δλες τις κοινωνιστικές κα
τηγορίες τοΟ κοινωνικού—ύποκειμένου σάν δ ο γ μ α τ ι κ ό ς  όρισμός πού 
τείνει νά ύποκαταστήσει τό όριζόμενο.
Βέβαια δέν παύει νά έντοπίζει περιγραφικά τΙς οίκονομικές σχέσεις τοΰ καπι
ταλιστικού συστήματος.
Τώρα μέχρι ποιό σημείο καλύπτει καί τίς κοινωνιστικές σχέσεις—κατηγορίες 
τού κοινωνικού—ύποκειμένου, άπό τήν στιγμή πού δέν χρησιμοποιείται δογμα
τικά καί γιά συγκεκριμένους σκοπούς, δέν τό ξέρουμε. Στή καλύτερη περίπτω
ση προσπαθούμε νά τό άνιχνεύσουμε άπό μεταμαρξιστικά κείμενα μαρξιστών 
διανοουμένων πού γνωρίζοντας τήν άνεπάρκεια της δογματικής τούτης έξίσω- 
σης γιά τήν έρμηνεία τού κοινωνιστικού πεδίου προσπάθησαν καί προσπαθούν 
νά τής δώσουν τά θεωρητικά έκεΐνα θεμέλια πού ταιριάζουν στήν Ιδιαίτερη 
μαρξιστική σκοπιά τού καθενός. Τό θέμα δέν Εκλεισε καί φυσικά δέν θά τό 
κλείσουμε έμεΐς.
Στό τρίτομο βιβλίο «Πολιτική έξουσία καί κοινωνικές τάξεις» τοϋ Ν.Α. ΠΟΥ- 
ΛΑΝΤΖΑ έπιχειρεΐται κάτι τέτοιο. Διαβάζοντας τό βιβλίο τούτο δέν πρέπει νά 
ξεχνάμε ποτέ πώς ό Άλτουσέρ, ήταν καί είναι έπίσημο μέλος τοΰ κομμουνι- 
οτικοΰ κόμματος Γαλλίας.
"Οπως καί νά έρμηνεύει Ιδεολογικά τό κοινωνικό καπιταλιστικό—υποκείμενο 
ή Ιδεολογική τούτη έξίσωση, μ' έπάρκεια, ή άνεπάρκεια, ή χρήση της άπό τήν 
πολιτική σοσιαλιστική έξουσία μέ τόν στενά καί δογματικά οίκονομιστικό χα- 
ραχτήρα των μελών της, τήν κατέστησε όργανο έρμηνείας πού δέν έρμηνεύε- 
ται, &ν δέν περικλείει τήν κεντρική πολιτική γραμμή τής έκάστοτε πολιτικής 
έξουσίας (ψυχρός πόλεμος — εΙρηνική συνύπαρξη).
Τώρα στή περίπτωση πού ή χρήση της έπιδιώκει νά έντοπίσει καί νά έντοπι- 
σθεϊ έπιστημονικά (Βέμπερ, Άντόρνο, Γκράμσι, Μαρκούζε κ.ά.) δημιουργεί 
μιά νέα καί πλατύτερη δομική συγκρότηση τύπων—έννοιών τοΰ μαρξισμού— 
κοινωνιστικών πού σάν δέν χρωματίζονται άπολογητικά (τής πολιτικής γραμ- 
τής Μόσχας) έπιτυχαίνουν Ιδεολογικούς έντοπισμούς των νέων φάσεων τής 
δομής τοΰ ύστεροκαπιταλιστικού κοινωνικού—υποκειμένου—πραγματικότητα. 
Έ κ ε ΐ δμως πού ή χρήση της είναι άποφασιστικά περιοριστική γιά Ιδεολογικούς 
έντοπισμούς είναι σάν έπιχειρεΐται κοινωνιστική έντόπιση Ιδεολογιών τών κοι
νωνικών όμάδων στό μεταβιομηχανικό σοσιαλιστικό—κοινωνικό—υποκείμενο— 
πραγματικότητα.
Ό  άταξικός χαρακτήρας καί ή «μεταδοτικότητα» της σοσιαλιστικής Ρωσικής 
κοινωνίας πρός τόν κομμουνισμό άχρηστεύει τήν «Ιδεολογική έξίσωση» σάν 
όργανο έρμηνείας της.
Δέν θά προχωρήσουμε πάρα πέρα σ’ £να θέμα πού θά μδς άπομάκρυνε άπό 
τίς συγκεκριμένες Ιδεολογικές συντεταγμένες πού ζητούν οί σημειώσεις μας 
καί πού όρίζουν ή άποπροσανατολίζουν τόν δρο κάμερα—έργαλεΐο στή σύγ
χρονη μαρξιστική κινηματογραφική προβληματική.
δ. Παρ’ δλες τις δυσκολίες καί περιορισμούς πού θέτει τό συγκεκριμένο θέμα 
τών σημειώσεων καί τοΰ χώρου είμαστε ύποχρεωμένοι μερικές φορές νά κα-



ταφεύγουμε σέ π ε ρ ι γ ρ α φ ι κ έ ς  νύξεις καί μάλιστα έπιγραμματικές. 
Αύτή ή τακτική δέν είναι σοβαρή έδώ σάν συνέπεια μίας άντιδιαλεκτικής με
θοδολογίας. 'Αντίθετα, τ’ Αποτελέσματα τής γενικής όλομέλειας τής κεντρικής 
έπιτροπής τοϋ 20oG συνεδρίου τού Σοβιετικού κομμουνιστικού κόμματος είχε 
σοδαρές συνέπειες τόσο έπιγραμματικΑ κατανοητές ώστε καί μόνο ή νύξη τους 
καλύπτει τήν Ανάγκη άνάλυσής τους.

Ή  «Αποκαθήλωση» τοϋ Στάλιν, κocθήλωσε μιά « Ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή  συνύ
παρξη» δυό διαφορετικής παραγωγικής τάξης οίκονομικών τεχνοκρατιών πού 
στ’ δνομα «Ιδεολογία» όροθετοϋν πιό όρθολογικοποιημένα τΙς χώρες — σφαίρες 
τής έμπορευτικής έπιρροής τους. Χοντρό παράδειγμα ό τρόπος έξοπλισμού καί 
τά πολιτικά πλεονεχτήματα πού έπιτυγχάνουν οΐ δυό ύπερτεχνολογίες στίς ύ- 
πανάπτυχτες τεχνολογικά χώρες. Ό  Ανταλλακτικός τρόπος μετακίνησης τών 
τεχνολογικών προϊόντων περικλείνει τόν έκμεταλλευτικό λόγο—έμπορευματική 
σχέση, τής άνώτερης όρθολογικοποιημένης έπιστημονικά τεχνολογίας πρός 
τήν κατώτερή της καί ύπανάπτυχτη.
4. Τ έ σ σ ε ρ ε ι ς  π ο λ ι τ ι κ έ ς  ν ύ ξ ε  ις/έ π ι π τ ώ σ ε ι ς . 
α. Τό μακροχρόνιο μπλοκάρισμα τών δυό πιό μεγάλων κομμουνιστικών κομ
μάτων τής Εύρώπης πού ύπακοΰουν στήν περιβόητη «γραμμή Μόσχας». 'Υπο
σημειώνουμε έδώ τήν Αντιδραστική πλαδαρότητα τοϋ Κ.Κ. Γαλλίας κατά τήν 
διάρκεια τών γεγονότων του Γαλλικού Μάη τού '68. Ή  μαχητικότητα τοΰ Ιτα
λικού πού περιορίζεται σέ συνδικαλιστικές διεκδικήσεις. Τά νομιμοποιημένα 
κομμουνιστικά κόμματα στόν ύστεροκαπιταλιστικό Αστικό κοινοβουλευτισμό 
δέν παίζουν ή καλύτερα τούς δίνεται ό ρόλος νά παίξουν £να παιχνίδι πού σάν 
δέν περιορίζεται στό θεωρητικό τομέα (διαφώτιση γιά τήν ταξική συνείδηση) 
πρακτικά έντοπίζεται στήν κινητοποίηση τών μαζών σ’ ϊνα είδους συνδικαλισμό 
πού στ’ δνομα τής έργατικής τάξης κλείνει συμφωνίες μέ — στήν κυριολεξία — 
τήν τεχνοκρατική έξουσία. Τό ύστεροκαπιταλιστικό κράτος — έξουσία μετατο
πίζεται στόν ύπαλληλικό ρόλο κάποιου «θεσμοποιημένου» δημόσιου διαιτητή 
πού νομοτυπολογικά θέλει καί φαίνεται «ουδέτερο τάξικά» σ’ αύτή τήν διαμάχη.

Ο Ι συμφωνίες τΙς περισσότερες φορές δέν Αφορούν παρά αιτήματα γιά 
αΟξηση κοινωνικών παροχών καί ήμερομισθίων.
Οί πρώτες προδιαγράφονται άπό τό τεχνοκρατικό σύστημα σάν άναγκαΐο. 
01 δεύτερες προδιαγράφονται έπίσης, άλλά πάντα μ’ έκεΐνον τόν οίκονομικό 
συντελεστή αύξήσεων πού συμβαδίζει μέ τόν δείκτη αΰξησης τοΰ παραγωγικού 
δυναμικού πού προσδοκά τήν βλο καί μεγαλύτερη αϋξηση τού καταναλωτικού 
δείκτη άπορρόφησης τού προϊόντος του.
6. Ή  πρόσφατη, όμαλή κι’ δνευ «φόβου ή πάθους» ν ο μ ι μ ο π ο ί η σ η  τοϋ 
Κ.Κ. 'Ελλάδας. Ή  δεξιά έχει «όρθολογικοποιηθεΐ» σύμφωνα μέ τά εύρωπαΐκά 
πρότυπα. Ή  είσοδος τής χώρας στήν Ε.Ο.Κ. τήν έξασφαλίζει περισσότερο άπό 
τόν «Κομμουνιστικό κίνδυνο» Απ’ 8τι μιά έπίφοβη γιά τά οίκονομικά τής χώρας 
καί δαπανηρή δικτατορία.
γ. Ή  πρόσφατη τραγική κι αίματηρή άποτυχία τοΰ περιλάλητου «πειράματος 
Άλιέντε» (Ή  διά τής Αστικής κοινοβουλευτικής όδοΰ κατάληψις τής έξουσίας 
ϋπό κόμματος έμφορουμένου τά μαρξιστικά Ιδεώδη).
δ. Ή  Αποτυχημένη τεχνολογική (πολιτική) διείσδυση τών Ρώσων στήν Αίγυπτο 
μ' Αφορμή τήν πελώρια κατασκευή τού φράγματος τοΰ Άρουάν. 
Συμπληρώνουμε τή σημείωση 4, μέ μιά Ακόμα νύξη πού δέ φαίνεται νά μοιάζει 
«πολιτική» άλλά παρουσιάζεται σάν «άθώα» κι Απλά «τεχνολογική». Ή  πρόσ
φατη συνεργασία τών δύο ύπερτεχνολογιών στό διάστημα μέ τήν προσκόληση 
τών δύο διαστημοπλοίων σέ διάρκεια πτήσης τους μοιάζει Από πρώτο χέρι σάν 
τή μάζα έκείνη πληροφοριών πού διαλύονταν στή μεσαιωνική Εύρώπη πώς υ
πάρχει καί άλλη γή πέρα άπό τή θάλασσα. Νέος κόσμος. 'Από δεύτερο χέρι 6- 
μως βλέπουμε πώς ό κοινός, ό Ιδεολογικός συντελεστής τών δύο τεχνοκρατιών



βχι μονάχα ταυτίζεται στό κοινό έπιστημονικοτυπολογικό συντελεστή της τεχνο
λογίας τους, άλλά άκριβώς ή δομική τούτη ταυτολογία τής μιας τεχνολογίας 
δίνει ϊνα δομικό τρόπο παραγωγής πού σά τέτοιος « ά π ο λ ι τ ι κ ο π ο ι ε ϊ -  
τ α ι». Ή  παραγωγή έδώ δέν προσλαμβάνει μήτε ταξικό, μήτε άταξικό χαρα
κτήρα. Είναι «ουδέτερη».
"Ολες οί προαναφερμένες νύξεις άν δέν άναλυθοΟν κάτω κι’ άπό τό πρίσμα 
τοΰ πολιτικοποιημένου καί συνεργατικοΟ λόγου μιας «έπιστημονικά καί όρθο- 
λογιστικά» σχεδιοποιημένης τεχνολογίας στίς όρίζουσες μιδς έπιστημονικής 
τυπολογίας που συγκροτήθηκε έτσι δομικά κι δχι διαφορετικά έξαιτίας οικονο
μικών προδιαγραφών καπιταλιστικής τάξης, Θά άποπροσανατολίζει διαρκώς 
τόν έκμεταλλευτικό της χαραχτήρα.
Η C.I.A. καί οι Άμερικάνοι δέν έξηγοΰν τά πάντα οΟτε φυσικά καί ή γνωστή 
κι άποστεωμένη μηχανιστική έφαρμογή τής δογματικής «ιδεολογικής» έξίσω- 
σης τού πολιτικού γλωσσικού ιδιώματος.
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α
«Στό όλικό έπιστήμης καί τεχνικής ένυπώρχει £να σχεδιάγραμμα τοΰ κόσμου 
προσδιορισμένου άπό τά ταξικά συμφέροντα ή τήν «Ιστορική» κατάσταση. “ Ενα 
«σχέδιο» ΰπου ή άνεξαρτησία Θά ήταν άδιανόητη χωρίς έπαναστατικοποίηση 
τής ίδιας της έπιστήμης καί τής τεχνικής: Χάμπερμας στό «Τεχνική καί έπι- 
στήμη σάν Ιδεολογία».
Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ
Ή  κοινωνιστικές έπιστήμες πολιτικοποιούνται στό βαθμό άνίχνευσης καί διά
κρισης πού κάνει στις «φανταστικές σχέσεις» πού έπιδιώκει ν’ άποκτήσει ή πολι
τική έξουσία μέ τό κοινωνικο—υποκείμενό της άποπροσανατολίζοντας τόν κα
ταπιεστικό κι’ έκμεταλλευτικό της Λόγο πάνω στό τελευταίο.
I I .  Π ΡΟ ΤΑΣΗ  Κ Υ Ρ ΙΑ
Μετά τήν συλλογιστική τών σημειώσεων τής άναφορικής πρότασης I. τί είδους 
Ιδεολογικό προσδιορισμό έπιτυχαίνει τό ουσιαστικό έ ρ γ α λ ε ϊ ο  στό άλλο 
ουσιαστικό κ ά μ ε ρ α  ;
“ Αν ή λέξη έργαλήϊον (προέλευση άπό ιαπωνική διάλεκτο) θέλει καί παίρ
νει τή θέση—χρήση έπιθέτου, χωρίς νά ύπολογίσει τό γλωσσολογικό του χαρα
χτήρα σάν ούσιαστικοΰ σέ κάποια άλλη λέξη (κάμερα), βάνει τήν πρωταρχική 
του χρήση άπό τό λεξιλόγιο. Μετατρέπεται σ’ ϊναν έπιθετικό έπικαθορισμό τής 
λέξης πού τόν δέχεται έξωγλωσσολογικά πλέον σάν έπικαθορισμό ιδεολογικό. 
Ή  έρμηνεία της σύμφωνα μέ τό «Λεξικό τής Ελληνικής Γλώσσης» τών Δημητρά- 
κου—Μεσικλή: βργανον πρός διεξαγωγήν, άπ' ευθείας διά τής χειρός, τεχνικής 
τίνος έργασίας.
'Ιστορικά ή πρώτη άποφασιστική χρήση της σάν Ιδεολογικός έπικαθορισμός 
συναντιέται στό μαρξισμό. Έδώ  ή έρμηνεία της πούει νάναι λεξιλογική. Ή  
άμεση συνάφειά της μέ τό προϊστορικό κοινωνικό—ύποκείμενο—πραγματικό
τητα στίς παραγωγικές σχέσεις τής έποχής καθορίζεται άπό μιά αυθόρμητη 
άρχικά τεχνολογία (πέτρα, ξύλο) σέ μιά έσκεμένη στήν έποχή τοϋ χαλκοΰ 
καί τοΰ σιδήρου τεχνολογία ποΰ ό βαθμός έπιδεξιότητάς της κι' ό βαθμός 
κατοχής της άπό ·μιά Ιδιαίτερη κάστα τής όμάδας προσδιόριζε τό βαθμό κυ
ριαρχίας της πάνω στή φύση κι ιδιαίτερα πάνω στά υπόλοιπα μέλη τής πρω
τόγονης όμάδας. Τά πρώτα Ιστορικά κοινωνικά σύνολα άνιχνεύονται μέσα 
άπό τόν τρόπο συγκρότησης τούτης τής τεχνολογίας τής παραγωγής στίς κοι
νωνικές παραγωγικές σχέσεις. Στό μαρξισμό τό έργαλεϊο σάν Εννοια Ιδεολο
γική παίρνει μιά τέτοια γενίκεψη στό «κομμουνιστικό μανιφέστο» της κριτικής 
Τού «Κεφαλαίου» καί τής «Πολιτικής οικονομίας» τών παραγωγικών δυνά
μεων τοΰ πρώιμου καπιταλισμού, ώστε δ ειδικός τεχνολογικός λόγος κατα
σκευής του μελετήθηκε περισσότερο άπώ τήν σκοπιά Ιδιοποίησής του άπό τήν 
άρχουσα τάξη παρά άπό Ενα είδος τυπολογίας πού έπέβαλαν στήν έπιστημο-



νική τεχνολογία ol οίκονομικές κι' έκμεταλλευτικές προδιαγραφές κι ό έμπο- 
ρευματικός χαραχτήρας τοΰ οίκονομικοΟ συστήματος αύτής άκριβώς της άρ- 
χουσας τάξης.
Βέβαια τό έργαλεΐο άπό τήν σκοπιά τής Ιδιοποίησης του, τής χρήσης καί τοϋ 
Ολιστικού προϊόντος πού παράγει καθώς καί της Ιδιοποίησης της έργατικής 
ύπεραξίας τών παραγωγικών έκείνων δυνάμεων πού τό χρησιμοποιούν μας 
άναλύει έπαρκέστατα τήν ταξική πάλη τοΰ καπιταλιστικού συστήματος.
Ή  τεχνολογία προσλαμβάνεται σάν «άθώα». Πολιτικά ουδέτερη. «’Επιστημο
νική». Σήμερα ή έπιστήμη βάλλεται άπό τούς ίδιους τοϋς φορείς της (Όπεχάϊ- 
μερ Κ.&.). Τά έπιστημονικά έργαστήρια είναι στήν υπηρεσία της κρατικής έξου- 
σίας δπως άλλοτε τά Ιερατεία. Ή  τεχνολογία σήμερα δέν είναι παρά μιά τεχνο
κρατία δπου «ή έπιστημονική όρθολογικοποίησή της» άποπροσανατολίζει τούς 
ταξικούς καί καταπιεστικούς Ιδεολογικούς συντελεστές της στ’ δνομα μιας «ύλι- 
κής προόδου» πού ναρκισεύεται σέ μιά άνταγωνιστική έπιδεξιότητα σήμερα 
μ’ άφορμή τήν κατάκτηση τοΰ διαστήματος. Σέ δφελος τίνων;
1. Δέν υπάρχει σήμερα κράτος χωρίς νά θεσμοποιεΐ τήν τεχνοκρατική τούτη 
υποδομή στή γραφειοκρατική νομοτυπολογία του. Αυτά ποΰ δέν τήν Ιχουν 
( ’Αφρικανικά κράτη) ή τήν ϊχουν σέ χαμηλούς «έπιστημονικούς συντελεστές 
όρθολογοκοποίησης» (Ύποα/άπτυκτα κράτη) άπορροφοΰνται σέ σχέση έξάρτη- 
σης (πολιτικής) κι έκμετάλλευσης (οικονομικής) άπό τήν κυρίαρχη τεχνο
κρατία.
Ή  τεχνοκροττία μέ τόν πολιτικά καλυμμένο «έπιστημονικό τεχνολογικό της» 
λόγο μετατρέπεται σέ μιά κυρίαρχη άλλά δσο γίνεται «άόρατη» ίδεολογία.
2. Πρέπει νά διευκρινιστεί-πώς τό έργαλεΐο παραμένει Ιδεολογικά ούδέτερο 
άπό τή σκοπιά τής «όρθολογικοποιημένης» έπιστημονικοτεχνικής κατασκευής 
του ά σ χ ε τ α  &ν ή «όρθολογικοποιημένη» τούτη δόμησή του ξεκίνησε άπό 
οίκονομικές προδιαγραφές π α ρ α γ ω γ ή ς  καπιταλιστικής τάξης.
Τώρα ή είσαγωγή έ,νός τεχνολογικού έργαλείου πού ή κατασκευαστική του 
δόμηση Εχει «έπιστημονικορθολογικά» προδιαγραφεί γιά μιά συγκεκριμένη 
καπιταλιστική παραγωγή άπ·ό τό μετεπαναστατικό βιομηχανικό σοσιαλιστικό 
κράτος, έ γ γ ρ ά φ ε ι στοιχεία καπιταλιστικής όρθολογικοποίησης σέ μιά 
παραγωγή σοσιαλιστικής τάξης ή όποία μέ τή σειρά της τά περνά στό διατα
κτικό λόγο τής νομοτυπολογίας της. Ή  «ιδεολογική ειρηνική συνύπαρξη» δέν 
είναι παρά «όρθολογοποιημένο» άποτέλεσμα μιάς τεχνοκρατίας πού ό ιδεο
λογικός του συντελεστής φ α ί ν ε τ α ι  νά μή θέλει κοινωνιστική έρμηνεία 
παρά μονάχα «έπιστημονική» καί μάλιστα τέτοια πού ν’ άποπροσανατολίζει 
τό καταπιεστικό κι άλλοτριωτικό του χαραχτήρα πάνω στό κοινωνικό — υπο
κείμενο — πραγματικότητα μέ μιά υπόσχεση «δημοκρατικοποίησης» τής κατα
νάλωσης ώστε ν’ άπαλειφτοΰν σέ τέτοιο σημείο οί κοινωνικές άντιθέσεις.
Α. Ή  κάμερα είναι ϊνα τεχνολογικό έργαλεΐο τής ύστερο καπιταλιστικής τε
χνοκρατίας.
(έξωτερικός έντοπιαμός)
Β. Σάν ε ι δ ι κ ό  τεχνολογικό έργαλεΐο δέν είναι παρά ένας μηχανιστικός 
σήμερα καί ήλεκτρονικός πομπός συλλογής κι άναμετάδοσης όπτικών ση
μείων πληροφοριών, δπου ή δομική τους συγκρότηση στό έπίπεδο έκλογής 
(D O C U M A N T A IR ES  O R D IN A IR E S ) ,  ή άναπαραστατικότητά τους (F IC T IO N ) 
ύπαινίσσεται τόν Ιδεολογικό φορέα αυτής ή τής άλλης δομικής τους συγκρό
τησης.
(έσωτερικός έντοπισμός)
Β. 1. Στό βαθμό πού ή σύγχρονη προβληματική τοϋ κινηματογράφου άντιμε- 
τωπίζει τήν κάμερα άπό τόν «έσωτερικό» της καθορισμό προσπαθεί νά έντο- 
πίσει τήν κινηματογραφική δομική λειτουργικότητα τούτης τής πληροφορίας 
πάνω στό κοινωνικό — υποκείμενο — πραγματικότητα χρησιμοποιώντας δομές



νέων σχετικά έτπστημών δπως τής σημειολογικής γλωσσολογίας, τής στρουκ
τουραλιστικής ψυχανάλυσης κι έθνολογίας, τής θεωρίας τών πληροφοριών κλπ. 
Κανείς δέν είναι σέ θέση ν' άποτρέψει τούτη τήν προβληματική έκτός ίσως τής 
τεχνολογικής φύσης τής ίδιας τής κάμερας, πού δχι μονάχα δέν είναι έπαρκές 
προϋπάρχον σώμα Ερευνας δπως π.χ. ή γλώσσα ή ή δομή, άλλά είναι μόλις Ενα 
ύπάρχον πού έξελίσσεται Εξω άπό τήν αίτιοκρατία τής δομής του ή κι’ έξ αί- 
τΐας της. Ή  σύντομη Ιστορική διαφοροποίησή του τ' άποδεικνύει. Φτάσαμε στήν 
κάμερα S U P E R  8 κι ίσως βαδίζουμε πρός τόν κινηματογράφο— κασσέτα ή πρός 
τήν «διαρκή» έπανάσταση τών τεχνοοπτικών μέσων πληροφόρησης.
A. 1. Στό βαθμό τώρα πού ή σύγχρονη προβληματική τοϋ κινηματογράφου άν- 
τιμετωπίζει τήν κάμερα στόν «έξωτερικό» της έντοπισμό σάν έ ρ γ α λ ε ΐ ο  
καί θέλει νά είναι μαρξιστική στις Ιδεολογικές έντοπίσεις της σέ σχέση μέ τό 
κοινωνικό—υποκείμενο—πραγματικότητα, δτςτν χρησιμοποιεί τήν «Ιδεολογική» 
έξίσωση τοΰ πολίτικου γλωσσικού Ιδιώματος (σημείωση 3) άποπροσοτνστο
λίζει ϊναν Ιδεολογικό συντελεστή τής κάμερας, τόν τεχνολογικό της. Άλλά  
καί στή περίπτωση πού δέ κάνει τή χρήση της πέφτει σέ μιά γ ε ν ι κ ή  π ε 
ρ ι γ ρ α φ ή  τών παραγωγικών σχέσεων έξαιτίας τής γ ε ν ι κ ή ς  Εννοιας 
καί ΰχι τής είδικής τοϋ συγκεκριμένου έργαλείου πού χρησιμοποιεί. Τώρα 
άν νοήσουμε τήν Εννοια έ ρ γ α λ ε ΐ ο  σάν Ενα σύνολο ένεργειών πού τήν 
συγκροτούν καί τήν κατατάσσουν σέ μιά γενική κατηγορία, τότε περιλαμβά
νει ε ί δ ι κ έ ς  Ε ν ν ο ι ε  ς—σύνολα ένεργειών—είδικών έργαλείων.
Ή  είδική Εννοια τής κάμερας σάν έργαλείου έντάσσεται στή σύγχρονη τεχνο
λογική κατηγορία έργαλείων.
Καί στίς δυό προαναφερμένες μαρξιστικές προσεγγίσεις ή τεχνολογική φύση 
τοΰ Ιδεολογικού συντελεστή τοΰ τεχνολογικού έργαλείου περνάει ν τ ο ύ- 
κ ο u κι αύτό δέ συμβαίνει τυχαία ή Εστω καί σκόπιμα. Ή  τεχνολογία κι ό 
άλλοτριωτικός της χαραχτήρας άντιμετωπίσθηκε περισσότερο άπό τήν σκοπιά 
τών σχέσεων Ιδιοποίησης τοΰ ϋλικοΰ προϊόντος πού παράγει καί τής έργα- 
τικής υπεραξίας πού έκμεταλλεΰεται. Ή  μαρξιστική διατύπωση τής άλλο- 
τρίωσης είναι μιά έπανάσταση πού διαρκεΐ. Ή  τεχνολογία * μέ τήν τεχνοκρα- 
τική της υποδομή δπου ό άλλοτριωτικός χαραχτήρας της άποπροσανοπολίζει 
τίς ταξικές καί καταπιεστικές συγκρούσεις πού μόλις πριν προσπάθησαν νά 
ύπαινιχθούν οί σημειώσεις τούτες έπίσης δ ι α ρ κ ε ΐ .  
Υ π ο σ η μ ε ί ω σ η .
.Η κάμερα σάν τεχνολογικό έργαλεΐο μιας «έπιστημονικορθολογικοποιημένης» 
μεταβιομηχανικής τεχνοκρατίας σχεδιοποιήθηκε σύμφωνα μέ τις οικονομικές 
προδιαγραφές τής τελευταίας. Ή  άνακάλυψη τοΰ κινηματογραφικού ήχου, τής 
τηλεοπτικής συσκευής V 1DEO, τής κάμερας τών 70 Μ.Μ. Εως καί τά 8 Μ.Μ. 
δέν Εχουν κανένα άλλο Ιδεολογικό συντελεστή (δπως π.χ. τής άπελευθέρωσης 
τής κινηματογραφικής Εκφρασης παρεξόν τήν οίκονομική τεχνοκρατική προ
διαγραφή τής δσο γίνεται μεγαλύτερης άπλούστευσης τής διαδικασίας κόστους 
καί παραγωγής τοϋ έργαλείου γιά τήν δσο γίνεται μεγαλύτερη κατανάλωσή 
του.
I I I .  ' Ι δ ε ο λ ο γ ι κ ό ς  ά π ο π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό ς  

μ ι α ς  μ α ρ ξ ι σ τ ι κ ή ς  κ ρ ι τ ι κ ή ς .  '
Ή  άπελευθέρωση της κινηματογραφικής Εκφρασης άπό τά γρανάζια τής κε
φαλαιοκρατικής παραγωγής έξαιτίας τής δλο καί μεγαλύτερης «δημοκρατι
κοποίησης» τής «κατανάλωσης» τής κάμερας S U P E R  8 ΜΜ. καί τού μικρού 
κόστους παραγωγής φιλμ πού άπαιτεϊ δέν είναι παρά Ενας νέος άποπροσανα- 
τολιστικός μύθος τής σύγχρονης τεχνοκρατίας.
Τό σύστημα κινηματογράφου/κασσέτας πού έπαγγέλλεται θά ένταχθεΐ στό 
ίδιο δομικό σύστημα τής μουσικής κασσέτας. Μ’ δλα τά έπακόλουθα τοϋ πολυ
εθνικού τράστου διανομής—διαφήμησης—άλλοτρίωσης.



Ό  κινηματογράφος τοΰ ένός δέν θά έπιτύχει τίποτα περισσότερο άπό τήν άτο- 
μική ψυχολογία τής τηλοψίας τοΰ ένός. Τό σύστημα εύνοεΐ μιά τέτοια τάση. 
Άπό τή μιά διαχωρίζει κι άπομονώνει τή συλλογική μάζα σέ Ιδιωτικούς χώ
ρους διασπώντας τούς συντελεστές έκείνους πού θά τήν ένωναν σέ μιά κινη
ματογραφική σάλα συλλογικής προβολής ένός φιλμ π.χ. σάν τις «κόκκινες 
φράουλες» πού κατά τήν διάρκεια της έλληνικής φασιστικής δικτατορίας ή 
άπαγόρεψη τής προβολής του είχε σάν άποτέλεσμα ένα συλλογικό άνακλα- 
στικό.' Τό ίδιο πού συνέβηκε καί πρόσφατα μέ τό πορνό πολυτελείας «Έμμα- 
νουέλλα». Ή  άντίδραση (θετική, άρνητική, δέν ένδιαφέρει) είχε ένα χαρα- 
χτήρα συλλογικό, δ η μ ό σ ι ο  κι δχι άτομικό, Ι δ ι ω τ ι κ ό  κι άπομο- 
νωμένο σέ τέσσερεις τοίχους.
'Άλλωστε &ν ή συλλογική προβολή τής σάλας είναι συλλογική κινηματογρα
φική άποβλάκωση ποιός μάς έγγυδται τό άντίθετο γιά τήν ' Ιδιωτική προβολή 
τής ιδιωτικής άποβλάκωσης;
Ή  διαφήμηση ή μήπως τά έλεγχόμενα μέσα πληροφόρησης;
Άπό τήν άλλη ή άπόπειρα νά βγει τό S U P E R  8 σ’άνοιχτά κυκλώματα τύπου 
κινηματογράφου—κασσέτα θά ένταχθεΐ σ’ έκείνα τά οικονομικά τράστα στά 
όποια ό τεχνολογικός συντελεστής τής παραγωγής τους θά έχει τήν μεγαλύ
τερη όρθολογικότητα.
Μιας ύψηλής στάθμης τεχνολογία θά καλύπτει, δπως «άρχισε κιόλας, τόν κύκλο 
παραγωγής — κατανάλωσης των χιλιάδων SUP. 8 δπως παλαιότερα μέ τά ρα
διόφωνα—τρανζίστορ, πού κατάκλυσαν τήν παγκόσμια άγορά.
Γιά νά δοΰμε δμως πώς άπελευθερώνεται «ή κινηματογραφική έκφραση» άπό 
τήν «δημοκρατικοποίηση» της «κατανάλωσης» των S U P E R  8 σέ μιά ύπανάπτυ- 
χτη τεχνολογικά χώρα δπως ή Ελλά δα  π.χ.
"Οπως καί τήν έποχή των τρανζίστορ ή 'Ελλάδα είσήγαγε καί δέ παρήγαγε, 
τό ίδιο συμβαίνει καί σήμερα. Ανάλογα μέ τήν εισαγωγή καθορίζεται καί ή 
τεχνολογική έξάρτηση τής χώρας.
Τελικά μήπως ή «άπελευθέρωση τής κινηματογραφικής έκφρασης» πραγματο
ποιηθεί στή Σοβιετική "Ενωση, έκεΐ δπου δέν υπάρχει κεφάλαιο, τά έργαλεϊα 
δέ βρίσκονται στά χέρια τής άρχουσας τάξης; Είναι δυνατό νά πραγματοποιη
θεί ή «Λαϊκή» παραγωγή κι ή «λαϊκή άπελευθέρωση» τής κινηματογραφικής 
ίκφρασης μέ τήν κάμερα S U P E R  8, τοΰ «κινηματογράφου τοΰ ένός, τοΰ κινη
ματογράφου τοΰ θεατή» έκεΐ πού δλες οί υλικές προϋποθέσεις ύπάρχουν ή 
δχι καί γιατί;
Τί σημαίνει «λαϊκή τέχνη» στήν έποχή τής μεταβιομηχανικής τεχνοκρατίας κι 
&ν σημαίνει κάτι τις, άπό ποιά ιδεολογική σκοπιά έρμηνεύεται;
Ποΰ καί πώς κι άπό ποιά Ιδεολογική συντεταγμένη βλέπει δ φίλος κινηματο
γραφιστής Δ. Λεβεντάκος «τή λαϊκή τέχνη τοΰ κινηματογράφου τής κάμερας 
S U P E R  8, τοΰ κινηματογράφου δπου ό μέχρι τώρα θεατής τοΰ κινηματογρά
φου καί τής Ιστορίας θά γίνει ό δημιουργός τους»;
Άναφερθήκαμε στό σημείο τούτου τοΰ άρθρου καί δέν έπεκταθήκαμε στό σύ
νολό του γιατί πρόθεσή μας δέν .ήταν μιά όποιαδήποτε κριτική κι Ιδιαίτερα τοΰ 
άρθρου. Βρήκαμε μονάχα πώς τό σημείο τοΰτο άποτελεί τυπικό μοντέλο άπο- 
προσοτνατολισμοΰ Ιδεολογικού, σύν ή κινηματογραφική μαρξιστική κριτική χρη
σιμοποιεί τήν σύζευξη κάμερα-έργαλειο, χωρίς νά ύπολογίζει τόν ε I δ ι κ ό 
τεχνολογικό λόγο πού έχει ή κάμερα άκριβώς σάν ειδικό έργαλείο.
Ό  τεχνολογικός λόγος τής κάμερας-έργαλεΐο είναι πέρα ώς πέρα πολιτικο
ποιημένος, άσχετα &ν προσπαθεί νά τόν άπολιτικοποιήση ή «άόρατη» Ιδεολο
γία της σύγχρονης τεχνοκρατίας.

1. -ΆνεΕάρτηπκ: έλληνικός κινηματογράφος· πργρ. Γιά μιά κινι>ματογραφΐκή πολιτική. 
Άρθρο τοΰ Δ. Λεβεντάκου στό ΧΡΟΝ ΙΚΟ '74 οελ. 241.





ΤΕΧΝΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ:
ομάδα ΑΓΩΝΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
το» πανεκιστημίοΒ τή§ VINCENNES

1.
1.1. Άπό τή σκοπιά τοϋ διαλεκτικού ύλισμοϋ, τό ιδι
αίτερο χαρακτηριστικό τών ιδεολογιών είναι τό ν' ά- 
ντακλοϋν τήν κοινωνική πρακτική τής όποιας ή πρακτι
κή τής υλικής παραγωγής άποτελεϊ τή βάση, τό ν' ά- ντακλοϋν τίς εσωτερικές αντιφάσεις τής κοινωνικής 
πρακτικής, άντί τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής "ιδεολογίας" νά είναι, πλασματικά, τό νά παραμορφώνει 
τήν άντανάκλαση, τό νά παράγει μιάν φανταστική εντύ
πωση σύγχισης πού ν'άντιτίθεται στήν εντύπωση διά
κρισης (ή πραγματικότητας) πού θά παρήγαγε, άπ' τήν 
πλευρά της, "ή επιστήμη"'.
1.2. * Η ιδεολογία δέν προέρχεται άπό τό φανταστικό. 
Ή  άντανάκλαση δέν είναι φανταστική. Άκόμα δέν αρ
κεί πιά νά υποστηρίζουμε δτι "ή ιδεολογία" ε£ναι,ό
χι ή άναπαράσταση τών πραγματικών συνθηκών ύπαρξης 
πού κάνουν τά άτομα (αναπαράσταση άνσ.γκαστικά. φαντα
στική, εφόσον δέν είναι στοχασμένη), άλλά ή άναπα
ράσταση, πού κάνουν τά άτομα, τής (φανταστικής)σχέ
σης τους μέ τίς πραγματικές συνθήκες ύπαρξής τους3. 
Πρέπει νά διορθώσουμε, άπό τή σκοπιά τοϋ διαλεκτικού 
ύλισμοϋ:0ί ιδεολογίες είναι οί άναπαραστάσεις, πού 
κάνουν οί κοινωνικές τάξεις, τών άντίστοιχων σχέσε- 
ών τους μέ τήν κοινωνική πρακτική, μέ τήν πρακτική 
τής παραγωγής.
1.3. Ό  διαχωρισμός άνάμεσα σέ κοινωνικές τάξεις δέν 
μπορεί νά περάσει έκεϊ όπου "ή επιστήμη" διαχωρίζε
ται προσποιητά ά.πό "τήν ιδεολογία", εκεί όπου ή υ
ποτιθέμενη τομή επιστήμη / ίδεολογία παίρνεται σάν 
κοινωνικός διαχωρισμός, σάν πολιτικός διαχωρισμός4. 
“Η απατηλή διχοτομία επιστήμη/ίδεολογία απαιτεί,εί- 
δικώτερα, μίαν πλαστή μοναδικότητα τής ίδεολογ ίας,ε- 
νώ ή ιδεολογία δέν είναι μόνο μία: δέν υπάρχει άντα
νάκλαση πού δέν θά Γ.ταν άντανάκλαση μιας τάξης, κα
θορισμένη άπό τίς σχέσεις τής παραγωγής πού θέτει σέ 
κίνηση ή πρακτική τής υλικής παραγωγής (όντας ό δι
αχωρισμός σέ κοινωνικές τάξεις άντανάκλαση τοΰ κοι
νωνικού διαχωρισμού τής εργασίας). *Η ιδεολογία δέ 
μπορεί νά άντακλάσει τόν κοινωνικό διαχωρισμό τής ερ
γασίας χωρίς νά τεμαχιστεί καί ή ίδια, χωρίς ν' ά- 
ναπαράγει τήν κυρία άντίφαση (μέσα στήν όποια, άνα- 
γκαστικά, ό ένας άπ'τούς δύο όρους είναι κυρίαρχος) 
διαιρούμενη σέ ανταγωνιστικές ιδεολογίες (στίς όποι
ες ό £νας άπ'τούς δύο δρους, άναγκαστικά, είναι κυ
ρίαρχος.



1.4. ‘Ο συσχετισμός της "ίδεολογίας" μέ τό "ύποκεί
μενο" 5 προέρχεται άπό τήν άστική Ιδεολογία, άπό 6- 
ναν ίδεαλισμό άσκημα κρυμμένο, έπειδή ή έννοια τοϋ 
υποκειμένου δέν είναι άλλη άπό τήν έννοια στήν όποία 
στηρίζεται ή άστική ιδεολογία, πού άντανακλά τήν ί- 
διωτική οίκειοποίηση τών μέσων της παραγωγής μέ τό 
καπιταλιστικό σύστημα (μέσα στό όποιο ή άστική ιδε
ολογία άποτελεϊ τήν κυρίαρχη ιδεολογία). ‘Η προλετα
ριακή ιδεολογία, άπό τήν πλευρά της, σχετίζει τήν ι
δεολογία μέ τήν κοινωνική πρακτική, μέ τίς κοινωνι
κές τάξεις.
1.5. Μέσα σέ μιά ταξική κοινωνία, υπάρχει ένας κυ
ρίαρχος δρος, καί άλλοι όροι (κατά τό μάλλον ή ήτ- 
τον) κυριαρχούμενοι: πάντως δέν υπάρχουν παρά &J0 ι
δεολογίες, δυό άντιλήψεις γιά τόν κόσμο, έκεΐνες τών 
δυό όρων μέσα άπ'τούς όποιους περνά ή κύρια άντίφα- 
ση. Δέν υπάρχει μέρος γιά μιάν "τραγική" ή "κριτι
κή" άντίληψη τοΰ κόσμου6, ή όποία δέν θά μπορούσε νά 
είναι παρά είτε άυτεπαναστατική είτε έπαχαστατ ική.Έτσι, π.χ. 
αύτή τή στιγμή,οι διανοούμενοι δέ μπορούν νά έχουν μιάν ι
διαίτερη άντίληψη γία τόν κόσμο, δπως δέν μπορούν νά 
κάνουν γιά λογαριασμό τους τήν έπανάσταση. Οί. διανοού
μενοι δέ μπορούν παρά νά ταχθούν μέ τίς θέσεις είτε 
τής άστικής τάξης, είτε τοϋ προλεταριάτου, καί εί
ναι διαιρεμένοι άπό άντιτιθέμενα συμφέροντα: συμφέ
ροντα άστικά συμφέροντα προλεταριακά.
1.6. Οΐ ιδεολογίες καθορίζονται άπό τήν κοινωνική 
πρακτική. Άπό τίς μεταβολές πού έπέρχονται στή βά
ση, στήν πρακτική τής παραγωγής, άπορρέουν ώρισμέ- 
νες μεταβολές στή φύση τών εν παρουσία ιδεολογιών: 
έτσι ή άστική ιδεολογία δέν είναι πιά αύτό πού ήταν 
όταν βρισκόταν σέ αντίθεση όχι μέ τήν προλεταριακή, 
άλλά μέ τήν φεουδαρχική ιδεολογία (όταν ή αντίφαση 
άστική τάξη/φεουδαρχική τάξη άποτελοΰσε τήν κυρία 
άντίφαση), έτσι καί τά διάφορα διαδοχικά στάδια τοϋ 
μαρξισμοΰ (μαρξισμός ίσον προλεταριακή ιδεολογία), 
άνταποκρινόμενα στήν ιστορική εξέλιξη τοΰ καπιταλι
σμού. . . Πάντοτε, οί ιδεολογίες δέν άσκοΰν λιγώτερο, 
μέ τή σειρά τους, μιά δράση πάνω στήν κοινωνική πρα
κτική: ή ιδεολογία άποβλέπει στό νά εξασφαλίσει τήν 
κυριαρχία τής τάξης τής οποίας άποτελεϊ τήν ιδεολο
γία. Κυριαρχία πού άπλώνεται πάνω στίς άλλες τάξεις 
καί πάνω στίς άλλες πρακτικές. Γι'αύτό ή κυρίαρχη ι
δεολογία προσπαθεί ταυτόχρονα νά διατηρήσει καί νά 
ένισχύσει τήν κυριαρχία τής κυρίαρχης τάξης,ένώ εί
ναι δουλειά τής κυριαρχούμενης ιδεολογίας τό νά προσ
παθήσει ν'άνατρέψει τήν κυριαρχία. Βέβαια, ή ιδεο
λογία, μόνη της, δέν είναι άρκετή γιά νά διατηρήσει



η νά Ανατρέψει τήν κυριαρχία: ή ιδεολογία όφείλει 
νά προσπαθήσει νά δράσει πάνω στήν κοινωνική πρακτι
κή, πάνω στήν οικονομική πρακτική καί ... πάνω στήν 
άντίθετη ιδεολογία.

2 .
2.1. Μέσα σέ μιά ταξική κοινωνία, ή άντΰραση κυρίαρ
χη τάξη κυριαρχούμενη τάξη άναπαράγεται στό ίδιο τό 
εσωτερικό τών διαφόρων κοινωνικών τάξεων, έχοντας ή 
κυρίαρχη τάξη συμφέρον τόσο νά διατηρεί τούς διαχω
ρισμούς άνάμεσα στίς κυριαρχούμενες τάξεις, ΰσο καί 
νά προκαλεϊ νέους διαχωρισμούς στό έσωτερικό τους, 
καί έχοντας, οί κυριαρχούμενες τάξεις, συμφέρον νά 
παράγουν τήν άντίραση μέσα στό ίδιο τό έσωτερικό της 
κυρίαρχης τάξης. Μιά τέτοια δευτερεύουσα άντίφαση, 
μέσα σέ μία κοινωνική τάξη, δέν εϋναι μιά ταξική ά
ντίφαση άλλά άναπαράγει τήν κύρια άντίφαση κυρίαρχη 
τάξη/κυριαρχούμενη τάξη (ή, σέ ώρισμένες περιπτώσεις, 
καταπιεζόμενος λαός / ιμπεριαλιστική άστική έξουσία) * 
"Ετσι, δπως στό σοσιαλιστικό σύστημα, ένώ ή πάλη τών 
τάξεων συνεχίζεται, συμβαίνει ώρισμένα προλεταριακά 
σχέδια νά άποκαθισΐοϋν τήν άστική έξουσία, έτσι συμ
βαίνει καί στό καπιταλιστικό σύστημα, τό όργανο πού 
κανονικά θά ώφειλε νά επιτρέπει στό προλεταριά,το νά 
καταλάβει τήν έξουσία, νά καταλήγει νά παίζει, σέ 
σχέση μέ τή βάση, τό ρόλο της άστικής τάξης χωρίς, 
βέβαια, αυτό νά θέτει ύπό συζήτηση τόν ρόλο ενός 
αύθεντικά έπαναστατικοϋ κόμματος μέσα. στήν κατάκτη- 
ση τής έξουσίας άπό τό προλεταριάτο.

2.2. 'Αντανσ.κλώντας τήν άντίφαση κυρίαρχη τάξη / κυ
ριαρχούμενη τάξη, ή άντίφαση κυρίαρχη ιδεολογία/κυ
ριαρχούμενη ιδεολογία άναπαράγεται ή ίδια στό έσω
τερικό καθεμιάς άπό τίς δυό ιδεολογίες πού προσπα
θούν νά έπιδράσουν ή μιά πάνω στήν άλλη. Έτσι, στό 
έσωτερικό τής σύγχρονης άστικής κοινωνίας, ή κυριαρ
χούμενη ιδεολογία ξανα-διαιρεΐται, άνάμεσα στίς διά
φορες κυριαρχούμενες τάξεις καί ξανα-διαιρεΐται στό 
Γδιο τό έσωτερικό τών κυριαρχούμενων τάξεων, ένώ οι. 
"ίδεολογίες" παραγμένες έτσι δέν κάνουν τίποτε άλλο 
παρά ν ’άναπαριστάνουν, σύμφωνα μέ τίς κυριαρχούμενες 
τάξεις,τά συμφέροντα τής κυρίαρχης τάξης. Στήν πραγ
ματικότητα, είναι ή άστική κυρίαρχη ιδεολογία πού, 
κάτω άπό ώρισμένες μορφές, προσπαθεί ν'άγγίξει τίς 
διάφορες κυριαρχούμενες τάξεις:
Ή  άστική ίδεολογία προσπαθεί, ιδιαίτερα, νά δηλητηριά
σει τό προλεταριάτο καί οφείλει, γι'αύτό τό σκοπό,ν'



Ανατρέφει τήν προλεταριακή ίδεολογία, παράγοντας έτ
σι τόν ρεβιζιονισμό. Ό  ρεβιζιονισμός προσπαθεί, έ- πιπλέον, μέ μία ιδιαίτερη μορφή 7, ν'άπευθυνθεϊ στά μέλη της μικροαστικής τάξης τή στιγμή πού αύτοί προ
σπαθούν αντίθετα, καί δικαιωματικά, νά άναλάβουν μιά 
θέση τής προλεταριακής τάξης (έπιπλέον δ ρεβιζιονι- σμός προσπαθεί ν'άρνηθεϊ τό δτι οι μικροαστοί είναι κατάλληλοι γιά ν'άναλάβουν μιά θέση τής προλεταρια
κής τάξης.).
2.3. Παίρνοντας σάν έπιχείρημα τό δτι, άπό τήν σκο
πιά τοΰ διαλεκτικού ύλισμοϋ (άπό μιάν προλεταριακή σκο
πιά) , ή παραγωγική δραστηριότητα τών άνθρώπων άπο- 
τελεϊ τήν βάση τής κοινωνικής πρακτικής τής δποίας 
ή πολιτική δραστηριότητα είναι μόνον ή συμπυκνωνένη 
άντανάκλαση, δ ρεβιζιονισμός, σ,ντί νά βάλει τήν πο
λιτική σέ διοικητική θέση, βάζει τόν άγώνα γιά τίς 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις μπροστά άπό τήν ταξική πά
λη, μπροστά άπό τόν άγώνα γιά τήν σ.νατροπή τής αστι
κής τάξης άπό τό προλεταριάτο, καί τείνοντας (δ ρε- 
βιζιοννισμός) έπιπλέον νά εξετάζει κάθε πρακτική μέ 
δρους, τής παραγωγής8, πού στήν πραγματικότητα έχει 
σάν άποτέλεσμα νά άρνειται τήν άντίφαση τών τάξεων 
χειρώνακτες εργάτες διανοούμενοι εργάτες, άντί νά 
προσπαθεί νά τήν λύσει (μέ μέσο τήν ταξική πάλη).
2.4. ‘0 ρεβιζιονισμός συγκλίνει μέ τήν αστική τάξη 
σέ έναν κοινό σκοπό. 'Αντί ή ιδεολογία νά τεμαχίζει 
καί ν 'άνακατανέμει τά συμφέροντα τών τάξεων, ή "ί
δεολογία" βοήθα στήν έπιβεβαίωση, συγχρονικά,τής συ
νοχής δλης τής κοινωνίας, έκκρίνοντας γ ι' αύτό τό σκο
πό ψεύτικες "ενότητες", ή "ίδεολογία" βοηθά, στήν δι
ατήρηση, άμετάκλητα, τής διαίρεσης σέ κοινωνικές τά
ξεις πρός όφελος τής κυρίαρχης άστικής τάξης. Κάτω 
άπό τό κάλυμμα τοΰ ρεβιζιονισμοΰ υπάρχει ή άστική ι
δεολογία πού, άρνούμενη τήν ίδια τήν ύπαρξη τής προ
λεταριακής ιδεολογίας, έπιβάλλεται ταυτόχρονα σ'δλες 
τίς κοινωνικές τάξεις.
2 . 5 . Οι κυριαρχούμενες τάξεις δέν μ π ο ρ ο ύ ν  στήν πρα
γματικότητα νά προσπαθήσουν νά καταργήσουν τήν υπο
δούλωσή τους στήν κυρίαρχη τάξη παρά μόνο άνατρέπο- 
ντας τήν κυριαρχία, παρά μόνο διαλέγοντας σάν δρο 
άναφοράς τήν έπαναστατική προλεταριακή ίδεολογία,καί 
δχι πιά τήν άστική ίδεολογία. 'Ακόμα ένας διπλός κίν
δυνος άπειλεΐ τήν προλεταριακή ίδεολογία: ή νά πέσει 
μέσαστήν ρεβιοζιοννιστική ίδεολογία, πού είναι υπο
δουλωμένη στήν άστική ίδεολογία, καί πού παίζει τό 
παιχνίδι τών έχθρβν τής έργατικής τάξης, τών έχθρών 
τοΰ λαοΰ, ή νά ξεγελαστεί άπό τήν ιδεολογική παρέκ
κλιση πού άποτελεΐ δ Αριστερισμός. ‘Η προτελαριακή



ιδεολογία οφείλει στην πραγματικότητα νά έξεΐάζει 
διαλεκτικά τόν ταξικό άντίπαλο χωρίς όμως νά ύποτα- 
γεΐ σ'αύτόν, χωρίς ν'άναφέρεται όμόφωνα σ'αύτόν( α
πορρόφηση της διαλεκτικές σύμφωνα μέ τόν κυρίαρχοδ- 
ρο),ένώ τό άλλο λάθος θά είναι τότε ή άγνόηση τοϋ 
ταξικού άντίπαλου (άπορρόφηση της διαλεκτικής σύμ
φωνα μέ τόν κυριαρχούμενο δρο): ή προλεταριακή ιδε
ολογία, γιά νά νικήσει, δφείλει άντίθετά νά προσθα- 
θήσει νά ασκήσει στό μάξιμουμ τήν έπίδράσή της πάνω 
στήν άστική ιδεολογία, νά κό.νει νά έκραγεΐ μέσα σ' 
αύτήν ή άντίφαση,γιά νά τήν κάνει νά έκραγεΐ ή ίδι
α, γιά νά. κάνει νά έκραγεΐ ή κυριαρχία τής άστικής 
τάξης.
2.6. Πρέπει πάντως νά διαχωρίσουμε τίς καθαυτό ιδε
ολογικές πρακτικές άπό ιδεολογίες. Δέν υπάρχει ποτέ 
ιδεολογική πρακτική μέσα στό άφηρημένο9, άλλά μόνο 
(ίδεολογικές) πολιτικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές 
πρακτικές... 01 δποΐες ιδεολογικές πρακτικές δέν 
μπορούν νά τεθούν σ'ενα ίδιο επίπεδο ισοδυναμίας,ού
τε μπορεί έπίσης ή μιά ή ή άλλη, άδιάφορα, νά επη
ρεάζει, σύμφωνα μέ τήν σύμπτωση (τήν ίδια τήν οικο
νομική σύμπτωση10 ) . Είναι πάντοτε ή πολιτική πρακτι
κή πού έπηρεάζει, πού άσκεΐ τήν δράση της πάνω στίς 
άλλες ιδεολογικές πρακτικές(άκόμα κι'άν αύτές μπο
ρούν, μέ τή σειρά τους, νά άσκήσουν τή δράση τους-άν 
καί δευτερεύουσα- πάνω στήν πολιτική πρακτική): οι
διάφορες ιδεολογικές πρακτικές διασχίζονται άπό τα
ξικές άντίθέσεις προερχόμενες άπό τήν ίδεολογική πά
λη άνάμεσα στήν άστική καί στήν προλεταριακή ιδεολο
γία. 'Οχι έπιφανειακές αντιφάσεις πού έρχονται συχνά 
νά άποκρύψουν τήν πραγματική τους ιδεολογική προε- 
λευση: ό φιλελεύθερος άστισμός δέν εχει παρά νά δι
αλέξει άνάμεσα σέ διάφορες εκλογές πού βάλουν σέ κί
νηση τούς ίδιους δρους καί πού δέν κά,νουν άλλο άπό 
τό νά τούς μεταθέτουν σέ νέους συνδυασμούς χωρίς νά 
παύουν νά ύπηρετοϋν τά συμφέροντα τής άστικής τά
ξης καί μάλιστα τόσο καλά ώστε αύτή νά εξυπηρετείται 
άπό τή μιά ή άπό τήν άλλη, νά άποκρύβει τά πραγματι
κά της συμφέροντα κάτω άπό μιάν φαινομενική ποικιλία.

2.7. Τέλος, άπό τήν φιλοσοφική πρακτική προέρχεται 
δχι ό-άπό μιάν μεταφυσική σκοπιά- διαχωρισμός εκεί
νου πού προέρχεται άπό "τήν επιστήμη" κι'έκείνου πού 
προέρχεται άπό τήν "ιδεολογία"", άλλά, άπό τή σκο
πιά τοϋ διαλεκτικοϋ ύλισμοϋ, δ διαχωρισμός μέσα στίς 
διάφορες ιδεολογικές πρακτικές έκείνου πού προέρχε
ται άπό τή μιά ή τήν άλλη ιδεολογία, έκείνου πού προ
έρχεται άπό τίς δυό μεγάλες άντιλήψεις γιά τόν κόσμο.



3 .
3.1. Δέν ύπάρχει "καθαρή έπιστήμη" (καθαρή σκοπιμό
τητα) χωρίς δεσμούς μέ τήν οικονομία καί τήν ταξική 
πάλη, δέν υπάρχει έπιστήμη ξεκομμένη άπό τήν ιδεο
λογία. * Η έπιστήμη δέν τέλειωσε τούς λογαριασμούς της, 
σύμφωνα μ'ενα ύποτιθέμενο έπιστημολογικό ρήγμα, μέ 
τήν πάλη τών τάξεων. ‘Η έπιστήμη δέν ξεκινά οΰτε ά
πό άξιώματα άπό τά οποία θά συμπέραινε μηχανικά τίς 
λογικές συνέπειες, οΰτε άπό τήν (προεπιστηυονική) "ιδε
ολογία" άπό τήν οποία θά έρεθιζόταν γιά ν' άποκαλύ- 
ψε ι τίς "έλλείψεις" (αύτό πού συντέλεσε στό νά μπο
ρέσει ό ρεβιζιονισμός, γιά νά άποκρύφει τόν ιδεα
λισμό του, νά έπιμείνει πάνω στήν "υλοποίηση τής ι
δεολογίας"'3) , ή έπιστήμη προέρχεται ή ίδια άπό μιάν 
ιδεολογική πρακτική/ ή έπιστήμη ξεκινά, άπό τήν κοι
νωνική πρακτική.
3.2. "Αν τό έπιστημονικό προτσές γεννιέται άπό δια
δοχικά ρήγματα, αντανακλώντας έτσι τόν διαλεκτικό 
υλισμό", ή αισθητή γνώση δέ θά μπορούσε νά ταυτιστεί 
λιγώτερο, σ ’άντίθεση μέ τήν νοητική γνώση, μέ τήν 
"ιδεολογία"'5. Ή  ίδια ή νοητική γνώση π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  άπό 
μιάν ιδεολογική πρακτική. Τά τρία στάδια τής γνώσης, 
πού άναπαράγονται κυκλικά σ'όλο τό μήκος τοϋ επιστη
μονικού προτσές, είναι ή αισθητή γνώση, ή νοητική 
γνώση καί...ή κοινωνική πρακτική (ή οποία περιλαμ
βάνει τόν έπιστημονικό πειραματισμό).
3.3. Δέν μπορούμε νά έξετάσουμε τήν έπιστήμη μέ ό
ρους παραγωγής16 άν άγνοϋμε δτι ή έπιστήμη πάντοτε, 
έπανεπενδύεται μέσα στήν ύλική πρακτική (τής παρα
γωγής) . Τό νά μιλάμε λοιπόν μέ δρους τής παραγωγής, 
είναι τό νά μιλάμε γιά τήν παραγωγή τών γνώσεων,γιά 
τήν παραγωγή τών εννοιών, είναι τό ν' άρνιούμαστεϊ- 
δεαλιστικά τό δτι οι έννοιες είναι ή άντανάκλαση τής 
κοινωνικής πρακτικής.
3.4. Οι έπιστημονικές ιδέες είναι ή άντανάκλαση τής 
κοινωνικής πρακτικής. *Η άντανάκλαση δέν είναι ή 
ταυτότητα: βέβαια, ή έννοια τοΰ άχλαδιοΰ, δπως καί 
ή λέξη άχλάδι, δπως κι'ή εικόνα ενός άχλαδιοΰ, δέν 
είναι ένα άχλάδι. Οι σωστές ίδέες δέ μπορούν νά εί
ναι έκεϊνες πού δέν θά ήσαν παραμορφωμένες. 01 σω
στές ίδέες είναι εκείνες πού, άντανακλώντας τήν κοι
νωνική πρακτική, έπιτρέπουν μέ τή σειρά τους τήν άσκηση 
μιάς δράσης πάνω στήν κοινωνική πρακτική. Ή  γνώση 
δέν έχει σάν σκοπό τόν έαυτό της άλλά εχει πάντοτε 
σκοπό τήν επένδυσή της μέσα σέ μιάν ώρισμένη πρακτι
κή πού τήν ύποτάσσει σέ ταξικά συμφέροντα (δέ μπο- 
ροΰμε νά ξεχωρίσουμε τήν έπιστήμη άπό τίς εφαρμογές



της, νά ξεχωρίσουμε τήν έπιστήμη καί τίς πρακτικές 
τής έςοαρμογής (τεχνικές) , τήν έπιστήμη καί τήν εφα
ρμοσμένη έπιστήμη). Οι γνώσεις έφαρμόζονταιπάνω στήν 
πραγματική πρακτική έτσι ώστε νά τήν μετασχηματίζουν 
καί, κατά συνέπεια, νά μετασχηματίσουν τίς λεγάμε
νες γνώσεις (άπ'δπου ή κυκλική μορφή τοϋ προτσές της 
γνώσης). Μέσα στήν σύγχρονη κοινωνία, μόνο τό προλεταριάτο (ή, γενικώτερα, ό λαός) έχει συμφέρον νά 
μετασχηματίσει τήν κοινωνική πρακτική, νά μετασχη
ματίσει τήν κυριαρχία, ένώ τό συμφέρον τής άστικής 
τάξης είναι, αντίθετα, νά διατηρήσει ή νά ένισχύσει τήν ύπάρχουσα κοινωνική πρακτική. Έτσι οι σωστές 
ί,δέες δέν μπορεί σήμερα νά εΓναι άλλες άπό εκείνες 
τοϋ προλεταριάτου, δπως τέτοιες ήσαν, ιστορικά, ε
κείνες τής άστικής τάξης όταν αύτή, άντιτιθέμενη στήν 
φεουδαρχική τάξη, άποτελοΟσε τήν έπαναστατική τάξη.

3.5. ΓΙέσα στήν άστική κοινωνία, ή έπιστήμη χρησιμο
ποιείται γιά νά δικαιολογήσει τήν κοινωνική διαίρε
ση τής έργασίας, δηλαδή τήν διαίρεση σέ κοινωνικές 
τάξεις, καί ή θεωρία τοποθετείται ίδεαλιστικά πσ.νω 
άπό τήν πρακτική, ένώ μέσα στήν σοσιαλιστική κοινω
νία, ή άντίψαση θεωρία πρακτική δέν πλησιάζει στήν 
λύση της. Ή  έπιστήμη κυρίους χρησιμοποιείται, στήν 
άστική κοινωνία, γιά νά τοποθετήσει τόν εκπαιδευτι
κό μηχανισμό, τοϋ όποιου ή λειτουργία, μέ κύριο μέ
σο τόν "έλεγχο των γνώσεων",εϋναι ν' άνοιξει τό δρό
μο δχι μόνο στήν έπιστήμη, άλλά τό ίδιο καί στήν κοι
νωνική ιεραρχία (ένώ μόνον ή τάδε μπορεί νά περάσει 
στόν δείνα έπιστημονικό κλάδο), καί έπομένως άκόμα 
κι'έκεΐ, νά διατηρεί καί νά ένισχύει, νά έλέγχειτήν 
διαίρεση σέ κοινωνικές τάξεις.

3.6. “Η διαλεκτική, μέσα στήν έπιστήμη, δέν βρίσκε
ται άνάμεσα στό υποκείμενο καί στό άντικείμενο” αυ
τούς τούς πρωταγωιστές κάθε μεταφυσικής. Δέν υπάρ
χει υποκείμενο τής έπιστήμης’8, ή θέση, μέσα στήν έ
πιστήμη, γιά ένα όποιοδήποτε υποκείμενο, ή άκόματής 
αισθητής γνώσης είτε υποκείμενο τής νοητικής γνώσης- 
ή νοητική γνώση δέν είναι ούτε συναρθρωμένη'9, οΰτε 
άποδιαρθρωτική20, έπειδή ή αίσθητή γνώση δέν εϋναι ή 
ίδια συναρθρωμέ νη.

3.7. “Η έπιστήμη εϋναι ένας άπό τούς τόπους τής πά
λης των τάξεων (δέν μπορούμε όμως νά συγχίσουμε τήν 
έπιστημονική μέ τήν πολιτική πρακτική). ‘Η πάλη των 
τάξεων μέσα στήν έπιστήμη διεξάγετο.ι άνάμεσα στά προ



λεταριακά στοιχεία (πού προσπαθούν νά μετασχηματί
σουν άποτελεσματικά τήν υλική πρακτική) καί τά άστι- 
κά στοιχεία (πού προσπαθούν νά ένισχύσουν τήν ύπάρ- 
χουσα κοινωνική πρακτική) , άνάμεσα. στά υλιστικά καί 
στά ίδεαλιστικά στοιχεία. "Η ίδια ή επιστήμη εϋναι 
ένας άπό τούς τόπους τής πάλης πού διεξάγεται ό,νάμε- 
σα στόν υλισμό καί τόν ιδεαλισμό, άντί δ υλισμός καί 
ό ιδεαλισμός νά παρεμβάλλονται μόνο"έν σχέσε ι μέ τήν 
επιστήμη", άντί νά περιορίζονται νά έπικαλύπτουν τήν 
επιστήμη2'.

3.8. Τό υποκείμενο, στό μέτρο πού δέν είναι πιά "υ
ποκείμενο τής έπιστήμης" άλλά ούτε καί "άντικείμενο 
τής έπιστήμης", είναι τό ίδιο, μέσα στήν έπιστήμη,ένα 
αστικό στοιχείο. Καί ή ψυχολογία δέν κάνει άλλο πα
ρά, μέ μέσο έναν ολόκληρο μηχανισμό άπό τέστ, νά έ- 
ξασφαλίζει άκριβώς μιά λειτουργία διαλογής (καί μά
λιστα σχολΐ)ίής διαλογής) πού ενισχύει τήν κυριαρχία 
τής άστικής τάξης. Τό ίδιο καί ή ψυχοκοινωνιολογία 
καί ή ψυχανάλυση, πού άποσκοποϋν νά ένσωματώσουν τά 
ύπό θεραπείαν "υποκείμενα" μέσα στήν κοινωνία, μέσα 
στήν κοινωνική τους τάξη, άντί νά προσπαθήσουν νά μετα
σχηματίσουν τήν κοινίονία, ένώ ή λεγόμενη ούδετερό- 
τητα τοΰ ψυχαναλυτή εξυπηρετεί στήν απόκρυψη τής 
πραγματικής του ταξικής εξάρτησης (όντας ή ψυχανά
λυση ό.νίκανη νά μετασχηματίσει πραγματικά τήν "ψυ
χαναλυτική κατάσταση" πού άποτελεϊ τήν άίρετηρία της) . 
Κάθε προσπάθεια, γιά ίδρυση μιας συγκεκριμένης ψυχο
λογίας22 είναι μάταιη, δταν δέν έχει γιά μοναδικό α
ντικείμενο τήν άποκύρηξη τής άστικής έννοιας τοϋ ύ
ποκειμένου, βοηθώντας έτσι στήν άνατροπή τής άστι
κής κυριαρχίας.

3.9. Ή  προσπάθεια γιά. τήν άνάπτυξη τών έπιστημών, 
γιά. τήν "ίδρυση" νέων έπιστημών, είναι άντίθετη μέ 
τά προλεταριακά συμφέροντα. “Οπως ή φυσική είναι ή 
επιστήμη πού έπέτρεψε, τόν δέκα,το όγδοο αιώνα, στήν 
κατάλυψη τής έξουσίας άπό τήν άστική τάξη (άπ'όπο·υ 
ή μηχανιστική μορφή τοϋ άστικοϋ ύλισμοϋ) , ιιόνον ή 
μαρξιστική επιστήμη μπορεί νά επιτρέψει σήμερα στό 
προλεταριάτο νά καταλάβει τήν έξουσία. *Η μαρξιστι
κή έπιστήμη, σέ συνεχή άνάπτυξη, είναι ή ίδια σέ κά
θε ένα στάδιο της ή συστηματοποίηση τών μέχρι εκεί
νη τή στιγμή άγώνων τοϋ προλεταριάτου καί επαληθεύ
εται πάντοτε μέσα στήν νέα πρακτική τών άγώνων τοΰ 
προλεταριάτου' άκόμα, ή ίδια ή μαρξιστική έπιστήμη



είναι ό τόπος ένός τρομερά έντονου αγώνα, άνάμεσαστά 
προλεταριακά καί τά άστικά στοιχεία (τόν ρεβιζιον- 
νισμό). ' Εξα,ρτάται άπό τή μαρξιστική έπιστήμη, κι' 
όχι άπό μιάν άνθιση τών είδικών επιστημών, ή γνώση 
καί ό μετασχηματισμός της κοινωνικής πρακτικής: ά
κόμα καί ή έπιστημολογία 6έ μπορεί ν'άποτελέση μιάν 
ανεξάρτητη έπιστήμη.
4.
4.1. Άπό τή σκοπιά τοϋ προλεταριάτου 6έν είναι δυ
νατόν νά κατασκευαστεί τόσο μιά φιλοσοφία όσο καί 
μιά έπιστήμη τής τέχνης έξω άπό τήν μαρξιστική φι
λοσοφία καί έπιστήμη, έξω άπό τόν διαλεκτικό καί ι
στορικό ύλισμό. Ή  ποιητική, ή αισθητική, ή ψυχολο
γία. τής τέχνης, ή κοινώνιολογ ία τής τέχνης, ή ιστο
ρία τής τέχνης κ.ά.,ή θεωρία τής άφήγησης, ή θεωρία 
τοΰ μυθιστορήματος, ή θεωρία τοϋ κινηματογράφου κτλ. 
είναι, όπως κάθε άλλη ιδεολογική πρακτική,μοιρασμέ
νες άνάμεσα σέ άστικά (κυρίαρχα) στοιχεία καί σέ προ
λεταριακά (κυριαρχούμενα) στοιχεία.

4.2. Ό  μαρξισμός, σάν φιλοσφία, πρέπει νά έλευθε- 
ρώση κάθε τί πού, στήν τέχνη καί μέσα στίς·διάφορες 
πρακτικές πού άντανακλοΰν τίς καλλιτεχνικές πρακτι
κές, προέρχεται άπό ιδεολογικές θέσεις άφ'ένός αστι
κές, άφ'ετέρου προλεταριακές. ‘Ο μα.ρξισμός, σάν έ
πιστήμη, πρέπει νά μετασχηματίσει τόσο τίς καλλιτεχ
νικές πρακτικές όσο καί τίς πρακτικές πού άντανακλοΰν 
τίς καλλιτεχνικές πρακτικές έτσι ώστε νά τίς κάνει 
νά έξυπηρετοΰν περισσότερο τά προλετάριο,κά συμίρέρον- 
τα.
4.3. ‘Η ίδια ή τέχνη δέν είναι καθαρό παιχνίδι, έ- 
λευθερωμένο άπό κάθε πραγματικότητα πού έχει άπορ- 
ριφθεΐ σέ ένα άπρόσιτο έξω. * Η τέχνη, όπως καί ή έ
πιστήμη καί ή έπσ.νάσταση, δέν είναι εκείνη ή δρα
στηριότητα δίχως τέλος. Ετήν πραγματικότητα, ό άν
θρωπος δέν παίζει-ίδεαλιστικά-γιά νά παίξει: ή κυ
ρίαρχη άστική τάξη έχει συμφέρον νά προσπαθήσει νά 
άποσχολήση τίς "διασκεδάσεις" τών άνθρώπων μέ δρα
στηριότητες χωρίς συμμετοχή στήν κοινωνική πρακτική, 
άν καί οι ίδιες προέρχονται άπό τήν κοινωνική πρα
κτική .
4.4. Άκόμα, δέν ύπάρχε ι αυτονομία τής τέχνης σέ σχέ
ση μέ τήν ιδεολογία23, στό μέτρο πού δέν ύπάρχει αύ- 
τονομία τής έπιστήμης σέ σχέση μέ τήν ίδεολογία. Δέν 
υπάρχει ρήγμα άνάμεσα στήν ιδεολογία καί τήν τέχνη, 
άνάμεσα στήν ίδεολογία καί τό "κείμενο"2* (άπ' όπου 
θά υπήρχαν ιδεολογικά έργα καί έργα πού ξεφεύγουνά- 
πό τήν ίδεολογία) όπως δέν υπάρχει ρήγμα άνάμεσα



στήν ιδεολογία καί τήν έπιστήμη. Τό νά υποστηρίζου
με ότι ή τέχνη είναι ή μπορεί νά είναι αυτόνομη σέ 
σχέση μέ τήν Ιδεολογία, σημαίνει ότι υποστηρίζουμε 
τήν άστική τέχνη (πού, συνήθως άποκρύβει τή σχέση 
της μέ τήν ίδεολογία). *Η τέχνη δέν άποτελεϊ μιάν 
αιώνια, μεταφυσική ό.ξία: ή άστική τάξη, άν είναι πρό
θυμη νά έπαινέση στήν τέχνη τοϋ παρελθόντος xic C- 
δεαλιστικές ό.£ίες, άρνεϊται άπό τήν άλλη μεριά κάθε 
καλλιτεχνική άξία στήν προλεταριακή τέχνη. Τό έργο 
τέχνης δέν λειτουργεί σύμφωνα μέ μίαν λογική αυ
τόνομη σέ σχέση μέ τήν κοινωνική πρακτική, τό έρ- 
γο δέν μπορεί νά στερείται ίδεαλιστικά άπό κάθε πα- 
ραπέμπον: τό έργο είναι τό ίδιο μιά ίδεολογική άν- 
τανάκλο.ση.
4.5. Καμμιά έντύπωση πραγματικότητας, μέσα στό έρ
γο, δέν μπορεί νά "έπαναφέρη" τήν ίδεολογική έντύ
πωση25 (ίδεολογική έντύπωση "πού παράγεται", άκόμα κι' 
άν τό εργο μπορεί, φυσικά, νά άντανακλά ώρισμένα 
στοιχεία ήδη ιδεολογικά)* ή έντύπωση πραγματικότη
τας είναι ή ίδια μιά ίδεολογική έντύπωση. ΈΕ'άλλου, 
άκόμα καί οι ΰποστηρικτές της κατέληξαν νά παραδεχ
τούν δτι ή έντύπωση τής πραγματικότητας δέν είναι 
τόσο, μέσα στό έργο, αύτό πού παράγει τό πραγματι
κό26, άλλά μάλλον αύτό πού παράγει τό άληθοφανές2': 
όντας ιδεολογική άντανάκλαση τής πραγματικότητας,τό 
έργο μπορεί νά προσπαθήση νά φανεί σάν μή-ίδεολογι- 
κό, τό έργο μπορεί νά προσπαθήση νά φανεί ίδεαλιστι- 
κά, σάν ή ίδια ή πραγματικότητα (δταν δέν πρόκειται 
γιά μιάν άλλη πραγματικότητα).
4.6. * Η καλλιτεχνική άντανάκλαση δέν πρέπει νά συγ- 
χέεται μέ τήν έπιστημονική άντανάκλαση. “Η τέχνη δέν 
μπορεί ούτε νά δώση μιά γνώση γιά τά ό.ντ ικε ίμενα πού 
δέ θά μπορούσε νά δώσει ή έπιστήμη (έπειδή δέν υπάρ
χει υπόλοιπο πού νά ξεφεύγει άπό τήν έπιστήμη), οΰτε 
νά δώσει μιά γνώση άλλου τύπου ό,πό τήν έπιστημονική 
γνώση. *Η τέχνη δέ μπορεί, χάρη σέ μιάν προεπιστη- 
μονική διαίσθηση, νά προπορευτεί άπό τήν έπιστήμη: 
ή τέχνη δέν δίνει ούτε αισθητή γνοκτη 28 (πού προέρχε
ται ή ίδια άπό τήν έπιστημονική γνώση)” οϋτεμιά γνώ- 
ση πού νά μεσολαβεί άνάμεσα στήν αισθητή καί στήν 
νοητική γνώση, τήν διαισθητική γνώση (έπειδή δέν 
υπάρχει μεσολαβητικό στάδιο άνάμεσα στήν αισθητή καί 
στή νοητική γνώση).
4.7. Τέλος, ή καλλιτεχνική άντανάκλαση δέν πρέπεινά 
συγχέεται μέ τήν πολιτική άντανάκλαση. *Η τέχνη-στήν 
υπηρεσία τοΰ προλεταριάτου όπως καί στήν υπηρεσία 
τής άστικής τάξης-δέν είναι ή πολιτική, ή τέχνη έχει 
τό ιδιαίτερο έπίπεδο της.



5 .
5.1. Άπό τή σκοπιά τοΰ διαλεκτικού ύλισμοϋ, όντας 
τό πνεύμα καθορισμένο άπό τήν ΰλη καί ή ίδεολογία 
δεύτερη σέ σχέση μέ την ύλική πρακτική, ή τέχνη εί
ναι καλύτερη άπό τήν πραγματικότητα, ή τέχνη είναι 
λιγώτερο πλούσια άπό τήν πραγματικότητα. ‘Η τέχνη, 
όπως ή έπιστήμη καί ή πολιτική, είναι περισσότερο συμ- 
πυκνο)μένη άπό τήν (κοινωνική) πραγματικότητα.
5.2. Βέβαια, ή τέχνη, δπως ή έπιστήμη, είναι ένας 
άπό τούς τόπους τοϋ πολίτικου άγώνα, τής πάλης τών 
τάξεων. Ή  τέχνη δέν ξεφεύγει φυσικά άπό τήνπάλη τώυ 
τάξεων, άπό τήν έπίδράση τής πολιτικής άντανάκλασης. 
Πάντως, ή τέχνη δέν ίσοϋται μέ τήν άγκιτάτσια ή μέ 
τήν προπαγάνδα.
5.3. Βέβαια, ή άγκιτάτσια καί ή προπαγάνδα είναι α
παραίτητες ενέργειες γιά τό συμφέρον τοϋ προλεταρι
άτου" ή άγκιτάτσια προσπαθεί νά επιβάλλει μιά μονα
δική ιιείζονα ιδέα έκεϊ όπου ή προπαγάνδα προσπαθεί νά. 
τήν μεταβιβάσει περισσότερες φορές. *Η άγκιτάτσια 
καί ή προπαγάνδα μπορούν νά είναι στήν υπηρεσία τής 
άστικής τάξης (πού, στό άστικό σύστημα, διευθύνει 
ενα μεγάλον άριθμό μέσων προπαγάνδας) όπως καί στήν 
ύπηρεσία τοϋ προλεταριάτου καί μποροΰν νά χρησιμο
ποιήσουν ώρισμένες τεχνικές άνάμεσα στίς όποιες καί 
τήν τέχνη. Πάντως, ή τέχνη δέν είναι άγκιτάτσια ή 
προπαγάνδα (ή τεχνική δέ μπορεί νά άποτελέση τήν ι
διαιτερότητα τής τέχνης30, ή τεχνική διαωοροποιεϊται 
σύμφωνα μέ τίς διάφορες καλλιτεχνικές πρακτικές).
5.4. Ή  τέχνη, έπί πλέον, πρέπει νά μπορεί νά ποο- 
καλεΐ τό θαυμσ.σμό καί τόν ενθουσιασμό σ ' έκε ίνους πού 
άπευθύνεται. ‘Η τέχνη οφείλει νά προκαλεΐ τόν ένθου- 
σιασμό είτε γιά τά άστικά, είτε γιά τά προλεταριακά 
στοιχεία. *Η τέχνη, άντανακλώντας τήν πραγματικότη
τα, άντανακλα τίς εσωτερικές άντιθέσεις τής πραγμα
τικότητας, ή τέχνη άντανακλα ταυτόχρονα άστικά καί 
προλεταριακά στοιχεία: ή τέχνη είναι άστική όταν έ- 
ξυπηρετεϊ τά άστικά στοιχεία δυσφημίζει τά προλετα
ριακά στοιχεία, φέρνει τά άστικά στοιχεία σέ θέσηύ- 
περοχής πάνω στά προλεταριακά στοιχεία, όπως καί τήν 
έξύμνηση σέ θέση ύπεροχής πάνω στή δυσφήμιση' ή τέχ
νη είναι προλεταριακή όταν εξυμνεί τά προλεταριακά 
στοιχεία, δυσφημίζει τά άστικά στοιχεία, φέρνει τά 
προλεταριακά στοιχεία σέ θέση ύπεροχής πάνω στάάά- 
τικά στοιχεία, όπως καί τήν έξύμνηση σέ θέση ύπερο
χής πάνω στή δυσφήμιση, τό θετικό σέ θέση ύπεροχής 
πάνω στό αρνητικό. Επειδή ή τέχνη διασχίζεται άπό 
τήν πάλη τών τάξεων, τά άστικά καί τά προλεταριακά 
στοιχεία μποροϋν νά συνυπάρχουν μέσα στό ίδιο έργο,



καί είτε τά άστικά στοιχεία υπερισχύουν πάνω στά προ
λεταριακά, είτε τά προλεταριακά πάνω στά άστικά.
5.5. 'Επίσης ή τέχνη οφείλει, γι'αύτό τό λόγο,νά εί
ναι πιό άνυψωμένη, πιό τυπική άπό τήν πραγματικότη
τα πού άντανακλά, ή τέχνη οφείλει νά δίνει μιά ω
ραία μορωή σέ περιεχόμενα είτε άστικά, είτε προλε
ταριακά. *Η μορφή, στήν τέχνη,έχει μίαν ίδιαίτερη σπου- 
δαιότητα, άν καί τά περιεχόμενα έρχονται πρώτα σέ 
σχέση μέ τίς μορφές. Πάντοτε, ή πάλη τών τάξεων μέ
σα στήν τέχνη, δέν διεξάγεται μόνο στό έπίπεδο τών 
περιεχομένων, άλλά διεξάγεται έξ'ίσου σ'ένα έπίπεδο 
καλύτερο καί κάτω άπό μιάν ίδιαίτερη μορφή, στό έπί
πεδο τών μορφών. Μόνον ή άστική τάξη μπορεί ν'άρνη- 
θεϊ τή διχοτομία μορφή περιεχόμενο. “Οπως ή άστική 
τάξη μπορεί νά κάνει νά έξυπηρετήσουν άστικά, άντι- 
δραστικά συμφέροντα στοιχεία πού, στήν τέχνη, είναι 
προοδευτικά (μέ μόνη τήν "διατήρησή" τους), τό ίδιο 
ώρισμένες καλλιτεχνικές μορφές πού έχουν, μέχρι σή
μερα έξυπηρετήση άστικά περιεχόμενα μπορούν, μέσα 
στά συμφέροντα τοϋ προλεταριάτου, νά ’έξυπηρετήσουν 
νέα περιεχόμενα, προλεταριακά, όχι όμως χωρίς μιά 
κάποια ρύθμιση, ένώ άντίθετα άλλες μορφές δέν μπο
ρούν νά άναλάβουν περιεχόμενα μή-άστικά.
5.6. 'Επίσης προέρχεται άπό λανθασμένες θέσεις (καί 
συνεπώς ανίκανες νά μετασχηματίσουν πραγματικά τήν 
τέχνη) τό νά υποστηρίζουμε ότι ή τέχνη πρέπει άπό 
μιά προλεταριακή σκοπιά, νά άπορριφθεΐ, ότι ή τέχνη 
είναι, έκ φύσεως, άστική, ότι ή τέχνη είναι νεκρή 
κι'ότι πρέπει, γιά τό συμφέρον τοϋ προλεταριάτου,νά 
"ξεπεράσουμε"τήν τέχνη (γιά νά περάσουμε π.χ. σέ μιά 
"χρήσιμη" τέχνη, λές καί ή τέχνη δέν είναι ήδη, έκ 
φύσεως, χρήσιμη, χρήσιμη είτε στό προλεταριάτο,είτε 
στήν άστική τάξη). *Η καλλιτεχνική πρακτική δέ μπο
ρεί μόνη της νά μετασχηματίσει τήν πραγματικότητα. 
‘Υποστηρίζοντας ότι ή τέχνη (ή μιά παράγωγη πρακτι
κή, πού δέν θά ήταν πιά "ξεκομμένη άπό τήν καθημε
ρινή πρακτική", άλλά πώς μιά παράγωγη πρακτική θά 
μπορούσε νά είναι άλλο άπό μιά άντανάκλαση;) μπορεί 
νά μετασχηματίσει μόνη της τήν πραγματικότητα,είναι 
τό νά κάνουμε, πλασματιχά, τήν οικονομία ενός άλη- 
θινοϋ μετασχηματισμού (επαναστατικού μετασχηματι
σμού) , είναι στήν πραγματικότητα νά προσπαθόϋμε νά 
κάνουμε τό προλεταριάτο ν'άποδεχτεϊ τήν εκμετάλλευσή 
του άπό τήν άστική τάξη, άντί νά προσπαθούμε νά τήν 
άνατρέψουμε.
5.7. Δέν πρόκειται βέβαια, άπό μιά προλεταριακή σκο
πιά νά διατηρήσουμε τήν τέχνη έτσι όπως είναι,νά έ- 
πιδοκιμάσουμε μιάν άστική τέχνη31 (πού, τις περισσό
τερες ωορές προσπαθεί νά κρύψει τήν ταυτότητά της)·



'Αντίθετα πρέπει, οπλισμένοι μέ τόν ιιαρξισμό,νά με
τασχηματίσουμε τήν τέχνη, νά έργαστοϋμε γιά μιάν ε
παναστατική τέχνη, νά εφαρμόσουμε μιάν έπαναστατική 
καλλιτεχνική πρακτική παράλληλα μέ τίς πρακτικές της 
άγκιτάτσιας καί τής προπαγάνδας (μέ τίς όποιες δέν 
πρέπει νά συγχέουμε τήν τέχνη ούτε νά τίς νομίζουμε 
"ξεπεράσματα τής τέχνης"). Πάντως δέν υπάρχει έπα
ναστατική τέχνη δίχως επαναστατική πρακτική. Γιά νά 
μπορέσουν, ιαέσα στήν τέχνη, τά προλεταριακά στοιχεία 
νά ύπερισχύσουν πάνω στά άστικά στοιχεία, είναι άν- 
αγκαΐο ή τέχνη νά άντανακλά μιάν έπαναστατική πρα
κτική .
6 .
6.1. Ή  τέχνη είναι σίγουρα μιά πρακτική παραγωγής. 
Ή  τέχνη, δπως άλλωστε κάθε ιδεολογική πρακτική,δέν 
είναι άυλη, πρέπει νά παραχθεϊ. ‘Η τέχνη άκόμα πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλη ιδεολογική πρακτική καθώς καί 
ή μορφή, μέσα στήν τέχνη, εχει μιάν εντελώς ιδιαί
τερη σπουδαιότητα. Πάντως, τά περιεχόμενα, στήν τέχ
νη, προηγούνται πάντοτε τών μορφών. Τό κύριο, στήν 
τέχνη δπως κσ.ί σέ κάθε ιδεολογική πρακτική, είναι τό 
δτι κάθε ιδεολογική πρακτική άντανακλά τήν πρακτι
κή τής ύλικής παραγωγής. Τό γεγονός δτι ή τέχνη,ότι 
κάθε ιδεολογική πρακτική είναι ή ίδια, σ'έναν ώρι- 
σμένο βαθμό, μιά πρακτική παραγωγής είναι δευτερεύ- 
σας σημασίας. Μόνον ό ρεβιζιοννισμός μπορεί νά βε
βαιώνει γιά τό άντίθετο, νά υποστηρίζει δτι ή "ιδε
ολογία" ύλοποιεΐται άπό τίς "συμπεριφορές" μέ τίς 
όποιες φτάνει στήν πρακτική32, ένώ είναι άντίθετα οΐ 
ιδεολογίες πού άντανακλοϋν τίς λεγάμενες συμπεριφο
ρές.
6.2. Παίρνοντας σάν έπιχείρημα τό δτι καλλιτεχνικό 
προτσές είναι ένα προτσές παραγωγής (τό όποιο πάν
τως δέ μπορεί νά περιοριστεί) ή τό δτι, σέ ώρισμένες 
μόνο περιπτώσεις, τό καλλιτεχνικό προτσές θά ήταν έ
να προτσές παραγωγής (δταν αναγγέλλεται ένα χιμαι
ρικό ρήγμα/τέχνη ιδεολογία, ένώ κάθε ΰλικότητα τής 
ιδεολογίας γίνεται αντικείμενο άρνησης), τόσο ό ρε- 
βιζιοννισμός δσο καί ό άριστερισμός κατάφεραν, ό πρώ
τος νά δικαιολογήσει ολόκληρο ή μέρος τής "καλλιτε
χνικής παραγωγής" (τό υποτιθέμενο μή-ίδεολογικό μέ
ρος, εκείνο πού άπορροφα τή σχέση του μέ τήν ιδεο
λογία), κι'ό δεύτερος ν'άπορρίψει τήν τέχνη (ή νά 
προσποιηθεΐ δτι τήν ένσωματώνει στήν βιομηχανική πα
ραγωγή) : ή τέχνη δέν είναι ένα εμπόρευμα; Άλλά οι 
τρόποι καλλιτεχνικής παραγωγής είναι πολλοί (ιδιαι
τέρα στίς πλαστικές τέχνες), μερικοί έχουν παραμεί- 
νει άρχαϊκοί (μικροαστική έμπορική μικρο-παραγωγή), 
καθυστερημένοι σέ σχέση μέ τίς νόρμες τής ιμπεριαλιστικής



εποχής: ή "αμφισβήτηση" σ'αύτό τό έπίπεδο (πού έκ- 
δηλώνεται περισσότερο στίς πλαστικές τέχνες) δέν έ
κανε άλλο παρά νά έξυπηρετήσει τά συμφέροντα τήςάσ
τικής τάξης, ή όποία προσπαθεί ή ίδια νά εξαφανίσει 
τούς παλιούς τρόπους πλαστικής παραγωγής πρός όφε
λος καινούργιων, περισσότερο προσαρμοσμένων στίςάν- 
άγκες της (π.χ. ή παραγωγή "πολλαπλών").
6.3. Διάφορες άκόμα ίδεαλιστικές άπόπειρες έχουν γί
νει μέ στόχο νά καταστρέφουν τήν ύλικότητα τοϋ έρ
γου τέχνης33. 'Απόπειρες πού μένουν άναγκαστικά άπο- 
σπασματικές: στήν πραγματικότητα δέν καταστρέφονται 
παρά μερικά συνηθισμένα χαρακτητιστικά τοΰ έργου τέ
χνης (καί πρέπει νά σημειώσουμε ότι οϊ ενοχοποιημέ
νοι καλλιτέχνες κάνουν οί ίδιοι τά πάντα γιά νά 
συγκαλύψουν τίς ελλείψεις πού παράγουν’ έτσι ή ωω- 
τογραφία κατασκεύασε τό ίχνος τοϋ οποίου ή ‘εφήμερη 
τέχνη παρήγαγε τήν άπουσία).
6.4. Αύτό στό όποιο ή τέχνη οφείλει τήν ύλικότητα 
της, εΕναι οί τεχνικές πού χρησιμοποιεί (τήν ύλικότητα, 
δχι τήν ιδιαιτερότητα της) καί τίς όποιες δέ μπορεί 
νά ύπερβεϊ (δπως ή σκέψη δέ μπορεί νά ύπερβει τή 
γλώσσα). Βέβαια οι τεχνικές δέν είναι ξένες μέ την' 
πάλη των τάξεων. 'Αλλά γιατί αύτή ή ύπερβολική κα
χυποψία σχετικά μέ τίς τεχνικές;34 Είναι επειδή οΐ 
τεχνικές εϋναι εκείνο πού επιτρέπει στήν τέχ.νη νά 
"παράγει" μιάν (ιδεολογική) άντανάκλαση τής πραγμα
τικότητας. Τεχνική σημαίνει ανθρώπινη εργασία (γιά 
τήν όποία θ'άσχοληθοϋμε αργότερα) καί μέσα παραγω
γής. Στήν τέχνη, ot τεχνικές είναι παρόμοιες μέ τά 
μέσα παραγωγής.
6.5. Οΐ τεχνικές, δπως κι'ή γλώσσα, δέν προέρχονται 
άπό τήν ύπερδομή. Οί τεχνικές δέν άντανακλοΰν οι ί
διες τήν πραγματικότητα, αλλά χρησιμεύουν στήν άντα
νάκλαση τής πραγματικότητας, καί είναι μόνο σ'αύτότό 
μέτρο (σ'ένα μικρότερο βαθμό) πού οί τεχνικές δια
σχίζονται άπό ταξικά συμφέροντα (έπειδή δέν υπάρχει τε
χνική παρά μόνο έν χρήσει-ή διδασκαλία μιας τεχνι
κής άποτελεϊ ή ίδια ένα ώρισμένο ειδός χρησιμοποίη
σης- δπως δέν υπάρχει γλώσσα παρά μόνον ή όμιλουμέ- 
νη, αύτό πού τίς σχετίζει μέ ταξικά συμφέροντα).
6.6. Ή  τέχνη δέ μπορεί επομένως νά εΓναι ή ίδια μιά 
γλώσσα: ή τέχνη δέν κάνει άλλο παρά νά χρησιμοποιεί 
μιά γλώσσα, ή, τό λιγώτερο, ώρισμένες "τεχνικές" (τό 
ίδιο κι'δταν πρόκειται γιά μιά δράση των τεχνών πά
νω στίς τεχνικές, τής λογοτεχνίας-καί των άλλων τρό
πων χρήσης μιας γλώσσας- πάνω στή γλώσσα: ή λογοτε
χνία υπήρξε ιστορικά, ένας άπό τούς παράγοντες εξέ
λιξης τής γλώσσας). Δέ μπορεί νά υπάρξει τέχνη-γλώσ- 
σα, έφ'δσον ή τέχνη προέρχεται άπό τήν ύπερδομή, ή



γλώσσα, όμως όχι. Άπ' όπου, έξ ίσου, δέ μπορεί νά 
ύπάρξη αισθητική, οϋτε ποιητική, πού νά ξεκινά άπό 
κάποιαν γενίκευση της γλωσσολογίας, δέ μπορεί νά ύ
πάρ i η "γλωσσολογία τοϋ λόγου"35 (άκόμα, τό χαρακτη
ριστικό τής ποίησης δέν είναι νά θραύει τούς νόμους 
τής γλώσσας36 μιά τέτοια θραύση δέν παρουσιάζει κα- 
νέναν κοινωνικά ή πολιτικά άνατρεπτικό χαρακτήρα, 
έψ'όσον ή ίδια ή γλώσσα δέν είναι μιά ύπερδομή).
7.
7.1. Τό σημειολογίκό ρεύμα συμιιετέχει στήν πραγμα^- 
τικότητα σέ εναν ολόκληρο σύγχρονο τομέα τής κυρία
ρχης άστικής ιδεολογίας πού κατασκευάζει μιάν αύτό- 
νομη, λογική καί έπομένως ίδεαλιστική περιγραφή τοΟ 
"λόγου’’ χωρίς νά τόν τοποθετήσει ιδεολογικά, χζορίς 
νά έπισημάνει τούς (έσωδομικούς) οικονομικούς καθο^ 
ρισμούς, καί άρκεϊται μέ τήν έννοια τοϋ συστήματος, 
τής δομής, ή όποία δέν είναι παρά μιά έλάχιστα τρο
ποποιημένη έκδοχή τής μορφής, τοϋ gestalt (τής οποί'' 
ας τό άποτέλεσμα δέν είναι λιγώτερο αισθητό στήν 
θητική) ’ καί οι δυό έννοιες παραπέμπουν σέ ύποτιθέ^- 
μενες πνευματικές δομές, σέ μιάν σκέψη πού αύτοαπο- 
καλεϊται προ-δομημένη ή προ-σχηματισμένη.
7.2. Αύτό πού καί οι δυό έννοιες τής μορωής καί τής 
δομής έχουν σκοπό νά έρμηνεύσουν μέσα στήν άδυναμία 
τους νά τό μετασχηματίσουν (όμοια καί ή κυβερνητική 
πού βάζει στή θέση ενός μοντέλου τής αιτιότητας 
δανεισμένου άπό τήν δυναμική τοϋ σώματος ένα μοντέ
λο δανεισμένο άπό τήν θερμοδυναμική), είναι τό πα
λιό πρόβλημα τής σχέσης πού ένώνει τά μέρη σ'ένα ό
λο, πρόβλημα πού μόνο ό μαρξισμός37μπόρεσε νά λύσει 
άποτελεσματικά, σύμφωνα μέ τά συμφέροντα τοϋ προλε
ταριάτου πού άπαιτοϋν τό μετασχηματισμό αύτής τής 
σχέσης, δείχνοντας τούς άντίστοιχους ρόλους, μέσα 
στήν "κοινωνική δομή", τής έσοοδομής καί τών διάφο^- 
pcjv ύπερδομών, ιδιαίτερα τής πολιτικής ύπερδομής, 
καί άναπτύσσοντας τή θεωρία τής άντίφασης,πάνω στίς 
βάσεις τοϋ διαλεκτικού ύλισμοϋ. Ένώ ή "μορωή" εί
ναι, κατά κάποιον τρόπο, τό σύνολο τών τμημάτων της, 
αύξημένο άπό κάποιο πράγμα πού δημιουργήθηκε άπό τή 
συγχώνευση τών μερών σ'ένα όλο, ή "δομή" είναι μιά 
άπό τίς διάφορες πιθανές συναρμογές τών διάφορων τμη
μάτων, άνάμεσα σέ άλλες πού έπιχειροϋν νά κατασκευ
άσουν τή δομική άνάλυση: ή "δομολογική σκέψη" (τής 
όποιας τό μοντέλο είναι δανεισμένο άπό τίς πρωτόγο
νες, ά-ταξικές κοινωνίες38) άρκεϊται στό νά δημιουρ
γεί καινούργιες συναρμογές στοιχείων πού εϋναι πάν
τοτε παρόμοια, χωρίς ή φύση αύτών τών στοιχείων νά 
μετασχηματισθεΐ στήν πορεία τοϋ έγχειρήματος.Ή  δο
μή είναι μιά δομή έπικοινωνίας: κάνει νά έπικοινω-



νουν μεταξύ τους τά στοιχεία πού τήν άποτελοϋν μιά 
φορά γιά πάντα τόσο καλά ώστε, όριστικά,έλάχιστα εν
διαφέρει τό άντικείμενο τής επικοινωνίας, τό αντι
κείμενο τής συναλλαγής.

7.3. ‘Η ίδια ή γλωσσολογία συντίθεται, μέ ίδεαλι- 
στικό τρόπο, άπομακρύνοντας κάθε άνα<οορά (στόν "ε
ξωτερικό κόσμο", στήν "κοινωνική δομή") σάν μή-*γλωσ- 
σολογική. 'Επίσης ό μοναδικός κλάδος τής γλωσσολο
γίας πού έφτασε άναμφίβολα σέ ώρισμένα άποτελέσματα 
είναι ή φωνολογία,- ή οποία εφαρμόζεται σέ στοιχεία 
στερημένα άπό έννοια άλλά πού συντελούν ώστε ή γλώσ
σα (καί επομένως ή σκέψη) νά μήν είναι άυλη. Γιά τά 
υπόλοιπα, ή γλωσσολογία έχει συσσωρεύσει τίς άπό- 
πειρες μέ σκοπό νά εφαρμόσει τήν άνάλυση τών σημαι
νόντων στοιχείων τής γλώσσας πάνω σ'έκείνη τών μή- 
σημαινόντων στοιχείων34. Ή  τάφρος πού δημιούργησε 
ή γλωσσολογία άνάμεσα στό σημαίνον καί τό σημαι- 
νόμενο τείνει στήν πραγματικότητα νά άπωθήσει τό ση- 
μαινόμενο (καί, μαζί μ'αύτό, τό παραπέμπον) του έ- 
πιστημονικοϋ πεδίου. "Αν τά σημαίνοντα είναι πού α
ποτελούν τήν ύλικότητα τής γλώσσας, δέν μπορούμε πάν
τως, άπό μιά μαρξιστική σκοπιά, νά μήν προχωράμε πέ- 
ρσ. άπό μιάν άνάλυση τοΰ έπιπέδου τών σημαινόντων μέ 
νά συλλαβίζουμε τό ρεφραίν γιά τή δουλειά πάνω στά 
σημαίνοντα μασκαρεύουμε τό μαρξισμό.

7.4. Ή  θέση τής γλάασας-δημιουργοΰ4,γρήγορα δδήγησε ή ίδια 
στήν ύπερ-ίδεαλιστική θέση τής γλώσσας — άντανάκλσ,σης 
τής σκέψης42. Ή  θεωρία τής γενετικής γραμματικής εί
ναι μιά ίδεαλιστική θεωρία, πού δέν περικλείει καμ- 
μιά πειραματική πορεία κανενός είδους. *Κ γλώσσαδέν 
έχει καμμιά δημιουργική δύναμη, άλλά είναι μόνο ένα 
όργανο πού επιτρέπει στούς άνθρώπους, στίς διάωορες 
κοινωνικές τάξεις, ν'άντανακλοΰν τήν πραγματικότητα.

7.5. 'Αναφορικά μέ τήν τέχνη, τό ζήτημα τής έννοι
ας, έπειδή δέν τέθηκε σέ σχέση μέ τή μαρξιστική θε
ωρία τής άντανάκλασης, πήρε τίς πιό άνόητες απαντή
σεις (άν καί αύτές έξυπηρετοϋν πάντοτε τά Εδια τα
ξικά συμφέροντα). Ε[τε τό έργο τέχνης θεωρείται στε
ρημένο άπό κάθε έννοια (παραλλαγή: τό έργο τέχνης 
σημασιοδοτεΐται μόνο του), εϋτε θεωρείται πολυσημι- 
κό43, σ'άντίθεση μέ τή μονοσημία τής "έπιστημονικής 
γλώσσας", καί αύτή ή πολυσημία τοϋ έργου καλείταινά 
δικαιολογήσει μιά ποικιλία άπό κριτικές μεθόδους44 
(πού έξυπηρετοϋν όλες τά Εδια ταξικά συμιρέροντα) .



8.1. Άκόμα, ή τέχνη δέν είναι περισσότερο "λόγος" 
άπ'ότι "γλώσσα". *Η καλλιτεχνική άντανάκλαση δέν είναι περισσότερο παραμορφωμένη άπό ενα όπ.οιοδήποτε 
"υποκείμενο" άπ'ότι ή τέχνη δέν είναι άντανάκλαση αύτοϋ τοϋ υποκειμένου, άπ'ότι ή τέχνη δέν προέρχεται 
άπό τό φανταστικό. Δέν υπάρχει σύνδεσμος πού νά εν
ώνει τό υποκείμενο μέ τό έργο.
3.2. Ή  ψυχολογία δέ μπορεί νά άναζητήσει παρά "έ- 
λατήρια"της "καλλιτεχνικής δημιουργίας". 'Ελατήρια 
πού θέλουν νά άποκρύψουν τήν ίδεολογική έξάρτηση τοϋ 
έργου καί δέν είναι ποτέ τίποτε άλλο άπό δικαιολο
γίες, δικαιολογίες ιδεολογικές (άστικές) πού θέλουν 
τά κείμενα τών "θεωοητικών" τής τέχνης καί τής λο
γοτεχνίας στπν ύπηρεσία τής άστικής τάξης. Ό  έργά- 
της πού πουλά τήν έργατική του δύναμη στήν άστική 
τάξη, αύτός, δέν έχει ελατήρια, ένώ τό επάγγελμα τοϋ 
δημιουργού, όπως έκεϊνο τοϋ παπά ή τοϋ παιδαγωγού, 
γίνεται τό άντικείμενο ένός έλατηρίου, μιάς κλίσης. 
‘Ο μικροαστός διανοούμενος, τοϋ οποίου ή εργασία δι
αφέρει άπό εκείνη τοϋ εργάτη ώς πρός τό ότι αύτός 
παράγει μοναχά μιάν άντανάκλαση (ό χαρακτήρας τής 
άντανάκλασης ύπερισχύει μέ κάθε τρόπο πάνω στόν υ
λικό χαρακτήρα, μέσα στό "προϊόν" τής δουλειάς τοϋ 
διανοούμενου), βρίσκεται ταυτόχρονα υποταγμένος καί 
μέ έλατήρια.
8.3. Οΐ άντιφάσεις μέσα στίς ιδέες (καί μέσα στό έρ
γο) τών μικροαστών διανοουμένων άποτελοϋν έναν κα
θρέφτη τών πραγματικών άντιφάσεων. Είτε, όντας δε
δομένη ή «ύση τής άντιφάσης, ή άστική τάξη έξασκεΐ 
τήν δικτατορία της πάνω στόν δισ.νοούμενο, είτε τό 
προλεταριάτο, δέν ύπάρχει ένας μεσαίος όρος ώστε νά 
λυθεί ή άντίφαση χε ̂ .ρονακτική εργασία διανοητ ική έρρ- 
γασία, ώστε οί δημιουργικές ικανότητες τών μαζών (πού 
θά δημιουργούν μορφές, πάντοτε υποταγμένες στά πε
ριεχόμενα) νά μπορέσουν νά άναπτυχθοϋν πλήρως (τό 
νά έκθειάζουμε έναν μεσαίο όρο έχει σά συνέπεια νά 
μένουμε υποταγμένοι στά ψεύτικα άστικά έλατήρια τής 
"δημιουργ ίας").
8.4. Ή  καλλιτεχνική έργασία δέ μπορεί!, επίσης νά πα- 
ρομοιωθεϊ μέ τήν "έργασία τοϋ ονείρου", τό έργο δέ 
μπορεί νά παρομοιωθεϊ μέ τό "περιεχόμενο τοϋ ονεί
ρου". Δέ μπορεί ν'άναζητηθεϋ-παρά μόνο μέ ίδεαλι- 
στικό τρόπο-καμμιά υποσυνείδητη σκέψη ύπολανθάνουσα 
μέσα στόν "καλλιτεχνικό λόγο", άλλά μόνον ή ιδεολο
γία πού μεταμφιέζεται καί ή πραγματικότητα πού άν- 
τανακλάται. *Η υποκειμενικότητα, μέσα στόν "καλλι
τεχνικό λόγο", δέν' μπορεί επίσης ν'άναζητηθεΐ οϋτε



στό έπίπεδο τών σημαινόντων, άπό τήν έκλογή τών ση
μαινόντων, ούτε στό έπίπεδο τών σημαινομένων, καί ό 
καλλιτεχνικός λόγος, όπως καί ό έπιστημονικός καί 
γενικά κάθε ιδεολογικός λόγος, δέν είναι διαρθρωμέ
νος. "Οσο γιά τό υποτιθέμενο τής έκφρασης, εκεί υ
πάρχει ένα υποκείμενο χωρίς υποκειμενικότητα (ή πού 
δέν άναφέρεται σέ καμμιά υποκειμενικότητα): ό χαρα
κτήρας ή ό ήρωας δέν κάνει άλλο άπό τό ν' άναπαρι- 
στάνει, σύμφωνα μ'ώρισμένα ταξικά συμφέροντα, μιάν 
ώρισμένη κοινωνική τάξη.
8.5. Τά ελατήρια τής "καλλιτεχνικής σύλληψης" δέν 

είναι περισσότερο βάσιμα άπ'τά έλατήρια της "καλλιτεχ
νικής δημιουργίας". Οί κατασκευασμένες άπαντήσεις τών 
ύποστηρικτών τής πειραματικής αίσθητικής στίς ερω
τήσεις πού τούς άπευθύνονται δέν κάνουν άλλο άπό τό 
νά "δικαιολογούν" ιδεολογικά τίς καλλιτεχνικές ε
κλογές, δχι νά τίς "αιτιολογούν". Οί όποιες έκλογές 
δέν εφαρμόζονται παρά στά εργα πού ή άστική τάξη 
προορίζει γιά τήν κοινωνική τάξη στήν όηοία άνήκει 
ό συγγραφέας τής άπάντησης.
8.6. Είναι λάθος τό νά ύποστηρίζουμε ότι μόνο άστι
κή τάξη μπορεί νά κάνει τέχνη, καλλιτεχνική κουλτού
ρα' είναι σά νά περιοριζόμαστε στίς καλλιτεχνικές 
πρακτικές πού προορίζονται γιά τήν άστική τάξη. Ή  
άστική τάξη, εκτιμώντας τήν δ-ική της (κυριαρχία) κουλ
τούρα, αποδίδει ιδιαίτερες μορφές καλλιτεχνικής κουλ
τούρας στίς διάφορες κοινωνικές τάξεις (πού προέρ
χονται άπό τήν ιδιαίτερη "πόζα πού παίρνει ή κυρίαρ
χη άστική ιδεολογία όταν επιχειρεί ν'άπευθυνθεΐ σ' 
αύτές τίς κοινωνικές τάξεις) ή μάλλον στίς ψεύτικες 
ενότητες πού δημιουργεί γιά ν'άποκρύψει τήν πραγμα
τική διαίρεση σέ τάξεις, άπ'όπου ή κουλτούρα ή προ
ορισμένη γιά τήν νεολαία, ή εθνική κουλτούρα, ή δυ
τική κουλτούρα καί... ή άπλώς κουλτούρα, ή όποία ε
νώνεται μέ τό μύθο τής είρηνικής συνύπαρξης καί γί-- 
νεται αιτία νά δημιουργηθοϋν κάθε είδους διεθνείς 
οργανώσεις καί εκδηλώσεις.
Τό νά βοηθήσουμε τήν εργατική τάξη νά "φτάσει" τήν 
άπλώς κουλτούρα ή τήν άστική κουλτούρα, είναι καθα
ρή αύταπάτη. Αύτό δέν σημαίνει, γιά £ναν μικροαστό 
διανοούμενο, ότι θά ταχτεί μέ τίς θέσεις τοϋ προλε
ταριάτου, άλλά ότι θά π,ροσποιηθεΐ δτι κατέχει τήν 
κουλτούρα καί θά προσπαθήσει νά τήν έπιβάλλει στήν 
εργατική τάξη. Τό προλεταριάτο οφείλει μόνο ν* άφο- 
μοιώσει (καί νά μετασχηματίσει), μέσα στήν κουλτού
ρα (ιδίως τήν καλλιτεχνική) τά στοιχεία πού είναι 
κατάλληλα γιά νά έξυπηρετήσουν τά συμφέροντα του, 
έτσι ώστε νά σχηματίσει στήν δική του (προλεταριακή) 
κουλτούρα, πού δέν θά τοϋ έχει πιά παραχωρηθεϋ άπό



τήν άστική τάξη άλλά μεταφέρει τά στοιχεία πού τό 
προλεταριάτο έχει σφυρηλατήσει κατά τή διάρκεια τών 
άγώνων του ενάντια στήν άστική τάξη.
8.7. Τό πρόβλημα δέν είναι τόσο τό ποιός δημιουργεί 
τήν τέχνη ή σέ ποιόν άπευθύνεται ή τέχνη, δσο: σέτί 
χρησιμεύει ή τέχνη: Ή  τέχνη, ό καλλιτέχνης πρέπει 
νά μπορούν νά έξυπηρετοϋν τό προλεταριάτρ. Οΐ εργά
τες τής τέχνης, γιά νά άντανακλάσουν σωστά τήν πραγ
ματικότητα σύμφωνα μέ τίς θέσεις τοϋ προτελαριάτου, 
πρέπει νά προσπαθήσουν νά συνδεθοϋν μέ τούς έργάτες 
τοϋ χεριοϋ, έτσι ώστε τά περιεχόμενα, μέσα στήν τέ
χνη, ν 'άντανακλοϋν τού άγώνες τοϋ προτελαριάτου καί 
οί μορφές νά τρέφονται άπό τίς λαϊκές μορφές.
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Westdeutsche Kurzfilmtage
" W e g  z u m  N a c h b a rn ··

2 5. - 30 A P R I L 1 9 7 B O B f R H A U S E N

December 197*? Aiva<·/ 
Jβί/y H.t-jsa*·

Sira

the 22nd International Short Film Foetival Oberhaueen 1V7<j will be held 
from April 25th to April M)th ua an international event with eompoti tive 
character.
Please allow ue to invite you to take part in our leatival and to outer 
filmo. Enclosed pleane find our entry forma and the regulatione of the 
loo tival.
All films muet reach Oberhaueen at April 1st latest. Of eouroe you may 
enter uornu filma more if you are intereated. You may aak your frienda too 
to enter filine or to contact u b  concerning partioipation.

Sehr geehrte Damon und Herren,

die 22. Internationalen Weatdeutachen Kurzfilmtage finden vom 2‘j. bia 
}0. April 1976 ale ein Featival mit Wattbewerbecharakter otatt.
Wir erlauben une, Sie zur lieteiligung einzuladen mit der glaiohzeitig«m 
Bitte, Filma anzumelden. In der Anlage finden Sie unacre Teilnahmebedingun- 
gen und zwei Anmeldeformulare. Selbatveratbndlieh konnen tile welter» Kiln· 
axunelden Oder Freunde und Bekannte bitten, Filma anzubieten oder aich an 
une wegen einer Beteiligung zu wenden.
Bitte beachten Sie Jadooh, dafl alle Filme ap^taatana tun 1. April 1^76 in 
Oberhaueen aein utiaaan.

Mit freundliohen GrtlCen

4? OI.ofHaui.en t a i l lU i i i ia * ·  14 lo la .  O it tN M  b it ium  :H) 4 19/β a!> I b IW «  t« lt>  U M IW ·  la ia fo r i t t r t  I · /» ?« M
letegtemme Kiimttg* Oberft*u**n



R U S S E L  CAMP BELL

Μ  Όκτώ σημειώσεις γιά τό ’Αντεργκράουντ

/(Γιά t i c  σημειώσεις αύτές αφορμή στάθηκε μιά σειρά ταινιών άντερΛ 
ΜΒβ I γκράουντ πού προβλήθηκαν στό MADISON ART CENTER τό 1972' 

^δημοσιεύτηκαν γιά πρώτη φορά στό D A ILY  CARDINAL.) /
1. ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

'Ακριβώς έπειδή είναι στή φύση τής πρωτοπορείας ν' ανοίγει καινούργιους 
δρόμους, νά γκρεμίζει τά ταμπού, τά έργα της (θεωρητικά, τουλάχιστον) γρή
γορα παλιώνουν. Είναι χτισμένα μέ ύλικά πού φθείρονται εύκολα καί σύντομα 
ξεπερνιοϋνται άπό πιό παραδοσιακούς καλλιτέχνες πού έρχονται νά χτίσουν 
πάνω στά καινούργια θεμέλια. "Ετσι, τά κλασικά πρωτοποριακά έργα κινδυ
νεύουν, σέ λίγο χρόνο, νά έχ,ουν μονάχα ιστορικό ένδιαφέρον.

Αύτό νομίζω συνέβη μέ τήν πανηγυρική προβολή τών ταινιών τοϋ STAN 
BRAKHAGE D ES IST FILM  καί τό FLAMMING CREATURES τού JA C K  SMITH. 
Τό πρώιμο έργο τοϋ BRAKHAGE, πού τό γύρισε στό Ντένβερ τοΰ Κολοράντο 
όταν ήταν ε.κοσι χρονών, άπόχτησε τή φήμη του σάν άποκάλυψη τοϋ χώρου 
τών μπήτνικς καί είναι σίγουρα πολύ διαφορετικό άπό τά ψιλοδουλεμένα φροϋ
δικά ψυχοδράματα πού άπασχολοϋσαν έκείνη τήν έποχή (1954) τό μεγαλύτερο 
κομμάτι τής άμερικάνικης πρωτοπορείας. Άλλά, όταν βλέπει κανείς σήμερα 
τήν ταινία, τού φαίνεται σά μιά σύντομη, άκατέργαστη καταγραφή μιας συνη
θισμένης μικρής ομάδας τηνέϊτζερς. Τό FLAMMING CREATURES διατηρεί σί
γουρα μιά οπτική συναρπαστικότητα πού οφείλεται κυρίως στίς αισθητικές συν
θέσεις τών εικόνων του, άλλά στερημένο πλέον άπό τή δυνατότητά του νά 
σοκάρει (τά άντρικά γεννητικά όργανα στήν όθόνη έχουν γίνει σήμερα συνη- 
θισμένο-^αμα, χάρη στίς πολυάριθμες μικρές ταινίες πού προκάλεσε αύτό τό 
φίλμ), δέν φαίνεται νά δικαιολογεί τούς ύπερβολικούς επαίνους πολλών κρι
τικών, μαζί καί τής SUSAN SONTAG.

Μιά άπό τις άδυναμίες τού άντεργκράουντ είναι ότι έζακολουθεϊ νά θεω
ρεί τόν έαυτό του πρωτοπορεία. Πολλοί άνεξάρτητοι φιλμουργοί διστάζουν 
συνεπώς νά καταπιαστούν μέ θέματα ή στύλ πού τά θεωρούν χρονικά ξεπε
ρασμένα άπό φόβο πώς θά φανούν άνεπαρχώς «επαναστατικοί». Γιατί όμως 
τά άντεργκράουντ νά μήν είναι μιά παράδοση; Τά πρώτα μπουσουλήματα τοϋ 
μωροϋ δέν άποτελοϋν περπάτημα — ας τό όφήσουμε λοιπόν νά μπουσουλάει.
Ας χρησιμοποιήσουμε τίς διάφορες φόρμες κατά κόρον, ας καταπιαστούμε μέ 

τά ίδια θέματα πάλι καί πάλι! Αύτό τό συμπέρασμα βγαίνει άπό τήν πρόσ
φατη επανεμφάνιση μερικών στυλιστικών χαρακτηριστικών τοϋ άντεργκράουντ 
όπως πολλαπλές έκθέαεις — διπλοτυπίες καί άπευθείας ζωγράφισμα πάνω 
στό φίλμ.



2' ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟΣ
«Οί νέοι φιλμουργο! ξέρουν πολύ καλά τή θέση τους 
ώς έπαναστατών έστέτ».

GREGORY BATTCOCK
Ή λατρεία τής καινοτομίας γιά χάρη τής καινοτομίας έχει ένταθεϊ στήν 

τωρινή «στουκτουραλιστική» φάση τοϋ άντεργκράουντ κινηματογράφου. Ό  
πρόδρομος τής στρουκτουραλιστικής σχολής ήταν ό ROBERT BREER. πού τό 
1954 γύρισε μιά ταινία δέκα δευτερολέπτων στήν όποια κάθε καρέ ήταν δια
φορετικό. Σάν άπάντηση θάλεγες ό ANDY WARHOL γύρισε ταινίες μέ μιά μο
ναδική λήψη καί μέ ακίνητη κάμερα, άπό τίς όποιες άζίζει ιδιαίτερα ν' άνα- 
φερθοΰν τό EM PIRE καί τό SLEEP , όπου τό κάθε κάδρο είναι ούσιαστικά ταυ
τόσημο μέ τό άλλο, καί οί όποιες έχουν τρέχοντα χρόνο δεκατεσσάρων ω
ρών. Κατόπιν ό M ICHAEL SNOW γύρισε τό WAVELENGTH, πού άποτελούν- 
ταν άπλώς άπό μιά καί μοναδική λήψη. Τό ARNULF RAINER τοΰ PETER KU- 
BELKA  καί τό FL IC KER  τοϋ TONY CONRAD, έγιναν όλοκληρωτικά άπό 
μοϋρες καί άσπρες άμόρσες. .

Αύτοϊ οί πειραματισμοί δέν Εεπηδοϋν, δπως συχνά συμβαίνει στίς καλές 
τέχνες (στό έργο άς πούμε τοϋ ANTONIONI ή τοϋ GODARD) άπό τήν ιδιορ
ρυθμία τοϋ περιεχομένου πού άρνιέται νά υποταχθεί στις παραδοσιακές φόρ
μες. Ή μοναδική εικόνα στήν ταινία τοϋ G EO RG ES LANDOW ΤΑ ΙΝ ΙΑ  ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΔΟΝΤΩΤΕΣ ΤΡΥΠΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΣΦΡΑΓΙ
ΔΑΣ, ΒΡΩΜ ΙΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ, κλπ. είναι ένα άκίνητο πλάνο ένός δοκιμαστικού 
πίνακα (TEST ) τής KODAK. Αυτοί οί κινηματογραφιστές δέν είναι πρωτοπό
ροι πού άναίητοϋν καινούργιες φόρμες γιά τόν έαυτό τους καί γιά τούς έρχό* 
μένους. Στήν πραγματικότητα είναι τό άντίθετο: μιά πού τό G IM M ICK χρησι
μοποιήθηκε μιά φορά, είναι άδικαιολόγητο νά χρησιμοποιηθεί πάλι. Μετά τό 
WAVELENGTH, ό Σνόου έκανε μιά ταινία πού άποτελούνταν συνολικά άπό 
ένα πανοραμικό πλάνο.

Αύτές οί φορμαλιστικές ταινίες προορίζονται νά προκαλέσουν αισθητικό 
σόκ όπως ένα μεγάλο μέρος άπό τήν POP ART. Δέν χρειάζεται ώστόσο ιδιαί
τερη φαντασία γιά νά συλλάβει κανείς άντίστοιχους πειραματισμούς καί στό 
M IN IM AL CINEMA. Έτσι θά πρότεινα α) μιά ταινία πού ν' άποτελεϊται άπο- 
κλειστικά άπό ένα κάθετο τράβελλινγκ (πρός τά κάτω)' β) μιά ταινία όπου 
ή κάμερα θά ήταν προσηλωμένη πάνω σ' έναν μεγάλο άνεμιστήρα μέ μέτωπο 
πρός τό ταβάνι' καί γ) μιά ταινία πού νά προβάλλεται πρός τά έμπρός καί 
πρός τά πίσω.

Θαπρεπε νά γυρίσω αύτές τίς ταινίες;
Στήν πραγματικότητα είναι άδικο νά τοποθετούμε τόν WARHOL στήν ϊδια 

κατηγορία, δεδομένου ότι τό EM PIRE καί τό S L E E P  έχουν σημαντικό περιε
χόμενο καί ή τεχνική τοϋ πραγματικού χρόνου χρησιμοποιήθηκε μέ πολύ άπο- 
τελεσματικό τρόπο σέ κατοπινότερα φίλμς, τόσο άπό τόν ίδιο (HARLOT), όσο 
καί άπό άλλους (π.χ. άπό τή SH IR LEY  CLARKE στό PORTRAIT OF JA SO N ), 
ΝομίΖω όμως άρκετά δηλωτικό τό γεγονός ότι ή πιό στέρεη καί ικανοποιητική 
δουλειά πού βγήκε άπό τό έργαστήρι τού WARHOL είναι ταινίες σάν τό 
FLESH, τό TPASH, κλπ. τοΰ PAUL M O RR ISSEY  πού έγκατέλειψαν αύτό τό 
πρωτοπαρειακό στύλ καί υιοθέτησαν περισσότερα συμβατικές φόρμες, πού πε
ριέχουν πλοκή, χαρακτήρες καί κάτινγκ.



3. Α ΙΣΘ ΗΤΙΚΟ Σ Ρ ΙΖΟ ΣΠ Α ΣΤ ΙΣΜ Ο Σ ΚΑΙ Π Ο ΛΙΤ ΙΚΟ Σ
Ρ ΙΖΟ ΣΠ Α ΣΤ ΙΣΜ Ο Σ
Ή  εύκολη εξίσωση τοΰ πολιτικού καί καλλιτεχνικού ριζοσπαστισμού πού 

επιχειρούν συνήθως, άπορρέει στήν προκεΐμενη περίπτωση άπό ένον εύκολο 
καί άπατηλό συλλογισμό: τό άντεργκράουντ άπορρίπτει τό Χόλλυγουντ, τά 
Χόλλυγουντ εϊναι τό Σύστημα, συνεπώς τό άντεργκράουντ άπορρίπτει τό Σύ
στημα.

"Aq δούμε όμως τά γεγονότα. Τό Χόλλυγουντ εϊναι μόνο ένα μέρος 
τοϋ Συστήματος. Μέ πολιτικούς όρους, τό άντεργκράουντ δέν είναι παρά μιά 
άβλαβής έκδήλωση τής έπαναστατικής δραστηριότητας πού μπαίνει σέ μικροα
στικά κανάλια. 'Ακούστε τόν γκουρού τοϋ άντεργκράουντ, τόν JO N A S ΜΕ- 
KAS, τό 1966. Έπαινε! «όλους εκείνους τούς πρωτοπόρους καλλιτέχνες πού 
πασχίζουν νά φέρουν κάποια ομορφιά σ’ έναν κόσμο γεμάτο λύπη καί τρόμο... 
Συνηθίζαμε νά κάνουμε παρελάσεις μέ πλακάτ, διαμαρτυρόμενοι γιά τό άλφα 
καί τό βήτα. Σήμερα άντιλαμβανόμαστε ότι γιά νά καλυτερέψουμε τόν κόσμο, 
πρέπει πρώτα νά καλυτερέψουμε τόν έαυτό μας, ότι μόνο μέ τήν ομορφιά 
τοϋ έαυτοϋ μας μπορούμε νά όμορφήνουμε τούς άλλους».

Άπό τά μέσα τοϋ '60 τά διάφορα ιδρύματα άρχισαν νά έπιδοκιμάζουν 
μέ εύχαρίστηση αύτή τή φιλοσοφία καί μάλιστα μέ τό άζημίωτο (όταν είδα τό 
Ίδρυμα Φόρντ νά έπιχορηγεϊ τό BELA T IV IT Y  τοϋ EM SHW ILLER, στήν άρχή 
πίστεψα άφελώς πώς πρόκειται γιά κάποιο νεο-ντανταϊστικό άστεϊο). Ό  AN
GER, ό BRAKHAGE, ό VAN DER ΒΕΕΚ  καί ό HARRY SM ITH είναι μερικοί 
άπό τούς ύποτιθέμενα άνατρεπτικούς καλλιτέχνες τοϋ άντεργκράουντ πού 
ευνοήθηκαν μ' αύτό τόν τρόπο. Ό  EM SH W ILLER  έκανε ταινίες γιά τήν U S IA  
καί ό JOHN WHITNEY έπινοεϊ γραφίστικες ταινίες μέ κομπιούτερ γιά τήν IBM. 
Σήμερα, άκόμα καί ή 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση βλέπει μέ συμπάθεια τό άν- 
τεργκράουντ. Τό Εθνικό Γραφείο 'Επιχορηγήσεων γιά τίς Καλές Τέχνες έδωσε 
πρόσφατα 9.800 δολλάρια στούς Συνεργαζόμενους Φιλμουργούς τής Νέας 
Ύόρκης γιά νά έκδόσουν τόν κατάλογο τών έργων τους, καί τά καλλιτεχνικά 
κέντρα γιά τίς ταινίες άντεργκράουντ σ' όλη τή χώρα, χρηματοδοτούνται άπό 
κυβερνητικά κονδύλια.

Είναι όλοφάνερο δτι οί ταινίες άντεργκράουντ δέν άποτελοϋν άπειλή γιά 
τό όμοσπονδιακό κατεστημένο. Οί περισσότερες άπ’ αύτές άποφεύγουν νά 
θίξουν καθαρά τά πολιτικά θέματα. Οί λίγες πού τό έπιχειροϋν είναι συνήθως 
ή πολύ γενικές (οί διάφορες σάτυρες καί οί άντιπυρηνικές ταινίες τοϋ VAN 
DER ΒΕΕΚ ) ή στενά προσωπικές (τό άντυιολεμικό ΤΡΑΓΟΥΔΙ 23 τοϋ 
BRAKHAGE) ή συμβατικά φιλελεύθερες (τό REPORT γιά τή δολοφονία τοϋ 
Πρρέδρου Κέννεντυ, τοϋ CONNER).

Οί ριζοσπαστικές κινηματογραφικές όμάδες άναπτύσσονται έξω άπό τά 
πλαίσια τοϋ άντεργκράουντ, μέ τά 'Επίκαιρα, τίς ‘Αμερικάνικες Ταινίες Ντο
κουμέντων καί τις διάφορες κινηματογραφικές γυναικείες όργανώσεις. "Αν 
ύπάρχει ένα πράγμα πού νά λέγεται έπαναστατική τέχνη, οί ταινίες άντερ- 
κράουντ, παρά τις προθέσεις τους, δέν άποτελοϋν ύπόδειγμά της.



4. Ο ΣΕΞ ΙΣΜ Ο Σ
Μιλώντας γιά τίς γυναίκες καί τό όντεργκράουντ, θά ήθελα νά παραθέ

σω ένα άπόσπασμα έπιστολής πού δημοσιεύτηκε στό περιοδικό WOMEN & 
FILM  No. 2:

...ώς ένας άπό τούς «άνεΕάρτητους» φιλμουργούς, βρίσκο
μαι στή σχιΖοφρενική κατάσταση, νά θέλω καί νά εύχομαι 
νά ένθαρρυνθοϋν αύτού τοϋ ε.δους οί ταινίες καί ταυτό
χρονα νά νοιώθω φρίκη άπό τά διαρκώς αύΕανόμενα κρού* 
αματα σεΕομανίας καί παιδισμού πού έμφανίΖονται σ' αύτή 
τήν περιοχή τής κινηματογραφικής παραγωγής... Υιοθετών
τας τήν άναμφίβολα αυτάρεσκη βεβαίωση δτι... ό «πρωτο- 
πορειακός» αύτός τρόπος φιλμογραφής δέν θάπρεπε νά 
συνίοΓαται σέ άπλές αισθητικές άσκήσεις καί παιχνίδια, άλ
λά νά έχει ένά άληθινά κοινωνικοπολιτικό καί πολιτιστικό 
νόημα, νοιώθω διαρκή απογοήτευση, τόσο άπό τούς φιλ- 
μουργούς, όσο καί άπό τήν έλλειψη σοβαρής κριτικής άντι- 
μετώπισης τοϋ θέματος άπό μέρους τών διαφόρων περιοδι
κών πού άσχολοϋνται μέ τόν κινηματογράφο...

JO N  JO ST
(Μιά παρένθεση πάνω στό θέμα: τό WINDOW WATER BABY  MOVING καί 
τό THIGH LINE LYRE TRIANGULAR τοϋ BRAKHAGE, άν καί όχι άκριβώς 
σεξιστικά, είναι ταινίες πού άναφέρονται στόν τοκετό άλλά κάνουν αύτή τήν 
εμπειρία κάτι έντελώς οπτικό καί έΕωτερικό: τυπικό χαρακτηριστικό τών ται
νιών αντεργκράουντ, πού ρίχνουν τά βάρος τους στήν οπτική αίσθηση, παρά 
στήν συγκίνηση).
5. ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΙ Ν Α ΡΚ ΙΣΣΟ Σ

Μιά πιό άπελευθερωμένη, ή τουλάχιστον προκλητική, άποψη γιά τό σέΕ 
προβάλλουν οί όμοφυλόφιλοι καλλιτέχνες τοϋ όντεργκράουντ, κατευθείαν άπό- 
γονοι τοϋ "Οσκαρ Ούάϊλντ καί οφειλέτες τοϋ Ζάν Κοκτώ. Ή  κάθε ταινία τους 
χαιρετίζει πανηγυρικά τήν άρχή τής ήδονής, προβάλλοντας την είτε μέ τόν 
προκλητικό τρόπο τοϋ KENNETH ANGER στό FIREW ORKS, είτε μέ τόν έκ- 
λεπτυσμένο τοϋ Γκρέγκορυ Μαρκόπουλου στό H IM SELF  AS H ER SELF  Oi 
μυθικοί ήρωες αύτών τών έργων είναι ό Όρφέας καί ό Νάρκισσος, θεοί - άν- 
τάρτες πού, σύμφωνα μέ τόν ΜαρκοϋΖε, *δέν έγιναν πολιτιστικοί ήρωες τοϋ 
Δυτικού κόσμου, γιατί ή εικόνα τους είναι ή εικόνα τής χαράς καί τής πλή
ρωσης, ή φωνή πού δέν διατάζει άλλά τραγουδάει, ή χειρονομία τής προσφο
ράς καί τής άνταπόδοσης, ή συνθήκη πού οδηγεί στήν ειρήνη καί βάζει τέρμα 
στήν κατάχτηση». «Οί όρφικο — ναρκισσιστικοί ήρωες», συνεχίζει ό Μαρκοϋζε, 
“στέλνονται στόν Κάτω Κόσμο ή καταδικάζονται σέ θάνατο», καί τά λόγια 
αύτά άποτελοϋν τήν καλύτερη είσαγωγή γιά τό πασίγτωστο φιλμ τοΰ ANGER 
SCO RPIO  R IS IN G , 6που προβάλλεται ή φετιχιστική καί φαταλιστική λατρεία 
τοϋ κόσμου τών νεκρών μοτοσυκλεττιστών, μέ τά πέτσινα μπουφάν, πού φο
ρούν τή σβάστικα κα) άντιμετωπίζουν χαρούμενα καί άδιάφορα τό θάνατο.



6. ΤΑΠΕΙΝΩΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΣΗ
Κάθε φορώ πού μπαίνω σ’ έναν έμπορικό κινηματογράφο ύποβιβά- 
Ζω t i c  ιδέες μου, έλαττώνω τίς άπαιτήσεις μου, υποτιμώ τή νοη
μοσύνη μου, άναστατώνω τήν εύαισθησία μου, κατεβαίνω στό επί
πεδο τοϋ λαοϋ. Κάτω ό λαός! Ζήτω οϊ άγγελοι!

JO N A S MEKAS 1970 
Από πολλούς άνεΕάρτητους φιλμουργούς λείπει ή ταπεινοφρο

σύνη πού χαρακτηρίζει τούς μεγάλους καλλιτέχνες. Ή  προσωπι
κότητά τους κυριαρχεί πιό έντονα άπό τήν τέχνη τους πάνω στό 
κοινό. Πολλοί όπ' αύτούς έΕακολουθοϋν νά καταφέρονται έναν- 
τίον τοϋ Χόλλυγουντ.

ANDREW SA R R IS  1966
Ή  χαρακτηριστική έπαρση πολλών δευτέρας σειράς καλλιτεχνών τοϋ άν- 

τεργκράουντ, έκφράΖεται μέ θαυμαστή σαφήνεια στίς ταινίες τους. Αύτό ήταν 
τό βασικό έλάττωμα τής ταινίας τοϋ JO N A S MEKAS GUNS OF THE TREES 
(σύμφωνα μέ τούς κριτικούς, γιατί έγώ δέν είδα τήν ταινία).

«Ή ομορφιά τοϋ δημιουργικού μας έργου, τής τέχνης μας, είναι άνά- 
λογη μέ τήν ομορφιά πού φέρνουμε μέσα μας, μέ τήν ομορφιά τών ψυχών 
μας». "Αν ή ρήση τοΰ MEKAS είναι σωστή, ά φιλόδοξος φιλμουργός δέν έχει 
παρά νά παραδοθεϊ στό γιόγκα καί στήν αύτοσυγκέντρωση. Γιατί νά παιδεύε
ται μέ τήν τέχνη; Μιά ώραία ψυχή θά δημιουργήσει ώραία κινηματογραφικά 
έργα μέ μυστικιστική παρθενογένεση. Τά λόγια τοϋ M EKAS χρονολογούνται 
άπό τήν έποχή πού ό χιππισμός βρισκόταν στό φόρτε του, άλλά τό νόημά 
τους έπιβιώνει μέσα στό έπιπόλαιο καί σχηματικό άπόφθεγμα τοϋ σημερινού 
θιασώτη τοϋ άντεργκράουντ: όλες οί ’Ανεξάρτητες ταινίες εΓναι καλές, όλες 
οί έμπορικές ταινίες είναι κακές.

7. ΤΟ ΓΛΩ ΣΣΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΟ (LANGUAGE) ΤΟΥ ΑΝΤΕΡΓΚΡΑΟΥΝΤ ΦΙΛΜ
Είναι τό άντεργκράουντ φίλμ ένα «νέο. γλωσσικό όργανο»; Δέ νομίΖω. 

Πρόκειται άπλώς γιά ένα νόθο είδος πού άναμιγνύει οπτικά στοιχεία άπό τή 
Ζωγραφική καί τή φωτογραφία μέ δραματικά άπό τό θέατρο καί τό μυθιστό
ρημα. Ό  άντεργκράουντ κινηματογράφος, άντίθετα άπό τόν έμπορικό, δίνει 
μεγάλη έμφαση στό όπτικό παρά στό δραματικό στοιχείο.

«Θεωρώ τήν “Οραση τοϋ άγιου καί τοϋ καλλιτέχνη σάν μιά αύΕανόμενη 
ικανότητα θέασης» — BRAKHAGE. Στίς ταινίες άντεργκράουντ ή άφήγηση 
είναι άνύπαρκτη ή υποτυπώδης, τραβηγμένη ή τυχαία. Τό νόημα βγαίνει μέσα 
άπό τόν συμφυρμό τών εικόνων πού ή χρονική τους άνάπτυΕη δέν έχει Ιδιαί
τερη σημασία: μπορεί νά ύπάρχουν έπαναλαμβανόμενες λούπες, διπλοτυπίες, 
πολλαπλές εικόνες, προβαλλόμενες πλάι-πλάι, κράματα άπό συγκεκριμένες 
καί άφηρημένες παραστάσεις.

Ένα  δοσμένο σύνολρ εικόνων παίρνει νόημα άπό τή συνάφειά του, άπό 
τήν όμοιογένεια τών άνόμοιων στοιχείων του. Ή  Σκύλλα καί ή Χάρυβδη τής 
ταινίας άντεργκράουντ είναι ή ύπερβολική όμοιότητα (έπανάληψη) καί ή υ
περβολική διαφορότητα (τό τυχαίο). ‘ Ενα παράδειγμα αύτοϋ τοΰ τελευταίου 
άποτελεϊ ή tc h v Io  τοϋ BRU C E B A IL L IE  M ASS FOR THE DACOTA SIOUX,



όπου προσπαθεί νά συγκολλήσει πολύ άνόμοια μεταξύ to u c  στοιχεία: έργο- 
στάσια, νυχτερινούς δρόμους, δπου ύπάρχουν θέατρα, τόν ΆϊΖενχάουερ νά 
μιλάει στήν τηλεόραση, έναν μοτοσυκλετιστή, κύματα νά σπάνε πάνω σέ μιά 
βραχώδη άκτή, πορτραϊτα Ινδιάνων, κλπ. κλπ. Υπάρχει ύπερεκτεθιμένο φίλμ 
καί άρνητικό φίλμ. Τό έγχείρημα άποτυχαίνει: ή ταινία παραπαίει, καί δέν έχει 
καμιά συνοχή. Ή κατοπινή ταινία τοϋ B A IL L IE  CASTRO STREET, μιά πολύ 
σφιχτοδεμένη καί θεματικά περιορισμένη μελέτη ένός σιδηροδρομικού δικτύου 
καί τής κίνησής του, άποφεύγει θριαμβευτικά αύτό τόν κίνδυνο.

8' ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤ ΙΚΟ Ι
"Εχετε άνάγκη απ' αύτό τό βιβλίο άν νομίΖετέ πώς μπορείτε νά 
μιλήσετε ποτέ γιά τόν άνεργκράουντ κινηματογράφο χρησιμοποι
ώντας λέΕεις.

'Αναφορά τοϋ M ICHAEL J .  PAGG IE στό Κ ι ν η μ α τ ο 
γ ρ α φ ι κ ό  Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  τοϋ JO N A S MEKAS. 
(THE VELVET  LIGHT TRAP # 6)

...άν αύτοϊ πού καταπιάνονται μ' αύτά τά πράγματα δέν άντιμετω- 
πισθοϋν (καί συνεπώς ύποχρεωθοϋν νά άντιμετωπϊσουν και τόν 
έαυτό τους) μέ κάποιο κριτικό πνεύμα, σχετικά μέ τήν ύφή τών 
ταινιών τους, καθώς καί τοϋ τρόπου μέ τόν όποιο χειρίζονται τά 
σεξουαλικά τους πρότυπα, κΓ αν αύτό δέν γίνει τώρα πού είναι 
σχετικά νωρίς, τότε θά δούμε σύντομα αύτά τά πληχτικά στερεό
τυπα τοϋ σέΕ νά έπαναλαμβάνοννται όφόρητα. Ή  ώρα τής κριτι
κής πρέπει νά σημάνει.

JO N  JO S T  (WOMEN & F ILM ) 
"Αν τό γλωσσικό δργανο πού θά μάς έπιτρέψει νά δώσουμε τήν απάντησή 

μας στόν άντεργκράουντ κινηματογράφο δέν ύπάρχει, είναι καιρός νά τήν 
άνακαλύψουμε. Διαφορετικά θά κλειστούμε ό καθένας στίς ύποκειμενικές του 
άντιδράσεις, άνίκανοι νά μεταδώσουμε ό ένας στόν άλλο τήν εύχαρίστηση, τή 
σύγχυση ή τή δϋσαρέσκειά μας. Καί δέν μπορούμε ν' άρχίααυμε μέ θεωρητι: 
κές άναλύσεις, συγκρίσεις ή έκτιμήσεις' γιά τήν ώρα, μονάχα ν' άρχίσουμε 
νά σ κ ε φ τ ό μ α σ τ ε  γι' αύτές τίς ταινίες μπορούμε.

Πιστεύω πώς κατά ένα μεγάλο μέρος οί λέΕεις πού χρειαζόμαστε ύπάρ
χουν (σέ αντίθεση, άς πούμε, μ’ έκεϊνες πού άπαιτοϋν οί ψυχεδελικές έμπει- 
ρίες). Θά πρέπει λοιπόν νά χρησιμοποιηθούν, όπως προτείνει ό JO ST , γιά τή 
διερεύνηση τής φύσης τής τέχνης τοϋ άντεργκράουντ καί τή διαπίστωση άν 
αύτές οί ταινίες μπορούν ν' όποτελέσουν ή όχι πρότυπα γιά έναν άνεΕάρτητο 
κινηματογράφο.







R A N C O  M U N IT IC

Η ΣΧΟΛΗ TOY ΖΑΓΚΡΕΜΠ

Ένώ οί Γάλλοι, "Αγγλοι, 'Αμερικανοί κ.ά.κριτι
κοί άπό τήν Γιουγκοσλαύϊκη κινηματογραφία γνωρίζουν 
μόλις τά όνόματα δύο ή τριών σκηνοθετών ταινιών με
γάλου μήκους καί μερικών ντοκυμενταριστών ή "Σχολή 
κινουμένου σχεδίου τοϋ Ζάγκρεμπ11- άποτελεϊται άπό σκη
νοθέτες γνωστούς σ'δλο τόν κόσμο. Οι πρώτες πειρα
ματικές προσπάθειες σ'αύτόν τόν τομέα έγιναν στό 
Ζάγκρεμπ τό 1922 κιόλας άπό τόν Sergije Tagatz' τό 
1929 πραγματοποιήθηκε τό Μαρτέν στόν ήλιο , μήκους 
300 μέτρων. Αύτή ή τέχνη συνέχισε νά έξελίσσεται μέ
χρι τίς άρχές τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.
Σ Η Μ Ε Ι Α  ΔΙΑΔΟΧΗΣ

Άπό τό 1950 ιδρύθηκε ή πρώτη μονάδα παραγωγής 
ειδικευμένη στό κινούμενο σχέδιο: Duga Film πού δέν 
έζησε δυστυχώς παρά ένα χρόνο. Οί πέντε της δημιουρ
γίες τών δέκα λεπτών δέν διέφεραν άπό τό μοντέλο τοΰ 
Disney’ άλλό. συναντούμε όνόματα όπως τοΰ Dusan Vu- 
kotic, Borivoj Dovnikovic, Vladimir Kristi, Nikola 
Kostelac, Aleksandar Marks, Vladimir Jutrisa καί άλ
λων άκόμα.

Τό 1954 οί Marks καί Kostelac έκαναν τήν Κοκκι- 
νοσκουφίτσα τό πρώτο γιουγκοσλάϋικο έγχρωμο κινού
μενο σχέδιο, λιγώτερο κοντά στόν Disney καί περισ
σότερο στόν Stephen Bosustow. Τέλος τό 19 54 καί 1955 
ol Vukotic καί Kostelac γύρισαν δεκατρείς διαφημιστι
κές ταινίες δπου χρησιμοποιούν γιά πρώτη φορά μία 
μοντέρνα γραφική. * Η έπιτυχία αύτών τών μικροΰ μή
κους διαφημιστικών συντελεί στήν δημιουργία τό 1956 
ένός ειδικευμένου στούντιο στό κινούμενο σχέδιο μέσα 
στά πλαίσια τής Zagreb Film, δπου ό Vukotic άποτε- 
λειώνει αύτόν τόν ίδιο χρόνο τό Πανούργο Ρομπότ. Τό 
1957 έκτιμήθηκαν στό Βερολίνο καί στό Όμπερχάουζεν 
τά έργα τοϋ Vukotic (Καουμπόϋ Τζίμμυ) καί τοΰ Ko
stelac (‘Η Πρεμιέρα) καί τήν άνοιξη τοϋ 1958 στίς 
Κάννες δ Georges Sadoul καί Andre Martin βαφτίζουν 
αύτήν τήν δμάδα "Σχολή κινουμένων σχεδίων τοΰ Ζάγ
κρεμπ", όνομα πού τής έμεινε.
Τ Ρ Ε Ι Σ  ΓΕΝΙΆΣ

Μιά σειρά άπό έπιτυχίες δημιουργούν αύτό τό πρώ
το κεφάλαιο τοϋ Στούντιο τοΰ Ζάγκρεμπ καί άπότό 1958 
μέχρι τό 1962 οί Vukotic, Miraica,Kristi καί Kostelar



θά κάνουν τά καλύτερα έργα τους· ‘Ο Miraica θά πάρει 
τό πρώτο βραβείο στήν Βενετία τό 19 58 μέ τό Solitaire 
δ Vukotic τό Όσκαρ τό 1962 μέ τό * Υποκατάστατο 
πρόκειται γι'αύτό πολλοί όνομάζουν άκδμα "χρυσή έ- 
ποχή" της σχολής τοΰ Ζάγκρεμπ. Άλλά μεταξύ τών συν
εργατών τών προαναφερθέντων σκηνοθετών ωριμάζει καί 
δημιουργεΐται ή άκόλουθη γεννιά: Worijov Dovnikonic, 
Zlatko Grgic, Aleksandar Marks, Vladimir Jutrisa, 
Zlatko Bourek, P^vle Stalter, Boris Kolar,Ante Ja- 
ninovic, Nedeljko Dragic καί άλλοι, πού ένώ δέν εί
ναι άκόμη παρά σχεδιαστές, έμψυχωτές ή σεναρίστες 
τείνουν νά τούς προσεγγίσουν άπό τήν στιγμή πού γί
νονται άνεξάρτητοι δημιουργοί. Άπό τό 1963 έως τό
1965 γυρίζουν δλοι τήν πρώτη τους ταινία δπου καθέ
νας άναπτύσσει μιά δική του προσωπική άποψη. Μερικοί 
δέν θά γνωρίσουν παρά έπιτυχίες χωρίς αύριο: δπως δ 
καταπληκτικός σχεδιαστής Boris Kolar μέ τό Boanerang 
(1962) Vaou, Vaou (1964) καί Ό  Ανιχνευτής (1967) 
δπως έπίσης δ καλύτερος, σεναρίστας τής σχολής τοϋ 
Ζάγκρεμπ δ Ante Zaninovic πού δέν γυρίζει παρά Τόν 
Τοίχο (1965) καί Πώματα καί τρύπες (1967).

Οι Marks καί Jutrisa φτάνουν στήν κορυφή μέ τήν 
φανταστική τριλογία Μυΐγα (1966)Σίσυφος (1967)*ΗΆρ- 
άχνη (1969). Ό  Pavle Stalter καί Branko Ranitovic 
γίνονται γνωστοί μέ τήν Μάσκα τοΰ κόκκινου θανάτου 
(1969) . ‘0 Dragutin Vunac δέν θά ^αναγνωρίσει τήν 
επιτυχία τοϋ Μία άγελάδα στά σύνορα (1963)ή τοϋ Μετα
ξύ τών χειλιών καί τής κούπας (1968).

Οι πιό συνεχείς καριέρες είναι όπωσδήποτε αύτές 
τοϋ Zlatko Bourek (Χορευτικά τραγούδια 1966 *0 Πλοί
αρχος Arbanas Marko 1967, * Η Γάτα 1967, Scabies 1970, 
σειρά Maxi-Cat).‘0 Borijov Dovnikovic Περιέργεια
1966 Krek 1967,* Ερασιτέχνες τών λουλουδιών 1971,Τα- 
ξ'διώτης τής δεύτερης θέσης 1974) καί τέλος δ Nede
ljko Dragic, μέ τό Δαμαστής τών άγριων άλογων (1966), 
"Ισως (1967) , Οι μέρες περνοϋν (1968) Τούπ-ΐσύπ(1972) 
'Εφημερίδα (1974).

Ήδη μεταξύ τοϋ 1960 καί 1970 άρχισε νά έμφανί- 
ζεται ή τρίτη γενιά, αύτόν τόν καιρό ή τελευταία της 
Σχολής τοϋ Ζάγκρεμπ: δ Milan Blazekovic, Zlatko Pa- 
vlinic, Rudolf Borosek, Radivoj Gvozdanovic, Zlatko 
Toraicic, Davor Ribarovic, Vladimir Hrs μεταξύ άλλων 
ένώ μερικοί δημιουργοί τοϋ Βελιγραδ.ίου πετυχαίνουν 
ένδιαφέροντα άποτελέσματα δπως δ σκηνοθέτης Nikola 
Majdak καί δ σχεδιαστής Dusan Petricic στό *0 Κα ι - 
ρός τών Βρυκολάκων (1971) κα ί ‘Η 'Εγκυκλοπαίδεια των 
δήμιων (1974).



ΔΥΟ ΤΑ ΣΕ ΙΣ

*Η έξέλιξη τής σχολής τοΟ Ζάγκρεμπ Ακολουθεί στή 
συνέχεια δύο κύριες τάσεις1. Μία δμάδα συνεχίζοντας 
τίς τυπικεέ περίπλοκες συνθέσεις τών Miroica καί Κο- 
stelac κάνει τήν έμφύχωση μία τέχνη στά σύνορα τοϋ 
κινουμένου σχεδίου καί των πλαστικών τεχνών. ‘Η άλ
λη, κληρονόμος τοϋ συνθετικοϋ στύλ τοϋ Vukotic καί 
τών συνεχών άλλαγών τών μορφών τοΰ Kristi παράγει 
έργα πολύ πιό άπλά, πιό έλαφριά καί πιό ευχάριστα. 
'Ενώ οί πρώτοι έντοπίζουν τό σημείο τοΰ ένδιαφέρον- 
τος τους στήν πολυφωνική καί άργή έκφραση οί άλλοι 
άποβλέπουν νά προκαλέσουν στόν θεατή νεές γραφικο- 
συναισθητικές αίσθήσεις.

Στήν πρώτη όμάδα— Marks, Jutrisa, Bourek et Sta- 
Iter- βρίσκει κανείς ταινίες πού είναι συχνά παρα
βολές καί κατά δεύτερο λόγο έπεισόδια μπουρλέσκ πού 
έξελίσσονται μέ μία αυξανόμενη ταχύτητα. (Dragic, 
Dovnikovic, Grgic)."Ετσι οΐ όνειρικές παραισθήσεις 
καί τά σύμβολα χαρακτηρίζουν τήν Μυιγα, τό Κυνήγι ή 
τήν Μάσκα τοϋ κόκκινου θανάτου καί οι Επιταχυνόμενες 
μεταμορφώσεις τήν Maxi-cat. Περιέργεια ή'Εφημερίδα. 
Είναι φανερό δτι οΐ πρώτοι έμπνέονται άπό τήν ζωγρα~ 
φική (καί χρησιμοποιοΰν οι ίδιοι συχνά τό κολάζ) καί 
οι άλλοι άπό άποκώματα καί άπό τήν καρικατούρα.

Κάπου μεταξύ αύτών τών δύο άκρων τοποθετούνται 
οι δημιουογίες τοϋ Dusan Vukotic κατά τήν νέσ. του 
περίοδο δπου κάνει πειράματα στό μοντάζ καί χρησι
μοποιεί πραγματικά άντικείμενα καί σχέδια. :(Κηλίδα 
πάνω στήν συνείδηση 1967, Opera cordis 1968, Ars gra
tia artis 1970).

Αύτή ή κατάταξη δέν γίνεται γιά νά δηλώσει υπε
ροχή τής μιας όμ&δας σέ σχέση μέ τήν άλλη- άρορα ποί
κιλες εύαισθησίες, διαφορετικές άπόψεις πάνω στό κι
νούμενο σχέδιο πού συναντοΰν διαφορετικές άντιδρά- 
σεις άνάλογα μέ τό είδος τοΰ κοινοΰ καί τίς χώρες 
δπου προβάλλονται.

/ΣΧΟ ΛΗ / Η Ο Χ Ι;
'Αναρωτηθήκαμε συχνά άν μποροΰμε νά μιλάμε γιά 

"Σχολή τοΰ Ζάγκρεμπ" μέ τήν κλασσική έννοια τοΰ όρου 
"σχολή", μέ τήν έννοια ένός κοινοΰ παρονομαστή σ' ό
λους τούς δημιουργούς.

Είναι προφανές δτι κάνουν δλοι άντι-Ντίσνεϋ,δτι 
ένώνουν τούς κλασσικούς κανόνες τοϋ άψηγηματικοΰ κι- 
νουμένου σχεδίου' μήπως αύτό δέν άρκεϊ γιά νά καθο-



ριστεϊ μία "σχολή" γιατί αύτό άλλωστε χαρακτηρίζει 
όλους τούς μοντέρους έμφυχωτές.

Άλλά οΐ γάλλοι κριτικοί ήθελαν νά τονίσουν πε
ρισσότερο τό σημείο πού διαφοροποιεί τίς ταινίες τοϋ 
Ζάγκρεμπ άπό όλες τίς άλλες παρά νά δρίσουν μία δ- 
μοιότητα μεταξύ όλων αύτών τών ταινιών αύτοϋ τοϋ 
στούντιο.

“Ομοια καί σήμερα οί δημιουργοί μέ τήν πρώτη μα
τιά μοιάζουν νά έχουν τίς ίδιες άξίες, όμως οι δια
φορές είναι βαθειές καί χτυπητές. Έτσι δ Dragic καί 
ό Dovnikovic χρησιμοποιούν ένα δμοιο μοντέλο βάσης: 
ένα άσπρο φόντο δπου σχεδιάζονται δυναμικές καρικα
τούρες, έναν άφαιρετικό γραφισμό, χρώματα ύποτονι- 
σμένα καί μία κίνηση έμφατική. Άλλά όταν ό Dragic 
είναι σκηνογράφος στό Ερασιτέχνες τών λουλουδιων τσϋ 
Dovnikovic αύτό τό περιεχόμενο στά φόντα του φαίνε
ται σάν καθολικός νεωτερισμός.

Θά μάς ήταν λοιπόν πιό εύκολο νά σημειώνουμε τίς 
διαφορές παρά τίς όμοιότητες. Συχνά δμως οΐ ειδικοί 
τών διαφόοων χωρών μάς λένε ότι άναγνωρίζουν τίς ται
νίες τοΰ Ζάγκρεμπ χωρίς νά βλέπουν τούς τίτλους. Σέ 
τί συνίσταται αύτή ή συγγένεια; Ίσως νά είναι πιό 
δύσκολο σέ μένα πού άνήκω σ'αύτή τήν χώρα νά τήν κα- 
θσρίσω. Άλλά έστω θά προσπαθήσω νά τό κάνω.

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Τά κοινά στοιχεία κατά πλειονότητα τών ταινιών 

τοΰ Ζάγκρεμπ βρίσκονται στήν τυπολογία τους, στήνά- 
φηγηματική δομή καί στόν κύριο ήρωα. Αρχικά υπάρ
χει μία τάση γενική πρός τήν σύντομη καί συμπυκνω
μένη άφήγηση' άνέκδοτο πού μπορεί νάναι είτε συμβο
λικό είτε ονειρικό (Μυΐγα, Ή  Αράχνη, Ars gratia 
artis, Ανιχνευτής) είτε κωμικό (Διογένης,“Ισως,Πε
ριέργεια, *0 τοίχος, “Ενα μουσικό γουρούνι). Αύτές 
οΐ δύο τάσεις διαφαίνονται άπό τά πρώτα κεφάλαι τής 
Σχολής τοϋ Ζάγκρεμπ: Οΐ Mimica καί Kristi πραγματο
ποίησαν ταινίες μ'ένα περιεχόμενο συχνά μυστηριώδες, 
ένώ δ Vukotic τελειοποιούσε τή έξέλιξη τοϋ γκάγκ καί 
τήν εύκαμφία τοϋ δεσίματος. Μάλλον ξαναβρίσκουμε καί 
στά δύο ρεύματα τήν ίδια έπιμονή στήν τελική σύγ
κρουση, τήν στιγμή άκριβώς δπου μία άπρόσμενη άντι- 
στροφή φέρνει ένα συμβολικό καί έκπληκτικό συμπέρα
σμα. Πρόκειται τότε είτε γιά μία παραισθητική άντί- 
στηξη (Μυΐγα, Δαμαστής τών άγριων αλόγων, Ars gra
tia artis) είτε γιά δραματική καταστροφή (Πώματα καί 
Τρύπες συχνά τραγικής μεταφοράς (Οΐ μέρες περνούν, δ Τοίχος). 
Άλλά τό τέλος πού προτιμούν είναι σίγουρα ή Μίαοική έκπληξη



(Περιέργεια, Γλυστράει καί έρπει. ‘Ο Άνθρωπος ττού
έπρεπε νά τραγουδάει, *0 καιρόε των Βρυκολάκων,Krek 
κ.ά.). Είναι έδώ καί λίγο καιρό πού βλέπουμε ταινί
ες δπου τό τέλος δέν άποβλέπει στήν εντύπωση άλλά 
συνοψίζει αρμονικά τά πρόσφατα γεγονότα (* 0 Tag ιδι
ώτης τής δεύτερης θέσης, Εφημερίδα). Ά ς  σημειώσου- 
με δτι αύτή ή ρητή τάση στήν εντύπωση πού κάνει αυ
τή ή τελική άνατροπή κατέληξε τό 1968 σέ ένα νέο 
είδος τό "μίνι φίλμ" γκάγκ ένός λεπτοϋ πού ήταν αυ
τάρκες' τά πρώτα "μίνι φίλμ" πραγματοποιήθηκαν άπό 
τόν Dragic σάν συμπλήρωμα στό πρόγραμμα τοϋ Οι μέρες 
περνούν. "Ολοι οΐ δημιουργοί τοϋ Ζάγκρεμπ υιοθέτη
σαν στήν συνέχειο αύτή τήν μορφή παρουσίασης έτσι δ
πως καί άλλοι πολλών άλλων χωρών....

Αύτή ή τελική άνατροπή, φορτισμένη πάντοτε μέ 
μία τονισμένη σημασία, άγγίζει μερικές φορές τήν φι
λοφροσύνη (πρός τούς θεατές Σ.Τ.Μ) καί δέν είναι πάν
τοτε πολύ πετυχημένη. Στοίχησε στήν Σχολή τοΰ Ζάγ
κρεμπ τήν κατηγορία τοΰ μανιερισμοΰ.

Αύτές οΐ δύο τάσεις δσον άφορά τό άνέκδοτο, ή 
μία τής συμπύκνωσης τής σημασίας, ή άλλη τής δυνα
μικής καί χιουμοριστικής έξέλιξης, διαφέρουν φυσικά 
σ'δτι άφορα τήν επικοινωνία. Οί άντιπρόσωποι τής πρώ
της τάσης (Marks, Bourek, Stalter)θολώνουν συχνά με
τά άπό σκέψη τήν πρόθεση του£ καί μπορούμε νά δώ
σουμε πολλές ερμηνείες στό τέλος τής Μυ’ιγας ή τοϋ 
Πλοιάρχου Arbanas Marko.

Αντίθετα οι Dragic, Dovnikovic, Grgic et Zani- 
novic έπιμένουν μέ ζήλο στήν καθαρότητα καί στό κω
μικό τοϋ άνεκδότου. Άλλά καθώς άναδεικνύουν συγχρό
νως τήν σκέψη καί τό γέλιο, έχουν άκόμα μιά φιλοδο
ξία νά ικανοποιήσουν" άν μέσα στό "φιλοσοφικό" κι
νούμενο σχέδιο ή δράση εικονογραφεί μερικές φορές 
πολύ φιλολογικά τήν θέση, στούς "κοσμικούς" ό άστεϊ- 
σμός μένει καμμιά φορά κενός. *0 Ante Zaniriovic δη
λώνει: "*Η διήγηση δέν είναι τό γεγονός, είναι πρώ
τα άπ'δλα ή έκφραση μιάς καθορισμένης άρχής τής ζω
ής. Τό Άνέκδοτο πρέπει νάναι φανταιζίστικο, άπ' έ- 
κεϊ πηγάζει κι'ή όμορφιά του* άλλά πρέπει νάναι έ- 
πίσης άληθινό -έκεϊ έγκειται ή βιο)σιμότητά του...."

ΑΝΤΙ ΗΡΩΑΣ
Καθώς κάνουμε τήν έρευνα τής "άνατροπής" ξανα

βρίσκουμε ένα στοιχείο πού χαρακτηρίζει τούς δημι
ουργούς τοΰ Ζάγκρεμπ' είναι ή έμφάνιση στή μέση τοΰ 
κάδρου τοΰ μικροϋ μέσου άνθρώπου. Αύτός δ ά.ντι-ήρωας,



σύμβολο όχι παθητικό τής μπαναλιτέ τής ζωής θά πάρει 
διαφορετικά χαρακτηριστικά, άνάλογα μέ τόν δημιουργό. 
Ot Marks καί Jutrisa,n.x. θά τοΟ δώσουν τραγικές ά- 
ποχρώσεις: Μυΐγα, Σίσυφος καί ή ‘Αράχνη μάς δείχνουν 
μέσα άπό τήν έξέληξη τήν μοίρα αύτοϋ τοΟ φοβισμένου 
μικροβίου, καταδικασμένου, κατεστραμένου άπ'τήν άρ- 
χή. Οί Dragic, Dovnicovic, Zantnovic καί Blazekovic 
παρουσιάζουν μία συμπαθητική καί άφελή ύπαρξη στό 
Οΐ Μέρες περνοΟν, Διογένης, “Ισως, Περιέργε ια,Τσ,ξι
διώτης τής δεύτερης θέσης. Πώματα καί Τρύπες Λ 'β. 
“Ανθρωπος πού έπρεπε νά τραγουδάει* αύτή ή ύπαρξη 
μένει ή ίδια παρ'όλη τήν ποικιλία των άλλων πλαστι- 
κώ'> στοιχείων αύτών τών διαφορετικών δημιουργών.Καί 
elvai χάρις σ'αύτό τό πρόσωπο πού ή έπικοινωνία γί
νεται πιό άνετα.

Oi Bourek, Stalter καί Vunak είναι έξαιρέσειςοΐ 
καλύτερες τους ταινίες είναι προσαρμογές φιλολογι
κών έργων, είδήσεων, ποιημάτων ή φολκλορικών παρα
δόσεων* άπ'δπου κι'ένας άλλος τύπος ίντριγκας. *0 
Zlatko Grgic είναι μιά άλλη έξαίρεση" μέσα στίς δη
μιουργίες του ένός παραστατικού σουρεαλισμοϋ έμφα- 
νίζεται ένα σχηματοποιημένο ζωόμορφο πρόσωπο.

Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Η
Ή  κωμική ή τραγική μοίρα τοϋ άντι-ήρωα της Σχο

λής Ζάγκρεμπ είναι νά συγκρούεται πάντοτε μέ τό πε
ριβάλλον του: ΕΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ αύτή είναι ή βασι
κή άρχή όλων τών ιντριγκών τοΟ Ζάγκρεμπ καί είναι ί
σως έκεϊ ό πιό σταθερός σύνδεσιιος μεταξύ τών διαφο
ρών των.

Αύτή ή σύγκρουση γνωρίζει, μερικές φορές μία τρα
γική έκβαση (Μυΐγα, Σίσυφος, ‘Η ‘Αράχνη, Ars gratia 
Artis) όπου καταλήγει σέ άπρόσωπες λύσεις.*0 μικρός 
άνθρωπάκος πολεμάει έναντιον τών άντικειμένων (Σί- 
συφος, *0 Εφευρέτης) ή ένάντια σέ μυστηριώδεις δυ
νάμεις τής φύσης ( ΙΙώματα καί Τρύπες, Δαμαστής ά
γριων άλόγων) ή άκόμα ένάντια σέ τερατώδεις υλοποι
ήσεις του Αρσενικού (Μυ’ιγα, ή ‘Αράχνη, Κηλίδα πάνω 
στήν συνείδηση). Έ ν  τούτοις άγώνας του έχει πολύ 
συχνά σάν στόχο τήν διατήρηση τής ταυτότητας του μέ
σα σ'ένα πλαίσιο πολυποίκιλων μορφών τής κοινωνικής 
πίεσης. ‘Ο άντί-ήρωας τής Σχολής τοϋ Ζάγκρεμπ έχει 
πάντοτε μιά άδάμαστη άτομικότητα πού άρνεϋται τόν 
κοινωνικό κανόνα ένώ ένας "δγκος" τοϋ τόν έπιβάλλει. 
Αύτή ή σύγκρουση έξελίοσεται διά μέσου υπαινιγμών 
(Διογένης, Ίσως, Περιέργεια) ή μέ' σαφείς Αντιπαραβολές

J



(Οί μέρες περνούν, Krek.,6 “Ανθρωπος πού έπρεπε νά
τραγουδάει) ώς τίς δραματικές κορυφώσεις ό π ο υ κ α ί  
έμφανίζεται ένα είδος άναπόφευκτης μοίρας (‘0 ‘Αν
ιχνευτής, Ars gratia Artis, Τούπ-Τούπ). *Αλλά άκόμα 
κι'άν το κωμικό στοιχείο έλλατώνεται ή πάλη μεταξύ 
τής άρχής τής άτομικότητας καί τής γενικής άρχής εί
ναι πάντοτε παρούσα.

Τό πείσμα τοΰ μικροΰ άνθρωπάκου τοΰ Ζάγκρεμπ νά 
υπερασπίσει τήν έλευθερία του δίνει στόν άγώνα του 
ένα χαρακτήρα δονκιχωτικό άλλά άποφεύγει έπίσης τά 
συγκεκριμένα πολιτικά γεγονότα. (Οί Μέρες περνοΰν, 
•ρ Ελευθερωτής, Πώματα καί Τρύπες, Per aspera ad 
astra, Krek, Scabies k .a .).Μέσα στήν ταύτιση τοΰ θεα- 
τή μ'αύτόν τόν μικρό καί καταπιεσμένο άνθρωπάκο άλ
λά έπιθετικό καί πεισματάρη άνακαλύπτουμε όλο τότα
λέντο τών δημιουργών τοΰ Ζάγκρεμπ, καί διά μέσου τής 
έπιλογής αύτοΰ τοΰ πολυδιάστατου πλάσματος έκφρά- 
ζεται δλη ή άτομική έπινόηση. "Τό πιό σημαντικό,λέ
ει ό Borijov Dovnikonic, είναι δτι δ θεατής πιστεύ
ει σέ μιά προσωπικότητα πού δέν είναι παρά αυταπάτη. 
Γιά νά μπορέσουμε νά πιστέψουμε σ'αύτήν τήν αυτα
πάτη, πρέπει ν&ναι άναγνωρίσιμη, ζωντανή άληθινή".
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η

“Ενα κοινό χαρακτηριστικό -άκόμα ένα~ στούς τε
λευταίους άντιπροσώπους τής Σχολής τοΰ Ζάγκρεμπ εί
ναι ή θέληση νάναι ολοκληρωτικοί δημιουργοί" έτσι 
είναι πού οί Dragic, Dovnikovic, Grgic, Kolar,Zani- 
novic καί άρκετοί άλλοι είναι συχνά σεναρίστες,σκη
νοθέτες, έμψυχωτές καί σχεδιαστές (μερικές φρρές έ
πίσης σκηνογράφοι) τών έργων τους.

‘Η πρώτη γενν^ τής Σχολής τοΰ Ζάγκρεμπ, άντί'- 
θετα άποτελούνταν άπό σκηνοθέτες πού ούτε ζωγράψι*' 
σαν ποτέ ούτε έμψύχωσαν. Οί Miroica καί Kostelac εί
ναι θετικά παραδείγματα καί οί Vrbanic καί Femardp- 
νητικά. ‘Η στροφή γίνεται τό 60.

‘Ο Vukotic ζωγραφίζει καί έμψυχώνει μόνος τό 
Piccolo (196C) καί Τό * Υποκατάστατο (1961) ό Kristi 
δημιουργεί σχέδια καί τήν κίνηση τοΰ Δον Κιχώτη 
(1961). Κι'άλλοι άκολουθοΰν τόν ίδιο δρόμο.

Αύτή ή άλλαγή δέν όωείλεται στήν φιλοδοξία τών 
καλλιτεχνών νά δηλωθοΰν σάν δλοκληρωτικοί δημιουργοί , 
άλλά έπίσης σέ μιά όλόκληρη σειρά άπό αιτίες συνυ- 
φασμένες μέ τήν μοντέρνα έμψύχωση πού άνάγεται στόν 
Me Laren. *Η προωθημένη ιδιαιτερότητα τών έργων καί ή 
άναγωγή τοΰ δημιουργοΰ σέ μιά πιό άμεση έπαφή μέ τό 
κοινό δδήγησαν στήν Λποψη τής άτομικής γραφής πού έ-



πιβάλλει τήν συγχώνευση δλων τών στοιχείων (ίδέα,ϋΗη- 
νοθεσία, σχέδιο, έμψύχωση) σέ μιά μόνον ένότητα. Ί ’γ- 
κατέλειπαν τόν ίδιο χρόνο τήν βιομηχανοποιημένη πα
ραγωγή πού βασίζονταν σέ μιά όμό,δα. *0 Nedeljko Dr*- 
gic δηλώνει: "Δέν γράφω κλασσικά σενάρια γιατί όέν 
άγαπώ τήν φιλολογική έξέλιξη τής ίδέας. Δέν κάνω πιά 
ούτε στατική άνάλυση τής φιγούρας πού θά έπρεπε νά 
ξαναζωντανέψει μέ τήν έμψύχωση -άλλά δημιουργώ τήν 
φιγούρα τόν ίδιο χρόνο μέ τό σχέδιο καί τήν κίνηση. 
Τό σχέδιο προκύπτει' άπ'εύθείας άπό τήν ιδέα, ή έμψύ- 
χωση γεννιέται τόν ίδιο χρόνο μέ τό σχέδιο. Δέν “χω 
δια(?ορετική άντίληψη αύτών τών στοιχείων" δέν μπορώ 
νά ξεχωρίζω τεχνητά τήν δουλειά μου. Πάνω στήν όθόνη 
τό πιό σπουδαίο είναι νά ξεπηδά μιά σπίθα ζωής. Αύτή 
ή σπίθα ξεπηδα μόνον άπό τήν άμεσότητα τοϋ ύλικοϋ".

Καί ό Borijov Dovnikovic: "Μέσα στό κινούμενο σχέ
διο δλα είναι στενά δεμένα: δέν μπορείς νά ζωγραφί
ζεις ένα καλό τύπο άνθρώπου άν δέν έχεις φανταστεί 
τόν ειδικό τρόπο μέ τόν όποιο κινείται. "Αν μ' άνάγ- 
καζαν νά προσλάβω έναν έμψυχωτή, ή δουλειά θά έχανε 
κάθε θέλγητρο γιά μένα. Νά έμψυχώνεις μιά φιγούραδέν 
είναι μόνον νά μετακινεϋς τά μέλη της, είναι έπίσης 
νά τής δίνεις ζωή, νά τής ένφυσάς μιά ψυχή. Καί μπο
ρεί νά τό κάνει μόνον αύτός πού έχει φανταστεί μιά. 
τέτοια φιγούρα τόν ίδιο χρόνο πού τήν ζωγραφίζει..."

Καί 5 Dusan Vukotic:"Πιστεύω πώς κάθε αύθεντικός 
έμψυχωτής βρίσκει τήν ρίζα τής κίνησης στόν έαυτόν 
του καί στήν συνέχεια τήν μεταφέρει στό χαρτί μέ τήν 
βοήθεια τοϋ μολυβιοϋ ή τοϋ χρωστήρα. Πολύ συχνά έψαξα 
ασυνείδητα τήν άναγκαία κίνηση στίς αύθόρμητες κινή
σεις μου. Δέν πρόκειται βέβαια νά άντιγράψει κανείς 
τίς γκριμάτσες άλλά νά διερευνήσει τό νήμα τής ζωής. 
Γι'αύτό τόν λόγο γιά τόν δημιουργό ή σύνθεση δλων τωυ 
στοίχε ίων έχει τόση σπουδαιότητα. Γιατί, παρ'δλο πού 
τό άποτέλεσμα έμφανίζεται σάν άφηρημένο, γεννιέται πάν
τοτε άπό τήν ζωή μας, άπό τήν δική μας συγκεκριμένη 
προσωπικότητα.

Αύτές οί δηλώσεις είναι βασικές" άν καί διαφορε
τικές παρ'δλο πού συμμετέχουν έναρμονισμένα στήν έ
ξέλιξη τοΰ διεθνοϋς κινουμένου σχεδίου.

‘Η Σχολή Κινουμένου Σχεδίου τοϋ Ζάγκρεμπ θά ξε- 
περάσει όπωσδήποτε καί πάλι τίς έπιτεύξεις της, δη
μιουργώντας πάντα νέες έκπλήξεις.

’Εμψύχωση-Animation καί ept|;uxu)Tns-Animateur είναι οί αντίστοι
χοι δροι που χρησιμοποιούνται στό κείμενο.
’Εμψΰχωση=δημιουργία κίνησης σχέδιο 
’Εμψυχωτής= αύτό που δίνει κίνηση στά σχέδια.

(Σ.τ.Μ).



Γιάννη Βαοιλειάδη
ΤΟ ΜΕ Λ Λ Ο Ν  ΤΗΣ Ε Μ Ψ Υ Χ Ω Σ Η Σ

Π ρ ο ο π τ ι κ έ ς  κ α ί  Ε ξ έ λ ι ξ η
Στή σύντομη ζωή της Έμψύχωσης — τά τελευταία αύτά 70 χρόνια ουσια

στικά — οί κατακτήσεις ήταν πάμπολλες, πολλές οί κατά καιρούς ανακαλύ
ψεις, καί αποφασιστικές οί άλλαγές πού υιοθετήθηκαν σέ κάθε περίσταση. 
’Απ’ τά άπλά άποκόμματα καί τό γραμμικό σχέδιο στήν έμψύχωση τών 
CELLS καί άπό κεΐ στό χρώμα, άπό την έπίπεδη έμψύχωση στήν τρισδιάστατη 
ή τήν πολυεπίπεδη, τό SLOW, FAST, f) STOP MOTION καί ή έμψύχωση της 
στατικής φωτογραφίας, τό σχέδιο πάνω στό φίλμ καί οί τεχνικές της άνεικο- 
νικής άφηρημένης έμψύχωσης, τά σουρρεαλιστικά πειράματα, μέχρι καί τήν 
έμψύχωση πού χρησιμοποιεί ήλεκτρονικούς υπολογιστές — δλα αύτά ήταν μιά 
συνεχής έξέλιξη καί διαφοροποίηση.

Μέσ’ στά 70 αύτά χρόνια άν χρειάζεται νά έντοπίσουμε κάποιο γεγονός 
σημαδιακό ποϋ τό προκάλεσαν έξωτερικοί παράγοντες, ή εισβολή της τηλεό
ρασης είναι £να άπ’ τά σημαντικότερα. Μέσω τηλεόρασης ή έμψύχωση Ιγινε 
προσιτή στίς μεγάλες μάζες, ή τηλεόραση πρόσφερε καί μιά τεράστια διέξοδο 
σ' όρισμένα προβλήματα, καί άνοιξε μιά πλατειά άγορά. Φυσικό ήταν ν’ άκο- 
λουθήσει ή κοινοτοπία, ό έκχυδαϊσμός, ή μαζική παραγωγή. Δέν δημιουργή- 
θηκαν οί προϋποθέσεις καί δυνατότητες γιά μιά στυλιστική — μορφική καί 
αισθητική — έξέλιξη. "Ανοιξαν δμως άλλοι δρόμοι μέ μεγαλύτερες υποσχέσεις 
καί δυνατότητες διερεύνησης. Διαφημιστικές καί ένημερωτικές ταινίες, Εκπαι
δευτικές καί μορφωτικές ταινίες, ταινίες γιά διάφορα βιομηχανικά προϊόντα, 
τρόπους παραγωγής ή έπιστημονικές πληροφορίες, δπως κι’ £νας μεγάλος α
ριθμός άπό άνεξάρτητες πειραματικές ταινίες.

Ή τέχνη της έμψύχωσης είναι σήμερα μιά παγκόσμια δραστηριότητα καί 
τά στούντιο έπεκτείνονται — χωρίς νά υπάρχει λόγος ν’ άναφερθοΰν τά τόσα 
γνωστά κέντρα — άπ’ τό "Οσλο ώς τό Κίεβο, κι’ άπ' τήν Βαρκελώνη ίσαμε τή 
Μελβούρνη. Καθιερώθηκε δηλαδή καί ουσιαστικά σάν παγκόσμια τέχνη, ικανή 
νά ξεπεράσει τά σύνορα κάθε χώρας. Καί δέν είναι κατά κανένα τρόπο μονο
πώλιο τοΰ Χόλλυγουντ ή καμιάς άλλης «Σχολής».



Μ' δλη δμως τή θεαματική έξάπλωση, στόν κόσμο της έμψύχωσης έπικρα- 
τεϊ μιά άπογοήτευση, Μνα ποσοστό διάψευσης. Σ’ άρκετές χώρες μιλάνε γιά 
κρίση τά τελευταία αύτά χρόνια, προβληματίζονται. Ποιό είναι τό αίτιο της 
δυσαρέσκειας, καί γιατί διαδόθηκε £να τέτοιο συναίσθημα σάν μιά Αναίρεση 
των παλιών κατακτήσεων; Πολλοί καλλιτέχνες φοβούνται τή νέα τεχνολογία 
των διαφόρων ήλεκτρονικών υπολογιστών, ή ή πίεση πού άσκεΐ ή παραγωγή 
τής τηλεόρασης τούς έμποδίζει νά δημιουργήσουν κάτι καλύτερο πού πιστεύουν 
δτι μπορούν νά πετύχουν; Υπάρχει καί τό άλλο: ή Αντίληψη δτι οΐ περισσότε
ρες — ή σχεδόν δλες — οί ίδέες έχουν έκφραστεΐ, δέν προσφέρεται τίποτε τό 
καινούργιο, κι' έξαντλήθηκαν οί νέες έμπειρίες. Στήν Ανάπτυξη της κινηματο
γραφίας υπήρξαν περίοδοι καί στασιμότητας καί μεγάλης προόδου. Μερικές 
φορές δέν είναι εύκολο ν* άναγνωρισθοϋν οΐ όρίζοντες των δυνατοτήτων δταν 
δουλεύει κανείς σταθερά μέσα στήν ίδια τήν περίοδο πού είναι άντικείμενο 
μελέτης, θά πρέπει νά ξεπεραστεί ή έποχή γιά νά κριθεΐ άργότερα άντικειμε- 
νικά καί νά έκτιμηθοΰν τά έπιτεύγματά της, ή νά έξετάσουν οί μελετητές ψύ
χραιμα τίς δυνατότητες πού προσέφερε (καί δέν Ιλειψαν κι’ ούτε θά λείψουν, 
άκόμα καί στίς χειρότερες περιόδους). "Ετσι θά προσδιορισθοΟν κι’ όρισμένοι 
δρόμοι γιά τό μέλλον, δρόμοι πού άκόμα δέν Ιχουν έρευνηθεΐ. Άπό τίς Ανα
ζητήσεις θά προκύψουν νέες προσεγγίσεις, θά άνακαλυφθοϋν διαβάσεις καί 
προβληματισμοί γιά καινούργιους χώρους.

Γενικά ανάμεσα στόν κύκλο τών δημιουργών — έμψυχωτών υπάρχει ή πε
ποίθηση δτι μιά ένθαρρυντική, ή πιό σωστά διεγερτική πρόοδος καθυστερεί 
άκόμα. Καί χρειάζεται όπωσδήποτε.

Αύτό τό κινούμενο σχέδιο γιά τό όποΐο γίνεται τόσος λόγος, δέν όφείλει 
πολλά πράματα στό μεγάλο αδελφό, τόν κανονικό κινηματογράφο. Στήν πρα
γματικότητα όφείλει έλάχιστα, ή άκόμα πιό σωστά καθόλου άφοΰ καί προη- 
γήθηκε άπ' αυτόν καί έχει τούς δικούς του τρόπους έκφρασης πού είναι μονα
δικοί καί ιδιόρρυθμοι. Επομένως ή προσοχή καί τό ένδιαφέρον πρέπει νά 
στραφούν άλλου: σέ τομείς καί σέ πεδία πού δέν μπορεί νά τά χειρισθεΐ ό κα
νονικός κινηματογράφος, ή πού τοΰ είναι δύσκολη ή προσέγγισή τους.

Τά πεδία αύτά μπορεί νά καταταχθοΰν σέ τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:
1) Οί απεριόριστες δυνατότητες στόν χειρισμό τοΰ Χρόνου.
2) Ή έκφραση και αποκάλυψη τοΰ ύποσυνείδητου, ή δυνατότητα καταγραφής 

τοΰ αόρατου.
3) Ή εύκαμψία καί εύχέρεια στή χρησιμοποίηση τοΰ χώρου, τής διάταξης μέσ’ 

τόν χώρο καί τής προοπτικής.
4) Ή πλούσια καί δημιουργική άπόδοση τοΰ άφηρημένου της υφής — πειραμα

τικές καί άφηρημένες ταινίες — ειδικά μέ τή χρησιμοποίηση τών ήλεκτρο
νικών ύπολογιστών, κάτι πού καμιά άλλη μορφή κινηματογραφίας δέν μπο
ρεί νά πετύχει.
"Ας έξετάσουμε τώρα τίς περιπτώσεις αυτές χωριστά:

1) Μέ τίς δυνατότητες καί εύχέρειες πού προσφέρει ή έμψύχωση, ό Χρόνος 
μπορεί νά χρησιμοποιηθεί μέ απόλυτη έλευθερία καί χωρίς τό παραμικρό φυ
σικό περιορισμό. Ό  χωροχρόνος είναι ή ίδια ή υπόσταση της Οπαρξής μας, ή 
έμψύχωση μπορεί νά χρησιμοποιήσει (καί νά έκφράσει μέ άπόλυτη έλευθερία) 
τήν άρχή αύτή καί μέ γνήσια σαφήνεια άλλά καί μέ φαντασία (παράδειγμα: 
νά έπεξηγηθοΰν καί ν” άποδοθοΰν π.χ. φαινόμενα της θεωρίας τών κουάντα, 
ή τά φωτοηλεκτρικά φαινόμενα). Υπάρχει έδώ μιά άπέραντη ακατέργαστη υλη 
πού μπορεί νά χρησιμοποιηθεί άνεξάντλητα μέσα στό πλαίσιο τών 24 ή 16 
καρρέ τό δευτερόλεπτο. Στήν έννοια αύτή «Χρόνος», δέν έννοοΰμε μόνο τά'πη
δήματα καί τούς δρασκελισμούς μέσα στόν χρόνο, τά κλασικά FLASH BACK 
ή FLASH FORWARD τοΰ κινηματογράφου, άλλά τήν πιό έλεύθερη κι Αδέσμευ- 
τη χρήση ή έπέκτασή του, δπως καί στήν άκραία περίπτωση τήν κατάργησή 
του.



2) Τά δυό έπίπεδα, οί δυό πόλοι της ύπαρξής μας, ή πραγματικότητα καί ή 
φαντασία (ή &ν χρησιμοποιηθεί ή Ικφραση «σουρρεαλισμός») είναι σέ τέτοιο 
βαθμό συνενωμένοι μέσ’ στό είναι μας, πού πολλές φορές είναι άδύνατος ό δια
χωρισμός τους. Εκφραζόμαστε καί μέ τά δυό μαζί. "Ισως άκόμα σ’ £να μεγα
λύτερο ποσοστό νά υπάρχουμε καί νά έκφραζόμαστε στό χώρο τοΰ υποσυνείδη
του. "Οσο κι* &ν φανεί παράξενο ύποστηρίζεται άπ' τούς ειδικούς δτι ό κάθε 
άνθρωπος στά δνειρά του* είναι κι’ Μνας κινηματογραφιστής πού δημιουργεί 
ταινίες κάθε νύχτα, (ό άριθμός τους θάταν μόνο ένδεικτικός κι όπωσδήποτε 
δέν έπαναλαμβάνονται συνέχεια). Δυστυχώς τά περισσότερα άπ’ τά δνειρα 
αύτά έξαφανίζονται, δέν άνακαλοϋνται ποτέ, δέν καταφέρνουν νά πάρουν μιά 
μορφοποιημένη έκφραση. Καί τό σπουδαιότερο δέν προβάλλονται ποτέ σέ κοινό 
γιά νά καταγράψουμε καί νά γνωρίσουμε τίς έντυπώσεις. Εντούτοις στά δνει- 
ρα αύτά έρχόμαστε σ’ έπαφή μ’ δλους τούς πόλους έκείνους πού διέπουν τίς συγ
κρούσεις καί τήν πάλη στή ζωή μας: άγάπη καί μίσος, έλευθερία ή άσφάλεια καί 
καταπίεση, άνδρισμός καί θηλυκότητα, σωστό καί λάθος, τέλος, ζωή 
καί θάνατος. "Ολα αύτά είναι οί πρωταρχικές, άκατέργαστες πρώτες ύλες 
γιά δλες τίς μορφές της τέχνης, κι δλες μπορεί νά στηριχθοϋν στά δνειρα. Ή 
έμψύχωση £χει μιά μοναδική δυνατότητα νά μεταβιβάσει, ν’ άναλύσει καί νά 
δείξει τά δνειρα καί τίς φαντασιώσεις' ό τρόπος αύτός καί οί δυνατότητες, 
ξεπερνάνε κατά πολύ έκεΐνες πού προσφέρονται σέ σκηνοθέτες δπως ό Φελλίνι, 
ό Ρεναί, δ Μπουνουέλ, ό Μπέργκμαν, κ.ά. Ά ν  σημειωθεί μάλιστα δτι ή 'έμ
ψύχωση άκόμα δέν άξιοποίησε παρά έλάχιστα τό δυναμικό της γιά νά άπεικο- 
νίσει τό ύποσυνείδητο σέ μεγάλο βάθος.

Στίς περιπτώσεις πού γίνεται λόγος, ή εικονική μορφή της παράστασης 
θά δώσει άφορμή σέ δυό ειδών έρμηνεΐες: ή μιά ψυχό—φυσιολογική, δπου θά 
άντιληφθοϋμε — ή καί δχι — τά σημαινόμενα μέ τίς κανονικές συνθήκες δει- 
κτικότητάς μας' ή άλλη, πιό σημειολογική, τό νά καθορισθεΐ στό σύνολο της 
ταινίας σέ ποιά λογική ύπακοΰνε οί διάφορες αύτές άφηρημένες καταστάσεις. 
Ή έντύπωση της έννοιας άπ’ τό περιεχόμενο τών εικόνων θά βασισθεΐ στήν 
άέναη γραφική «γέννεση» δπου δλα μπορούν ν’ άλλοιώνονται άδιάκοπα καί 
νά μεταμορφώνονται.
3) Οί φακοί πού χρησιμοποιούνται στίς κανονικές κινηματογραφικές μηχανές 
κινη ματογραφοΟν γεγονότα καί ζωή δπως είναι, άναπαράγουν άνάλογα μέ 
τήν έκάστοτε πρόθεση τοΰ σκηννοθέτη τήν πραγματικότητα. "Ολα τά γνωστά 
προτσές πού χρησιμοποιούνται γιά ν’ άλλοιώσουν αύτήν τήν πραγματικότητα 
— δταν έπιδιώκεται αύτό γιά διάφορους λόγους — (παραμορφωτικοί φακοί, 
μέθοδοι σΥήν έκτύπωση, κτλ.) στήν ούσία παραβιάζουν τή φύση τοϋ κινημα
τογραφικού φακοϋ, τόν άπομακρύνουν άπ’ τήν ούσιώδη λειτουργία του. Ή έ- 
ξερεύνηση της παραμορφωμένης προοπτικής καί της άσυμμετρίας άπομένει 
φυσιολογικά στήν έμψύχωση. Μπορεί νά κάνει καλύτερη καί γνησιώτερη χρη
σιμοποίηση αύτών. Μιά φανταστική, τελείως Ιδιόρρυθμη άπεικόνιση τοΰ χώ
ρου, δπου ή διάταξη, οΐ άποστάσεις, τό φόντο, κτλ. δέν ύπακοΰνε στους νόμους 
της φυσικής. Αύτές οΐ άπεριόριστες δυνατότητες παρέχουν μεγάλη άνακού- 
φιση στούς περιορισμούς πού έπιβάλλει ή φυσική κατάσταση τών πραγμάτων. 
Τό κινούμενο σχέδιο έξασφαλίζει άπόλυτη κυριαρχία στό χώρο. ’Αφοΰ ξεπε- 
ράστηκε ό ρεαλισμός, ή άκόμα 6 σουρρεαλισμός, ό δρόμος είναι άνοιχτός 
γιά Ενα είδος παρα—ρεαλισμού.
4) “Αν ή ύφή τών είκονιζομένων έπιφανειών είναι έλεγχόμενη, τότε έπιτυγχά- 
νεται 2να όπτικό άποτέλεσμα πολύ πιό πέρα άπ’ τήν πραγματικότητα. Μέ τή 
βοήθεια τών ήλεκτρονικών όπολογιστών μπορούν νά δημιουργηθοΰν τέτοια 
πλούσια σέ σύσταση σχέδια, φτάνοντας στήν όπτική ψευδαίσθηση ένός ρεαλι
σμού. Κάτι πού μόνο ή άφηρημένη έμψύχωση είναι ικανή νά πετύχε ι. Είναι και
ρός δμως νά άπλοποιηθοϋν τά άπέραντα πλεονεκτήματα καί οι δυνοπτότητες



πού προσφέρει ή τεχνολογία μέ τή μορφή της ήλεκτρονικά καθοδηγούμενης 
έμψύχωσης καί ν' άρχίσουν νά χρησιμοποιούνται παγκόσμια. Ή νέα γλώσσα 
πρέπει νά γίνει γνωστή, οί δημιουργοί νά μή νιώθουν δυσπιστία γιά τό ήλεκ- 
τρονικό σχεδιαστικό μολύβι. Αύτό τό «έργαλεΐο» θ’ άλλάξει τή μηχανική Ελ
λειψη ζωής που παρατηρεΐται στή χειροποίητη έμψύχωση.

Μόνο όρισμένες άπ’ τις δυνατότητες πού άναφέρθηκαν παραπάνω έχουν 
χρησιμοποιηθεί τά τελευταία χρόνια.

Είναι άναμφισδήτητο πάντως τό δτι ή Έμψύχωση προχώρησε μέ μεγάλα 
βήματα, άν συγκριθεΐ μέ τό τί ήταν, δχι στην άρχή της έζέλιζής της, άλλά 
άκόμα καί τή δεκαετία τοΟ 1950. Δράμα, σάτιρα, έντεχνη παρωδία, δλα προσ- 
φέρονται σά θέματα, καί καλλιεργήθηκαν — άπ’ δ,τι διαπιστώνουμε — μέ Αξιο
θαύμαστα Αποτελέσματα. Είναι άκόμα κι οί άφηρημένες ταινίες, οι σουρρεα- 
λ,ιστικές, οι πειραματικές, πού ή κάθε μία £χει καί τόν στόχο της, ή καί τό 
μήνυμά της.





ιΙΓΠ]



Μιά νέα Ικφραση τοΰ κινουμένου σχεδίου — δχι δομικά, άλλά έκφραστικά 
μέ μάξιμουμ συμπύκνωση στή διάσταση χρόνος — είναι κι αύτά τά γιουγκο
σλάβικα «Μίνι Καρτούνς» πού ή διάρκειά τους δέν ξεπερνάει τό 1 λεπτό. "Ε
καναν τήν έμφάνισή τους γύρω στά 1969 σάν κάτι τό εισαγωγικό ή διαφημι
στικό γιά τήν έγχώρια κανονική κινηματογραφική παραγωγή, κι άργότερα 
έξελίχθηκαν σέ αύτοτελές είδος. Οί πρώτες ταινίες, τό «Πέρ "Ασπερα άντ’ "Α
στρα» καί «Στριπτήζ» τοΰ NEDELJKO DRAGIC ξεσήκωσαν ένθουσιασμό σκορ
πώντας άκράτητα γέλια, κι άποφασίστηκε στά γρήγορα ή ένθάρρυνση τοΟ κινή
ματος. ’Ακολούθησε μιά όλάκερη σειρά άπ’ αύτά τά «Μίνι». 'Οπωσδήποτε ό πε
ριορισμός τοϋ χρόνου στενεύει τά περιθώρια άνάπτυξης: ή «ιδέα», τό εύρημα, 
ή άπλώς ή άστεία ή παράλογη κατάσταση—μέ ιδιαίτερη προτίμηση στό σαρ
καστικό χιοΰμορ — πρέπει νά δοθοϋν μ’ ενα ανώτατο βαθμό άποτελεσματικό- 
τητας κι έπίσης νά όλοκληρώνονται. Στό «PER ASPERA AD ASTRA» (1 πλά
νο — 1 λεπτό διάρκεια), υπάρχει Μνας άνθρωπος στή λεκάνη τοϋ καμπινέ κι 
Μνα χέρι πού κατεβαίνει άπ’ τόν ούρανό καί τόν γραπώνει: είναι τό καζανάκι 
τοϋ νεροϋ, καί τό νερό τόν παρασύρει όρμητικά στόν πάτο της λεκάνης. Τρο
μακτικό καί άστεΐο μαζί. Σέ μιά άλλη ταινία, στόν «Βρόχο», Μνας φυλακισμέ
νος κατάδικος έξουδετερώνει ϋξυπνα τίς προσπάθειες τοϋ δήμιου καί τόν άπο- 
μακρύνει, ένώ σέ μιά άναμφισβήτητα έντυπωσιακή έπίδειξη της τέχνης του, 
ό δήμιος κρεμάζεται μόνος του. Στό «VIS MAJOR» τοϋ PAVLIN1C Μνας κα
τάδικος τρόφιμος τών φυλακών κόβει τά σίδερα καί δραπετεύει, μόνο καί μόνο 
γιά νά καταλήξει έξαντλημένος πάνω στό μεγάλο στήθος μιας κοινής γυναί
κας στό κρεβάτι. Οί περιγροφές αύτές δείχνουν τίς προθέσεις, τόν τρόπο άφή- 
γησης, καί τούς θεματικούς προσανατολισμούς τών Μργων. ’Εκείνοι πού δια- 
κρίθηκαν Ιδιαίτερα μέ τούς όξύτατους πειραματισμούς τους είναι ό ZLATKO 
PAVLINIC καί ό MILAN BLAZEKOV1C (καί φυσικά δ DRAGIC). ’Ανάμεσα 
στά πιό διεισδυτικά άπ’ αύτά είναι οί σαρδόνιες άπόψεις πάνω στήν τέχνη καί 
τούς καλλιτέχνες τοΰ PAVLIN1C («Μόνα Λίζα», «Πινακοθήκη», «Ή Τέχνη»), 
ή σέ διαφορετικό κλίμα τό «Ο.Κ.», καί τά σατιρικά δοκίμια τοϋ BLAZEKO- 
VIC πάνω σέ θέματα πλήθους, άνθρώπων πού συνοστίζονται, κτλ. («Ή Όμ- 
πρέλλα», «Πισίνα»). Στήν «Πινακοθήκη» δαιμόνια γκάγκ συσσωρεύονται γύ
ρω άπό θέματα γάμου, φυλακής, άπομίμησης, λογοκρισίας, κτλ. ‘Υπάρχουν 
άκόμα τά αιλουροειδή δντα τοϋ ZL. GRGIC πού κινούνται μέσα σέ περίεργες 
καταστάσεις. Εισαγωγικά πρελούδια γιά ταινιοθήκες καί προβολές ταινιών 
τέχνης, τά μίνι καρτούνς είναι κι αύτά μιά «σχολή».

Παραπέρα έξελίξεις μπορεί νά πραγματοποιηθούν Εξω άπ’ τό έμπορικό 
κύκλωμα καί μακριά άπ* τίς μεγάλες πιέσεις πού έπιβάλλει ή μαζική παρα
γωγή. Ταυτόχρονα θά πρέπει νά έκσυγχρονιστεΐ καί τό Οφος καί νά εισχωρή
σει μιά δόση ήλεκτρονικής έποχής στήν έμψύχωση τοϋ έμπορικοϋ κυκλώμα
τος στήν τηλεόραση. Χρειάζονται άκόμα καί στοιχεία μιδς νέας σκέψης σ’δ,τι 
άφορα τήν όπτική φαντασία. Δέν είναι καθόλου άσκοπο νά τονιστεί έδώ δτι 
άκόμα καί στά καρτούν πού άπευθύνονται σέ παιδιά χρειάζονται οί προϋπο
θέσεις πού άναφέραμε παραπάνω. Τά Μργα πρέπει νά εύθυγραμμιστοϋν μέ τις 
συναισθηματικές καί διανοητικές — πνευματικές άνάγκες τοϋ σύγχρονου παι
διού πού είναι μεγαλύτερες καί πιό άνεπτυγμένες άπ’ δ,τι ήταν παλαιότερα.

Ή έμψύχωση μέ τήν ποιοτική άνιοϋσα καί τις προωθημένες τάσεις της Μχει 
τή δυνατότητα νά διαμορφώσει τόν πολιτισμό μας μέ μιά μαζικά καλλιεργη
μένη κοινωνία.



Παίρνοντας σάν άφετηρία δσα διατυπώθηκαν στήν παράγραφο 4 τοΰ Α' 
Μέρους σχετικά μέ τή χρήση τών ήλεκτρονικών ύπολογιστών, προχωρούμε στίς 
Ακόλουθες άπόψεις και διαπιστώσεις:

Βασικό έμπόδιο γιά τή χρήση τών μηχανών πού έχει ψυχολογική προέ
λευση είναι μιά άντιπάθεια καί δυσπιστία πού νιώθουν δλοι οί καλλιτέχνες 
γιά κάθε τι τό μηχανικό καί αυτόματο. Άλλά κι αύτοί πού γνωρίζουν σέ 
βάθος τήν τεχνική καί τή χρήση τών συσκευών είναι πολύ πιθανό νά μήν κα
τέχουν τήν κατάλληλη αισθητική εύαισθησία. Ιδεώδης κατάσταση θά ήταν ή 
στενή συνεργασία τών δύο μορφών δραστηριότητας, κάτι ποϋ ώς σήμερα 
ϋγινε μόνο περιστασιακά. Μιά τρίτη λύση θδταν τό άτομο πού συνδυάζει καί 
τά δύο, δυστυχώς παρόμοιες περιστάσεις είναι λιγοστές.

Ή τέχνη της έμψύχωσης βασίζεται κατά ενα μεγάλο ποσοστό στόν άν- 
θρώπινο παράγοντα. Δέν ύπάρχει τεχνική ύπολογιστοΰ πού νά μπορεί ν’ αντι
καταστήσει μέ έπάρκεια τήν τεχνική - αισθητική ικανότητα καί έμπειρία τοΰ 
άνθρωπου-καλλιτέχνη. Κι’ αύτό γιά δυό λόγους:
1) Ό  υπολογιστής δέν μπορεί νά πετύχει τό συγκινησιακό αποτέλεσμα ποϋ 

δημιουργεί ό έμπειρος καί έπιδέξιος έμψυχωτής. Έννοοΰμε τήν ευαίσθητη 
καί διεισδυτική έκφραση όρισμένων τύπων, τή δύναμη δημιουργίας μιας 
στιγμιαίας ψυχικής κατάστασης ή διάθεσης.

2) Ή μεταμόρφωση καί άλλοίωση σχημάτων καί μορφών. Ή γρήγορη μετά
βαση άπό τή μιά φόρμα στήν άλλη γιά νά δημιουργηθεΐ ό όπτικός ή δια
νοητικός συνειρμός δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί μέ τούς υπολογιστές. 
"Οπως έπίσης κι ή όπτική άπόδοση μιας πολύ περίπλοκης υφής, πού πε
ριέχει π.χ. μεγάλη ποικιλία άπό φωτεινές σκιάσεις.
Υπάρχουν δυό δασικοί τύποι ήλεκτρονικών ύπολογιστών: ό άναλογικός 

(ANALOG) καί ό ψηφιακός (DIGITAL). Στόν αναλογικό, τά «σήματα» εισό
δου ένεργοΰν κάτω άπό όρισμένες συνθήκες πού έπηρεάζουν τό πλάτος τών 
εισόδων. Μποροΰν νά προσθέσουν, νά άφαιρέσουν, νά πολλαπλασιάσουν, νά 
διαιρέσουν, νά διαφορίσουν, καί νά όλοκληρώσουν τίς εισόδους (δηλ. τίς διά
φορες συναρτήσεις) — καί νά έκτελέσουν καί συνδυασμούς αύτών — πάντα 
δμως μέ τρόπο συνεχόμενο καί μέ βάση τίς άλλαγές πλάτους σέ συνεχόμενες 
εισόδους καί έξόδους. Αντίθετα, οί ψηφιακοί ύπολογισταί λειτουργούν μέ πο
σότητες άσυνεχεϊς. Βασικά δλες οί λειτουργίες τοΰ ψηφιακού ύπολογιστή εί
ναι άριθμητικές (συνήθως περιορίζονται στήν πρόσθεση) καί «λογικές». Οί 
είσοδοι πρέπει νάναι σέ ψηφιακή μορφή ή νά έχουν μετατραπεΐ τά αναλογικά 
σήματα σέ μορφή άριθμητική.

Άπό μιά άποψη οί ψηφιακοί ύπολογιστές προσφέρονται στό κινηματο
γραφικό Ιργο περισσότερο άπ’ δτι οί αναλογικοί υπολογιστές, άφοΰ κι ό κι
νηματογράφος καί οί λειτουργίες τοϋ ψηφιακού είναι φαινόμενα πού λειτουρ
γούν μέ βάση τόν παράγοντα χρόνο. Στήν πιό προσιτή μορφή, ό υπολογιστής 
άπαιτεΐ νά παρέχονται (ή νά περιγράφονται) οί εικόνες μέ άριθμητικούς ή 
μαθηματικούς δρους, οι όποιοι μέ τή σειρά τους νά μποροΰν νά συνεπάγονται 
σχήματα, μορφές, άναλογίες διαστάσεων, κατεύθυνση τής κίνησης, ταχύτητα, 
κτλ. Στή συνέχεια, αύτά τά στοιχεία περιγραφής μεταβιβάζονται σέ μιά σειρά 
άπό σύντομες καί περιληπτικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας μιά κοινή γλώσ
σα ένός προγράμματος. "Αν ή λειτουργία είναι έπιτυχής καί ή έπιθυμητή, ό 
υπολογιστής παράγει μιά έκτενέστατη καί συμπυκνωμένη διαδοχή άπό δυα
δικές πληροφορίες σέ άκολουθία, οί όποιες μέ τή σειρά τους θέτουν σέ λει
τουργία έναν ύποτυπωτή (σχεδιαστή) μέ μικροφίλμ. Αύτός έκθέτει τίς είκό- 
νες πάνω σέ κινηματογραφικό φιλμ. Μέ τήν έμφάνιση τοΰ φιλμ ή ταινία είναι 
έτοιμη γιά προβολή.

"Ενα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό τής έμψύχωσης πού έλέγχεται άπό 
υπολογιστή είναι δτι μπορεί νά έπαναληφθεί άκριβώς δπως ήταν καί όλοκλη-



ρωτικά. ’ Αν τό πρωτότυπο τής ταινίας καταστραφεί ή πάθει ζημιά, είναι εύ
κολο νά ξαναστηθεί τό έργο καί νά γυριστεί ή όποιαδήποτε σεκάνς άκρι- 
6ώς, κάτι πού είναι αδύνατο μέ τά συνηθισμένα μέσα. Κι έφόσον υπάρχει έλεγ
χος σ’ αύτή τή μορφή έμψύχωσης, είναι ακόμη έφικτό νά άποσυνδεθεΐ ή κά
μερα άπό τό σύστημα καί νά γίνει μιά «ξερή» λειτουργία σέ μέγιστη δυνατή 
ταχύτητα, ανάλογα μέ τήν πρόθεσή μας.

Ή δημιουργία ένός προγράμματος έπιβάλλει καί μιά άλλη πολύ σημαν
τική διαδικασία: £να είδος άνάλυσης τών συντελεστών τών διαφόρων τμημά
των της εικόνας (ή τών έξόδων), δπως καί μιά άνάλυση τών άρχών βάσει τών 
όποιων αύτά τά τμήματα συλλέγονται. Ή έξοδος μπορεί νά τροποποιείται 
άδιάκοπα χωρίς ν' άλλάζουν οί βασικές άρχές τοϋ προγράμματος. Ή πολ
λαπλή έξοδος μέ μιά συνεχή ποικιλία είναι ίσως καί ή πιό σημαντική δυνατό
τητα στούς υπολογιστές. Οί πιό συνηθισμένες γενικές άρχές μέ τις όποιες 
έπιτυγχάνεται ή ποικιλία αύτή είναι ή χρήση τών συστημάτων της έπαύξησης 
(INCREMENTATION), της μετάθεσης (PERMUTATION), καί της παραγω
γής τών τυχαίων άριθμών. "Ολες οί τεχνικές αύτές είναι πολύ κατάλληλες 
γιά τις βασικές μεθόδους προγραμματισμού.
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' Ι σ τ ο ρ ι κ ή  ά ν α φ ο ρ ά  
Ποιες ταινίες ιστορικά παρουσιάζουν όμοιότητες (δχι έπιφανειακές, άλλά 

ουσιαστικές) μέ τίς ταινίες πού πραγματοποιούνται μέ ήλεκτρονικούς υπολο
γιστές καί μποροΟν νά θεωρηθούν προάγγελοι τοΰ είδους; Ή πρώτη όλοκλη- 
ρωμένη αποκλειστικά άφηρημένη ταινία είναι ή «Διαγώνια Συμφωνία» (1924) 
τοΰ VIKING EGGELING. Άπό πολλές άπόψεις είναι κατ’ έξοχήν ταινία πού 
θά μπορούσε νά είχε γίνει άπό υπολογιστή. Στό μεγαλύτερο μέρος της είναι 
γραμμική μέ άπλά άφηρημένα σχήματα πού ξεκινάνε άπό έναν σταδιακό σχη
ματισμό μιας πολυσύνθετης άφηρημένης σάν σχέδιο μονάδας. Οί διάφορες 
σχέσεις τών μορφών μεταξύ τους καί οί άναπτύξεις τους θά μπορούσαν κάλ- 
λιστα νά είχαν άναλυθεΐ καί προγραμματισθεΐ, — νά προέρχονται δηλαδή άπό 
υπολογιστή. Οί στόχοι καί οί σκοποί δείχνουν έκπληκτική όμοιότητα μέ όρι- 
σμένες προθέσεις τού JOHN WHITNEY πολύ μεταγενέστερα, έτσι δπως έκ- 
φράζονται στό έργο του μέ ύπολογιστές.

"Αλλη μιά άφηρημένη ταινία πού είναι λογικό νά είδωθεΐ μέσα άπ’ τό 
πρίσμα τό ίδιο τών ταινιών υπολογιστών είναι τό «ANEMIC CINEMA» (1926) 
τού MAPCEL DUCHAMP πού χρησιμοποιεί περιστρεφόμενες σπείρες, έλικες 
καί άκόμα κείμενα, άπομονώνοντας όρισμέ,να θέματα (ή προβλήματα) τού 
αισθητού, τού άντιληπτοΰ. "Αν θεωρηθεί ή ταινία σάν μέρος μιας πιό πλατείας 
έξερεύνησης ή έξέτασης της συμπεριφοράς τού άντιληπτοΰ μέσα στό χρόνο, 
ή χρησιμοποίηση τού υπολογιστή στό νά παράγει διάφορες έναλλαγές μέ μι
κρές βασικές παραλλαγές θά ήταν ένα πλεονέκτημα. ’Απ’ τούς υπόλοιπους, 
WALTER RUTTMANN. HANS RICHTER, OSKAR FI SCI NGER, ό μεγαλύτερος 
πού είχε καί τήν πιό σημαντική έπίδραση (ιδίως μετά τό 1932) είναι ό FIS- 
CH1NGER. Οί δυνατότητες πού προσφέρει ή έμψύχωση μέ ύπολογιστές — άν 
τού ήταν γνωστές — όπωσδήποτε θά τόν ένδιέφεραν, άλλά δχι καί ή πειθαρ
χία της άναλυτικής δψης της τέχνης μέ κάποιο πρόγραμμα. Όπωσδήποτε ή 
συμβολή του είναι μεγάλη: είναι ένας άπ’ τούς πιό σημαντικούς Ευρωπαίους 
καλλιτέχνες πού ήρθαν στήν ’Αμερική τό 1930 καί δημιούργησαν τόν σύνδε
σμο άνάμεσα στά πρώιμα άβάν-γκάρντ κινήματα της Εύρώπης καί τήν έξά- 
πλωσή τους (σέ κάπως διαφορετική μορφή) στίς Η.Π.Α. τήν μεταπολεμική 
έποχή. Χωρίς άμφιβολία ό FISCH1NGER έπέδρασε καί έπηρέασε πολύ στό 
νά διεγερθεΐ καί ν’ αυξηθεί τό ένδιαφέρον γιά τήν άφηρημένη ταινία πού χρη
σίμεψε σάν φόντο καί βάση δχι μόνο στά έργα πού δημιουργήθηκαν άποκλει- 
στικά μέ ύπολογιστές άλλά σ' ένα πλατύτερο τομέα ταινιών πού χρησιμο
ποιούν διάφορα τεχνολογικά βοηθήματα, δπως οί ταινίες πού χρησιμοποίησαν 
τό παλμοσκόπιο (OSCILLOSCOPE) καί τά δείγματα—σχέδιά του σάν βάση 
(MARY Ε. BUTE -  TED NEMETH, NORMAN MCLAREN, DY HIRSCH) γύρω 
στά 1950, οί πρώτοι πειραματισμοί τών άδελφών WHITNEY, καί ή τεχνική πού 
χρησιμοποίησε ό JORDAN BELSON.

θά πρέπει νά παρατηρηθεί πώς στό έργο τού MCLAREN π.χ. ό όπτικός 
πλούτος όλοκληρώνεται μόνο μέ τή μουσική, οί τρεις διαστάσεις (δύο της 
εικόνας καί ή τρίτη τού ήχου) συνυπάρχουν. Σ' άύτόν τόν άδέσμευτο άλλά 
καί έλεγχόμενο κόσμο τών μορφών, τών γραμμικών σχημάτων καί δντων, ή 
κάθε μονάδα χωριστά έχει τήν πλαστική αυτοτέλειά της. "Ομως ό ρυθμός 
καί ή ένταση τού όπτικοϋ έρεθισμοΰ λειτουργούν στήν έντέλεια μόνο μέ τή 
μουσική. 'Όταν ό MC LAREN ζωγραφίζει τή μουσική (δέν έννοοΰμε τήν τε
χνική πλευρά της διαδικασίας, άλλά τό έκφραστικό άποτέλεσμα), ό θεατής 
έχει τήν έντυπωση δτι ή μουσική έγινε εικόνα, ή άντίθετα, τό σχέδιο ήχος.





Ν ε ώ τ ε ρ ε ς  έ ξ ε λ ί ξ ε ι ς — Α ι σ θ η τ ι κ ά  κ ρ ι τ ή ρ ι α
Τά πρώτα πειράματα της χρήσης μηχανημάτων γιά τη δημιουργία εικό

νων μιας ταινίας άρχισαν μέ τούς άδελφούς JOHN καί JAMES WHITNEY τό 
1942, ol όποϊοι καί τά συνέχισαν ώς τό 1965. Ό  JAMES WHITNEY άνεξάρτητα 
άπ* τόν άδελφό του όλοκλήρωσε τό 1960 τή «YANTRA» (άναφέρεται συχνά 
σάν ταινία μέ υπολογιστή ένώ στήν πραγματικότητα έχει πραγματοποιηθεί 
άποκλειστικά μέ τό χέρι χρησιμοποιώντας μιά τεχνική ποΰ είχε αναπτυχθεί 
καί έπεξεργασθεΐ άπ’ τά δυό άδέλφια στό προγενέστερο «EXERCISES»). Τό 
«LAPIS» (1963—6) χρησιμοποιεί ένα σύστημα παρόμοιο μέ τοΰ JOHN WHIT
NEY καί περιλαμβάνει καί μιά συσκευή άναλογικοΰ υπολογιστή. Καί οί δυό 
ταινίες όπτικά είναι πολύ γοητευτικές. Πάντως, είναι φανερό δτι υπάρχει με
γάλο ποσοστό χειρονακτικής έπέμβασης στή χρησιμοποίηση τής συσκευής άλ
λά καί στήν κατοπινή έπανατύπωση καί έπιλογή. Καμιά άπ’ τίς δυό δέν μπο
ρεί νά χαρακτηριστεί ταινία ποΰ πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέ υπολο
γιστή, άλλά φυσικά αύτό δέν μειώνει καθόλου τήν άξια τους. To «LAPIS» ει
δικά δείχνει πώς ή μικτή τεχνική (χειρωνακτική καί αυτόματη) είναι προτι- 
μώτερη άπ’ τήν «άπόλυτη» σάν άποτέλεσμα. "Ολο τό πρόσφατο έργο τοΰ 
JOHN WHITNEY έκτός άπό τό «MATRIX» έκμεταλλεύεται τίς δυνατότητες 
ποΰ παρέχει ένα πρόγραμμα πολικών συντεταγμένων πού άναπτύχθηκε άπό 
Ivocv ειδικό άποκλειστικά γιά δική του χρήση. Ή πρώτη του «ψηφιακή» ται
νία, τό «PERMUTATIONS» (1968) στηρίζεται βασικά στήν ικανότητα καί 
τήν τέχνη τοΰ μοντάζ καί της έπανατύπωσης σέ έγχρωμο τών σύντομων σε- 
κάνς πού Εγιναν μέ τόν ύπολογιστή ό όποιος δέν έπηρεάζει πολύ τήν δλη 
ύφή τοϋ έργου. Ή τελευταία του ταινία «MATRIX» (1971) είναι άπό πολλές 
άπόψεις ή πιό προηγμένη ταινία μέ υπολογιστή πού δημιουργήθηκε μέχρι 
σήμερα. Δέν χρησιμοποιεί τόν ήλεκτρονικό υπολογιστή σάν ένα άπλό καί 
εύκολο μέσο παραγωγής άφηρημένων εικόνων τίς όποιες θά έπεξεργασθεΐ 
άργότερα. Είναι μιά καινούργια γλώσσα κινηματογραφικής γραφικής, δπου 
ή διαμόρφωση μέσα στό κάδρο είναι σάν ένα σύνολο λέξεων καί οί σεκάνς 
σάν φράσεις. Τό έπίτευγμα βρίσκεται στόν τρόπο μέ τόν όποιο δλες οί ούσια- 
στικές άναπτύξεις, μεταβάσεις, μετατροπίες, είναι ένα άκέραιο τμήμα τοΰ 
προγράμματος.

Ή άνάγκη ένός προγράμματος σάν μέσο δημιουργίας τοΰ έργου τέχνης 
έπιβάλλει μιά πολύ σημαντική διαδικασία στόν καλλιτέχνη: ένα είδος άνάλυ- 
σης τών παραγόντων τών έπιμέρους τμημάτων της εικόνας (τών έξόδων γιά 
τήν άκρίβεια) καί έπιπλέον άνάλυση τών άρχών μέ τίς όποιες συγκεντρώ
νονται τά διάφορα αύτά τμήματα.

Δυό σημαντικές ταινίες, τελείως διαφορετικές μορφικά ή μιά άπ’ τήν 
άλλη πού ή ιδιοσυστασία τους έπιτρέπει τήν παραγωγή τους άπό ένα πρό
γραμμα (άν καί δέν χρησιμοποιούν καθόλου ύπολογιστή) είναι τό «ARNCJLF 
RAINER» τοΰ Βιεννέζου PETER KUBELKA καί τό «FLICKER» τοΰ άμερικα- 
νοΰ TONY CONRAD. Καί ol δυό μπορεί νά γίνουν έξίσου «προγραμματικές» 
πράγμα πού μποροΰν νά αιτιολογήσουν καί μορφικά, άφοΰ έλέγχονται άπό 
μαθηματικές «παρτιτοΰρες». Ό  KUBELKA έρευνα τίς μορφικές δψεις της 
ταινίας μέσα στή διάσταση χρόνος, ένώ ό CONRAD ένδιαφέρεται περισσότερο 
μέ έξερευνήσεις της άντίληψης, ειδικά σ’ αύτό τό έργο μέ άναλογίες στρο
βοσκοπικές.

'Απ’ τά ύπόλοιπα σημαντικά έργα της τεχνοτροπίας υπολογιστών θά 
πρέπει ν’ άναφερθοΰν: τό «TERMINAL SELF» τοΰ JOHN WHITNEY JNR., τό 
«CYBERNETIC 5.3» τοΰ JOHN STEHURA, τό «OLYMPIAD» της LILIAN 
SCHVARTZ, τά «TEXT 1» καί «TEXT 2» τοΰ MARC ADRIAN, τό «HUMMING 
BIRD» τών CHARLES CSURI καί JAMES SHAFFER, καί τ-ό «LA RAISON 
AVANT LA PASSION» τοΰ JOYCE W1 ELAND.



'Όλες αυτές ot ταινίες Απέδειξαν δτι έχουν καί πρακτική έφαρμογή άλλά 
καί καλλιτεχνικό δυναμικό γιά έκφραστοϋν. Γιά τήν ώρα τό προτσές τής 
αυτόματης έμψύχωσης μπορεί νά έκτελεσθεϊ μόνο στή μορφή τών κινουμένων 
εικόνων καί τις περισσότερες φορές — άπ’ δτι φαίνεται άπ’ τις ταινίες — σέ 
συνδυασμό μέ τήν γραφική έμψύχωση. Είναι νωρίς γιά νά καθορισθοΰν οί γε
νικές κατευθύνσεις καί οί τάσεις άναζήτησης της τέχνης τών ταινιών μέ υπο
λογιστές. Φανερό είναι πάντως πώς ή «καθαρόλογη», ή άγνή άφηρημένη δου
λειά τοΰ JOHN WHITNEY καί ταιριάζει καί στηρίζεται μέ υποδειγματικό 
τρόπο στήν παροΟσα κατάσταση της τεχνολογίας. "Αλλη μιά Ενδειξη είναι ή 
έπιθυμία νό συνδυαστεί ή τεχνική τών υπολογιστών μέ τήν τεχνική τής είκο- 
νικής ή της μέ ζωντανούς ήθοποιούς ταινίας. 'Εξετάζεται άκόμα καί ή περί
πτωση τοΰ δυναμικοΟ τοΰ ύπολογιστη νά είσχωρήσει στή διαδικασία τοΟ φιλμ 
στό στάδιο τοϋ μοντάζ, σάν βοηθητικό μέσο.

’Αναμφίβολα ή πορεία της νέας αύτής τεχνικής καί οί διαδικασίες της 
ΑπαιτοΟν ουσιαστική έκκίνηση καί άπομάκρυνση άπ’ τις γνωστές καθιερωμέ
νες μεθόδους. Καί προπαντός νέα έργαλεία καί τεχνικά μέσα γιά νά έκφρα- 
στοΰν. Τό μολύβι μέ γραφίτη γίνεται ήλεκτρονικό, τό «σενάριο» (<5ς όνομα- 
στεϊ έτσι) μετατρέπεται σέ μιά ευπαθή λυχνία καθοδικών άκτίνων Ικανή νά 
παράγει χιλιάδες ήλεκτρονικά σήματα τό δευτερόλεπτο. Αύτή ή καινούργια 
γλώσσα πού κατά κάποιο τρόπο Αποδιαρθρώνει τήν παλιά καί τήν όργανώ- 
νει πάνω σέ νέα βάση καί διάταξη, θά χρειαστεί νά μαθευτεί — &ν γίνουν πα
ρομοιώσεις μέ άλλους τομείς — δπως γίνεται ό χειρισμός τών πλήκτρων τής 
γραφομηχανής, ή ή λειτουργία ένός κινητήρα έσωτερικής καύσης, ή άκόμα 
δπως μπορεί νά κατακτηθεί ή τεχνική της πτήσεως.







WALTER BENJAMIN

TO ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ 
ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

*Οί καλές τέχνες άναπτύχθηκαν, τά είδη καί οί χρήσεις τους θεμελιώθηκαν 
σέ καιρούς πολύ αλλιώτικους άπ' τόν δικό μας, άπό ανθρώπους πού ή δύναμή 
τους πάνω ατά πράγματα μοιάζει ασήμαντη σέ σύγκριση μέ τή δική μας. 'Αλλά 
η έκπληκτική άνάπτυΕη των τεχνικών μας, ή προσαρμοστικότητα και ακρίβεια 
τους, οί ιδέες κΓ οί συνήθειες πού δημιουργούν, δημιουργούν καί τή 6ε0αιό- 
Γητα ότι βαθειές αλλαγές θά έρθουν στήν πανάρχαια τέχνη τού 'Ωραίου. Υ 
πάρχει σ' δλες τις τέχνες ένα φυσικό συστατικό πού δέ μπορεί πιά νά θεω- 
3εϊται ή νά χρησιμοποιείται όπως παλιά, πού δέ μπορεί νά μείνη ανεπηρέαστο 
ίιπό τή σύγχρονη γνώση καί δύναμή μας. Γιά τά τελευταία είκοσι χρόνια οϋτε 
ή Ολη οϋτε ό χώρος οϋτε ό χρόνος είναι αύτό πού ήταν άπό «άμνημόνευτους 
καιρούς. Πρέπει νά περιμένουμε τεράστιους νεωτερισμούς πού θά μεταμορ
φώσουν ολόκληρη τήν τεχνική τής τέχνης, έπηρεάζοντας έτσι τήν ίδια τήν 
καλλιτεχνική έπινόηση :<αί φέρνοντας ίσως μιάν έκπληκτική αλλαγή στήν ίδια 
τήν ίδέα μας γιά τό τί είναι τέχνη».

ΠΩΛ ΒΑΛΕΡΥ, PIECES SUR L ’ART 
"La Conqufete de I’ubiquite", Paris
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"Οταν ό Μάρξ άνέλαβε τήν κριτική του τοϋ καπιταλιστικού τρό* 
που παραγωγής, αύτός ό τρόπος ήταν στήν παιδική του ηλικία. 
Ό  Μάρξ κατεύθυνε έτσι τις προσπάθειές του ώστε νά τούς δώ
σει προγνωστική άξία. Ανέτρεξε στούς βασικούς όρους τής κα
πιταλιστικής παραγωγής καί μέσ' άπό τήν παρουσίασή τους έ
δειξε ό,τι θάπρεπε νά περιμένει κανείς άπό τόν καπιταλισμό στό 
μέλλον. Τό άποτέλεσμα ήταν ότι θάπρεπε νά περιμένει κανείς 
όχι μόνο τήν έκμετάλλευση τοϋ προλεταριάτου μέ όλο καί αύξα- 
νόμενη ένταση, άλλά τελικά τήν δημιουργία καταστάσεων πού 
θά έκαναν δυνατό τό γκρέμισμα τοϋ καπιταλισμού.
Ό  μετασχηματισμός τής ύπερδρομής, πού γίνεται πολύ πιό άργά 
άπό έκεϊνον τής ύποδομής, χρειάστηκε περισσότερο άπό μισόν 
αιώνα γιά νά κάνει φανερή σ' όλα τά πεδία τής κουλτούρας τήν 
άλλαγή στούς όρους τής παραγωγής. Μόνο σήμερα μπορεί νά 
καθοριστεί ή μορφή πού πήραν. Μερικές προγνωστικές άπαιτή- 
σεις θά πρέπει νά έκπληρωθοϋν μ’ αύτές τίς δηλώσεις. Πάντως, 
θέσεις σχετικά μέ τήν τέχνη τοϋ προλεταριάτου μετά τήν κα
τάληψη τής έξουσίας άπ’ αύτό ή σχετικά μέ τήν τέχνη μιας ατα
ξικής κοινωνίας θά έκπλήρωναν λιγώτερο αύτές τίς άπαιτήσεις 
άπ’ ότι οί θέσεις σχετικά μέ τίς έξελικτικές τάσεις τής τέχνης 
κάτω άπό τούς σημερινούς όρους παραγωγής. Ή διαλεκτική 
τους δέν εϊναι λιγώτερο φανερή στήν ύπερδομή άπ' ότι στήν οι
κονομία. Θά ήταν λοιπόν λαθεμένη ή ύποτίμηση τέτοιων θέσεων 
σάν όπλον. Παραμερίζουν έναν αριθμό άπό ξεπερασμένες έν
νοιες, όπως «δημιουργικότητα» καί «μεγαλοφυΐα», «αιώνια άξια» 
και «μυστήριο» — έννοιες πού ή άνεξέλεγκτη (πρός τό παρόν 
σχεδόν άνεξέλεγκτη) έφαρμογή τους θά όδηγοΰσε σ' ένα Φασι
στικό προτσές πληροφόρησης. Οί έννοιες πού είσάγονται στή 
θεωρία τής τέχνης στά όσα ακολουθούν διαφέρουν άπό τούς 
πιό οικείους όρους ώς πρός τό ότι είναι άπόλυτα άχρηστες γιά 
τούς σκοπούς τοϋ Φασισμού. Είναι, άπό τήν άλλη μεριά, χρήσι
μες γιά τό σχηματισμό έπαναστατικών άπαιτήσεων στήν πολιτι
κή τής τέχνης.



"Ενα έργο τέχνης μπορεί πάντοτε, σάν κανόνας, νά avanapas 
χθεϊ. Τεχνήματα καμωμένα άπ’ τούς ανθρώπους μπορούσαν πάν
τοτε νά άντιγραφοϋν άπ’ τούς ίδιους. Αντίγραφα έφτιαχναν οί 
μαθητευόμενοι, γιά τήν έξάσκηση τής τέχνης τους, οί καλλιτέ
χνες γιά νά διαδώσουν τή δουλειά τους, καί, τελικά, οί τρίτοι 
πού κυνηγούσαν τό κέρδος. Ή μηχανική άναπαραγωγή ένός έρ
γου τέχνης, πάντως, άντιπροσωπεύει κάτι καινούργιο. 'Ιστορικά, 
έξελίχθηκε κατά διαλλείματα καί μέ μεγάλα άλματα, άλλά μέ έ= 
πιταχυνόμενη ένταση. Οί Έλληνες ήξεραν μόνο δυό μέθοδες 
γιά τήν τεχνική άναπαραγωγή έργων τέχνης: τά καλούπια καί 
τίς σφραγίδες. Χάλκινα, πήλινα καί νομίσματα ήταν τά μόνο έρ
γα τέχνης πού μπορούσαν νά παράγουν σέ ποσότητες. "Ολα τά 
άλλα ήταν μοναδικά και δέ μπορούσαν ν’ άναπαραχθούν μηχα
νικά. Μέ τήν ξυλογραφία ή γραφική τέχνη μπόρεσε ν’ άναπαρα- 
χθεϊ μηχανικά γιά πρώτη φορά, πολύ πριν μπορέσει ν’ άναπα- 
ραχθεϊ ή γραφή μέ τήν τυπογραφία. Οί τεράστιες άλλαγές πού 
έφερε ή τυπογραφία, ή μηχανική άναπαραγωγή τής γραφής, στή 
λογοτεχνία, είναι μιά γνωστή ιστορία. Πάντως, μέσα στό φαινό
μενο πού έξετάζουμε έδώ άπό τήν προοπτική τής παγκόσμιας 
ιστορίας, ή τυπογραφία είναι άπλώς μιά ειδική, άν καί ιδιαίτερα 
σημαντική, περίπτωση. Κατά τή διάρκεια τοΰ Μεσαίωνα ή πλα- 
κογραφία κι’ ή χαλκογραφία προστέθηκαν στήν ξυλογραφία’ 
στήν άρχή τοϋ 19ου αιώνα έμφανίστηκε ή λιθογραφία.
Μέ τή λιθογραφία ή τεχνική τής άναπαραγωγής έφτασε σ’ ένα 
ούσιαστικά νέο στάδιο. Αύτή ή πολύ πιό άμεση μέθοδος διακρι- 
νόταν άπό τήν ιχνογράφηση τοϋ σχεδίου πάνω σέ μιά πέτρα άν- 
τί γιά τή χάραξή του πάνω σ’ ένα κομμάτι ξύλου ή πάνω σ’ ένα 
φύλλο χαλκοϋ, καί έπέτρεψε στή γραφική τέχνη νά διαθέσει τά 
προϊόντα της στήν άγορά, όχι μόνο σέ μεγάλες ποσότητες δπως 
μέχρι τότε, άλλά έπίσης σέ καθημερινά μεταβαλλόμενες μορφές. 
Ή λιθογραφία έπέτρεψε στή γραφική τέχνη νά εικονογραφήσει 
τήν καθημερινή ζωή, καί έτσι άρχισε νά συμπορεύεται μέ τήν 
τυπογραφία. ’Αλλά μόλις μερικές δεκάδες χρόνια μετά τήν έ- 
φεύρεσή της, ή λιθογραφία ξεπεράστηκε άπό τή φωτογραφία. 
Γιά πρώτη φορά στίς μεθόδους τής άναπαραγωγής τής εικόνας, 
ή φωτογραφία έλευθέρωσε τό χέρι άπό τίς πιό σπουδαίες καλ
λιτεχνικές λειτουργίες πού άπό τότε μεταβιβάστηκαν στό μάτι 
πού κοιτάζει μέσα άπό ένα φακό. Εφόσον τό μάτι άντιλαμβάνε- 
ται πιό γρήγορα άπ’ όσο μπορεί νά ζωγραφίσει τό χέρι, τό προ*

! τσές τής άναπαραγωγής εικόνων έπιταχύνθηκε τόσο πού μπο
ρούσε νά συμπορεύεται μέ τό λόγο. "Ενας όπερατέρ πού γυρίζει 
μιά σκηνή σ’ ένα στούντιο συλλαμβάνει τίς εικόνες μέ τήν τα
χύτητα πού μιλάει ένας ήθοποιός. "Οπως ή λιθογραφία κύριο

ί λεκτικά άπαιτούσε τήν εικονογραφημένη έφημερίδα, έτσι κΓ ή
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φωτογραφία προανάγγελε τήν όμιλοΰσα ταινία. Ή τεχνική άνα· 
παραγωγή τοϋ ήχου κατορθώθηκε στό τέλος τοϋ περασμένου 
αιώνα. Αύτές οί συγκλίνουσες προσπάθειες έκαναν προβλέψιμη 
μιά κατάσταση πού ό Πώλ Βαλερύ έπεσήμανε σέ μιά φράση: 
«"Ετσι καθώς τό νερό, τό γκάΖι κΓ ό ηλεκτρισμός φτάνουν στά 
σπίτια μας άπό μακρινές αποστάσεις γιά νά ικανοποιήσουν τίς 
άνάγκες μας σέ αναλογία μέ μιά μίνιμουμ δίκιά μας προσπάθεια, 
έτσι θά προμηθευόμαστε μέ οπτικές ή άκουστικές εικόνες, πού 
θά έμφανί^ονται καί θά έξαφανίϋονται μέ μιά άπλή κίνηση τοϋ 
χεριοϋ, μόλις περισσότερη άπό ένα νεϋμα». Γύρω στό 1900 ή 
τεχνική άναπαραγωγή είχε φτάσει ένα έπίπεδο πού όχι μόνο τής 
έπέτρεπε ν' άναπαραγάγει όλα τά έργα τέχνης σέ κυκλοφορία, 
καί έτσι νά προξενεί τήν πιό βαθειά μεταβολή στό άποτέλεσμά 
τους πάνω στό κοινό' άλλά καί νά άποκτήσει μιά δική της θέση 
ανάμεσα στά καλλιτεχνικά προτσές. Γιά τή μελέτη αύτοϋ τοΰ 
έπιπέδου τίποτα δέν είναι πιό άποκαλυπτικό άπό τή φύση τοΟ 
αντίκτυπου πού αύτές οί δυό έκδηλώσεις — ή άναπαραγωγή 
τών έργων τέχνης καί ή τέχνη τοϋ φίλμ — είχαν πάνω στήν τέ
χνη στήν παραδοσιακή της μορφή.

’Ακόμα καί τό πιό τέλειο άντίγραφο ένός έργου τέχνης ύστερε! 
ώς πρός ένα στοιχείο: ώς πρός τήν παρουσία του μέσα στό 
χώρο καί στό χρόνο, ώς πρός τή μοναδική του ύπαρξη στή θέση 
όπου τυχαίνει νά βρίσκεται. Αύτή ή μοναδική ύπαρξη τοΰ έργου 
τέχνης καθώρισε τήν ιστορία στήν όποια ύπάγεται καθ' όλη τή 
διάρκεια τής ύπαρξής του. Έδώ συμπεριλαμβάνονται οί αλλα
γές πού μπορεί νά ύπόστηκε τό έργο τέχνης στή φυσική του κα
τάσταση όπως καί οί διάφορες αλλαγές στήν ιδιοκτησία του. Τά 
χνάρια τών πρώτων μπορούν ν’ άποκαλυφθοϋν μόνο μέ χημικές 
ή φυσικές άναλύσεις πού είναι άδύνατο νά γίνουν σ' ένα άντί- 
γραφο’ οί άλλαγές στήν κατοχή του ύπόκεινται σέ μιά παράδοση 
πού πρέπει ν’ άκολουθηθεϊ άπό τήν κατάσταση τοΰ πρωτότυπου. 
Ή παρουσία τοϋ πρωτότυπου είναι ή προϋπόθεση γιά τήν έννοια 
τής αύθεντικότητας. Χημικές άναλύσεις τής πατίνας ένός χάλ
κινου έργου μπορούν νά βεβαιώσουν αύτή τήν τελευταία, όσο 
καί ή άπόδειξη ότι ένα δοσμένο χειρόγραφο τοϋ Μεσαίωνα προ
έρχεται άπό ένα άρχεΐο τοϋ 15ου αιώνα. Ολόκληρη ή σφαίρα 
τής αύθεντικότητας βρίσκεται έξω άπό τίς δυνατότητες τής τε
χνικής — καί, φυσικά, όχι μόνο τεχνικής — άναπαραγωγής. Αν
τιμέτωπο μέ τό χειροποίητο άντίγραφό του, πού συνήθως έθεω- 
ρεϊτο πλαστογραφία, τό πρωτότυπο διατηρούσε όλο του τό κύ
ρος: όχι όμως τόσο όταν βρισκόταν V I S  A V I S  μέ ένα 
άντίγραφο δημιουργημένο άπό τεχνική άναπαραγωγή. Ό  λόγος 
£Ϊναι διπλός: Πρώτ άπ' όλα, ή τεχνική αναπαραγωγή εϊναι πε-

ll
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ρισσότερο ανεξάρτητη άπό τό πρωτότυπο άπ’ όσο ή άναπαρα* 
γωγή μέ τό χέρι. Π.χ. στή φωτογραφία, ή τεχνική άναπαραγω- 
γή μπορεί ν' άποκαλύψει έκεϊνες tic; όψεις τοϋ πρωτότυπου πού 
είναι απρόσιτες μέ γυμνό μάτι άλλά προσιτές στό φακό, πού εί
ναι ρυθμιΖόμενος καί διαλέγει τή γωνία του κατά βούλησιν. Καί 
ή φωτογραφική άναπαραγωγή, μέ τή βοήθεια ώρισμένων προ
τσές, όπως ή μεγέθυνση καί ή άργή κίνηση, μπορεί νά συλλάβει 
εικόνες πού ξεφεύγουν άπό τή φυσική όραση. Δεύτερον, ή τε* 
χνική άναπαραγωγή μπορεί νά θέσει τό άντίγραφο τοϋ πρωτό
τυπου σέ καταστάσεις, πού θάμεναν άπρόσιτες στό ίδιο τό πρω
τότυπο. Πάνω άπ’ όλα, έπιτρέπει στό πρωτότυπο νά συναντήσει 
τό θεατή στά μισά τοΰ δρόμου, μέ τή μορφή είτε μιας φωτογρα
φίας είτε ένός δίσκου φωνογράφου. Ό  καθεδρικός ναός άφήνει 
τή θέση του γιά νά μπει στό στούντιο ένός φιλότεχνου" ένα χο
ρωδιακό, πού έκτελεϊται σέ μιάν αίθουσα ή σ’ άνοιχτό χώρο, άν- 
τηχεϊ μέσα στό γραφείο.
Οί καταστάσεις στίς οποίες μπορεί νά βρεθεί τό προϊόν τής μη
χανικής άναπαραγωγής μπορεί νά μήν άγγίζουν τό πραγματικό 
έργο τέχνης, όμως ή ποιότητα τής παρουσίας του πάντοτε ύπο- 
τιμδται. Αύτό ισχύει όχι μόνο γιά τό έργο τέχνης άλλά καί, π.χ. 
γιά ένα τοπίο πού ξετυλίγεται μπροστά στά μάτια τοΰ θεατή 
μιας ταινίας. Στήν περίπτωση τοϋ άντικείμενου τέχνης, ένας 
πολύ εύαίσθητος πυρήνας — ή αύθεντικότητά του — εμπαίζεται, 
ένώ κανένα φυσικό άντικείμενο δέν είναι τρωτό σ' αύτό τό ση
μείο. Ή αύθεντικότητα ένός πράγματος είναι ή ούσία όλων αύ- 
τών πού εϊναι μεταβιβάσιμα άπό τή στιγμή τής δημιουργίας του, 
καί πού κυμαίνονται άπό τήν ούσιακή του διάρκεια μέχρι τή μαρ
τυρία του γιά τήν ιστορία πού πέρασε άπό πάνω του. Εφόσον 
ή ιστορική μαρτυρία βασίζεται στήν αύθεντικότητα, καί ή πρώτη 
αύτή, έπίσης, κινδυνεύει άπό τήν άναπαραγωγή όταν ή ούσιακή 
διάρκεια σταματά νά ένδιαφέρει. Καί αύτό πού πραγματικά κιν= 
δυνεύει όταν έπηρεάζεται ή ιστορική μαρτυρία εϊναι τό κύρος 
τοϋ άντικειμένου.
Μπορεί νά συμπεριλάβει κανείς καί τό περιορισμένο στοιχείο 
στόν όρο «αύρα» καί νά πεί ότι αύτό πού μαραίνεται μέσα στόν 
αιώνα τής μηχανικής άναπαραγωγής εϊναι ή «αύρα» τοϋ έργου 
τέχνης. Αύτή εϊναι ένα συμπτωματικό προτσές πού ή σημασία 
του έπεκτείνεται έξω άπό τό χώρο τής τέχνης. Θά μπορούσαμε 
νά γενικεύσουμε λέγοντας: ή τεχνική τής άναπαραγωγής άπο- 
σπα τό άναπαραχθέν άντικείμενο άπό τό χώρο τής παράδοσης. 
Δημιουργώντας πολλά άντίγραφα ύποκαθιστά μέ μιά ποσότητα 
άντιγράφων μιάν μοναδική ύπαρξη. Καί έπιτρέποντας στό άντί
γραφο νά συναντήσει τόν θεατή ή άκροατή μέσα στή δική του 
Ιδιαίτερη κατάσταση, ξανα-ένεργοποιεί τό άναπαραχθέν άντικεΰ 
μενο. Αύτά τά δυό προτσές οδηγούν σέ ένα τρομερό σπάσιμο
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τής παράδοσης πού είναι ή άλλη όψη τής σημερινής κρίσης καί 
ανανέωσης τοϋ άνθρώπινου γένους. Καί τά δυό προτσές συν
δέονται στενά μέ τά σύγχρονα μαγικά κινήματα. Ό  πιό ισχυρός 
φορέας τους είναι τό φιλμ. Ή κοινωνική του σημασία, ιδιαίτερα 
στήν πιό θετική του μορφή, είναι άδιανόητη χωρίς τήν κατα
στροφική, καθαρτική πλευρά του, πού είναι ή έΕαφάνιση τής πα
ραδοσιακής άΕίας τής κληρονομιάς τής κουλτούρας. Αύτό τό 
φαινόμενο γίνεται περισσότερο άπτό στις μεγάλες ιστορικές 
ταινίες. Έπεκτείνεται σέ άλλες, όλο καί πιό καινούργιες θέσεις. 
Τό 1927 ό Άμπέλ Γκάνς άναφωνοΰσε μ' ένθουσιασμό: «Ό ΣαίΕ- 
πηρ, ό Ρέμπραντ, ό Μπετόβεν θά κάνουν ταινίες... όλοι οί θρύ
λοι, όλες οί μυθολογίες κι' όλοι οί μύθοι, όλοι οί ιδρυτές τών 
θρησκειών, κΓ οί ’ίδιες οί θρησκείες... προσμένουν τήν άνάστασή 
τους, κΓ οί ήρωες κάνουν ούρές πού σπρώχνονται μπροστά 
στήν πύλη». Χωρίς ίσως νά είχε αύτό τόν σκοπό, έβγαλε μιά 
πρόσκληση γιά μιάν έκτεταμένη κάθαρση.

Ill
Στή διάρκεια μεγάλων περιόδων τής ιστορίας, ό τρόπος άντίλη- 
ψης τής ανθρώπινης λογικής άλλάζει μαζί μ' ολόκληρο τόν τρό
πο υπαρΕης τής άνθρωπότητας. Ό  τρόπος μέ τόν όποιο ή άν- 
θρώπινη άντίληψη είναι οργανωμένη, τό μέσο μέ τό όποιο ολο
κληρώνεται, καθορίζονται όχι μόνο άπό τή φύση άλλά καί άπό 
τις ιστορικές καταστάσεις. Ό  5ος αιώνας, μέ τις μεγάλες με
τακινήσεις τοΰ πληθυσμού πού συνέβησαν στή διάρκειά του, εϊ= 
δε τή γέννηση τής ώριμης Ρωμαϊκής βιομηχανίας τής τέχνης 
καί τή γέννηση τής Βιέννης, όπου άναπτύχθηκε όχι μόνο μιά 
τέχνη διαφορετική άπό έκείνη τής άρχαιότητας άλλά καί ένα 
νέο είδος άντίληψης. Οί μελετητές τής Βιεννέζικης σχολής, ό 
R IE G L  κΓ ό W ICKHOFF, πού άντιστάθηκαν στό βάρος τής κλασ
σικής παράδοσης κάτω άπ’ τό όποιο είχαν ταφεί αύτές οί τελευ
ταίες μορφές τέχνης, ήταν οί πρώτοι πού έβγαλαν συμπεράσμα^ 
τα άπ’ αύτές σχετικά μέ τήν οργάνωση τής άντίληψης έκείνη 
τήν έποχή. "Οσο μακριά κΓ άν έφτασε τό βλέμμα τους, αύτοΐ οϊ 
μελετητές περιορίστηκαν στό νά δείξουν τό σημαδιακό έπίσημο 
τρόπο πού χαρακτήριζε τήν άντίληψη τήν τελευταία Ρωμαϊκή 
έποχή. Δέν προσπάθησαν — καί, ίσως, δέ βρήκαν κανένα τρόπο
— νά δείΕουν τις κοινωνικές μεταβολές πού έκφράζονται άπό 
αύτές τις άλλαγές στήν άντίληψη. Οί προϋποθέσεις γιά μιάν α
νάλογη έρευνα είναι πιό εύνοϊκές σήμερα. Καί άν οί άλλαγές 
στό μέσο τής σύγχρονης άντίληψης μπορούν νά γίνουν αντιλη
πτές σάν αποσύνθεση τής «αύρας», είναι δυνατό νά καταδει- 
χτοϋν οί κοινωνικές αιτίες της.
Ή έννοια τής «αϋρας» πού προτείναμε παραπάνω σέ σχέση μέ 
ιστορικά αντικείμενα μπορεί νά παρασταθεϊ σέ σχέση μέ φυσικά
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άντικείμενα. Καθορίζουμε τήν «αϋρα» τών τελευταίων σάν τό 
μοναδικό φαινόμενο μιας απόστασης, όσοδήποτε κοντινή κι’ άν 
είναι αύτή. "Αν, καθώς ξεκουράζεσαι ένα άπόγευμα τοϋ καλοκαι
ριού, ακολουθήσεις μέ τό βλέμμα σου μιάν οροσειρά στόν ορί
ζοντα η ένα κλαδί πού ρίχνει τόν ίσκιο του πάνω σου, δοκιμάζεις 
τήν «αϋρα» έκείνων τών βουνών, αύτοϋ τοϋ κλαδιοϋ. Αύτή ή ει
κόνα κάνει εϋκολα κατανοητή τήν σημερινή παρακμή τής «αύ
ρας». Ή παρακμή αύτή βασίζεται σέ δυό γεγονότα, πού καί τά 
δυό σχετίζονται μέ την αύΕανόμενη σημασία τοϋ ρόλου τών μα
ζών στή σημερινή ζωή. Δηλαδή, μέ τόν πόθο τών σύγχρονων μα
ζών νά φέρουν τά πράγματα «κοντά τους», τόσο στό χώρο όσο 
και «άνθρώπινα», ό όποιος είναι τόσο φλογερός όσο καί ή τάση 
τους νά ξεπεράσουν τή μοναδικότητα κάθε πραγματικότητας πα
ραδεχόμενοι τήν άναπαραγωγή της. Κάθε μέρα γίνεται καί πιό 
δυνατή ή παρόρμηση γιά τό άδραγμα ένός άντικειμένου, γιά 
τό άγγιγμά του άπό πολύ κοντά, μέ τόν τρόπο τής ομοιότητας, 
τής άναπαραγωγής του. Φυσικά, ή άναπαραγωγή/άντιγραφή ό
πως προσφέρεται άπό τά εικονογραφημένα περιοδικά καί τά κι
νηματογραφικά έπίκαιρα διαφέρει άπό τήν εικόνα πού βλέπεται 
μέ γυμνό μάτι. Ή μοναδικότητα καί ή μονιμότητα είναι τόσο 
στενά συνδεδεμένες μέ τήν τελευταία όσο ή μεταβατικότητα 
καί ή δυνατότητα άναπαραγωγής μέ τήν πρώτη. Τό νά βγάζεις 
ένα αντικείμενο άπ’ τό καβούκι του, τό νά καταστρέφεις τήν 
«αϋρα» του, είναι τό σημάδι μιδς άντίληψης τής όποιας ή «λο
γική τής παγκόσμιας ισότητας τών άντικειμένων» έχει αύξηθεί 
σ’ έναν τέτοιο βαθμό ώστε τήν έξάγει άκόμα κΓ άπό ένα μονα
δικό άντικείμενο άναπαράγοντάς το. Έτσι έκδηλώνεται στό πε
δίο τής άντίληψης έκεϊνο πού στή θεωρητική σφαίρα γίνεται άν- 
τιληπτό στήν αύΕανόμενη σπουδαιότητα τής στατιστικής. Ή προ
σαρμογή τής πραγματικότητας στίς μάζες καί ή άντίστοιχη προ
σαρμογή τών μαζών στήν πραγματικότητα είναι ένα προτσές ά- 
περιόριστης έκτασης, τόσο γιά τή σκέψη όσο καί γιά τήν άντί- 
ληψη.

IV
Ή μοναδικότητα ένός έργου τέχνης είναι άξεχώριστη άπό τήν 
συνύφανσή του μέσα στήν παράδοση. Αύτή ή παράδοση είναι 
ζωντανή άπ’ άκρη σ’ άκρη καί έΕαιρετικά μεταβλητή. "Ενα άρ- 
χαϊο άγαλμα τής ’Αφροδίτης, πι.χ., ύπήρχε μέσα σ' ένα διαφορε
τικό παραδοσιακό ύφάδι άνάμεσα στούς "Ελληνες, όπου άποτε- 
λοΰσε ένα άντικείμενο σεβασμού, άπ’ ότι άνάμεσα στούς κληρι
κούς τοϋ Μεσαίωνα, πού τό άντιμετώπιζαν σάν ένα άπαίσιο εί
δωλο. Καί οί δύο, πάντως, άντιμετώπιζαν έΕ ίσου τή μοναδικό- 
τητά του, δηλαδή, τήν «αϋρα» του. ’Αρχικά ή συνύφανση τής 
τέχνης στήν παράδοση βρήκε τήν έκφραση της στή λατρεία.
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Γνωρίζουμε ότι τά πρώτα έργα τέχνης δημιουργήθηκαν γιά νά 
έξυπηρετήσουν μιά τελετή — πρώτα, τή μαγική, κατόπιν τή θρη
σκευτική. Εχει σημασία τό ότι ή ύπαρξη τοϋ έργου τέχνης σέ 
σχέση μέ τήν «αύρα» του δέν χωρίζεται ποτέ έντελώς άπό τήν 
τελετουργική του λειτουργία. Μ’ άλλα λόγια, ή «μοναδική» άξια 
τόϋ «αύθεντικοϋ» έργου τέχνης έχει τή βάση της στήν τελετουρ
γία, τόν τόπο τής άρχικής του άξίας χρήσης. Αύτή ή τελετουρ* 
γική βάση, όσοδήποτε άπομακρυσμένη, είναι άκόμα άναγνωρίσι- 
μη σάν κοσμικοποιημένη τελετή άκόμα καί στίς πιό βέβηλες 
μορφές τής λατρείας τής ομορφιάς. Ή κοσμική λατρεία τής ο
μορφιάς, πού άναπτύχθηκε κατά τή διάρκεια τής ’Αναγέννησης 
καί έπεκράτησε γιά τρεις αιώνες, έδειξε καθαρά τήν τελετουρ
γική αύτή βάση στήν παρακμή της καί τήν πρώτη βαθειά κρίση 
της. Μέ τήν άφιξη τοϋ πρώτου πραγματικά έπαναστατικοϋ μέσου 
άναπαραγωγής, τής φωτογραφίας, πού έγινε ταυτόχρονα μέ τήν 
αύγή τοϋ σοσιαλισμού, ή τέχνη ένοιωσε τήν κρίση πού πλησίαζε 
καί πού έγινε φανερή έναν αιώνα άργότερα. Εκείνη τήν έποχή, 
ή τέχνη άντέδρασε μέ τό δόγμα τοϋ «ή τέχνη γιά τήν τέχνη», 
δηλαδή μέ μιάν θεολογία τής τέχνης. Αύτό έδωσε άφορμή ν’ ά- 
ναπτυχθεϊ έκεϊνο πού θά μπορούσαμε νά ονομάσουμε σάν άρνη- 
τική θεολογία μέ τή μορφή τής ιδέας τής «καθαρής» τέχνης, 
πού όχι μόνο άρνιόταν κάθε κοινωνική λειτουργία τής τέχνης 
άλλά καί κάθε ταξινόμηση άνάλογα μέ τό θέμα. (Στήν ποίηση, 
ό Μαλλαρμέ ήταν ό πρώτος πού πήρε αύτή τή θέση).
Μιά άνάλυση τής τέχνης στόν αιώνα τής μηχανικής άναπαρα- 
γωγής πρέπει νά μήν άδικήσει καμμιάν άπ' αύτές τίς σχέσεις, 
έπειδή μας όδηγοϋν σέ ένα σπουδαιότατο συμπέρασμα: γιά πρώ
τη φορά στήν παγκόσμια ιστορία, ή μηχανική άναπαραγωγή άπε̂  
λευθερώνει τό έργο τέχνης άπό τήν περαστική έξάρτησή του 
άπ<ό τήν τελετουργία. Σ' έναν άκόμα μεγαλύτερο βαθμό τό έργο 
τέχνης πού άναπαράγεται γίνεται τό έργο τέχνης πού σχεδιά
ζεται ειδικά γιά ν' άναπαραχθεϊ. Άπό ένα φωτογραφικό άρνη- 
τικό, π.χ. μπορεί νά τυπώσει κανείς έναν άπεριόριστο άριθμό 
αντιτύπων: τό νά ζητήσει κανείς τό «αύθεντικό» άντίτυπο δέν 
έχει νόημα. Άλλά τή στιγμή πού τό κριτήριο τής αύθεντικότη- 
τας παύει νά είναι έφαρμόσιμο στήν καλλιτεχνική παραγωγή, 
ολόκληρη ή λειτουργία τής τέχνης άντιστρέφεται. Άντί νά βα
σίζεται στήν τελετουργία άρχίζει νά βασίζεται σέ μιάν άλλη 
πρακτική — τήν πολιτική.

V
Τά έργα τέχνης γίνονται δεκτά καί έκτιμώνται σέ διαφορετικά 
επίπεδα. Δυό είναι οί πόλοι: είτε ή έμφαση δίνεται στήν λατρευ
τική άξία, είτε στήν άξια έκθεσης τοϋ έργου. Ή καλλιτεχνική 
παραγωγή άρχίζει μέ τελετουργικά άντικείμενα πού προορίζον

J
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ται νά ύπηρετήσουν μιά λατρεία. Θά μπορούσε νά ύποθέσει κα
νείς οτι αύτό πού ένδιέφερε ήταν ή ύπαρξή τους, όχι ή θέασή 
τους. Τό έλάφι πού ζωγράφισε ό άνθρωπος τής Λίθινης έποχής 
στούς τοίχους τής σπηλιάς του ήταν ένα μαγικό έργαλεϊο. Τό 
έδειχνε στούς άλλους, άλλά κυρίως προοριζόταν γιά τά πνεύ
ματα. Σήμερα ή λατρευτική άξια θά έμοιαζε ν’ άπαιτεί άπό τό 
έργο τέχνης νά μένει κρυμμένο. Ώρισμένα άγάλματα θεών εϊ* 
ναι προσιτά μόνο στούς ιερείς, μερικές Μαντόννες μένουν κα
λυμμένες σχεδόν ολόκληρο τό χρόνο ; ώρισμένα άνάγλυφα 
στούς μεσαιωνικούς καθεδρικούς ναούς είναι άόρατα γιά τόν 
θεατή πού βρίσκεται στό έπίπεδο τοϋ έδάφους. Μέ τήν άπελευ- 
θέρωση τών διάφορων καλλιτεχνικών πρακτικών άπό τήν τελε
τουργία μεγαλώνουν οί πιθανότητες γιά τήν έκθεση τών προϊόν
των τους. Είναι εύκολώτερο νά έκτεθεϊ μιά προτομή μπούστου 
πού μπορεί νά στέλνεται όπό τό ένα μέρος στό άλλο παρά ένα 
άγαλμα μιας θεότητας πού έχει μιά σταθερή θέση στό έσωτερι
κό ένός ναού. Τό ίδιο ισχύει γιά τή ζωγραφική σ’ άντίθεση μέ 
τό μωσαϊκό ή τήν τοιχογραφία πού προηγήθηκαν άπ’ αύτήν. Καί 
άκόμα κι’ άν ή δυνατότητα δημόσιας παρουσίασης μιας λειτουρ* 
γίας μπορεί άρχικά νά ήταν τόσο μεγάλη όσο καί μιας συμφω
νίας, ή τελευταία αύτή έπινοήθηκε όταν ή δυνατότητα δημόσιας 
παρουσίασης της ύποσχόταν ότι θά ξεπεράσει έκείνην τής λει
τουργίας.
Μέ τίς διάφορες μεθόδους τεχνικής άναπαραγωγής ένός έργου 
τέχνης, ή καταλληλότητα γιά τήν έκθεσή του αύξήθηκε σ’ έναν 
τέτοιο βαθμό ώστε ή ποσοτική μεταβολή άνάμεσα στούς δυό 
πόλους είχε σάν άποτέλεσμα τόν ποιοτικό μετασχηματισμό τής 
φύσης του. Αύτό μπορεί νά συγκριθεϊ μέ τήν κατάσταση τοϋ 
έργου τέχνης τά προϊστορικά χρόνια, όταν, έξ αιτίας τής άπό- 
λυτης έμφασης πού δόθηκε στή λατρευτική του άξια, τό έργο 
τέχνης ήταν, πρώτ’ άπ’ όλα, ένα μαγικό έργαλεϊο. Μόνο άργό- 
τερα άναγνωρίστηκε σάν έργο τέχνης. Μέ τόν Ίδιο τρόπο σή
μερα, έξ αιτίας τής άπόλυτης έμφασης πού δίνεται στήν άξια 
τής έκθεσής του, τό έργο τέχνης γίνεται μιά δημιουργία μέ έν- 
τελώς καινούργιες λειτουργίες, άνάμεσα στις όποιες έκείνη τήν 
όποία έχουμε συνειδητοποιήσει, ή καλλιτεχνική λειτουργία, μπο̂  
ρεϊ άργότερα νά άναγνωριστεϊ σάν συμπτωματική. Αύτό πού εί
ναι σίγουρο είναι τό ότι σήμερα ή φωτογραφία καί τό φιλμ είναι 
τά πιό έξυπηρετικά παραδείγματα αύτής τής καινούργιας λει
τουργίας.

VI
Στή φωτογραφία ή άξια έκθεσης άρχίζει νά ύπερισχύει πάνω 
στή λατρευτική άξια σ’ όλα τά έπίπεδα. Άλλά ή λατρευτική ά- 
ξία δέν παραμερίζεται χωρίς άντίσταση άπό μέρους της, Άπο-
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σύρεται σ’ ένα ύστατο καταφύγιο: τήν όνθρώπινη φυσιογνωμία. 
Δέν είναι τυχαίο τό ότι τό πρόσωπο ήταν τό σημείο γιά τό όποιο 
οί πρώτες φωτογραφίες έδειχναν τό μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 
Ή λατρεία τής ανάμνησης τών άγαπημένων άπόντων ή νεκρών, 
προσφέρει ένα τελευταίο καταφύγιο στή λατρευτική άΕία τής ει
κόνας. Γιά τελευταία φορά άναδίνεται ή «αϋρα» άπό τις πρώτες 
φωτογραφίες, μέσ’ άπό τή φευγαλέα έκφραση ένός άνθρώπινου 
προσώπου. Αύτό είναι ό,τι άποτελεί τή μελαγχολική, άσύγκριτη 
ομορφιά τους. ’Αλλά καθώς ό άνθρωπος σάν θέμα άποσύρεται 
άπό τή φωτογραφική εικόνα, ή άΕία έκθεσης δείχνει γιά πρώτη 
φορά τήν άνωτερότητά της σέ σχέση μέ τήν τελετουργική άΕία. 
Στό ότι άκριβώς ύπογράμμισε αύτό τό καινούργιο στάδιο συνί- 
σταται ή άσύγκριτη σημασία τοϋ A TG ET, πού γύρω στά 1900, 
φωτογράφησε τούς άδειους δρόμους τοϋ Παρισιού. ’Αρκετά σω
στά ειπώθηκε γι’ αύτόν ότι τούς φωτογράφησε σά νά ήσαν σκη
νές ένός έγκλήματος. Ή σκηνή ένός έγκλήματος είναι έπίσης 
άδεια" φωτογραφίζεται μέ σκοπό νά δώσει κάποια άπόδειΕη. Μέ 
τόν A TG ET, οί φωτογραφίες έγιναν σταθερές άποδείΕεις ιστορι
κών γεγονότων, καί άποκτοϋν μιάν κρυμμένη πολιτική σημασία. 
’Απαιτούν έναν ειδικό τρόπο άντιμετώπισης ή άφηρημένη πα
ρατήρηση δέν είναι κατάλληλη γι' αύτές. Συνταράζουν τόν θεα
τή' νοιώθει ότι τόν προκαλοϋν μ’ έναν νέο τρόπο. Τήν ίδια στι
γμή οί φωτογραφίες τών περιοδικών άρχίζουν νά τοποθετούν 
γι’ αύτόν πινακίδες, σωστές ή λαθεμένες — άδιάφορο. Γιά πρώ
τη φορά οί λεζάντες γίνονται ύποχρεωτικές. Καί είναι φανερό 
ότι έχουν έναν έντελώς διαφορετικό χαρακτήρα άπό έκεϊνον 
τοϋ τίτλου ένός ζωγραφικού πίνακα. Οί κατευθύνσεις πού δί
νουν οί λεζάντες σ’ έκείνους πού κοιτάζουν τις εικόνες στά πε
ριοδικά γίνονται άκόμα πιό καθαρές καί πιό προστακτικές στά 
φίλμς όπου τό νόημα κάθε εικόνας μοιάζει σά νά έχη προδιαγρα  ̂
φεϊ άπό τήν άλληλουχία όλων έκείνων πού έχουν προηγηθεί.

V II

Ή άντιδικία τοΰ 19ου αιώνα σχετικά μέ τήν καλλιτεχνική άΕία 
τής ζωγραφικής σέ σύγκριση μέ τή φωτογραφία μοιάζει σήμερα 
παραπλανητική καί μέσα σέ σύγχιση. Αύτό πάντως δέ μειώνει τή 
σπουδαιότητά της' άν μή τί άλλο, τήν ύπογραμμίζει. Ή άντιδικία 
αύτή ήταν στήν πραγματικότητα τό σύμπτωμα ένός ιστορικού 
μετασχηματισμού τοΰ όποιου ό παγκόσμιος άντίκτυπος δέν είχε 
συνειδητοποιηθεί άπό καμμία απ’ τις δυό άντίδικες πλευρές. “Ο 
ταν ό αιώνας τής μηχανικής άναπαραγωγής χώρισε τήν τέχνη 
άπό τή λατρευτική της βάση, ή φαινομενική της αύτονομία εξα
φανίστηκε γιά πάντα. Ή αλλαγή στή λειτουργία τής τέχνης πού 
επακολούθησε Εεπερνοϋσε τήν προοπτική τοΰ αΙώνα γιά πολύ
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καιρό εξακολούθησε νά ξεφεύγει κΓ άπό εκείνην τοϋ 20οϋ αιώ
να, πού δοκίμασε τήν άνάπτυξη τοΰ φίλμ.
Πολλή μάταιη σκέψη είχε άφιερωθεϊ νωρίτερα στό ζήτημα τοϋ 
άν ή φωτογραφία είναι μιά τέχνη. Τό βασικό έρώτημα — τοϋ άν 
ή ίδια ή εφεύρεση τής φωτογραφίας δέν είχε μετασχηματίσει ο
λόκληρη τή φύση τής τέχνης — δέν είχε τεθεί. Σύντομα οί θεω= 
ρητικοί τοΰ φίλμ έκαναν τήν ίδια άστόχαστη έρώτηση σέ σχέση 
μέ τό φίλμ. Άλλά οΐ δυσκολίες πού δημιούργησε ή φωτογραφία 
στήν παραδοσιακή αισθητική ήταν άπλά παιχνίδια σέ σύγκριση 
μ’ έκεϊνες πού δημιούργησε τό φίλμ. Ά π ’ όπου καί ό χωρίς εύαι- 
σθησία καί ύπερβολικός χαρακτήρας τών πρώτων θεωριών γιά 
τό φίλμ. Ό  Άμπέλ Γκάνς, λ.χ., συγκρίνει τό φίλμ μέ τά ιερο
γλυφικά: «Έδώ, χάρη σέ μιά άξιοσημείωτη οπισθοχώρηση, έχου
με ξαναγυρίσει στό έπίπεδο έκφρασης τών Αιγυπτίων... Ή γλώσ
σα τών εικόνων δέν έχει ώριμάσει άκόμα έπειδή τά μάτια μας 
δέν έχουν άκόμα προσαρμοστεί σ’ αύτήν. Δέν ύπάρχει άκόμα 
Αρκετός σεβασμός, άρκετή λατρεία γι’ αύτό πού έκείνη έκφρά 
ζει». ’Ή , μέ τά λόγια τοΰ SEV ER IN  - MARS: «Σέ ποια τέχνη δό
θηκε ένα όνειρο πιό ποιητικό καί ταυτόχρονα, πιό άληθινό! Πλη- 
σιασμένο μ’ αύτό τόν τρόπο τό φιλμ μπορεί ν’ άναπαριστάνει 
ένα άσύγκριτο έκφραστικό μέσο. Μόνο στούς πιό εύφυεϊς άν= 
θρώπους, στίς πιό τέλειες καί μυστηριώδεις στιγμές τής ζωής 
τους, θά έπρεπε νά έπιτρέπεται ή είσοδος στό άδυτό του.» Ό  
A LEXA N D RE ARNOUX κλείνει τ’ ονειροπόλημά του, γιά τό 
βωβό φίλμ μέ τήν έρώτηση: «’Ό λ ες  αύτές οί θαρραλέες περι
γραφές πού δώσαμε δέ δίνουν σάν άθροισμα τόν ορισμό τής 
προσευχής;» Είναι χρήσιμο νά παρατηρήσουμε τό πώς ό πόθος 
τους νά έντάξουν τό φιλμ άνάμεσα στίς «τέχνες» άναγκάζει αύ- 
τούς τούς θεωρητικούς νά διαβάσουν λατρευτικά στοιχεία μέσα 
σ’ αύτό — μέ μιάν φανερή έλλειψη λεπτότητας. Κι’ όμως τήν 
έποχή πού έκδίδονταν αύτοί οί συλλογισμοί, ταινίες σάν τό L ’ 
O PIN IO N  P U B LIQ U E  («Ή Κοινή Γνώμη») καί τό THE G O LD  
RUCH («Ό Χρυσοθήρας») είχαν ήδη έμφανιστεϊ. Αύτό, πάντως, 
δέν έμπόδισε τόν Άμπέλ Γκάνς νά παρουσιάσει ιερογλυφικά γιά 
λόγους σύγκρισης, ούτε τόν SEV ER IN  - MARS νά μιλήσει γιά τό 
φιλμ σάν γιά ζωγραφιές τοΰ Φρά Άντζέλικο. Χαρακτηριστικά, 
άκόμα καί σήμερα οί ύπεραντιδραστικοί συγγραφείς δίνουν στό 
φίλμ μιάν παρόμοια σημασία — άν όχι μιάν έντελώς ιερή, τουλά
χιστον μιάν ύπερφυσική σημασία. Σχολιάζοντας τήν κινηματο
γραφική βερσιόν τοϋ «’’Ονείρου Καλοκαιριάτικης Νύχτας» άπό 
τόν MAX REINHARDT, ό W ERFEL λέει ότι άναμφίβολα ήταν ή 
στείρα άντιγραφή τοϋ έξωτερικοΰ κόσμου μέ τούς δρόμους, τά 
σπίτια, τούς σιδηροδρομικούς σταθμούς, τά έστιατόρια, τά μοτο
ποδήλατα καί τίς άμμουδιές του πού μέχρι τώρα έμπόδιζαν τήν 
άνύψωση τοϋ φιλμ στό χώρο τής τέχνης. «Τό φιλμ δέν έχει συ
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νειδητοποιήσει άκόμα τό άληθινό του νόημα, τις άληθινές του 
δυνατότητες... πού συνίστανται στή μοναδική του ιδιότητα νά 
εκφράζει μέ φυσικά μέσα καί μέ άσύγκριτη πειστικότητα κάθε 
τί πού είναι θαυμαστό, ύπερφυσικό, παραμυθένιο.»

VIII
“Ενας ήθοποιός τοϋ θεάτρου παρουσιάζει τήν καλλιτεχνική του 
έργασία αύτοπροσώπως στό κοινό' ό ήθοποιός τοϋ κινηματογρά= 
φου, πάντως, τήν παρουσιάζει διά μέσου τής κάμερα, κΓ αύτό 
έχει μιά διπλή συνέπεια. Ή κάμερα πού παρουσιάζει τήν έργασία 
τοϋ ήθοποιοϋ δέν χρειάζεται νά τήν σεβαστεί σάν ένα όλο. Κα- 
τευθυνόμενη άπό τόν όπερατέρ, ή κάμερα άλλάζει συνεχώς 
θέση σέ σχέση μέ τήν έκτέλεση τοϋ ρόλου άπό τόν ήθοποιό. Ή 
αλληλουχία τών άπό διαφορετικές θέσεις λήψεων πού ό μοντέρ 
συνθέτει άπό τό ύλικό πού τοϋ δόθηκε άποτελεϊ τό τελειωμέ- 
νο φιλμ. Αύτό συμπεριλαμβάνει μερικούς παράγοντες τής κίνη·. 
σης πού στήν πραγματικότητα είναι έκείνη τής κάμερα, χωρίς 
ν’ άναφέρουμε τις ειδικές γωνίες λήψης, τά γκρό πλάνα κ. ά. 
"Ετσι, ή έργασία τοϋ ήθοποιοϋ ύπόκειται σέ μιά σειρά οπτικών 
τέστς. Αύτή είναι ή πρώτη συνέπεια τοΰ γεγονότος ότι ή έργα
σία τοϋ ήθοποιοϋ παρουσιάζεται διά μέσου τής κάμερα. Επίσης, 
ό κινηματογραφικός ήθοποιός δέν έχει τήν δυνατότητα τοϋ ή- 
θοποιοϋ τής σκηνής νά προσαρμόζεται στό κοινό κατά τή διάρ
κεια τοϋ παιξίματός του, έφόσον δέν παρουσιάζει τήν έρμηνεία 
του αύτοπροσώπως στό κοινό. Αύτό έπιτρέπει στό κοινό νά πά
ρει τή θέση τοϋ κριτικού χωρίς νά δοκιμάζει καμμιάν προσωπική 
έπαφή μέ τόν ήθοποιό. Ή ταύτιση τοϋ κοινοΰ μέ τόν ήθοποιό 
είναι στήν πραγματικότητα ταύτιση μέ τήν κάμερα. Κατά συνέ
πεια τό κοινό παίρνει τή θέση τής κάμερα' ό τρόπος πού άντι= 
μετωπίζει τόν ήθοποιό είναι έξελεγκτικός/κριτικός. Δέν είναι 
ένας τρόπος στόν όποιο μπορούν νά έκτεθοϋν λατρευτικές άξιες.
IX
Αύτό πού έχει πρωταρχική σημασία στό φιλμ είναι τό ότι ό ήθο
ποιός άναπαριστάνει περισσότερο τόν έαυτό του στό κοινό μπρο
στά στήν κάμερα, άπό τό ν' άναπαριστάνει κάποιον άλλο. Έ να ς  
άπ' τούς πρώτους πού άντιλήφθηκε τή μεταμόρφωση τοϋ ηθο
ποιού άπό αύτό τό είδος έλέγχου ήταν ό Πιραντέλλο. Ά ν  καί 
οί παρατηρήσεις του πάνω σ’ αύτό τό θέμα μέσα στό μυθιστό
ρημά του SI G IR A  περιορίζονταν στίς άρνητικές πλευρές τοϋ 
ζητήματος κι’ άφοροϋσαν μόνο τό βουβό φίλμ, αύτό δέν μειώνει 
καθόλου τό κϋρος τους, μιά καί, άπ’ αύτή τήν άποψη, τό ηχητικό 
φίλμ δέν άλλαξε τίποτα τό ούσιαστικό. Αύτό πού έχει σημασία 
είναι τό ότι ό ρόλος παίζεται όχι γιά ένα κοινό άλλά γιά μιά μη
χανική έπινόηση — στήν περίπτωση τοϋ ηχητικού φίλμ, για δυό
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τέτοιες. «.Ο ήθοποιός τοϋ κινηματογράφου», έγραφε ό Πιραν- 
τέλλο, «νοιώθει σάν έξορισμένος — έξορισμένος όχι μόνο άπ’ 
τή σκηνή άλλά κι" άπό τόν ίδιο τόν έαυτό του. ’Αρχίζει, μέ μιάν 
άκαθόριστη ένόχληση, νά νοιώθει ένα άνεξήγητο κενό: τό κορμί 
του χάνει τή σωματικότητά του, διαλύεται, άποστερεϊται τήν 
πραγματικότητα, τή ζωή, τή φωνή καί τούς ήχους πού προξενεί 
καθώς κινείται, γιά νά μετατραπεϊ σέ μιάν βουβή εικόνα, πού 
τρεμοσβύνει γιά μιά στιγμή στήν όθόνη κι’ ύστερα χάνεται μέσα 
στή σιωπή... Ή μηχανή προβολής θά παίξει μέ τή σκιά του μπρο
στά στό κοινό, κΓ αύτός ό ίδιος θά πρέπει νάναι εύχαριστημέ^ 
νος πού παίζει μπροστά στήν κάμερα.» Αύτή ή κατάσταση μπο
ρεί έπίσης νά χαρακτηρισθεϊ κΓ ώς έξής: γιά πρώτη φορά — κι’ 
αύτό είναι τό άποτέλεσμα τοϋ φίλμ — ό άνθρωπος πρέπει νά 
δουλεύει μ’ ολόκληρο τόν ζωντανό έαυτό του, άλλά καί νά χά
νει τήν «αύρα» του. Γιατί ή «αύρα» είναι δεμένη μέ τήν παρου
σία του' δέ μπορεί νά ύπάρξει άντίγραφό της. Ή «αύρα» πού, 
πάνω στή σκηνή, άναδίνεται άπ’ τόν Μάκβεθ, δέ μπορεί νά ξε- 
χωριστεϊ γιά τούς θεατές άπό εκείνη τοϋ ήθοποιοϋ. Πάντως, ή 
μοναδικότητα τοϋ γυρίσματος σέ στούντιο είναι τό ότι ή κάμε
ρα άντικαθιστά τό κοινό. Συνεπώς, ή «αύρα» πού τυλίγει τόν 
ήθοποιό έξαφανίζεται, καί μαζί της χάνεται κι’ ή «αϋρα» τοϋ ρό
λου πού παίζει.
Δέν είναι παράδοξο τό ότι ένας δραματουργός σάν τόν Πιραν- 
τέλλο είναι έκεϊνος πού, χαρακτηρίζοντας τό φίλμ, άγγίζει τήν 
ίδια τήν κρίση πού περνά τό θέατρο. Όποιαδήποτε ολοκληρω
μένη μελέτη άποδεικνύει ότι πράγματι δέν ύπάρχει μεγαλύτερη 
άντίθεση άπό έκείνην τοϋ θεατρικού έργου καί τοϋ έργου τέβ 
χνης πού ύπόκειται ολοκληρωτικά ή, όπως τό φίλμ, βασίζεται, 
στήν μηχανική άναπαραγωγή. Οί ειδικοί έχουν άπό πολύ καιρό 
άναγνωρίσει ότι στό φίλμ «τά καλύτερα άποτελέσματα παρά- 
γονται σχεδόν πάντοτε άπό όσο τό δυνατό λιγώτερο «παίξιμο...» 
Τό 1932 ό RU D O LF ARNHEIM βρήκε ότι «ή τελευταία μόδα 
είναι... νά μεταχειριζόμαστε τόν ήθοποιό σάν σκηνικό έξάρτημα 
πού διαλέγεται γιά τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του... καί τοπο
θετείται στήν κατάλληλη θέση». Μ’ αύτή τήν ιδέα συνδέεται καί 
κάτι αλλο. Ό  ήθοποιός τοϋ θεάτρου ταυτίζεται μέ τό χαρακτή
ρα τοϋ ρόλου του. Ό  ήθοποιός τοϋ κινηματογράφου στερείται 
πολύ συχνά αύτή τήν εύκαιρία. Ή δημιουργία του δέν άποτελεί 
καθόλου ένα κομμάτι' συντίθεται άπό πολλές ξεχωριστές έρμη- 
νεϊες. ’Εκτός άπό ώρισμένους τυχαίους παράγοντες, όπως τό κό
στος τοϋ στούντιο, ή διαθεσιμότητα ήθοποιών γιά τούς άλλους 
ρόλους, τά σκηνικά, κτλ., ύπάρχουν βασικές άπαιτήσεις τών μη
χανών πού τεμαχίζουν τή δουλειά τοϋ ήθοποιοϋ σέ μιά σειρά 
άπό άρθρώσιμα έπεισόδια. Είδικώτερα, οί φωτισμοί καί ή τοποθέ
τησή τους άπαιτοϋν νά παρουσιαστεί ένα γεγονός, πού πάνω
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στήν οθόνη, ξετυλίγεται σάν μιά γρήγορη κι' ενοποιημένη σκη* 
νή, σέ μιά άλληλουχία ξεχωριστών λήψεων πού μπορεί νά πά
ρουν ώρες γιά νά γυριστούν στό στούντιο χωρίς ν' άναφέρου- 
με πιό προφανές μοντάζ. "Ετσι ένα πήδημα άπό τό παράθυρο 
μπορεί νά γυριστεί στό στούντιο σάν πήδημα άπό μιά σκαλωσιά, 
καί ή φυγή πού άκολουθεϊ μπορεί νά γυριστεί βδομάδες άργό- 
τερα όταν κινηματογραφοΰνται οί έξωτερικές σκηνές. Πολύ πιό 
παράδοξες περιπτώσεις μποροΰν εύκολα νά πραγματοποιηθούν. 
"Ας ύποθέσουμε ότι ένας ήθοποιός πρέπει νά «ξαφνιαστεί» άπό 
ένα χτύπημα στήν πόρτα. "Αν ή άντίδρασή του δέν είναι ικανο
ποιητική, ό σκηνοθέτης μπορεί νά καταφύγει σ' ένα τέχνασμα: 
όταν τύχει νά βρίσκεται ό ήθοποιός ξανά στό στούντιο, βάζει νά 
πυροβολήσουν άπό πίσω του χωρίς νά τόν έχει προειδοποιή
σει. Ή τρομαγμένη άντίδρασή του μπορεί τώρα νά γυριστεί καί 
νά ένσωματωθεϊ στήν κινηματογραφική βερσιόν. Τίποτα δέν δεί
χνει πιό καθαρά ότι ή τέχνη έχει έγκαταλείψει τό χώρο τής «ό
μορφης ομοιότητας» ή όποία, μέχρι τώρα, έθεωρείτο σάν ή μο
ναδική σφαίρα όπου θά μπορούσε νά εύδοκιμήσει ή τέχνη.

X
Τό συναίσθημα τοΰ παραξενιάσματος πού καταλαμβάνει τόν ή̂  
θοποιό μπροστά στήν κάμερα, όπως τό περιγράφει ό Πιραντέλ- 
λο, είναι βασικά τοΰ ίδιου είδους μέ έκείνο τής άποξένωσης πού 
νοιώθει κανείς μπροστά στό είδωλό του στόν καθρέφτη. Άλλά  
τώρα ή άνακλώμενη εικόνα μπορεί ν’ άποχωρίζεται, νά μεταφέ- 
ρεται ποΰ; Μπροστά στό κοινό. Ποτέ, ούτε γιά μιά στιγμή, δέν 
παύει ό ήθοποιός τοϋ κινηματογράφου νά έχει συνείδηση αύτοΰ 
τοϋ γεγονότος. "Οταν άντιμετωπίζει τήν κάμερα ξέρει ότι τε
λικά θ’ άντιμετωπίσει τό κοινό, τούς καταναλωτές πού άποτε
λοϋν τήν άγόρά. Αύτή ή άγορά, όπου προσφέρει όχι μόνο τήν 
έργασία του άλλά κι’ ολόκληρο τόν έαυτό του, τήν καρδιά καί 
τήν ψυχή του, βρίσκεται πέρα άπό έκεϊ πού μπορεί νά φτάσει. 
Κατά τή διάρκεια τοϋ γυρίσματος έχει τόση έπαφή μαζί της ό
σο κΓ όποιοδήποτε άντικείμενο πού κατασκευάζεται σ' ένα έρ- 
γοστάσιο. Αύτό μπορεί νά συμβάλλει σ' αύτή τήν καταπίεση, σ’ 
αύτό τό νέο άγχος, πού, σύμφωνα μέ τόν Πιραντέλλο, κυριεύει 
τόν ήθοποιό μπροστά στήν κάμερα. Τό φιλμ άντιδρά σ' αύτή τήν 
έλάττωση τής «αύρας» μέ μιά τεχνική κατασκευή τής «προσωπι
κότητας» έξω άπ’ τό στούντιο. Ή λατρεία τοϋ κινηματογραφικού 
στάρ, πού περιθάλπεται άπό τά χρήματα τής βιομηχανίας τοϋ 
φίλμ, διατηρεί όχι μόνο τή μοναδική «αύρα» τού άτόμου άλλά 
καί τή «μαγεία τής προσωπικότητας», τήν ήλίθια μαγεία ένός έμ- 
πορεύματος. Ό σο τό κεφάλαιο τών κινηματογραφιστών λανσά
ρει τή μόδα, κατά κανόνα κανένα άλλο επαναστατικό προτέρη
μα δέ μπορεί ν' αποδοθεί στόν σημερινό κινηματογράφο έκτος
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άπό τήν προώθηση μιας έπαναστατικής κριτικής τών παραδοσια
κών άντιλήψεων γιά τήν τέχνη. Δέν άρνιόμαστε τό ότι σέ μερι
κές περιπτώσεις τά σημερινά φιλμ μπορούν έπίσης νά προωθή
σουν μιάν επαναστατική κριτική τών κοινωνικών καταστάσεων, 
άκόμα καί τής κατανομής τοΰ πλούτου. Πάντως αύτή ή μελέτη 
δέν άσχολείται είδικώτερα μ' αύτήν άπ' όσο μέ τή φιλμική πα
ραγωγή τής Δυτικής Εύρώπης.
Είναι έμφυτο στήν τεχνική τοϋ φιλμ όπως καί σ’ έκείνη τών 
σπόρτ τό νά γίνεται κάτι σάν ειδικός έκεϊνος πού γίνεται μάρ
τυρας τών έπιτευγμάτων της. Αύτό είναι προφανές σέ όποιον- 
δήποτε πού άκούει μιά όμάδα άπό νεαρούς έφημεριδοπώλες νά 
συζητούν, άκουμπώντας στις μοτοσυκλέττες τους, γιά τ’ άποτε= 
λέσματα ένός ράλλυ μέ μοτοσυκλέττες. Δέν είναι τυχαίο τό ότι 
οί έκδοτες τών έφημερίδων οργανώνουν άγώνες γιά τούς έφη- 
μεριδοπώλες τους. 'Ερεθίζουν τό ενδιαφέρον έκείνων πού συμ
μετέχουν, έπειδή ό νικητής άποκτά μιάν εύκαιρία νά γίνει, άπό 
έφημεριδοπώλης, έπαγγελματίας ραλλίστας. Μέ παρόμοιο τρόπο, 
τά έπίκαιρα προσφέρουν στόν καθένα νά γίνει, άπό τυχαίος πεϊ 
ραστικός, κομπάρσος. ’Έτσι, ό καθένας θά μπορούσε νά άνακα- 
λύψει τόν έαυτό του σάν ένα μέρος ένός έργου τέχνης, όπως 
μαρτυρούν τά «Τρία Τραγούδια γιά τόν Λένιν» τοϋ Βερτώφ ή 
τό «BORINAGE» τοϋ ” Ι6ενς. Ό  καθένας σήμερα μπορεί νά 
ύποστηρίξει ότι έχει παίζει σέ ταινία. Αύτό μπορεί νά γίνει πιό 
καθαρό ρίχνοντας μιά συγκριτική ματιά στήν ιστορική κατάστα
ση τής σύγχρονης λογοτεχνίας.
Γιά αιώνες ολόκληρους ένας μικρός άριθμός άπό συγγραφείς 
είχε ν’ άντιμετωπίσει πολλές χιλιάδες άναγνώστες. Αύτή ή κα
τάσταση άλλαξε πρός τό τέλος τοϋ περασμένου αιώνα. ’Ακο
λουθώντας τήν αύξανόμενη έπέκταση τοϋ τύπου, ό όποιος έθετε 
συνεχώς πολιτικά, θρησκευτικά, έπιστημονικά, έπαγγελματικά, 
καί τοπικά όργανα στή διάθεση τών άναγνωστών, ένας ολοένα 
αύξανόμενος άριθμός άπό αύτούς έγιναν συγγραφείς — περϋ 
στασιακοί στήν άρχή. Τό πράγμα άρχισε μέ τις στήλες πού πα
ραχωρούσε ό ήμερήσιος τύπος στά «γράμματα γιά τόν έκδοτη». 
Καί σήμερα δέν ύπάρχει σχεδόν κανένας άποδοτικά έργαζόμε- 
νος Εύρωπαϊος πού δέ θά μπορούσε, κατά κανόνα, νά βρεϊ μιάν 
εύκαιρία νά έκδώσει κάπου μερικά σχόλια γιά τή δουλειά του, 
τις στενοχώριες του, έντυπώσεις άπό ταξίδια κλπ. "Ετσι, ή διά
κριση άνάμεσα σέ συγγραφέα καί έκδοτη τείνει νά χάσει τό βα
σικό της χαρακτήρα. Ή διαφορά γίνεται άπλώς λειτουργική' μπο
ρεί νά ποικίλει άπό περίπτωση σέ περίπτωση. Άνά πάσα στιγμή 
ό άναγνώστης μπορεί νά γίνει συγγραφέας. Σάν ειδικός, πού 
έπρεπε νά χώσει 6αθειά τή μύτη του σέ κάποιαν έξαιρετικά έξει- 
δικευμένη μέθοδο έργασίας, άκόμα καί άπό μιά δευτερεύουσα 
άποψη, ό άναγνώστης μπορεί νά μυηθεϊ στό συγγραφιλίκι. Στή
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Σοβιετική "Ενωση, δίνεται ό λόγος στήν ίδια τήν έργασία. Τό 
νά μπορεί νά τήν παρουσιάζει κανείς μέ τά λόγια, είναι ένα μέ
ρος τής ικανότητας τοΰ νά μπορεί νά τήν έκτελέσει. Ή άδεια 
λογοτέχνη βασίζεται τώρα πάνω στήν ικανότητα γιά έκτέλεση 
πολλών διαφορετικών έργασιών παρά στήν ειδικευμένη έκπαί- 
δευση, καί έτσι γίνεται κοινό κτήμα.
"Ολα αύτά μπορούν εύκολα νά έφαρμοστοΰν στό φίλμ, οπου οί 
μεταβάσεις πού στή λογοτεχνία χρειάστηκαν αιώνες γιά νά πρα= 
γματοποιηθοϋν, έγιναν μέσα σέ δέκα χρόνια. Στήν κινηματο
γραφική πρακτική, ιδιαίτερα στή Ρωσσία, αύτή ή μεταβολή έχει 
έν μέρει γίνει άναγνωρισμένη πραγματικότητα. Μερικοί άπό έκεί- 
νους πού παίζουν στά Ρωσσικά φίλμς δέν είναι ήθοποιοί μέ τή 
δίκιά μας έννοια άλλά άνθρωποι πού παριστάνουν τούς έαυτούς 
τους — καί πρωταρχικά μέσα στίς δικές τους μέθοδες έργασίας. 
Στή Δυτική Εύρώπη ή καπιταλιστική έκμετάλλευση τού φίλμ άρ· 
νεϊται νά ένδιαφερθεϊ γιά τή νόμιμη άΕίωση τοΰ σύγχρονου άν- 
θρώπου νά άναπαραχθεί πάνω στήν όθόνη. Κάτω άπ’ αύτές τίς 
περιστάσεις ή βιομηχανία τοΰ φίλμ προσπαθεί σκληρά νά κεν
τρίσει τό ένδιαφέρον τών μαζών μέσα άπό θεάματα πού καλλι
εργούν τίς αύταπάτες καί τούς λαθεμένους προβληματισμούς.

χι
Τό γύρισμα ένός φίλμ, ιδιαίτερα ένός ήχητικού φίλμ, είναι ένα 
θέαμα άφάνταστο κι' άνήκουστο γιά παλιότερους καιρούς. Πα
ρουσιάζει μιάν διαδικασία μέσα στήν όποια είναι άδύνατο νά ό= 
ρίσεις σ’ ένα θεατή ένα σημείο θέασης τό όποίο θά άπέκλειε άπό 
τήν πραγματική σκηνή τέτοια έΕωτερικά σέ σχέση μ’ αύτήν άν- 
τικείμενα όπως τήν κάμερα, τούς φωτιστικούς μηχανισμούς, 
τούς βοηθούς προσωπικού κτλ. — έκτός αν τό μάτι του βρίσκε
ται στήν ίδια γραμμή μέ τό φακό. Αύτή ή κατάσταση, περισσό
τερο άπό κάθε άλλην, κάνει έπιπόλαια καί άσήμαντη κάθε πι
θανή ομοιότητα άνάμεσα σέ μιά σκηνή στό στούντιο καί μιάν 
άλλη στό θέατρο. Μέσα στό θέατρο έχει κανείς συνείδηση τοϋ 
μέρους άπό τό όποιο τό έργο μπορεί νά γίνει άμέσως άντιλη- 
πτό σάν «ψεύτικο». Δέν ύπάρχει τέτοιο μέρος γιά τήν κινηματο
γραφική σκηνή πού γυρίζεται. Ή «ψεύτικη» φύση της είναι δεύ
τερου βαθμού, είναι άποτέλεσμα τοΰ μοντάζ. (Καί λέγοντας 
«ψεύτικη» έννοοΰμε βέβαια άπατηλή, προϊόν μιας αύταπάτης). 
Δηλαδή, στό στούντιο ό μηχανικός έΕοπλισμός έχει εισχωρήσει 
τόσο βαθειά μέσα στήν πραγματικότητα ώστε ή άπλή θέα του ά- 
πελευθερωμένη άπό τήν Εένη ούσία τών συσκευών είναι τό άπο
τέλεσμα μιας ειδικής διαδικασίας, τοΰ γυρίσματος μέ τήν ειδικά 
ρυθμισμένη κάμερα καί τής ένσωμάτωσης τής λήψης στό σύνολο 
τών άλλων λήψεων. Ή έλεύθερη άπό συσκευές θέαση/όψη τής 
πραγματικότητας έχει γίνει έδώ ό ύψηλώτερος βαθμός τοΰ τε-
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χνητοϋ" τό θέαμα τής άμεσης πραγματικότητας έχει γίνει μιά 
ορχιδέα στή χώρα τής τεχνολογίας.
Άκόμα άποκαλυπτικώτερη είναι ή σύγκριση αύτών τών περιστά
σεων, πού είναι τόσο διαφορετικές άπό έκεϊνες πού συναντάμε 
στό θέατρο, μέ τήν κατάσταση στή ζωγραφική. Τό ζήτημα έδώ 
είναι: Πώς συγκρίνεται ό όπερατέρ μέ τό ζωγράφο; Γιά ν’ ά« 
παντήσουμε σ’ αύτό καταφεύγουμε σέ μιάν άναλογία μέ τή χει
ρουργική έγχείρηση. Ό  χειροϋργος άντιπροσωπεύει τόν άντίθε- 
το πόλο τοϋ μάγου. Ό  μάγος γιατρεύει έναν άρρωστο άκουμ- 
πώντας τον μέ τά χέρια' ό χειροϋργος άνοίγει τό σώμα τοϋ ά* 
σθενοϋς. Ό  μάγος διατηρεί τήν φυσική άπόσταση άνάμεσα στόν 
έαυτό του και στόν άρρωστο' άν καί τήν μειώνει άδιόρατα μέ τό 
νά τόν άγγίζει, τήν μεγαλώνει άφάνταστα χάρη στήν έξουσία 
του. Ό  χειροϋργος κάνει τό άντίθετο άκριβώς' μειώνει άφάν
ταστα τήν άπόσταση άνάμεσα στόν έαυτό του καί στόν άρρω
στο, καί τήν μεγαλώνει λίγο έξ αιτίας τής προσοχής μέ τήν ό
ποια τό χέρι του κινείται άνάμεσα στά όργανα. Μέ λίγα λόγια, 
άντίθετα μέ τό μάγο — πού κρύβεται άκόμα μέσα στόν γιατρό
— ό χειροϋργος τήν κρίσιμη στιγμή άρνεϊται ν’ άντιμετωπίσει 
τόν άσθενή σάν ίσος πρός ίσον' είναι μάλλον μέσω τής έγχείρη- 
σης πού πετυχαίνει νά εισχωρήσει μέσα του.
Ό  μάγος κί” ό χειροϋργος είναι σάν τόν ζωγράφο καί τόν όπε
ρατέρ. Ό  ζωγράφος διατηρεί στή δουλειά του μιά φυσική άπό
σταση άπό τήν πραγματικότητα, ένώ ό όπερατέρ εισχωρεί 6α- 
θειά μές τόν ιστό της. Υπάρχει μιά τρομερή διαφορά άνάμεσα 
στίς εικόνες πού παράγουν: ή εικόνα τοϋ ζωγράφου είναι συ= 
νολική, ένώ έκείνη τοϋ όπερατέρ άποτελεϊται άπό πολλαπλά ά- 
ποσπάσματα πού ένώνονται κάτω άπό ένα νέο νόμο. ’Έτσι, γιά 
τόν σύγχρονο άνθρωπο ή άναπαράσταση τής πραγματικότητας 
άπό τό φίλμ είναι άσύγκριτα πιό σημαντική άπό έκείνην τοϋ ζω
γράφου, έφ’ δσον προσφέρει, άκριβώς έξαιτίας τής ολοκληρωτι
κής εισχώρησης τής πραγματικότητας μέ τό μηχανικό έξοπλι- 
σμό, μιά όψη τής πραγματικότητας έλεύθερη άπό κάθε έξοπλι- 
σμό. Καί αύτό είναι 5,τι ζητάει κανείς άπό ένα έργο τέχνης.

X II
Ή μηχανική άναπαραγωγή τής τέχνης μεταβάλλει τήν άντίδρα- 
ση τών μαζών άπέναντι στήν τέχνη. Ή άντιδραστική στάση ά- 
πέναντι σ’ έναν πίνακα τοϋ Πικάσσο μεταβάλλεται σέ προοδευ
τική άντίδραση άπέναντι σέ μιά ταινία τοϋ Τσάπλιν. Ή προοδευ* 
τική άντίδραση χαρακτηρίζεται άπό τήν άμεση, έσωτερική συγ
χώνευση τής οπτικής καί τής συναισθηματικής άπόλαυσης μέ 
τόν προσανατολισμό τοϋ ειδικού. Μιά τέτοια συγχώνευση έχει 
μεγάλη κοινωνική σημασία. Ooc λαττώνεται ή κοινωνική ση
μασία μιας μορφής τέχνης, τόσο γίνεται όξύτερος ό διαχωρι-

4ο
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σμός ανάμεσα στήν άπόλαυση και τήν κριτική άπό τό κοινό. Τό 
συμβατικό άπολαμβάνεται χωρίς κριτική, και τό πραγματικά και
νούργιο κριτικάρεται μέ άποστροφή. Σχετικά μέ τόν κινηματο
γράφο, ή κριτική καί ή δεκτική στάση τοϋ κοινού συμπίπτουν. Ή  
καθοριστική αίτία γι' αύτό είναι ότι οί άτομικές άντιδράσεις προ
καθορίζονται άπό τήν άνταπόκριση τοϋ μαζικού κοινού πού πρό
κειται νά παράγουν, καί αύτό δέν γίνεται πουθενά πιό φανερό 
άπ’ ότι στό φίλμ. Άπό τή στιγμή πού εκδηλωθούν αύτές οί άν» 
ταποκρίσεις, κατευθύνουν ή μιά τήν άλλη. Πάλι, ή σύγκριση μέ 
τή ζωγραφική είναι παραγωγική. Έ να ς πίνακας είχε πάντοτε 
μιάν έέαιρετική εύκαιρία νά γίνει άντικείμενο θέασης ένός ή με
ρικών άτόμων. Ή ταυτόχρονη παρατήρηση πινάκων άπό ένα με
γάλο κοινό, σάν αύτό πού άναπτύχθηκε τόν 19ο αιώνα, είναι ένα 
πρώιμο σύμπτωμα τής κρίσης τής ζωγραφικής, μιάς κρίσης πού 
δέν είχε κατά κανένα τρόπο μοναδική αίτία τή ζωγραφική άλλά 
μάλλον, μ’ έναν σχετικά άνεζάρτητο τρόπο, τό βαθμό πού εϊλ- 
κυαν τό κοινό τά έργα τέχνης.
Ή ζωγραφική άπλούστατα δέν μπορεί νά παρουσιάσει ένα άντι- 
κείμενο μέ σκοπό μιάν ταυτόχρονη συλλογική εμπειρία, όπως 
μπορεί πάντοτε ή άρχιτεκτονική, όπως μπορούσε τό έπικό ποίη
μα στό παρελθόν καί, σήμερα, όπως μπορεί ό κινηματογράφος. 
"Αν καί αύτή καθ’ έαυτή ή περίσταση δέ θά μπορούσε νά οδηγή
σει σέ συμπεράσματα σχετικά μέ τόν κοινωνικό ρόλο τής ζωγρα
φικής, άποτελεί οπωσδήποτε μιάν σοβαρή άπειλή μόλις ή ζωγρα
φική, κάτω άπό ειδικές περιστάσεις καί, όπως φαίνεται, ένάντια 
στή φύση της, άντιμετωπίσει άμεσα τις μάζες. Στίς έκκλησιές 
καί στά μοναστήρια τοϋ Μεσαίωνα, καί στίς πριγκηπικές αύλές 
μέχρι τό τέλος τοϋ 18ου αιώνα, ή ομαδική θέαση τών ζωγραφι= 
κών έργων δέ γινόταν ταυτόχρονα, άλλά μέ βαθμιαία καί ιεραρ
χούμενη μεσολάβηση. Ή μεταβολή πού έπήλθε είναι μιά έκφρα
ση τής ειδικής φύσης τής σύγκρουσης στήν όποία μπλέχτηκε ή 
ζωγραφική έξ αιτίας τής δυνατότητας μηχανικής άναπαραγωγής 
τών ζωγραφικών έργων. ’Ά ν  καί αύτά άρχισαν νά έκθέτονται 
δημόσια στίς γκαλλερί καί στά σαλόνια, δέν ύπήρχε τρόπος γιά 
νά οργανωθούν καί ν' αύτοκυριαρχηθοϋν οί μάζες ώστε νά τά 
δοϋν κι’ αύτές. "Ετσι τό ίδιο κοινό πού άνταποκρίνεται μέ προο
δευτικό τρόπο σ’ ένα γκροτέσκο φίλμ άναγκαστικά θ' άνταπο- 
κριθεϊ μέ άντιδραστικό τρόπο στό σουρρεαλισμό.

XIII
Τά χαρακτηριστικά τοϋ φίλμ δέ βρίσκονται μόνο στόν τρόπο πού 
ό άνθρωπος παρουσιάζεται μπρός στό μηχανικό έξοπλισμό άλλά 
έπίσης στόν τρόπο μέ τόν όποιο, διά μέσου αυτής τής συσκευής, 
ό άνθρωπος μπορεί ν’ άναπαραστήσει τό περιβάλλον του. Μιά 
ματιά στήν ψυχολογία τής κατοχής έπεΕηγεί τήν δυνατότητα
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ικανότητα για εξετάσεις πού έχει ό εξοπλισμός. Ή ψυχανάλυση 
τό έπεξηγεϊ μέ μιάν διαφορετική προοπτική. Τό φιλμ έχει έμ- 
πλουτίσει τό πεδίο τής άντίληψής μας μέ μεθόδους πού μποροΰν 
νά έπεξηγηθοΰν μέ τίς μεθόδους τής Φροϋδικής θεωρίας. Πενήν
τα χρόνια πριν, μιά γλωσσική παραδρομή περνούσε άπαρατή- 
ρητη. Μόνο σπάνια μπορούσε μιά τέτοια παραδρομή νά άποκα* 
λύψει τό βάθος μιας φαινομενικά έπιφανειακής συνομιλίας. Τά 
πράγματα άλλαξαν άπό τότε πού κυκλοφόρησε «Ή Ψυχοπαθο
λογία τής Καθημερινής Ζωής». Αύτό τό βιβλίο άπομόνωσε καί 
έκανε προσιτά στήν άνάλυση πράγματα πού μέχρι τότε έπέπλεαν 
άπαρατήρητα πάνω στό πλατύ ρεύμα τής άντίληψης. Γιά ολό
κληρο τό φάσμα τής οπτικής, καί τώρα καί άκουστικής, άντίλη
ψης, τό φιλμ έφερε ένα παρόμοιο βάθεμα. Εϊναι μόνο ή μιά όψη 
αύτοϋ τοΰ γεγονότος τό ό,τι δείγματα συμπεριφοράς πού μας 
δείχνονται σ’ ένα φιλμ μποροΰν ν’ άναλυθοΰν μέ πολύ μεγαλύ
τερη άκρίβεια καί άπό περισσότερες πλευρές άπό ότι έκεϊνα πού 
μάς παρουσιάζονται στούς πίνακες ή πάνω στή σκηνή. Σ έ  σύγ
κριση μέ τή ζωγραφική, ή κινηματογραφημένη συμπεριφορά 
προσφέρεται καλύτερα στήν άνάλυση έπειδή μπορεί ν’ άπομο- 
νωθεϊ εύκολώτερα. Αύτό τό γεγονός έχει τήν έξής βασική σπου- 
δαιότητα: τείνει νά προωθήσει τήν άμοιβαϊα άλληλοεισχώρηση 
τής τέχνης καί τής έπιστήμης. Στήν πραγματικότητα, βλέποντας 
ένα κινηματογραφημένο δείγμα συμπεριφοράς τό όποίο γυρίστη
κε σέ μιάν ώρισμένη περίσταση, λ.χ. ένας μΰς τοΰ σώματος, εί
ναι δύσκολο νά πεϊ κανείς τί είναι πιό γοητευτικό, ή καλλιτεχνι
κή ή ή έπιστημονική του άξία. Ή κατάδειξη τής σύμπτωσης τών 
καλλιτεχνικών καί έπιστημονικών χρήσεων τής φωτογραφίας οί 
όποϊες μέχρι τώρα συνήθως ήσαν ξεχωρισμένες θά είναι μιά 
άπό τις έπαναστατικές λειτουργίες τοΰ φιλμ. 
Κινηματογραφώντας σέ κοντινό πλάνο τά πράγματα γύρω μας, 
κοιτώντας μέσα άπ’ τό βιζέρ τίς κρυφές λεπτομέρειες οικείων 
μας άντικειμένων, έξερευνώντας συνηθισμένους χώρους μέ ό= 
δηγό τήν κάμερα, τό φίλμ, άπό τή μιά μεριά έπεκτείνουμε τήν 
κατανόηση τών άναγκών πού κυβερνούν τή ζωή μας' άπό τήν 
άλλη, άνοίγουμε μπροστά μας ένα τεράστιο καί άπρόσμενο πε
δίο δράσης. Τά καπηλειά κι’ οί λεωφόροι μας, τά γραφεϊα καί τά 
έπιπλωμένα μας δωμάτια, οί σιδηροδρομικοί σταθμοί καί τά έρ- 
γοστάσιά μας έμοιαζαν νά μάς έχουν φυλακίσει γιά πάντα. Τό
τε έφτασε τό φίλμ καί έκανε κομμάτια αύτό τόν καταπιεστικό 
κόσμο μέ τή δυναμίτιδα τοϋ ένός δέκατου τοΰ δευτερόλεπτού 
του, έτσι πού έμεϊς, τώρα, ταξιδεύουμε ήρεμα καί γεμάτοι πε
ριπέτειες, άνάμεσα στά έρείπιά του. Μέ τό κοντινό πλάνο, ό χώ
ρος έπεκτείνεταΓ μέ τό ραλαντί, έπεκτείνεται ή κίνηση. Ή μεβ 
γέθυνση ένός ένσταντανέ δέν κάνει άκόμα πιό καθαρογραμμένο 
αύτό πού καί πριν ήταν όρατό, άν καί θολό: άποκαλύπτει έντε-
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λώς καινούργιους δομικούς σχηματισμούς τοϋ θέματος. Έτσι 
και τό ραλαντί δέν παρουσιάζει άπλώς γνωστές ποιότητες τής 
κίνησης άλλά άποκαλύπτει μέσα άπ’ αύτές, άλλες, καινούργιες 
«οι όποιες, χωρίς νά μοιάζουν διόλου σάν έπιβραδυμένες γρή
γορες κινήσεις, δίνουν τήν έντύπωση μοναδικών, ύπερφυσικών 
κινήσεων πού γλιστρούν καί έπιπλέουν». Είναι φανερό ότι μιά 
φύση διαφορετική άπό κείνην πού ξετυλίγεται μπροστά στό γυ
μνό μάτι, άνοίγεται μπροστά στήν κάμερα — ίσως έπειδή ένας 
χώρος όπου είχαμε εισχωρήσει άσυνείδητα άντικαθιστάται μ’έ- 
ναν χώρο συνειδητά έξερευνημένο άπό τόν άνθρωπο. Άκόμα κΓ 
άν κανείς ξέρει τόν τρόπο μέ τόν όποιο περπατούν οί άνθρω
ποι, δέν ξέρει ώστόσο τίποτα γιά τή στάση ένός άνθρώπου κα
τά τή διάρκεια ένός κλάσματος τοϋ δευτερολέπτου, καθώς αύ- 
τός πάει νά κάνει ένα βήμα. Τό ν’ άπλώνεις τό χέρι σου γιά νά 
πιάσεις έναν άναπτήρα ή ένα κουτάλι είναι μιά γνωστή ρουτίνα, 
ώστόσο δέν ξέρουμε σχεδόν τίποτε γιά τό τί συμβαίνει άνάμεσα 
στό μέταλλο καί στό χέρι, χωρίς ν’ άναφέρουμε τό πώς τό χέρι 
μας κυματίζει άνάλογα μέ τή διάθεσή μας. Έδώ έπεμβαίνει ή 
κάμερα μέ τις δυνατότητες χαμηλώματος καί ύψωσής της, μέ τις 
διακοπές καί τις άπομονώσεις της, μέ τις προεκτάσεις καί έπι- 
ταχύνσεις, τις μεγεθύνσεις καί τις σμικρύνσεις της. Ή κάμερα 
μάς εισάγει στήν οπτική τοϋ άσυνείδητου όπως ή ψυχανάλυση 
μάς εισάγει στις ασυνείδητες όρμές.

X IV
Μιά άπό τις κυριώτερες λειτουργίες τής τέχνης ήταν πάντοτε 
ή δημιουργία μιας άπαίτησης πού θά μπορούσε νά ικανοποιηθεί 
πλήρως μόνον άργότερα. Ή ιστορία κάθε μορφής τής τέχνης 
δείχνει κρίσιμες έποχές στις όποιες μιά μορφή τέχνης φιλοδο= 
ξεϊ νά φτάσει άποτελέσματα πού θά μπορούσαν ν’ άποκτηθοϋν 
πλήρως μόνο όταν μεταβληθεϊ τό δεδομένο τεχνικό έπίπεδο, δη
λαδή, μόνο μέ τή δημιουργία μιας καινούργιας μορφής τέχνης. 
Οί ύπερβολές καί χυδαιότητες τής τέχνης πού παρουσιάζονται 
τότε, ιδιαίτερα στις άποκαλούμενες παρακμιακές έποχές, στήν 
πραγματικότητα προέρχονται άπό τόν πυρήνα τών πιό πλούσιων 
ιστορικών δυνάμεών της. Τά τελευταία χρόνια, τέτοιοι βαρβαρι- 
σμοί άφθονοϋσαν στόν Ντανταϊσμό. Μόλις τώρα μπορεί κανείς 
νά διακρίνει αύτό πού τόν ώθοϋσε: ό Ντανταϊσμός προσπάθησε 
νά δημιουργήσει, μέ μέσο τήν εικόνα καί τή λογοτεχνία, τις εν
τυπώσεις πού τό κοινό σήμερα ζητάει στό φίλμ.
Κάθε πραγματικά νέα, πρωτοπορειακή δημιουργία άπαιτήσεων 
θά συνεχίσει κι’ άφοϋ άκόμα φτάσει τό στόχο της. Έτσι έγινε 
καί μέ τό Ντανταϊσμό στό μέτρο πού θυσίασε τις άξιες τής α
γοράς, πού είναι τόσο χαρακτηριστικές στό φίλμ, γιά χάρη ύψη* 
λότερων φιλοδοξιών — άν καί, βέβαια, δέν είχε συνείδηση τέ
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τοιων σκοπών σάν αύτούς πού περιγράφουμε. Οΐ Ντανταϊστές 
έδιναν πολύ λιγώτερη σημασία στήν αγοραστική άξια τοΰ έργου 
τους άπό όση έδιναν στήν άχρηστία του σάν άντικείμενου 6α- 
θειας σκέψης. Ό  μελετημένος έξευτελισμός τοΰ ύλικοΰ τους 
δέν ήταν τό μόνο μέσο γιά νά πετύχουν τήν άχρηστία αύτή. Τά 
ποιήματά τους είναι «σαλάτα λέξεων» πού περιέχει προστυχιές 
καί κάθε γλωσσικό σκουπίδι πού μπορεί νά φανταστεί κανείς. 
Τό ίδιο ισχύει καί γιά τούς πίνακές τους, στούς όποιους πρόσ
θετον εισιτήρια καί κουμπιά. Αύτό πού σκόπευαν νά κάνουν — 
καί τό πέτυχαν — ήταν μιά διαρκής καταστροφή τής «αύρα» τών 
έργων τους, πού τά ονόμαζαν άντίγραφα/άναπαραγωγές φτια
γμένα μέ τά ίδια τά μέσα τής παραγωγής. Μπροστά σ’ έναν πί
νακα τοΰ A RP ή ένα ποίημα τοΰ A U G U ST STRAMM είναι άδύ- 
νατο νά καθήσει νά σκεφτεί κανείς όπως μπροστά σ’ έναν μου
σαμά τοΰ DERAIN ή σ’ ένα ποίημα τοΰ Ρίλκε. Τήν έποχή τής 
παρακμής τής μεσαίας τάξης, ή σκέψη έγινε μιά σχολή άκοινωϊ 
νικής συμπεριφοράς' ίσορροπήθηκε άπό τή σύγχυση σάν παραλ
λαγή κοινωνικής συμπεριφοράς. Οί Ντανταϊστικές δραστηριότη
τες στήν πραγματικότητα εξασφάλιζαν τή δημιουργία μιάς μάλ
λον βίαιης σύγχυσης κάνοντας τά έργα τέχνης τό κέντρο τοΰ 
σκανδάλου. Μιά ήταν ή ϋψιστη άπαίτηση: νά εξαγριώσουν τό 
κοινό.
Άπό δελεαστικό πρόσχημα καΐ/ή πειστική ήχητική δομή στό 
Ντανταϊστικό έργο τέχνης έγινε ένα όργανο βαλλιστικής. Χτυ
πούσε τόν θεατή σάν σφαίρα, «συνέβαινε» μέσα του, άποκτών- 
τας έτσι μιάν άπτή ποιότητα. Προωθούσε μιάν άπαίτηση γιά τό 
φίλμ, τοΰ όποιου τό στοιχείο πού φέρνει τή σύγχυση είναι έπίσης 
πρωταρχικά άπτό, άφοΰ βασίζεται σέ άλλαγές θέσης καί φακοΰ 
οί όποιες περιοδικά προσβάλλουν τόν θεατή. ’Ά ς  συγκρίνουμε 
τήν όθόνη πού έπάνω της ξετυλίγεται ένα φίλμ μέ τόν μουσαμά 
ένός πίνακα. Ό  πίνακας προσκαλεϊ τόν θεατή σέ σκέψη' μπρο
στά του ό θεατής μπορεί ν’ άφεθεϊ στούς συνειρμούς του. Δέ 
μπορεί νά κάνει τό ίδιο μπροστά στό κάδρο τοΰ σινεμά. Μόλις 
τό μάτι του άρπάξει μιά σκηνή άμέσως ή σκηνή μεταβάλλεται. 
Δέ μπορεί νά σταματήσει. Ό  DUHAMEL, πού μισεί τό φίλμ καί 
δέν ξέρει τίποτε γιά τή σημασία του, άν καί ξέρει κάτι γιά τή 
δομή του, περιγράφει ώς έξής αύτή τήν κατάσταση: «Δέ μπορώ 
πιά νά σκεφτώ αύτό πού θέλω νά σκεφτώ. Οί σκέψεις μου έ
χουν άντικατασταθεί άπό κινούμενες εικόνες». Τό συνειρμικό 
προτσές τοΰ θεατή βλέποντας αύτές τίς εικόνες διακόπτεται 
πραγματικά άπό τή συνεχή, άπότομη άλλαγή τους. Αύτό είναι 
τό σοκαριστικό άποτέλεσμα τού φίλμ, τό όποϊο, όπως όλα τά 
σόκ, πρέπει νά άκουμπάει στό μαξιλάρι τής όξυμένης παρουσίας 
τοΰ μυαλού. Μέσω τής τεχνικής δομής του, τό φιλμ έχει βγάλει 
τό φυσικό σόκ άπό τά περιτυλίγματα στά όποια ό Ντανταϊσμός 
τό είχε φυλάξει μέσα στό ήθικό σόκ.
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Ή μάζα εϊναι ένα καλούπι από τό όποιο κάθε παραδοσιακή συμ
περιφορά άπέναντι στά έργα τέχνης βγαίνει σήμερα μέ καινούρ
για μορφή. Ή ποσότητα μεταβλήθηκε σέ ποιότητα. Ή ολοένα 
αύΕανόμενη μάζα έκείνων πού συμμετέχουν παρήγαγε μιάν με
ταβολή στόν τρόπο συμμετοχής. Τό γεγονός ότι ό νέος τρόπος 
συμμετοχής πρωτοεμφανίστηκε κάτω άπό μιά κακόφημη μορφή 
δέν πρέπει νά φέρει σέ σύγχυση τόν θεατή. Κι’ όμως ώρισμένοι 
άνθρωποι έχουν έπιτεθεϊ άκριβώς ένάντια σ’ αύτό τό έπιφανεια- 
κό γεγονός. Άνάμεσά τους, ό DUHAM EL έχει έκφραστεϊ μέ τόν 
πιό ριζοσπαστικό τρόπο. Αύτό στό όποιο φέρνει τις μεγαλύτερες 
άντιρρήσεις είναι ό τρόπος συμμετοχής τόν όποΤο τό φίλμ κατα
φέρνει ν’ άποσπάσει άπό τίς μάζες. Ό  DUHAM EL ονομάζει τόν 
κινηματογράφο «πασατέμπο γιά είλωτες, διασκέδαση γιά τ’ ά- 
μόρφωτα, έΕαθλιωμένα, έΕαντλημένα πλάσματα πού τούς κατα* 
τρώνε τά βάσανά τους... ένα θέαμα πού δέν άπαιτεϊ συγκέντρω
ση ούτε προϋποθέτει έΕυπνάδα... πού δέν άναζωπυρώνει τήν 
καρδιά καί δέν Ευπνάει άλλη έλπίδα παρά τήν ήλίθια έκείνη έλ- 
πίδα τού νά γίνεις κάποια μέρα «στάρ» στό Λός "Αντζελες». 
Είναι φανερό ότι κατά βάθος πρόκειται γιά τό ίδιο παμπάλαιο 
κλάψούρισμα, ότι οί μάζες ζητάνε διασκέδαση ένώ ή τέχνη α
παιτεί συγκέντρωση άπό τόν θεατή. Αύτό είναι μιά κοινοτυπία.
Τό ζήτημα είναι άν παρέχει κάποια βάση γιά τήν άνάλυση τοΰ 
φίλμ. Έδώ χρειάζεται μιά πιό προσεχτική ματιά. Ή σύγχυση καί 
ή συγκέντρωση βρίσκονται σέ μιάν άκραία άντίφαση πού μπο
ρεί νά έκφραστεϊ ώς έΕής: 'Ένας άνθρωπος πού συγκεντρώνε
ται μπροστά σ’ ένα έργο τέχνης είναι άπορροφημένος άπ’ αύτό. 
Μπαίνει μέσα στό έργο τέχνης όπως έκεϊνος ό Κινέζος ζωγρά
φος τοϋ παραμυθιού όταν άντίκρυζε τόν τελειωμένο του πίνακα. 
’Αντίθετα, ή σέ σύγχιση μάζα άπορροφα τό έργο τέχνης, αύτό 
είναι φανερό άναφορικά μέ τά κτίρια. Ή άρχιτεκτονική άντιπρο- 
σωπεύει πάντοτε τό παράδειγμα ένός έργου τέχνης πού κατα= 
ναλώνεται άπό μιά συλλογικότητα σέ κατάσταση σύγχυσης. Οί 
νόμοι τοΰ πώς αύτό τό έργο τέχνης γίνεται δεκτό άπό τή μάζα 
είναι πολύ διαφωτιστικοί.
Τά κτίρια ύπήρΕαν οί σύντροφοι τοΰ άνθρώπου άπό τά πανάρ- 
χαια χρόνια. Πολλές μορφές τέχνης άναπτύχθηκαν κι’ έΕαφα- 
νίστηκαν. Ή τραγωδία άρχίζει μέ τούς Έλληνες, σβύνει μαζί 
τους, καί αιώνες μετά άναζωογονοΰνται μόνο οΐ «κανόνες» 
της. Τό έπικό ποίημα, πού γεννήθηκε όταν τά έθνη ήταν νέα, 
Εεψυχάει στήν Εύρώπη μέ τό τέλος τής ’Αναγέννησης. Τά βιτρώ 
είναι δημιουργία τοΰ Μεσαίωνα καί τίποτα δέν έγγυαται τήν συ- j 
νέχιση τής ΰπαρΕής τους. Ά λλά ή ανθρώπινη ανάγκη γιά στέ- ί 
γαση διαρκεϊ. Ή άρχιτεκτονική δέ γνώρισε μιας μέρας αργία. | 
Ή ιστορία της είναι παλιότερη άπό τήν ιστορία κάθε άλλης τέ- I
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χνης. καί ή άξίωσή της νά είναι μιά ζωντανή δύναμη έχει σημα
σία γιά κάθε προσπάθειά μας νά κατανοήσουμε τή σχέση τών 
μαζών μέ τήν τέχνη. Τά κτίρια οίκειοποιοϋνται μέ δύο τρόπους: 
μέ τή χρήση καί μέ τήν άντίληψη — ή μάλλον, μέ τήν άφή καί 
μέ τό βλέμμα. Μιά τέτοια οίκειοποίηση δέ μπορεί νά γίνει κατα
νοητή παίρνοντας σάν παράδειγμα καί όρο τήν έντατική συγκέν
τρωση ένός τουρίστα μπροστά σ’ ένα φημισμένο κτϊσμα. Δέν ύ- 
πάρχει άπτό άντίβαρο στήν οπτική έξέταση. Ή οίκειοποίηση μέ 
τήν άφή γίνεται όχι τόσο μέ τήν προσοχή όσο μέ τήν συνήθεια. 
Σ έ  σχέση μέ τήν άρχιτεκτονική, ή συνήθεια καθορίζει σ’ ένα με
γάλο βαθμό άκόμα καί τήν οπτική άντιμετώπιση. Έπίσης, ή τε· 
λευταία τούτη συντελεϊται όχι μέ τή μανιώδη προσοχή όσο μέ 
τό στρέψιμο τής προσοχής πρός τό άντικείμενο μέ τυχαίο τρό
πο. Αύτός ό τρόπος οίκειοποίησης, πού άναπτύχθηκε σ’ άναφορά 
μέ τήν άρχιτεκτονική, άποκτδ κανονιστική άξια σέ ώρισμένες 
περιπτώσεις. Επειδή τά προβλήματα πού άντιμετωπίζει τό άν- 
θρώπινο όργανο τής άντίληψης στίς κρίσιμες στροφές τής ιστο
ρίας δέ μπορούν νά λυθούν μέ οπτικά μέσα, δηλ. μέ τήν παρα
τήρηση καί τή σκέψη, μόνο. Λύνονται βαθμιαία άπό συνήθεια, 
κάτω άπό τίς οδηγίες τής οίκειοποίησης μέ τήν άφή.
Τό συγχισμένο άτομο μπορεί έπίσης, νά σχηματίσει συνήθειες. 
’Ακόμα, ή ικανότητα νά λύνει ώρισμένα προβλήματα μέσα σέ 
μιά κατάσταση σύγχισης άποδεικνύει ότι ή λύση τους έχει γίνει 
ένα ζήτημα συνήθειας. Ή σύγχιση όπως τήν παρέχει ή τέχνη πα
ρουσιάζει ένα κρυμμένο μηχανισμό έλέγχου, στήν προέκταση 
τοϋ όποιου καινούργια προβλήματα μπορούν νά λυθούν διαισθη
τικά. Εφόσον, άκόμα, μερικά ατομα νοιώθουν τόν πειρασμό ν’ 
άποφύγουν τέτοια προβλήματα, ή τέχνη θ’ άδράξει τά πιό δύ
σκολα καί τά πιό σημαντικά άπ’ αύτά έκεί όπου μπορεί νό κινη
τοποιήσει τίς μάζες. Σήμερα κάνει έτσι μέ τό φίλμ. Ή άντιμε- 
τώπιση μέσα σέ μιά κατάσταση σύγχισης, ή όποια αύξάνει μ’ ά- 
ξιοσημείωτο ρυθμό σ’ όλα τά πεδία τής τέχνης, καί άποτελεί σύμ
πτωμα βαθειών άλλαγών στήν άντίληψη βρίσκει μέσα στό φίλμ 
τό πραγματικά κατάλληλο μέσο γιά τήν εξάσκησή της. Τό φίλμ 
μέ τό σόκ πού προξενεί συναντά στά μισά τοϋ δρόμου αύτό τόν 
τρόπο άντιμετώπισης. Τό φίλμ κάνει τή λατρευτική άξια νά έξα- 
φανιστεϊ στό πίσω μέρος τής σκηνής, όχι μόνο θέτοντας τό κοι
νό στή θέση ,τοϋ κριτικού, άλλά καί άπ’ τό γεγονός ότι στόν κι
νηματογράφο αύτή ή θέση δέ χρειάζεται προσοχή. Τό κοινό εί
ναι ένας έρευνητής, άλλά ένας έρευνητής άφηρημένος.
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ΕΠ ΙΛ Ο ΓΟ Σ

Ή αύΕανόμενη προλεταριοποίηση τοϋ σύγχρονου ανθρώπου καί 
ό αύΕανόμενος σχηματισμός μαζών είναι δυό όψεις τοϋ ίδιου 
προτσές. Ό  φασισμός προσπαθεί νά οργανώσει τϊς νεο-σχηματι- 
σμένες προλεταριακές μάζες χωρίς νά ένοχλεΐ τή δομή τής ιδιο
κτησίας τήν όποια οί μάζες άγωνίζονται νά έΕαλείψουν. Ό  φασι
σμός βλέπει τή σωτηρία του στό νά δίνει σ' αύτές τίς μάζες όχι 
τό δίκιο τους, άλλά άντί γι' αύτό μιάν εύκαιρία νά έκφραστοΰν. 
Οί μάζες έχουν ένα δικαίωμα ν’ άλλάΕουν τίς σχέσεις τής ιδιο
κτησίας' ό φασισμός ζητά νά τούς δώσει μιάν έκφραση διατη
ρώντας ταυτόχρονα τήν ιδιοκτησία. Τό λογικό άποτέλεσμα τοΰ 
φασισμού είναι ή εισαγωγή τής αισθητικής μέσα στήν πολιτική 
ζωή. Ό  βιασμός τών μαζών, τίς όποιες ό φασισμός, μέ τή λα
τρεία τοΰ FLIRHER, άναγκάζει νά πέσουν στά γόνατα, έχει σάν 
άντίστοιχο τό βιασμό ένός οργάνου πού έΕαναγκάζεται νά πα= 
ράγει τελετουργικές άξιες.
"Ολες οί προσπάθειες γιά τήν αίσθητικοποίηση τής πολιτικής, 
συγκλίνουν σ' ενα πράγμα: τόν πόλεμο. Μόνον ό πόλεμος μπο
ρεί νά θέσει ένα στόχο γιά τά μαζικά κινήματα σεβόμενος ταυ
τόχρονα τό παραδοσιακό σύστημα τής ιδιοκτησίας. Αύτή είναι ή 
πολιτική φόρμουλα τής κατάστασης. Ή τεχνολογική φόρμουλα 
είναι ώς έξής: Μόνο ό πόλεμος έπιτρέπει τήν κινητοποίηση ό
λων τών σημερινών τεχνικών πόρων διατηρώντας ταυτόχρονα 
τό σύστημα τής ιδιοκτησίας. Δέ χρειάζεται βέβαια νά ποΰμε ότι 
ή φασιστική άποθέωση τοϋ πολέμου δέ χρησιμοποιεί τέτοια έπι- 
χειρήματα. Ό  M ARINETTI λέει στό μανιφέστο του γιά τόν Αί- 
θιοπιακό άποικιακό πόλεμο: « Εδώ καί 27 χρόνια έμεϊς οί Φουτου- 
ριστές έπαναστατοϋμε ένάντια στόν άντιαισθητικό στιγματισμό 
τοϋ πολέμου... Δηλώνουμε λοιπόν: ...Ό  πόλεμος είναι όμορφος 
επειδή θεμελιώνει τήν κυριαρχία τοϋ άνθρώπου πάνω στίς ύπο- 
δουλωμένες μηχανές, χρησιμοποιώντας γι' αύτό τό σκοπό άντι- 
ασφυξιογόνες μάσκες, τρομαχτικά μεγάφωνα, φλογοβόλα, και 
μικρά τάνκς. Ό  πόλεμος είναι όμορφος έπειδή μάς μυεί στήν 
ονειρεμένη μεταλλοποίηση τοϋ άνθρώπινου κορμιού. Ό  πόλεμος 
είναι όμορφος έπειδή πλουτίζει μιάν άνθισμένη πλαγιά μέ τίς 
φλογερές ορχιδέες τών πολυβόλων. Ό  πόλεμος είναι όμορφος 
γιατί ένώνει τούς πυροβολισμούς, τά κανόνια, τό παύσατε πυρ, 
τις μυρουδιές, καί τή βρώμα τής άποσύνθεσης σέ μιά συμφω= 
νία. Ό  πόλεμος είναι όμορφος γιατί δημιουργεί καινούργια αρ
χιτεκτονική, σάν έκείνη τών μεγάλων τάνκς, τών γεωμετρικών 
σχηματισμών τών άεροπλάνων στόν ούρανό, τοϋ καπνοϋ πού ύ- 
ψώνεται στριφογυρίζοντας άπό τίς πυρπολημένες πόλεις, καί 
πολλών άλλων... Ποιητές καί καλλιτέχνες τοϋ Φουτουρισμού!,..
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άς θυμόμαστε αύτές tic άρχές μιας αισθητικής τοϋ πολέμου έτσι 
ώστε ν’ άγωνιστήτε γιά μιά καινούργια λογοτεχνία και γιά μιά 
καινούργια γραφική τέχνη... άς φωτιστείτε άπ’ αύτές!»
Αύτό τό μανιφέστο έχει τήν άρετή τής καθαρότητας. Οί διατυ
πώσεις του άξίζει νά γίνουν δεκτές άπ' τούς διαλεκτικούς. Σ ’ 
αύτούς τούς τελευταίους, ή αισθητική τοϋ σύγχρονου πολέμου 
παρουσιάζεται ώς έξής: "Αν ή φυσική χρησιμοποίηση τών παρα
γωγικών δυνάμεων έμποδιστεϊ άπό τό σύστημα τής ιδιοκτησίας, 
ή αύξηση τών τεχνικών μέσων, μέ ταχύτατα, καί οί πηγές ένερ- 
γείας, θά πιέσουν γιά μιάν άφύσικη χρησιμοποίηση, κΓ αύτή βρί
σκεται στόν πόλεμο. Ή καταστροφικότητα τοϋ πολέμου είναι 
άρκετή άπόδειξη τοϋ ότι ή κοινωνία δέν είναι άρκετά ώριμη γιά 
νά ένσωματώσει τήν τεχνολογία σάν όργανό της, καί τοϋ ότι ή 
τεχνολογία δέν έχει άναπτυχθεί άρκετά ώστε ν’ άνταποκριθεΐ 
στις στοιχειώδεις κοινωνικές δυνάμεις. Τά φρικιαστικά χαρακτη
ριστικά τών ιμπεριαλιστικών πολέμων οφείλονται στήν άσυμφω* 
via άνάμεσα στά τρομερά μέσα παραγωγής καί τήν μή-ίκανοποι- 
ητική χρησιμοποίησή τους στό προτσές τής παραγωγής — μ’ 
άλλα λόγια, στήν άνεργία καί τήν έλλειψη άγορών. Ό  ιμπερια
λιστικός πόλεμος είναι μιά εξέγερση τής τεχνολογίας πού συγ
κεντρώνει, μέ τή μορφή «άνθρώπινου ύλικοϋ», τις άξιώσεις στις 
οποίες ή κοινωνία έχει άρνηθεί τό φυσικό ύλικό της. ’Αντί νά 
ξεραίνει τά ποτάμια, ή κοινωνία ρίχνει ένα άνθρώπινο ρεύμα, 
μέσα στήν κοίτη τών χαρακωμάτων- άντί νά ρίχνει σπόρους άπ’ 
τ’ άεροπλάνα, ρίχνει έμπρηστικές βόμβες πάνω άπό τις πόλεις' 
καί μέσα άπό τόν πόλεμο τών άσφυξιογόνων ή «αύρα» γκρεμί
ζεται μ’ εναν καινούργιο τρόπο.
«FIAT A RS-P ER EA T  MUNDUS», λέει ό φασισμός, καί, όπως 
παραδέχεται ό Μαρινέττι, έλπίζει ότι ό πόλεμος θά προμηθέψει 
τήν καλλιτεχνική δικαίωση μιάς λογικής άντίληψης πού μεταβλή
θηκε άπό τήν τεχνολογία. Αύτή είναι προφανώς ή κατανάλωση 
τής «τέχνης γιά τήν τέχνη». Τό άνθρώπινο γένος, πού τόν καιρό 
τοϋ 'Ομήρου ήταν τό άντικείμενο τής παρατήρησης τών Θεών, 
τώρα είναι τέτοιο γιά τόν ίδιο τόν έαυτό του. Ή άπαλλοτρίωση 
άπ’ τόν έαυτό του έχει φτάσει σ’ έναν τέτοιο βαθμό πού μπο
ρεί νά δοκιμάσει τήν ίδια τήν καταστροφή του σάν αισθητική 
άπόλαυση πρώτης τάξεως. Αύτή είναι ή κατάσταση τής πολιτι* 
κής πού ό φασισμός τήν κάνει αισθητική. Ό  κομμουνισμός δίνει 
τήν άπάντησή του πολιτικοποιώντας τήν τέχνη.



-&

CHRISTIAN 
ZIM

M
ER



635

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θά ήταν λάθος νά πιστέψουμε δτι ή πολιτική ταινία έμφανίζεται 

στις μέρες μας γιά  πρώτη φορά. "Οπως θά ήταν επίσης λάθος νά π ι
στέψουμε δτι δέν είναι παρά μιά μόδα πού, δπως συμβαίνει μέ δλες τις 
μόδες, αργά ή γρήγορα θά άντικατασταθ'εΐ άπό μιά άλλη. Αύτό πού 
πραγματικά συμβαίνει καί πού δέν μπορούμε νά τό δούμε περιορι
σμένα (άν καί ή μόδα είναι έτσι κι αλλιώς σημάδι κάποιου βαθύτε
ρου γεγονότος, δηλαδή ένα επιφαινόμενο) . είναι δτι εδώ καί μερικά 
χρόνια έχει έπιβληθεΐ ενας καινούργιος τρόπος κατασκευής τα’.νιών, 
Ινας καινούργιος τρόπος κινηματογραφικής σκέψης (σκέψης πάνω στίς 
σχέσεις ταινία - πραγματικότητα καί ταινία - κοινό) . Καί αυτόν τόν 
καινούργιο τρόπο κινηματογραφικής σκέψης καί πρακτικής μέ κανένα 
τρόπο δέν μπορούμε νά τόν δούμε ξεκομμένο άπό τόν καινούργιο τρόπο 
σκέψης πάνω στήν πραγματικότητα καί τίς κοινωνικές 'δομές,, πού έκ- 
δηλώνεται σέ ολους τούς τομείς μετά τό Μάη τοΰ ’68: ή πολιτική 
ξανάγινε κάτι ζωντανό, συγκεκριμένο, δηλαδή κάτι πού τό βλέπουμε 
νά λειτουργεί καθημερινά, σέ κάθε στιγμή τής ζωής μας, στίς σχέ
σεις ανάμεσα σέ γονείς καί παιδιά, στό γιατρό καί τόν άρρωστο, στό 
δάσκαλο καί τό μαθητή, στό αφεντικό καί τον εργάτη, στόν έκπρόσωπο 
τής δικαιοσύνης καί τον άπλό πολίτη, κλπ. 'Υπάρχει πολιτική παντού 
οπού υπάρχει σχέση εξουσίας - υποταγής.

Μέ λίγα λόγια, αύτή ή σχέση πήρε πάλι τήν αρχική της μορφή, 
τή μορφή ένός προβλήματος πού έχει τεθεί καί δέν έχει λυ
θεί, τή μορφή ένός άνοικτοΰ διαλόγου. Εμφανίζεται σάν ή πραγμα
τικότητα πού έχουμε νά ζ ή σ ο υ  μ ε , νά φτιάξουμε. Πριν έμφανιζό- 
ταν σάν μιά απάντηση δοσμένη μιά γιά πάντα, σά μιά δομή κλειστή 
καί ακίνητη, σά μιά πραγματικότητα πού έπρεπε νά ύποστοΰμε. Αύτό 
δμως δε σημαίνει δτι δέν υπήρχε. Καί, σ’ δ,τι αφορά στόν κινηματο
γράφο, μπορούμε νά βεβαιώσουμε δτι ή οθόνη τήν αντανακλούσε καί 
τή μετάφραζε μέ Ιδιαίτερη πιστότητα. Χάρη στήν ιδιάζουσα γλώσσα 
του δ κινηματογράφος ήταν εξαιρετικά ευαίσθητος στίς ιδεολογίες, καί 
ή βιομηχανική δομή έξασφάλ’.ζε σ’ αύτές τίς ιδεολογίες μιά ιδιαί
τερα πλατιά διάδοση, ένώ συγχρόνως βέβαια καί γιά οικονομικούς 
λόγους (άποδοτικότητα) , φρόντιζε νά μήν περνάνε στίς ταινίες ιδεο
λογίες ανατρεπτικές, δηλαδή τής μειοψηφίας.

Στό βαθμό πού στή γένεση του 6 κινηματογράφος θεωρήθηκε σάν 
«τέχνη τοΰ πραγματικού», απο)ς μάς διδάσκουν ο Αυμιέρ κι οί συνερ
γάτες του, έμελλε νά καταπιαστεί μέ πολιτικά θέματα άπό πολύ νω
ρίς. Βέβαια έκείνη τήν εποχή δέν μπορούσαν νά δοΰν τήν πολιτική 
παρά σάν ένα κομμάτι τής πραγματικότητας, μιά πλεβρά τής έπι- 
καιρότητας, καί ακριβώς έτσι τήν κατέγραφε ή κάμερα. Τά πολιτικά 
γεγονότα ήταν σάν ολα τ’ άλλα, κι αύτό πού μετρούσε περισσότερο 
ήταν τό ί’διο τό γεγονός καί δχι ή σημασία του. Έ ς  άλλου τό κοινό,



θαμπωμένο μπροστά στήν οθόνη πού άντανακλά, ?άν Ενα; τέλειος κα
θρέφτης, ενα μαγικό είδωλο· τής πραγματικότητας, τό μόνο πού ζη 
τάει είναι νά βλέπ£'. τή ζωή «δπως είναι» καί δέ φαντάζεται κάν δτι 
ήταν δυνατό νά τοΰ δείξουν τή ζωή δπ(ος θά μ π ο ρ ο ύ σ ε  ή θ ά  
Ι π ρ ε π ε  νά είναι. Παράλληλα, ο κινηματογράφος δέν άντιμετωπί- 
ζεται κάν σάν τέχνη. Σά μοναδικός ρόλος τής νέας τεχνικής φαίνε
ται νά αναγνωρίζεται ή προέκταση τών δυνατοτήτοίν τού ματιού καί 
δχι ή εμβάθυνσή τους. Ά ς  σημειώσουμε δτι έμφανίζεται ήδη ή έννοια 
θ έ α μ α ,  πού θά άποτελέσει τή μεγάλη ιδεολογική δικαίωση τού κι
νηματογράφου καί πού βασίζεται στήν προτεραιότητα τών αισθήσεων 
άπέναντι στή σκέψη.

’Έτσι ή πολιτική προσφέρεται άπό πολύ νωρίς σάν ύλικό γιά 
θέαμα: στά 1896, ή Biograph γυρίζει ενα φίλμ πάνω στήν προεκλο
γική εκστρατεία τού υποψηφίου Μάκ Κίνλεϋ (πού πέντε χρόνια άργό- 
τερα, στά ατούντιο τής Βενσέιν, δ Φερντινάν Ζεκκά θά κάνει τήν 
ά ν α π α ρ ά σ τ α σ η  τής δολοφονία: του, καί στά 1899 μά; παρου
σιάζεται ή ΥΠΟΘΕΣΗ Ν ΤΡΕΤ-Φ Ο ΤΣ συγχρόνως άπό τόν Μελιές 
καί άπό τόν Pathe. Γιά τόν πρώτο μαθαίνουμε άπό τόν Ζάν Μιτρύ, 
δτι άπέδωσε αφελέστατα αύτό τό τόσο σημαντικό έπεισόδιο τής γαλ
λικής πολιτικής ζωής σά «μελόδραμα τοΰ διφορούμενου», αν καί τό 
εργο θά μπορούσε νά 'θεωρηθεί σ τ ρ α τ ε υ μ έ ν ο μιά καί ό Μελιές 
ήθελε νά πείσει γιά  τήν α θ ω ό τ η τ α  τοΰ Ντρέυφους. ’Άλλωστε τό 
φίλμ ήταν απαγορευμένο μέχρι το 1950. Ά λλά  ταυτόχρονα, ί  κινη
ματογράφος Ανακαλύπτει πολύ φυσικά, σχεδόν αυθόρμητα, δτι αύτή 
ή ιδιότητα τοΰ «θεάματος» τοΰ δίνει τή δυνατότητα νά διαμορφώνει 
ιδεολογικά τό θεατή: ένώ τά βρεταννικά στούντιο κινητοποιούν τήν 
κοινή γνώμη ενάντια στόν νοτιοαφρικανό εχθρό, (ΑΓΓΛΟΣ Σ Τ ΡΑ 
Τ ΙΩ Τ Η Σ  Α ΡΠ Α ΖΕ Ι Τ Η  ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ Μ Π Ο Ε ΡΣ, 1899, τού Σε 
σίλ Χέπγουωρθ) , τά στούντιο τών Η Π Α  κάνουν προσκλητήριο γιά 
τ£ν αγώνα ενάντια σ τήν Ισ πανία  (ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΗ Ν  ΚΟΥΒΑ 
τοΰ Σπούρ, 1898* καί ΝΑ ΣΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣ Π Α Ν ΙΚ Η  ΣΗΜΑΙΑ 
τοΰ Στιούχρτ Μπλάκτον, 1898).

Πρέπει νά παρατηρήσουμε άκόμα δτι δέν είναι μόνο ή επίσημη 
Ιδεολογία αύτή πού βρίσκει έκφραση στόν κινηματογράφο. Βέβαια 
τά μή κονφορμιστικά φίλμ αντιπροσωπεύουν ενα πολύ μικρό ποσοστό, 
άλλά πάιντως ύπάρχουν. Ό  Μιτρύ μάς αποκαλύπτει δτι υπάρχει μιά 
ταινία βρεταννικής παραγωγής τοΰ 1906, πού παίρνει θέση υπέρ τών 
ρώσων έπαναστατών μέ τέτοια ειλικρίνεια πού δύσκολα θά βρίσκαμε 
&λλο τέτοιο 'δείγμα εκείνη τήν εποχή. Πρόκειται γιά  τό Κ ΕΝ Τ ΡΙ- 
ΣΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΧΙΑ, πού ή δραματική του βάση είναι, σύμφωνα 
μέ τόν ίδιο ιστορικό, ή παρακάτω: «Μιά κοπέλα συλλαμβάνεται νά 
μεταφέρει προκηρύξεις καί καταδικάζεται σέ Ικτόπιση. Βλέπουμε τούς 
κατάδικους στό σκληρό ταξίδι τους μέσα στό χιόνι, δπου απάνθρωποι 
άξιωματικοί τούς δέρνουν συχνά καί τού; μεταχειρίζονται περισσό
τερο σά σκυλιά παρά σάν άνθρώπους. Ή  κοπέλα λιποθυμάει καί οί
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σύντροφοί της τήν περιποιούνται. Στό μεταξύ δ μνηστήρας της ποΰ 
εχει μείνει στήν Πετρούπολη, βάζει μιά βόμβα κάτω άπό τό παρά
θυρο τοΰ άνάκτορου δπου έχει γιορτή δ στρατηγός. Έ  έκρηξη 4ξα- 
φανίζει άνάκτορο καί καλεσμένους. Μιά άμεση καί σίγουρη απάντηση 
δίνεται έτσι στόν άνθροmo πού δέν ήθελε νά δείξει μεγαλοθυμία απέ
ναντι σέ κείνους πού βρίσκονταν στδ έλεός του». Ό  Μιτρύ υπογραμμί
ζει έπίσης το σπάνιο θάρρος μέ τδ οποίο ο άμερικανδς ’Έιντβιν Πόρ- 
τερ έπιτίθεται στήν κοινωνική αδικία μέ τίς ταινίες του δ ΠΡΩΗΝ 
Κ ΑΤΑΔΙΚΟ Σ (1905) καί Η Κ ΛΕΠΤΟΜ ΑΝΗΣ (1905). Καί στίς 
βυδ αυτές ταινίες δ πλούτος καί ή φτώχεια άντιπαρατίθενται σθεναρά 
χάρη στδ έναλλακτικό μοντάζ: στή μία, έχουμε τήν άθλια ζωή ένός 
πρώην κατάδικου σέ σύγκριση μέ τήν πολυτελή ζωή τοΰ βιομήχανου 
πού άρνιέται νά τοΰ δώσει δουλειά’ στήν άλλη, έχουμε τήν τύχη πού 
επιφυλάσσεται σέ μιά πλούσια γυναίκα πού τήν έπιασαν νά κλέβει καί 
ή δποία αφήνεται ελεύθερη σέ αντίθεση μέ τήν τύχη μιας φτώχιάς 
πού έπεσε στδ ϊδιο παράπτωμα καί πού μπαίνει φυλακή. Ό  επίλογος 
τής ΚΛΕ Π ΤΌΜΑΝΟΓΣ πού σήμερα φαίνεται σά χοντροει:δής συμβο
λισμός, ήταν γιά τήν έποχή του πολύ τολμηρός: «Μιά εικόνα τ ή ς . .·  
Δικαιοσύνης μέ μιά ζυγαριά στδ χέρι καί ένα μαντήλι στά μάτια' στδν 
ένα δίσκο τής ζυγαριάς είναι ένας σάκος χρυσάφι καί στδν άλλον ενα 
κομμάτι ψωμί. Ή  ζυγαριά κλίνει έντονα προς τή μεριά τοΰ χρυσού. 
Μετά, τδ μαντήλι πέφτει καί φαίνεται ή Δικαιοσύινη μονόφθαλμη νά 
κοιτάζει λαίμαργα τδ σάκο μέ το χρυσάφι». Επισημαίνουμε τέλος, ακο
λουθώντας πάντα τον Μιτρύ,, τήν αυθεντικότητα μέ τήν δποία εικονο
γραφεί τόν έργατικό κόσμο ή ταινία ΔΟΓΛΕΙΑ, πού γύρισε δ Άνρύ 
Πουκτάλ, διασκευάζοντας τόν Έ μίλ Ζολά, καί πού παίχτηκε τό 1919. 
Θά πρέπει ιδιαίτερα νά σημειώσουμε δτι τό φίλμ γυρίστηκε πραγμα
τικά σέ εργοστάσιο.

ΕΝΑ ΝΕΟ " Ε IΔ Ο £ ”
’Έτσι άπό τά πρώτα άκόμα βήματα τοϋ κινηματογράφου έμφα- 

νίζεται ενα ρεϋμα πού ξεφεύγει άπό τήν κυρίαρχη ιδεολογία καί πού 
θά συνεχίσει νά έκδηλώνεται, πάντα βέβαια είτε μ’ έναν τρόπο άναγ- 
καστικά περιθωριακό (μέ τήν οικονομική έννοια) είτε μέσω μιας φαι
νομενικής υποταγής στούς νόμους αυτής τής ιδεολογίας. Στήν πρώτη 
περίπτωση εντάσσονται έργα σάν τά φίλμ τοΰ Γιόρις "Ιβενς, σάν τή 
Μ Α ΣΣΑ ΛΙΩ ΤΙΣΣΛ (1947) τοΰ Ζάν Ρενουάρ πού χρηματοδοτήθηκε 
άπό συνδρομές τών υποψηφίων θεατών, σάν τό Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ 
(συλλογικής σκηνοθεσίας, 1946, χρηματοδοτημένο άπό τήν Γ.Σ.Ε.) ή 

τό ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ (1955) τοΰ Χέρμπερτ Μπίμπερμαν, πού οί σκη
νοθέτες τους καί οί έρμηνευτές τους έγιναν στόχος συνεχών έπιθέσεων 
άπό τή μεριά φασιστικών συμμοριών πού δέ δίσταζαν νά χρησιμοποιή
σουν ακόμα καί δπλα. Στή δεύτερη περίπτωση έντάσσονται έργα δπως
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τοΰ αύστριακοΰ ΙΙάμπστ, τουλάχιστον άπό τόν ΕΡΩ ΤΑ  ΤΗΣ ΖΛΝ 
Ν Ε Γ  μέχρι τήν U1IEPA ΤΗΣ Π ΕΝ ΤΑ ΡΑ Σ, ή ολόκληρο τό έργο 
τοΰ Μπουνιουέλ.

Πάντως, άν τό Η ΖίίΗ  ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ καί τό ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ 
ΓΗΣ (παραγωγές έκτος συστήματος) μπορούσαν νά παρουσιαστούν μέ 
ετικέτα ανοιχτά πολιτική, δέν μπορούσε νά γίνει τό "ίδιο μέ τά φιλμ 
τοΰ ΙΙάμπστ καί τοΰ Μπουνιουέλ, πού ανήκουν στή «νόμιμη» κινημα
τογραφική παραγωγή (μέ δλες τις ύποχιυρήσεις καί τούς περιορισμούς 
ελευθερίας πού αύτό συνεπάγεται). 'Η  ΛΟΓΛΟΓ (1928) καί ή Β1- 
Ρ1ΔΙΑΝΑ (1961) είναι απλά και μόνο φ ί λ μ ,  καί σάν τέτοια εν
τάσσονται σέ κατηγορίες αναγνωρισμένες, νομιμοποιημένες, παραδεκτές, 
δπως «ήθ-ογραφία», «κοινωνική τραγωδία*, «οικογενειακό δράμα», «με
λόδραμα» ή «έρωτικό χρονικό». Κι αύτό πού είναι πραγματικά καινούρ
γιο σήμερα, είναι δτι πάει νά δημιουργηθεΐ μιά έπί πλέον κ α τ η γ  ο- 
ρ ί α ,  ή «πολιτική ταινία». Αύτό σημαίνει δτι τό κοινό πού δταν διαλέ
γει τί ταινία θά δεΐ, δίνει μεγάλη προσοχή στό «είδος» (καί πού γ ι’ αύτό, 
έξ άλλου, μπήκαν στον κινηματογράφο νόμοι πού προσδιορίζουν τά διά
φορα «είδη») , έχει άπό δώ καί πέρα ένα παραπάνο) είδος στή διάθεσή 
του. Κατάσταση νομιμοποιημένη, επισημοποιημένη κατά κάποιο τρόπο 
άπό τό εμπόριο (πού μόνο αύτό έχει τή δύναμη νά όριστικοποιεΐ τά πρά
γματα) άπό τή διαφήμιση, άπό τόν καθημερινό τύπο καί τις ειδικές εκ
δόσεις πού αναγνωρίζουν τήν ύπαρξη αύτοΰ τοΰ νέου «είδους» δίπλα στά 
άλλα, δηλαδή δίπλα στις «ερωτικές», τις «κωμικές», τις «περιπετειώ
δεις» ταινίες. Δέν εχει καί τόση σημασία δτι ή «πολιτική ταινία» δεν 
μπορεί άκόμα νά συναγωνιστεί τήν «ερωτική» ή τήν «κωμική» ταινία. 
Εκείνο πού έχει περισσότερο σημασία είναι τό ίδιο τό γεγονός αύτής τής 
αναγνώρισης πού αποτελεί ένδειξη μιας αδιαφιλονίκητης έξέλιξης στά 
ήθη τοΰ κοινοΰ, άλλά καί τής κοινής γνώμης γενικά, ένδειξη μιάς ση
μαντικής αλλαγής στόν τρόπο με τόν όποιο τό κοινό άντιλαμοάνεται τις 
σχέσεις άνάμ:σα στήν τέχνη καί τή στράτευση, ανάμεσα στήν ψυχαγο> 
γ ία  καί τις πιθανές επιπτώσεις της πάνω στή συλλογική σκέψη’ άλλαγή 
άκόμα στόν τρόπο πού τό κοινό βλέπει τήν πραγματικότητα.

Μήπως δμως αύτή ή οπτική είναι πολύ αισιόδοξη; Μήπως θά επρεπε 
νά δοΰμε σ’ αύτή τήν «αναγνώριση» τό πρώτο στάδιο μιάς απορρόφη
σης; Σίγουρα μάς επιτρέπεται νά σκεφτοΰμε κάτι τέτοιο, καί ή ευκολία 
μέ τήν οποία π .χ . ό αμερικάνικος κινηματογράφος «χώνεψε» τή φοιτη
τική διαμαρτυρία ΦΡΑΟΓΑΕΣ Κ Α Ι ΑΙΜΑ (1970) καί Π Α Ν Ε Π ΙΣΤ Η 
ΜΙΟ Π Ι  ΟΛΗ μάς σπρώχνει σέ τέτοιες σκέψεις. Μήπως δέν είναι σέ 
θέση ή σύγχρονη άστική κοινωνία νά αφομοιώσει καί τήν πιό άκατάλ- 
ληλη γ ι’ αυτήν τροφή; Μήπως δέν είναι άρκετά εξοπλισμένη γιά  νά 
άπαντήσει στις πιό άπροσδόκητες Ιπιθέσεις; Αύτό δμως είναι ίσως μιά 
όπτική ύπερβολικά άπαισιόδοξη. Χαρακτηριστικό τής έξέλιξης εΐναι δτι 
γιά  πολύ καιρό μένει δυσδιάκριτη. Καί καιμά φορά χρειάζεται νά γίνει 
καί υπόγεια γιά  νά άποφύγει τή βίαιη καταστολή της.
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Προς τό παρόν καλό είναι να καταγράψουμε αύτό τό πρώτο στά
διο: δ κινηματογράφος έχει τό δ ι κ α ί ω μ α  νά είναι πολιτικός, νά 
παρουσιάζεται νόμιμα, χωρίς νά κρύβει τό πολιτικό του πρόσωπο. Ή  
πολιτική ταινία επαψε νά είναι περιθωριακή ή λαθραία, πράγμα πού δέν 
αποκλείει βέβαια μέσα στά πλαίσια της πολιτικής παραγωγής νά ύπάρ- 
χει καί μιά παραγωγή λίγο - πολύ περιθωριακή ή λαθραία.

Θ€ΜΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
Ά λλά γιά νά καταλάβουμε καλά αύτό το φαινόμενο, είναι ανάγκη 

νά σκύψουμε πάνω στίς λέξεις γιά νά άνακαλύψουμε τί κρύβεται πίσω 
άπό τί χρήση τους. 'Ο κ. Σαμπάν - Ντελμάς, όταν ήταν πρωθυπουργός, 
είχε διακηρύξει σχετικά μέ τά προβλήματα τής κουλτούρας δτι άν ανα
κατέψουμε τήν πολιτική πέφτουμε στή «χυδαιότητα». Γλωσσική υπερ
βολή, πού είναι όμως πολύ αποκαλυπτική. Ό  συσχετισμός τών δυό δρων, 
«κινηματογράφος» καί «πολιτική», ήταν γιά  πολύ καιρό κάτι τό σκανδα
λώδες. Τόν απαγόρευε ενα ταμπού αποδεκτό άπό όλους,, δηλαδή άπό 
εκείνους πού έκαναν τά φίλμ, άπό εκείνους πού τά κατανάλωναν καί άπό 
έκείνους πού μιλούσαν γ ι’ αύτά. Ά πό πού βγήκε αύτό το ταμπού; Φυσικά 
άπό μιά θρησκεία, τή θρησκεία τοΰ θ'εάματος. Καί πλατύτερα, άπό τή 
θρησκεία τής ψυχαγωγίας καί τής κουλτούρας. Ή  αντίθεση ανάμεσα 
στούς δυό αυτούς ορούς σβήνει αύτόματα, δταν πρόκειται νά κάνουν μέ
τωπο έντάντια στήν πολιτική. Έ ξ  άλλου αύτή ή αντίθεση είναι απόλυτα 
τεχνητή κι άν καμιά φορά τήν προβάλλει ή εξουσία (δπως π. χ. δταν 
διακηρύσσει δτι ή αποστολή της τηλεόρασης είναι τό νά συμβιβάζει ακρι
βώς αύτούς τούς άντίθετους στόχους) τό κάνει μόνο καί μόνο γιά  νά δώ
σει μιά κολακευτική Εντύπωση γιά  το φιλελευθερισμό της, δτι δηλαδή 
ένδιαφέρεται καί μπορεί νά ικανοποιεί τίς πιό διαφορετικές απαιτήσεις, 
άπό τίς πιό λαϊκές ως τίς πιό έκλεπτισμένες. Ά λλά  έτσι κι αλλιώς ή 
αντίθεση μένει στίς λέξεις καί ή εξουσία δέ θά προσφέρει ποτέ στόν πο
λίτη τά μέσα γιά  μιά πραγματική κουλτούρα, γιατί κάτι τέτοιο θά δδη- 
γοΰσε άναπόφευκτα στήν πολιτική. "Οσο γιά το διαζύγιο πού, δπως ύπο- 
γραμμίζεται μέ επιμονή, υπάρχει ανάμεσα στο κοινό καί τήν κινηματο
γραφική κριτική (τήν κριτική πού διαβάζει τό κοινό στόν καθημερινό 
τύπο·) , άν τό σκαφτούμε, θά δούμε δτι κι αύτό είναι εξίσου τεχνητό. Μή
πως δέν είναι κυρίιος, γιά νά μήν πούμε αποκλειστικά, θέμα γλώσσας; Καί 
μήπως ή ύπαρξη μιάς κατηγορίας προνομιούχων ταινιώ,ν μιάς ελίτ τού 
θεάματος, δέν άποβαίνει τελικά σέ οφελος ολόκληρης τής κινηματογρα
φικής βιομηχανίας, συντηρώντας αύτή τήν ποιοτική ιεράρχηση πού εξα
σφαλίζει μιά ύγιά άμιλλα καί κατά συνέπεια μιά καλή ανάπτυξη στήν 
δποια έμπορευματική δραστηριότητα; Ό  τρόπος λατρείας μπορεί νά άλ- 
λάζει, ή θρησκεία ομ(ος μένει ή ίδια. ’Ή , άν θέλετε νά τό πούμε αλλιώς, 
ή θρησκεία τού θεάματος έχει κι αύτή τόσο τούς ταπεινούς πιστούς της 
δσο καί τούς σοφούς θεολόγους της.
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ΙΙώς σχηματίστηκε αύτή ή θρησκεία; Σέ τί άκριβώς συνίσταται; 
Μέ ποιόν τρόπο επιδρά πάνω ατό θεατή; Αυτά τά έρωτήματα είναι βασικά: 
πράγματι, δ κινηματογράφος - θέαμα είναι ό εκλεκτός χώρος τής ιδεολο
γίας, τό φυσικό περιβάλλον όπου αύτή αναπτύσσεται μέχρι τό σημείο νά 
συγχέεται .μ1 αύτόν κι αύτό είναι τό κυριότερο, άν οχ ι το μόνο έμπό- 
οιο πού πρέπει νά ξεπεράσει ό πολιτικός κινηματογράφος γιά  νά επι
βληθεί.

Στήν άρχή ή λέξη «θέαμα» περιλαμβάνει τά πάντα ή τίποτα. "Ολα 
είναι, ή μπορούν νά είναι, Θέαμα. "Ομως υπάρχει κάτι σημαντικό πού 
πρέπει νά προσέξουμε, άκόμα καί στήν πιό κοινή χρήση τοΰ όρου: εί
ναι ή έννοια «ώραΐο Θέαμα»' σάν τέτοιο, (π.χ. γραφικό τοπίο) Θεω
ρείται όχι τόσο αύτό πού αξίζει νά το κοιτάςει κ,αί νά τό Θαυμάσει 
κανείς, όσο μάλλον αύτό πού αξίζει νά αντιμετωπιστεί κατά κάποιο 
τρόπο π ρ ο ν ο μ ι ο ύ χ ο  σέ σχέση μέ τήν ύπόλοιπη πραγματικότητα, 
καί κατά συνέπεια νά άποκοπεΐ άπ’ αύτή, νά μπει σέ κάδρο καί νά δια
τηρηθεί σέ βάρος τοϋ περιβάλλοντος του. ’Ή δη όταν θαυμάζουμε ένα 
φυσικό «θέαμα», κατά κάποιο τρόπο τό «φωτογραφίζουμε» ενδόμυχα, 
ύποσυνείδητα θά ελεγα. Ά λλά  ή φωτογράφηση συνεπάγεται κ α τ α 
σ κ ε υ ή ,  παραγωγή μιας εικόνας, ένός αντικειμένου. Παράλληλα ή 
κοινή λογική βλέπει μιά ισοδυναμία άνάμεσα στό πραγματικό καί τή 
φωτογραφία: φωτογραφίζω τό πραγματικό σημαίνει το αντιγράφω όπως 
είναι’ ή φωτογραφία είναι ή τέλεια πιστότητα, άρα ή αλήθεια. Σ ’ αύτή 
τή βάση μπαίνει τό πρόβλημα: κι άπ’ αύτήν προσδιορίζεται ό διφο
ρούμενος χαρακτήρας τοϋ θεάματος: άν τό δούμε άπό τήν άποψη τής 
π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς ,  δηλαδή μέ μιά οπτική ρεαλιστική καί 
άντικειμενική, τό θέαμα είναι μιά διευθέτηση τοϋ πραγματικού, ενα 
σ ύ σ τ η μ α '  άν τό δοΰμε άπό τήν άποψη τής ι δ ε ο λ ο γ ί α ς ,  δηλαδή 
μέ μιά οπτική υποκειμενική πού νά αντιστοιχεί σ’ αύτό πού πιστεύει 
καί αισθάνεται τό κοινό, τό θέαμα είναι άντανάκλαση τοϋ κόσμου, 
ενα κομμάτι άλήθειας.

Έ φ ’ όσον τό κοινό δέ συνειδητοποιεί τήν τεχνητή, μ η χ α ν ι κ ή  
πλευρά τοΰ θεάματος, ή εξέλιξη καί τελειοποίηση αυτής τής πλευράς 
είναι λογικό νά ένισχύει καί νά βαθαίνει τήν πίστη τοΰ κοινοΰ ότι τό 
θέαμα είναι άντανάκλαση τοΰ κόσμου, είδωλο τοΰ αληθινού. Αύτό ακρι
βώς έκανε ό κινηματογράφος, ένισχύοντας ετσι τή διάδοση τής κυ- 
ριαρχούσας ιδεολογίας, τής ιδεολογίας πού ετσι κι αλλιώς διοχετεύε
ται μέσα άπό τόν καθημερινό καί τόν εβδομαδιαίο τύπο, μέσα άπό τή 
φτηνή παραφιλολογία καί τίς εκδόσεις τίς αφιερωμένες στίς διακοπές, 
μέσα άπό τή διαφήμιση, κλπ. ’Έτσι γεννήθηκε ή θρησκεία τοΰ θεάματος.
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ΜΙΑ ''ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΙΔ€Α”  £ΤΗΝ Τ€ΧΝΗ
Ά ς  συνοψίσουμε: το π & λ ι ΐτ ι *κ ό θέατρο δέ θεωρήθηκε ποτε 

σκάνδαλο, έπειδή πάνω στο σανίδι οί σχέσεις θεάματος καί νοήματος 
είναι φυσιολογικές καί υγιείς. Ιίάνω  στο σανίδι, δέν είναι εύκολο γ ια  
τήν ιδεολογία νά μεταμφιεστεί σέ αθώο θέαμα πού γοητεύει. Ή  εντύ
πωση πραγματικότητας στο θέατρο λέγεται ρεαλισμός δηλαδή α ν α 
π α ρ ά σ τ α σ η  τής πραγματικότητας χ ω ρ ί ς  τ ό ν ό η μ ά  τ η ς .  'Η  
έξωτερικότητα, ή άπόσταση, 6 αισθητός διαχωρισμός των χώρων έγ- 
γυώνται τήν ύπαρξη αύτοΰ του νοήματος. 'Ο θεατής εκδηλώνει τή 
συνείδηση τής δικιάς του πραγματικότητας μέ τό χειροκρότημα’ καί τό 
γεγονός ότι εμφανίστηκε τό χειροκρότημα στον κινηματογράφο στήν 
περίπτωση, ορισμένων ταινιών μέ ιδιαίτερη σημασία, φανερώνει μια 
εξέλιξη τής συνείδησης των θεατών καθώς καί τών ίδιων των ταινιών.

Ά λλ ο  πράγμα είναι τό γέλιο, νευρικής υφής περισσότερο παρά 
διανοητικής. ’Έτσι εξηγείται καί ή παρουσία του τόσο στο θέατρο δσο 
καί στον κινηματογράφο. Τό γέλιο δέν είναι λόγος, ενώ τό χειροκρό
τημα είναι λόγος, άπάντηση. ’Ακόμα κι άν εκφράζει αυτή τή συλλο
γική έξαψη, πού είναι, ή μάλλον πού θέλει νά είναι κάτι πέρα άπό 
τό λόγο, συμμετοχή στή γ ι ο ρ τ ή .  Τό θέατρο είναι γιορτή, ό κινη
ματογράφος είναι ψυχαγωγία μοναχική, δραστηριότητα ιδιωτική πού, 
δπως λέει ό Έντγκάρ Μορέν στο «Ό  Κινηματογράφος ή ό φανταστικός 
δνθρωπος», μπορεί νά γίνεται στούς πιο υπόγειου:, τούς πιό σκοτεινούς 
χώρους του εγώ.

’Αλλά ό κινηματογράφο: ετοιμάζεται νά μετατραπεΐ, ή μάλλον 
νά μετατραπεΐ π ά λ ι  σέ νόημα. ’Ανακαλύπτει πάλι τις αρετές τοΰ 
μοντάζ, ξαναβρίσκει τήν πίστη στή δύναμή του. Αυτό βέβαια χωρίς νά 
γίνεται κανένα πισωγύρισμα: όλες οί κατακτήσεις τής κινηματογραφι
κής γραφή; μπορούν νά μπουν στήν υπηρεσία μιας ύπερ - αξίας νοή
ματος, καί ή τελειοποίηση άπό μια άλλη πλευρά τοΰ αφηγηματικού 
οργάνου δέν άποκλείει καθόλου τό μοντάζ.

Το δίλημμα τοΰ Μπαζέν. «κινηματογράφος τής πραγματικότη
τας» ή «κινηματογράφος τής εικόνας», έκφραζε μιά ίδεαλιστική προ
βληματική, πού χάνε: κάθε σημασία άπό τή στιγμή πού δέν αποδί
νουμε πιά στήν κάμερα τό μεταφυσικό προνόμιο νά αποκαλύπτει τό 
πραγματικό «στήν ούσία του», άντίληψη στήν οποία στηριζόταν όλη ή 
θεωρία τοΰ Μπαζέν. Ή  άντίθεση είναι άνάμεσα σ’ έναν «κινηματο
γράφο - θέαμα» καί εναν «κινηματογράφο τοΰ νοήματος», καί ή Ελευση 
τοΰ πολιτικού κινηματογράφου καθώς καί ή εισδοχή του στο σύστημα 
έντάσσονται σ’ αυτό το πλαίσιο’ δηλαδή στό πλαίσιο τής προοδευτι
κής κατάκτησης άπό τον «κινηματογράφο τοΰ νοήματος» τοΰ χώρου 
στόν 6ποϊο βασίλευε σχεδόν δεσποτ'κά ό «κινηματογράφος - θέαμα». 
’Αλλά, δπως θά δοΰμε αμέσως παρ: ',τω, αυτό δέν είναι παρά ή φυ
σιολογική έξέλιξη τοΰ κινηματογράφου πού, γιά  νά μήν πεθάνει, δέν
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μπορούσε παρά νά μετασχηματιστεί πρός αύτή τήν κατεύθυνση.
Τό «θέαμα» περνούσε κρίση άπό κάθε άποψη. Μπορούμε μάλι

στα νά πούμε δτι ψυχοραγούσε. Ή  μετάλλαξη τήν όποία διαπιστώ
νουμε ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου καί αύτο'ι πού Ιχουν άκόμα στά 
χέρια τους τόν οικονομικό έλεγχο τοϋ κινηματογράφου δέν ήταν οί τε
λευταίοι πού το κατάλαβαν. Αύτό εξηγεί γιατί ταινίες διαμαρτυρίας 
άφομοιώθηκαν μερικές φορές, καί μάλιστα άρκετά συχνά, τόσο φυσιο
λογικά άπό τό σύστημα. Άλλιοστε μπορούμε νά πούμε 2τ* μιά έντε- 
λώς παράλληλη μεταμόρφωση ύφίστανται καί οί άλλες τέχνες, ή ζω
γραφική, ή γλυπτική, τό θέατρο, τό μ^ιστόρημα, παρά τίς ζωηρές 
αντιδράσεις πού εκδηλώνονται άκόμα σ’ αυτούς τούς τομείς, καί παρά 
τό γεγονός δτι ιέκεΐ ή μεταμόρφωση γίνεται μέ πολύ μεγαλύτερη βρα
δύτητα, ένώ στόν κινηματογράφο ολα γίνονται πολύ γρήγορα, μέ έπι- 
ταχυνόμενο ρυθμό. Στήν τέχνη, τό ν ό η μ α  είναι μιά «καινούργια 
ιδέα».

Ή  ιδέα αύτή βέβαια είναι αναμφισβήτητα φτηνή’ ή άνάγκη γ ιά  
ψευδαίσθηση, πού ύπάρχει σέ κάθε άτομο, είναι άγονη: οιαιωνίζεται, ά- 
νανεώνεται συνεχώς, άλλά δέν αύξάνει, δέ βαθαίνει, ζητάει μόνο νά Ι
κανοποιείται μέρα μέ τή μέρα σάν τίς πιο υλικές ανάγκες. Ένώ ή ανα
ζήτηση τού ονείρου, τοΰ άλλου καί ή νοσταλγία γ ιά  κ ά τ ι  ά λ λ ο ,  
είναι σέ δυναμική κατάσταση, προβάλλουν ολο καί περισσότερες απαι
τήσεις. Ή  ψευδαίσθηση δέν 1 π:καλύπτει άπόλυτα τό όνειρο. Ή  ψευδαί
σθηση μπορεί νά άρν.εστεί σέ κάτι α ρ ν η τ ι κ ό ,  μέ τό νά αποφευ
χθεί κάτι, νά ξεχαστεϊ κάτι’ μπορούμε νά τήν ικανοποιήσουμε μέ μεθό
δους συντήρησης, διαλογής, απόκρυψης. Τό δνειρο χρειάζεται απαραί
τητα κάτι θ ε τ ι κ ό ,  κάτι πού νά έχει συνέπειες, να εξυψώνει, νά 
έμπλουτίζει, νά μετασχηματίζει. Κατά συνέπεια δ κινηματογραφικός 
ρεαλισμός, πού αναπτύχθηκε σιγά - σιγά χρόνια ολόκληρα, δέν μπορού
σε νά βγάλει παρά σέ αδιέξοδο. "Ο,τι καί νά λέγεται, δέν ήταν απαραί
τητο νά αποκτήσει ή εικόνα τρίτη διάσταση ή άρωμα: μέ τίς πρόσφα
τες τεχνικές ανακαλύψεις τό θέαμα φαίνεται νά εχει κ ο ρ ε σ τ ε ΐ  
κατά κάποιο τρόπο άπό ρεαλισμό. Είναι αναμφισβήτητο δτι στόν κινη
ματογράφο εχει ξαναεμφανιστεί ή φαντασία. Α νεξάρτητα άπό τήν ποι
ότητά της, έκείνο πού ενδιαφέρει νά σημειώσουμε είναι δτι δ ιδανικός 
νατουραλισμός πού ένέπνεε τούς σκηνοθέτες στήν περίοδο τοΰ μεσοπό
λεμου, μόλις έπιβιώνει σήμερα σέ παραγωγές δευτέρας κατηγορίας. Ό  
κινηματογράφος άπό πολύ καιρό ποντάρει στήν ψευδαίσθηση, θ ά  άρχί- 
σει άραγε νά ποντάρει άληθινά στό δνειρο, δηλαδή στήν ικανότητα πού 
εχει δ θεατής νά βλέπει τόν κινηματογράφο μόνο σά μ έ σ ο ,  σαν άφε- 
τηρία γ ιά  φυγή; Φυγή πού τά στοιχεία της θά πρέπει δ καθένας νά τά 
άναζητήσει μέσα του, άρνούμενος νά άρκεστεΐ σ’ αύτό τό τυποποιημένο 
δνειρο πού προσφέρει τό θ έ α μ α  καί πού θά μπορούσαμε νά όρίσου- 
με σάν κατάπνιξη τοΰ σκοπού, δηλαδή τοΰ δνειρου καί τής φυγής, άπό 
τό μέσο, δηλαδή τό θέαμα, με τήν υλική Εννοια τοΰ δρου.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ* ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Κάτι τέτοιο θά σήμαινε κατά κάποιο τρόπο δτι ό Μελιές θά πάρει 
τελικά τή ρεβάνς καί δτι ή προσωπική αποτυχία τοϋ Μελιές άπέναντι 
στόν Λυμιέρ έχει συμβολική σημασία πού άξίζει νά μελετηθεί. Γιατί δέν 
πρόκειται μόνο γιά τήν ήττα τοΰ καλλιτέχνη, τοΰ ποιητή, απέναντι στό 
βιομήχανο, στόν επιχειρηματία πού είναι καλύτερα οπλισμένος, καλύ
τερα οργανωμένος γιά  νά εκμεταλλευτεί εμπορικά μιά ιδέα: πίσω άπ’ 
αύτή τήν ήττα διαγράφεται ήδη ολος ο ιδεολογικός προσανατολισμός 
τοΰ κινηματογράφου πού ύπακούει στήν απόλυτα συντηρητική αποστο
λή του.

Ή  ταινία τοΰ Ζάν Σαπό ΤΑ  Χ ΡΟ Ν ΙΑ  Τ01" ΛΓΜ ΙΕΡ (1 9 7 0 ), 
ένα εξαιρετικά έπιδέξιο μοντάζ άπό ντοκουμέντα τής εποχής, μάς θυμί
ζει δτι ό κινηματογράφος γεννήθηκε τήν έποχή πού ή βιομηχανία με
ταμορφωνόταν, οί αποικιακές αύτοκρατορίες επιχειρούσαν νά παγιωθοΰν, 
καί ταυτόχρονα ή μάζα τών έργαζομένων αποκτούσε συνείδηση τής ύ
παρξής της, της ενότητάς της καί τής δύναμής της. Αύτό τό νέο μέσο 
έκφρασης βρίσκονταν απόλυτα στά χέρια τής αστικής τάξης πού κατείχε 
τήν εξουσία- καί θά ήταν πολύ απίθανο νά μήν εξυπηρετήσει τή διαφύ
λαξη καί τήν ενίσχυση αύτής τής τάξης. Παρακάτω θά δούμε δτι ή Ι 
στορία τοΰ Κινηματογράφου1, 'όπως έχει γραφτεί μέχρι τώρα, προσπα
θεί μέ 'διάφορες παραποιήσεις νά άποκρύψει τήν παρέμβαση τής ιδεο
λογίας σ’ αύτό πού αύτή (ή 'Ιστορία) επιμένει νά παρουσιάζει σά μιά 
τέχνη καί τίποτα άλλο. ’Αλλά άς μήν κοροϊδευόμαστε: τήν 'Ιστορία, δ
πως λέει καί ο Κλώντ Ρουά, τή γράφουν πάντα οί νικητές.

Ό  κινηματογράφος βγήκε άπό τή φωτογραφία, καί άπ’ αύτή πή
ρε τή σκυτάλη. Δηλαδή -συνέχισε τήν ιδεολογική λειτουργία τής φωτο
γραφίας πού ήταν νά έπιβεβαιώνει τήν άρχουσα τάξη γιά τήν ισχύ της 
μέ τό νά τής παρουσιάζει μιά εικόνα τοΰ κόσμου σύμφωνη μέ τήν εικόνα 
πού ή ίδια είχε σχηματίσει γ ι’ αύτόν. Πάνω σ’ αύτό, ό Ζάν Σαπό μάς 
θυμίζει δτι τά επίκαιρα τοΰ Αυμιέρ α π ο σ ι ώ π η σ α ν  όσα γεγο
νότα θά μπορούσαν νά ταράξουν τις συνειδήσεις καί ιδιαίτερα τά γεγο
νότα τής ’Αφρικής καί τής ’Ασίας- ή εικόνα πού δίνουν οί πρώτοι εικο
νολήπτες γιά τούς Μαύρους ή τούς Κίτρινους είναι στήν καλύτερη πε
ρίπτωση, ή εικόνα πού έδιναν οί «Επετηρίδες γιά τή Διάδοση τής Π ί
στης». Γιά τήν αστική τάξη ή τέχνη ήταν πάντα μιά παραπάνω άπόδει- 
ξη τής ισχύος της, ενα μέσο πού τής έδινε τό συναίσθημα δτι κυριαρχεί 
πάνω στον κόσμο, πάνω στήν πραγματικότητα, δτι έχει τά πάντα στήν 
κατοχή της. Γι’ αύτό καί άπαιτοΰσε άπό κάθε καλλιτεχνική δημιουρ
γία ρεαλισμό. Κι αύτή ή απαίτηση έμπαινε άπό τήν έποχή άκόμα τής 
’Αναγέννησης, δταν ή αστική τάξη. χάρη στό εμπόριο, παγίωνε τήν 
ίσχή της καί εδραίωνε τήν κυριαρχία της. ’Εκείνο πάντως πού είναι ά- 
ναμφισβήτητο είναι δτι άπό τή στιγμή πού ή αστική τάξη απέκτησε ε
ξουσία, ή Ιδεολογία της βαραίνει πάνω σέ κάθε καλλιτεχνική παραγω
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γή. 'Ό πως λέει καί δ Ροζέ Γκαριοντύ: Ά πό τόν 14ο αιώνα καί μετά, 
άς ποΰμε άπ" τον Τζιότο καί μετά, ή ζωγραφική προσανατολίστηκε πρός 
τήν κχτάκτηση της πραγματικότητας, έννοώντας σαν τέτοια δ,τι καί ή 
άστική τάξη, πού μόλις τότε έβγαινε στο προσκήνιο, δηλαδή το χώρο 
τών υποθέσεων καί τών έπιχειρήσεών της καί τό μαθηματικό καί μη
χανιστικό ορισμό πού τής έδιναν οΐ επιστήμες.

Δέν είναι αδιάφορο τό γεγονός δτι κατά κάποιο τρόπο ή τέχνη πού 
έφερε πιό έντονα καί πιο μόνιμα γιά  πέντε αιώνες περίπου τή σφραγίδα 
τής άστικής νοοτροπίας ήταν ή ζωγραφική’ καί δέν είναι αδιάφορο γιατί 
άπό τή ζωγραφική βγήκε, τουλάχιστον ιδεολογικά, ή φωτογραφία, καί 
άπό τή φωτογραφία ό κινηματογράφος. Εξίσου, δέν είναι χωρίς σημα
σία τό γεγονός δτι αύτή ή άστική νοοτροπία «συγχέει» συνέχεια αύτές 
τίς τρεις τέχνες: ζωγραφική πού κρίνεται σά φωτογραφία, φωτογραφία 
πού κρίνεται σά ζωγραφική, κινηματογράφος πού άνάγεται στή ζωγρα
φική ή στή φωτογραφία. Τέλος ή έννοια - κλειδί τής άστικής αισθητι
κής, ή ά λ η θ ο φ ά ν ε ι α ,  άσκεΐ άκόμα σήμερα, παρόλο πού πα
ρουσιάζει σημεία ξεπεσμού, τήν τυραννία της πάνω στό πανί τοΰ κινη
ματογράφου, οπως τήν άσκοΰσε γιά  πολύ καιρό πάνω στό πανί τοϋ ζω 
γράφου.

Ά λλά τί είναι τέλος πάντων ή αληθοφάνεια; Μήπως δέν είναι ά
πλά καί μόνο ή μετάθεση, στο χώρο τής αισθητικής, τοΰ πάθους γιά  κα
τοχή πού χαρακτηρίζει τήν άστική ψυχή; Ή  ϊδια ή ιδέα τής άληθο- 
φάνειας λοιπόν δέν είναι κάν μιά αισθητική άλλά μάλλον ή ο ί κ ε ι ο- 
π ο ί η σ η τ ή ς  α ι σ θ η τ ι κ ή ς  άπό τήν άστική τάξη (ιδέα 
μάλιστα άπό τίς πιό παλιές, πού είχε άπασχολήσει ήδη τόν ’Αριστοτέ
λη) . Ά λλά  ή άληθινή τέχνη πάντα δύσκολα συμβιβαζόταν μ’ αύτή τήν 
ί'δέα καί δλο: οί κλασικοί δημιουργοί θεώρησαν απαραίτητο νά δικαιο
λογηθούν λίγο ή πολύ, άπέναντι στούς θεωρητικούς ύποστηρικτές τής 
άστικής τάξης πραγμάτων, γιά τίς ελευθερίες πού έπαιρναν σέ σχέση 
μέ τήν άληθοφάνεια. Μποροΰμε νά ποΰμε ότι στό εργο τοΰ καλλιτέχνη 
ή άστική ψυχή άποζητάει νά βρει τον έαυτό της βρίσκοντας αύτό πού 
κ α τ έ χ ε ι .  Τήν αισθητική εμπειρία τή θέλει άκίνδυνη’ δέν μπορεί 
νά διανοηθεΐ τήν τέχνη σάν κάτι άγνωστο. Στή ζωγραφική ή έπιταγή 
αύτή άρχίζει νά υλοποιείται μέ τήν π ρ ο ο π τ ι κ ή ,  πού ή θριαμβεύ- 
ουσα άστική τάξη τήν επιβάλλει σιγά - σιγά στούς καλλιτέχνες. Ε πομέ
νως κάθε ρεαλισμός χώρου στή ζωγραφική είναι άστικός, εκτός άν γε
λοιοποιείται μέ τό νά εφαρμόζεται σέ παραστάσεις παράδοξες, ά ν α λ η- 
θ ο  φ α ν ε ί ς  α ύ τ έ ς  κ α θ α υ τ έ ς ,  δπως σέ μερικούς σου ρρ·ε- 
αλ'.στές, τον Μαγκρίτ ή τον Τανγκύ γιά  παράδειγμα. Ή  άστική τάξη 
πού είναι στήν έξουσία κολακεύει τόν καλλιτέχνη, τοΰ συγχωρεΐ τίς 
τρέλλες του, επειδή κατά βάθος τόν φοβάται: δέν ύπάρχει συναίσθηση 
κατοχής πού νά μή συνοδεύεται άπό φόβο’ καί ό φόβος είναι πολιτική, 
δπως λέει κάποιος σέ μιά συναρπαστική συνέντευξη στήν ταινία τοΰ 
’Άντριου Μάρκσον ΣΓΝΩΜ ΟΣΙΑ.
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
"Οταν άντιμετωπίζουμε αύτή τήν άπουσία επιστημονικής, αύβεν- 

τικά υλιστικής προοπτικής άπό κάθε 'Ιστορία τού Κινηματογράφου, δ- 
δηγούμαστε στό νά έξετάσουμε ολόκληρο τό πρόβλημα τής 'Ιστορίας. 
Τό ερώτημα πού μπαίνει είναι πολύ άπλά τό παρακάτω: είναι δυνατό νά 
έγγράψουμε τήν ε ρ γ α σ ί α ,  τήν παραγωγή νοήματος, μέσα στήν 
Ιστορική ερευνά δπως εννοείται σήμερα; Αύτό το πρόβλημα επιχείρησε 
νά τό λύσει κατά κάποιο τρόπο ό Πώλ Βαίην στήν ερευνά του γιά τό 
άντικείμενο καί τά δρια τής 'Ιστορίας. Τελικά πρόκειται γιά τό πρό
βλημα μιάς 'Ιστορίας πού «νά μήν είναι ιστορικό συμβάντων». Ά λλά  
τό μόνο πού μπορεί νά πει κανένας είναι δτι δέν μπορεί νά υπάρχει Ι 
στορία πού νά μήν είναι ιστορικό συμβάντων. Πραγματικά τό «μή ιστο
ρικό συμβάντων» δέν είναι κάτι 'δ ε δ ο μ  έ ν ο, δέν ορίζεται παρά 
μόνο σέ σχέση μέ τό σ υ μ β ά ν  τό όποιο είναι πάντα κάτι πού «υπάρ
χει ήβη» καί ή ιστορική ερευνά στηρίζεται μόνο πάνω σέ κάτι πού «ύ- 
πάρχει ήδη», δηλαδή στό ν τ ο κ ο υ μ έ ν τ  σ' κατά κάποιο τρόπο, 
τήν 'Ιστορία τ ή  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  τό ντοκουμέντο (ή τεχνική καί 
οί φόρμες είναι ν τ ο κ ο υ μ έ ν τ α ,  οί ταινίες είναι ενα κ ι ν ο ύ- 
μ ε ν ο σ η μ α ί ν ο ν ) .

Επομένως ή αναθεώρηση τής Ιδεαλιστικής 'Ιστορίας, δηλαδή τής 
ίδιας τής Ιστορίας άφοϋ βασικά δέν υπάρχει καμιά άλλη, δέν είναι δυ
νατή παρά μόνο σάν κριτική αύτής τής 'Ιστορίας- δέν είναι δυνατή πα
ρά μόνο έπειδή αύτή ή 'Ιστορία έχει γ ρ α φ τ ε ί  καί παραμένει 
γραμμένη. Ό  Πώλ Βαίην δηλώνει δτι ή 'Ιστορία δέν μπορεί νά είναι 
ούτε έπιστημονική οΰτε έπαναστατική. Ό πότε, γιά  νά είναι Ιπαναστατι- 
χή , τό μόνο πού μπορεί νά γίνει είναι νά κριτικάρεται καί νά άμισβη- 
τεΐται άδιάκοπα, δπως π .χ. έκανε ό Συρέ - Κανάλ γιά τήν αποικιοκρα
τία. Μέ αύτό τόν τρόπο θά άποφευχθεί ή παγίδα τής αυτόνομης 'Ιστο
ρίας, πού γίνεται ακριβώς λόγοι τής αυτονομίας της ίδεαλιστική, είτε 
Ιχει σάν αντικείμενό της τήν ιδεολογία, είτε οτιδήποτε άλλο.

’Εξάλλου καί ή καταγωγή τής 'Ιστορίας δείχνει πολύ καλά δτι 
μοιραία εμελλε νά είναι αντιδραστική καί συντηρητική: δπως μάς θυ
μίζει δ Πώλ Βαίην, ό ρόλος της ήταν νά έντοπίζει τίς διαφορές ανά
μεσα στούς άνθρώπους —  καί ή γνώση αύτών τών διαφορών χρησίμευε 
περισσότερο γιά νά πετυχαίνεται ή κυριαρχία πάνω στούς άνθρώπους 
παρά ή κατανόησή τους, πράγμα πού επιβεβαιώνουν οί πρώτοι ιστορι
κοί τής Α ρχαιότητας, τοϋ Μεσαίωνα καί μετά’ δ ρόλος της ήταν άκό
μα νά διατηρεί στή μνήμη τών επιγόνων εκείνα τά γεγονότα πού άξιζε 
νά μείνουν αθάνατα. Ή  'Ιστορία λοιπόν δημιουργεί πρότυπα, άξιες, δια
δίδει μιά Ιδεολογία ιδιαίτερα άστική, τήν ιδεολογία τής «πρώτης φο- 
ρ$ς» (ή Ικφραση είναι τοϋ Ζάν - Άουί Κομολλί) , ιδεολογία πού τά ί
χνη της βρίσκονται βέβαια καί στήν 'Ιστορία τοΰ Κινηματογράφου πέρα 
άπο τά ιδεολογικά συννοούμενα, λατρεία γιά τό κατόρθωμα, γιά  το μο
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ναδικό, γιά καθετί πού ή άστική ιδεολογία συνδέει μέ τήν πρωτοτυπία, 
σάν έκδήλωση προτεραιότητας καί καθαρότητας, κ λ π .) ' αύτή ή φετιχο- 
ποίηση της (πρώτης φοράς» άποβλέπει, στήν περίπτωση τών τεχνικών 
εφαρμογών, στό νά μήν τίς συνδέσει μέ δ,τι τίς καθόρισε, δηλαδή μέ 
τίς διαδικασίες ποΰ όοήγησαν σέ αυτές. ’Αντίθετα άποβλέπει στό νά τ·ς 
παρουσιάζει μόνιμα, στο σύνολό τους, σάν μιά γραμμική, χρονολογική 
καί λογική διαδοχή, εφόσον ή έμφάνιση τής καθεμιάς τους θ-ά μπορούσε 
νά έπισημανθεΐ εξω άπό κά θε προβληματική σημαίνουσας παραγωγής 
('δηλαδή εξω άπό τούς ιδεολογικούς καί οικονομικούς παράγοντες πάνω 

στούς όποιους διαρθρώνεται αύτή ή παραγωγή) , εξω άπό τούς πολιτι
σμικούς κώδικες καί τό σημαίνον σύστημα πού διέπει τή θέση τής κάθε 
τεχνικής Ιφαρμογής μέσα στήν ταινία όπου αύτή ξεπετάγεται "γιά 
πρώτη φορά» (ξεπέταγμα =  πέταγμα, πέταγμα στο π ε ρ ι θ ο) ρ ι ο 
μιας υπογραφής πού οικειοποιεΐται όλη τή σημαίνουσα διαδικασία άνά- 
γοντάς την στόν έαυτό της»».

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗ* ΚΡΙΤΙΚΗ*
Τ ί μπορούμε νά συναγάγουμε άπό τά παραπάνω; "Οτι ή επανά

σταση πρέπει νά εξαλείφει τήν Ιστορία  καί νά δεχτεί νά γνωρίζει μόνο 
τή δίκιά της 'Ιστορία; Ξέρουμε βέβαια σέ τί παρεκκλίσεις, καί ιδιαίτε
ρα στόν αισθητικό τομέα, μπορεί νά οδηγήσει ό σεβασμός τής Ισ τορ ία ; 
σάν 'Ιστορίας, στό βαθμό πού, όπως είδαμε, αφήνεται νά γοητευθεΐ άπό 
τίς διαφορές καί γίνεται κατά κάποιο τρόπο έξιοτισμός, καθώς καί στό 
βαθμό πού είναι, μοιραία, π α ν η γ υ ρ ι σ μ ό ς :  ό κινηματογράφος
τών άνατολικών χωρών, καί κυρίως τής ΕΣΣΔ. άποτελεΐ πολύ εύλο
γο παράδειγμα.

Στήν περίπτωση τής πολιτικής 'Ιστορίας, όπως καί στήν περίπτω
ση της Ιστορίας τοΰ Κινηματογράφου, φαίνεται τελικά οτι τό ρήγμα 
βρίσκεται στό επίπεδο τής θεωρίας. 'Ο  Ινομολλί λέει οτι πρέπει νά συν
δέσουμε τήν 'Ιστορία μέ τή Θεωρία. Είναι όμως δυνατό αύτό; Δέν υπάρ
χει μιά κάποια αντινομία άνάμεσα στή Θεωοία καί τήν 'Ιστορία; Ό  Κο- 
μολλί φαίνεται ότι θέλει νά μάς κάνει μάλλον νά προσέξουμε μιά βα
σική άτροφία, ενα άνασταλτικό λάθος τής μεθοδολογίας, συγκεκριμένα 
τήν άπουσία αύτής τής βασικής θεωρητικής εργασίας πού π ρ έ π ε ι  
ν ά  π ρ ο η γ ε ί τ α ι  κάθε ιστορικής ερευνάς’ ατροφία καί λάθος 
πού δ&είλονται στήν παγίδα τής ιδεολογίας υι οποία προσανατολίζει τίς 
προσπάθειες τών ερευνητών προς τγι μόνη κατεύθυνση πού τής είναι 
ευνοϊκή, συσκοτίζοντας., συκοφαντώντας καί υποτιμώντας όσες προσ
πάθειες δέν άνταποκρίνονται στίς ανάγκες της. ’Έτσι τόν Ζώρ“ Ντα- 
μάς πού τριάντα περίπου χρόνια πριν άπό τούς φιλμολόγους Ισκυφε 
πάνω άπό τά γλωσσολογικά προβλήματα τού κινηματογράφου, τόν ξε- 
Υνοΰν βλοι σχεδόν οί Ιστορικοί: d  Ιργασίες του δέν πήγαιναν προς τήν 
Ιπιθυμητή κατεύθυνση, ήταν «Ικτός σειράς». "Η, αν προτιμάτε, ήρθαν



πολύ νιορίς, όπως αύτές οί επαναστατικές κινήσεις πού ξεσπάνε μέσα 
σέ μια περίοδο πού δέν είναι προ - επαναστατική. 'Οπουδήποτε, σήμε
ρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά οτι οί αληθινοί σκαπανείς τής κινηματο
γραφικής κριτικής δέν ήταν οί συγγραφείς αυτών τών θεωριών δλο σπι- 
ριτουαλισμό,, μυστικισμό καί μαγεία, πού άνθισαν άπό τήν άογή ακόμα 
τής "Εβδομης Τέχνης (Κανοΰντο, Ντελύκ, Γκάνς) ’ οί αληθινοί σκαπα
νείς ήταν αυτοί οί δυσνόητοι έρευνητές, πού μακρυά από τά φώτα τής 
έπικαιρότητας, μέσα στή σιιοπή τοΰ γραφείου τους ή στήν άπομόνωση 
τοΰ πειραματικοΰ τους εργαστηρίου,, προσπάθησαν νά εντοπίσουν τή 
φ υ σ ι κ ή  πραγματικότητα τοΰ κινηματογράφου, άσχετοι μέ δποιαδή- 
ποτε μεταφυσική απάτη, αδιάφοροι γιά  τά βραβεία, γιά  τις αισθητικές 
ίερ'αρχίες, γ ιά  τις άξιολογήσεις καί τις προβλέψεις, καί πού γιαυτό ακρι
βώς συκοφαντήθηκαν καί περιφρονήθηκαν τόσο. Πρόθεσή τους βέβαια 
δέν ήταν καταρχή νά ρίξουν τδν κινηματογράφε στις άγκάλες τοΰ Π ανε
πιστήμιου (άφοΰ είναι τέχνη) . Πρόθεσή τους ήταν μόνο νά βρίσουν 
τον κινηματογράφο σά γλώσσα.

Κι αύτδ ήταν πολύ δυσκολότερο άπό δ,τι πίστευαν: πραγματικά, 
άπδ τή μιά,, ή Ιπίδραση τής λογοτεχνίας (πάντα αυτή ή λογοτεχνία) 
δδήγησε στήν επεξεργασία κινηματογραφικών γραμματικών συστημάτίον 
άρκετά απλοϊκών, οπού- τδ πλάνο αντιστοιχούσε λίγο - πολύ στή λέξη 
(παραλληλισμός πού πια δέν μπορεί νά υποστηριχτεί μέ κανένα τρό

πο) * άπδ τήν άλλη ή σπιριτουαλιστική κριτική παράδοση, πού λαμ
πρό παράδειγμά της είναι ό Ά ντρέ Μπαζέν καί πού πρακτικά *'ΐά πολλά 
χρόνια δέν είχε αντίπαλο, συντέλεσε κι αυτή στο νά άπλοποιηθοΰν κατα
χρηστικά βρισμένα προβλήματα, μέ τδ νά διασπείρει θεωρίες σάν αύτή 
της διαύγειας ή δποία προσδίνει στήν εικόνα ενα είδος θ!είας χάρης, 
υπερφυσικής δύναμης, πού βέβαια δέν μπορεί νά εξηγηθεί παρά μόνο 
στά πλαίσια μιας χριστιανικής θεώρησης τοΰ κόσμου.

Γιά νά εκδηλωθεί επιτέλους μια καινούργια νοοτροπία, χρειάστηκε 
νά περιμένουμε τις έργασίες τοΰ Μιτρύ, δ όποιος Ικανέ μιά αυστηρή κρι
τική τών θέσεων τοΰ Μπαζέν αποδεικνύοντας οτι στηρίζονται σέ μιά με
γάλη σύγχυση, τή σύγχυση ανάμεσα στο ά ν α π α ρ ι σ τ ώ μ ε ν ο  
καί  τήν Α ν α π α ρ ά σ τ α σ η  αλλά κυρίως χρειάστηκε νά περι
μένουμε τις έργχσίες τοΰ Κοιστιάν Μέτζ, δ όποιος μέ βάση τή διάκρι
ση πού κάνει δ Ζιλμπέρ Κοέν - Σεά ανάμεσα στο φ ι λ μ ι κ δ (κινη
ματογραφικής προέλευσης, τομέας τοΰ μυνήματος καί τής έτερογένειας) 
καί στο καθαυτό κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ό  (κινηματογραφικού προ
ορισμού, τομέας τοΰ κώδικα καί τής ομοιογένειας) , έ'βαλε τις βάσεις γιά 
μιά σημειολογία τοΰ κινηματογράφου πού δέν Ιχει καμιά σχέση μέ τή 
σημειολογία τής πρόζας. Οί ιδεαλιστικές βάσεις στις όποιες στηριζόταν 
μέχρι τώρα κάθε ερευνά γιά  τον κινηματογράφο άποθήθηκαν όριστικά 
καί μπόρεσε νά εμφανιστεί μιά πραγματικά περιγραφική καί αυθεντι
κά υλιστική κριτική. Σ ’ αύτή τή δουλειά ρίχτηκαν καί τά Cahiers du 
Cinema καθώς καί τδ Cinethique, τδ πρώτο αυστηρά μαρξιστικό κινη
ματογραφικό περιοδικό.
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Αύτό σήμαινε τό τέλος μιας μυθοποίησης: ή ωμότητα μέ τήν δ- 
ποία ή πρωτοπόρα κριτική (ή κριτική τών Cahiers) Απαρνήθήκε τίς θέ
σεις της καί ή βιαιότητα μέ τήν δποία σήμερα τίς Αμφισβητεί, καταγ- 
γέλει καί Αποκαλύπτει τον παραπλανητικό χαρακτήρα τους, Ιξηγεϊται 
άπό τό συναίσθημα δτι γιά πολύ καιρό είχε ξεγελαστεί καί είχε άφησε·, 
νά χρησιμοποιείται άπό ενα ιδεολογικό σύστημα πού στήν κυριάρχησή 
του είχε συντελέσει άθελά της καί ή ’ίδια ενώ πίστευε δτι κινείται στή 
στεγανή σφαίρα τών καθαρών ιδεών καί τής Ανιδιοτελούς θεώρησης. Τά 
Cahiers du Cinema, αύτό τό περιοδικό πού ήταν Αρχικά υπέρ τής «πο
λιτικής τών δημιουργών» (θεωρία ίδεαλιστική, Αλλά καί Απαραίτητο 
στάδιο ίσως στή σκέψη πάνω στόν κινηματογράφο καί τήν έξέλιξή του, 
στό βαθμό πού ζητούσε Από τούς σκηνοθέτες περισσότερη υπευθυνότητα, 
μιά καί «‘δημιουργός·' σημαίνει καί «υπεύθυνος») αύτό το περιοδικό πού 
ήταν ό ένσαρκωτής τοΰ Αγώνα υπέρ τοΰ «κινηματογράφου τέχνης», δια- 
κυρήσσει τώρα τήν Απάτη τής κριτικής αύτής τής ίδιας κριτικής πού 
μέχρι τώρα Ασκούσε το ίδιο μέ Ανυπέρβλητο ζήλο. Βίαιη ρήξη, ριζ'-ν.ή 
μετάλλαξη, πλήρης μεταστροφή: οί λέξεις πού μπορούμε νά χρησιμοποι
ήσουμε γιά  νά προσδιορίσουμε αύτή τήν αλλαγή προσανατολισμού δεί
χνουν πολύ καλά καί τή φύση αύτής τής Αλλαγής, πού ήταν μιά τέ
λεια ανατροπή καί μιά δογματική επανάσταση.

Η Ι2ΤΟΡΙΑ Δ€Ν ΓΡΑΦΤΗΚ6 ΡΟΤ€
Τό πρόβλημα τής 'Ιστορίας μάς έδειξε λοιπόν ιδιαίτερα καθαρά δτι 

ή έπίσημη ιδεολογία μπορεί νά επιβληθεί δεσποτικά, προσποιούμενη συγ
χρόνως δτι επιτρέπει ελεύθερα κάθε Ανιδιοτελή ερευνά. Τελικά αύτή ή 
ιδεολογία γράφει τήν 'Ιστορία, μιά 'Ιστορία μοναδική καί ολοκληρωτική 
πού κρύβεται πίσω Από ποικίλα πρόσωπα: τής αισθητικής, τής τεχνικής, 
τής στυλιστικής, τής οικονομίας, κλπ.... Καί προφανώς ένας είναι δ σκο
πός αύτής τής μοναδικής «Ιστορίας»: νά διαιωνίζει μιά μ ο ν α δ ι κ ή  
ιδέα γιά  τόν κινηματογράφο, τήν πιό κατάλληλη βέβαια γ ιά  νά κρύβει 
τίς αληθινές σχέσεις σύγκρουσης πού Αποτελούν αύτή τήν 'Ιστορία, τούς 
Αληθινούς κ ό μ β ο υ ς  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η ς  Από δπου γεννιώνται τά ίδια 
τά γεγονότα.

Ή  'Ιστορία είναι μιά διαδοχή συναντήσεων, διασταυρώσεων, εκρήξε
ων καί άνασυγκολλήσεων, πού ενας πραγματικός ιστορικός δέν θά μπο
ρούσε βέβαια νά τή δει σά μιά συνεχή καί γραμμική ροή, σάν ενα ρεύ
μα πού προχωράει πρός τήν τέλεια δμογενοποίηση. Δουλειά λοιπόν τής 
Αντιδραστικής ιδεολογίας είναι νά παραμορφώνει τήν π ρ α γ μ α τ ι 
κ ό τ η τ α  τής 'Ιστορίας, παραμορφιΰνοντας καί τήν ίδια τήν πρα
γματικότητα. Καί στίς δυό περιπτώσεις ή μέθοδος είναι σχεδόν ή ίδια: 
ή Αληθινή συνθετότητα πού απλώνεται στό χώρο, αποσυντίθεται σέ πολ
λές λογικές, Α λ η θ ο φ α ν ε ί ς  συνέχειες πού δέν ύπάρχουν παρά 
μόνο μέσα στή διάρκεια. Οί λέξεις «λογική» και «Αληθοφάνεια» προσδιο



ρίζουν τήν ε ι κ ό ν α  τοΰ πραγματικού πού μάς προσφέρει ή ταινία 
καί συγχρόνως προσδιορίζουν τ ή ν  ε ι κ ό ν α  της 'Ιστορίας πού 
μας προσφέρει ή επίσημη 'Ιστορία. Γιατί τίποτα δέν άποκρύπτει τήν 
πραγματικότητα καλύτερα άπό τήν απομίμηση τής πραγματικότητας.

Ή  'Ιστορία λοιπόν χρειάζεται άδιάκοπα γράψιμο' ή μάλλον ή εικόνα 
της χρειάζεται άδιάκοπα διόρθωση. Ινι αύτό δέν ισχύει μόνο γ ιά  τόν κι
νηματογράφο. Τά 1 ρωτήματα πού θέτει ό Ζάν - Λουί Κομολλί, τά θέ
τει καί δ Ζεράρ Ζενέτ γιά τή λογοτεχνία, στό βιβλίο του Figures. Έ κ εΐ 
παραθέτει ενα άπόσπασμα τοΰ Κλώντ ΛεβΙ - Στρώς ό όποιος ζητούσε 
«νά αναγνωριστεί δτι ή Ιστορία είναι μιά μέθοδος πού δέν εχει συγκε
κριμένο άντικείμενο, καί κατά συνέπεια νά άμφισβητηθεΐ ή άντιστοιχία 
ανάμεσα στήν έννοια τής Ιστορίας καί τήν έννοια τής άνθρωπότητας, 
πού επιχειρούν νά μάς τήν επιβάλλουν, μέ τόν άνομολόγητο σκοπό νά 
γίνει ή ιστορικότητα τό τελευταίο καταφύγιο ένός υπερβατικού ανθρω
πισμού» (ένός άνθρωπισμοΰ πού προφανώς κρύβει τήν ιδεολογία πού 
παράγει ή κατεστημένη εξουσία) ... Καί στή συνέχεια ό Ζενέτ λυπάται 
πού ελάχιστα εφαρμόστηκε τό πρόγραμμα άνανέωσης τής λογοτεχνικής 
κριτικής πού προδιάγραψε ό Λανσόν καί χάραξε καθαρότερα ό Λυσιέν 
Φέμπρ. Ό  τελευταίος προσδιόριζε αύτό τό πρόγραμμα σά «μιά ιστορική 
Ιστορία τής λογοτεχνίας», δηλαδή «'Ιστορία μιάς λογοτεχνίας σέ μιά 
δεδομένη εποχή καί μέσα στις σχέσεις της μέ τήν κοινωνική ζωή αύ
τής τής εποχής», προσθέτοντας καί τά παρακάτω: «Γιά νά τήν γράψου
με θά επρεπε νά άνασυνθέσουμε δλο τό περιβάλλον καί νά μπει τό ερώ
τημα ποιός εγραφε καί γιά ποιόν, ποιος διάβαζε καί γιατί. Θάπρεπε 
νά ξέρουμε τί μόρφωση είχαν οί συγγραφείς καί τί μόρφωση είχαν πα- 
ράληλα οί αναγνώστες τους... Θάπρεπε νά ξέρουμε τί επιτυχία είχε δ 
ένας κι ό άλλος, ποιά ή έκταση καί ποιο τό βάθος αύτής τής Ιπιτυ- 
χίας. Θάπρεπε νά συσχετίσουμε τις άλλαγές στις συνήθειες, στά γούστα, 
στό γράψιμο καί στις ενασχολήσεις τών συγγραφέων μέ τά γυρίσματα τής 
πολιτικής, μέ τις άλλαγές τής θρησκευτικής νοοτροπίας, μέ τις έξελί- 
ξεις τής κοινωνικής ζωής. μέ τις αλλαγές τής καλλιτεχνικής μόδας καί 
τοΰ γούστου, κλπ...». Καί μόνο οι λέξεις πού χρησιμοποιεί ό Λυσιέν 
Φέμπρ (γυρίσματα τής πολιτικής, άλλαγές θρησκευτικής νοοτροπίας, 
έξελίξεις τής κοινωνικής ζιοής) είναι αρκετά αποκαλυπτικές γιά  μιά 
καινούργια ά ν η σ υ χ  ί α στή λογοτεγνική ερευνά. Ά λλά  υπάρχει 
καί κάτι πιό Ικπληκτικό, πού φέρνει τόν Ζενέτ πιό κοντά στόν Κομολ
λί: δ συγγραφέας τών Figures, γιά  νά εξηγήσει τις πολύ εκδηλες άκό
μα άνεπάρκειες αύτής τής ερευνάς, διαπιστώνει «δτι ή θεωρία εγει μεί
νει πίσω, Ινώ άντίθετα, μέ τήν τρέχουσα άντίληψη, ή θεωρία τουλάχι
στο σέ αύτόν τόν τομέα πρέπει νά προηγείται τής Ιστορίας γ ι α τ ί  
α ύ τ ή  ε ί ν α ι  π ο ύ  ε ν τ ο π ί ζ ε ι  τ ό  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ό  
τ η ς  (ή υπογράμμιση δική μαςΊ . Καί ο Ζενέτ κλείνει μέ μιά φράση 
τοΰ ’Ά ϊχενμπάουμ, πού άναμφισβήτητα μπορεί νά Ιφαρμοστεΐ άκέραια 
στόν κινηματογράφο: «'Η θεωρία διεκδικεΐ τό δικαίωμα νά γίνει 'I-
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Παράλληλα παρατηρούμε δτι Ανάλογες μετακινήσεις γίνονται καί 
σ’ ενα άλλο έπίπεδο, πιό παραδοσιακό αύτό: στό έπίπεδο τοΰ χρηματι
στηρίου τών λογοτεχνικών άξιων, τών ίεραρχικών κατατάξεων. Δέν 
πρέπει να αμφιβάλλουμε δτι οί Ανακατατάξεις καί οί διακυμάνσεις πού 
διαπιστοινουμε αντιστοιχούν σέ διορθώσεις καί Ανακατανομές μάσα στήν 
έπίσημη ίδεολογία. ’Έτσι ένώ πρόσφατα ακόμα δ Σάντ, ό Λακλός κι ό 
Νερβάλ δέν υπήρχαν στίς 'Ιστορίας τής Λογοτεχνίας, σήμερα βρίσκον
ται στήν πρώτη σειρά. Ό  Μαρ'ΐβώ πού βρισκόταν στό κεφάλαιο τών δρα
ματουργών, σήμερα είναι πια στό κεφάλαιο τών μυθιστο-ριογράφων. Τ ί 
συνέβει; 'Απλούστατα, ή έπίσημη ιδεολογία πού προβάλλει πάντα τα δι
κά της σχήματα στό παρελθόν καί άναζητάει έκεΐ απάντηση γιά  τις 
Ανάγκες της, άλλαξε κάτω άπό τήν πίεση τών γεγονότων' καί γ ι’ αύτό 
άλλαξε πρός τήν ίδια κατεύθυνση καί τό διάγραμμα αύτής τής Ισ το 
ρίας πού τής Ανήκει καί βρίσκεται στήν έξουσία της. *Ας έπαναλάβου- 
με δτι αύτή ή Αλλαγή έπιχειρεΐ να κάνει αύτή τήν 'Ιστορία πιό λ ο- 
γ  ι κ ή, πιό ά λ η Θ ο φ α ν ή. Αύτές λοιπόν οί δυο Ιδιότητες δέν 
προσδιορίζουν αιώνιες άνάγκες τής νόησης, άλλά μεταφράζουν μ ι ά  ! 
ά π α ί τ η σ η  σ υ μ φ ω ν ί α ς  μ έ  τ ό  π α ρ ό ν ,  ετσι δπως 
τό Ιχει κωδικοποιήσει καί διευθετήσει ή κ υ ρ ί α ρ χ η  ί δ ε ο λ ο γ ί α .  /

Θά προσπαθήσουμε λοιπόν νά περιγράφουμε κάπως καλύτερα αύ
τή τήν έννοια τής «άληθοφάνειας» πού έπηρέασε Αποφασιστικά αύτό πού 
δνομάζουμε άπό ελλειψη άλλου δρου «εξέλιξη τοϋ κινηματογράφου», !
δηλαδή τήν «έξέλιξη» τής τεχνικής του, τής γλώσσας του, τών στύλ 
του, τό πέρασμα Από τή μιά σχολή στήν άλλη, κλπ., έξέλιξη πού στά- *
θηκε έμπόδιο στήν μόνη Αληθινά λ ο γ ι κ ή  έξέλιξη, μέ τήν Αλη
θινή Ιννοια τής λέξης, δηλαδή τήν έξέλιξη πρός μιά διεύρυνση, πρός 
μιά εμβάθυνση τοΰ ν ο ή μ α τ ο ς .

Ο ΧΑΜ6ΝΟΣ ΡΑΡΑΔ6ΙΣΟΣ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ
Μάς Ιρχεται στό μυαλό ενα ερώτημα, πού δέν είναι άσχετο μέ αύ- 

ca πού λέμε. Αύτό τό «στόμοιμα», τό «μπούκωμα» άπό εικόνες (γεγονό
τα καί πλαστές ιστορίες, άσημαντότητες καί Αληθινές πληροφορίες) πού 
έπιτελεΐ ή τηλεόραση, δέν αποβλέπουν καί στό νά φράξουν τό δρόμο ;
στήν ή δ ο ν ή πού είναι ή λογική, προσδοκόμενη κατάληξη τοΰ π ό- ί
θ ο υ; Σ ’ ενα κείμενό του ό Ρολάν Μπάρτ κάνει μιά ριζική διάκριση: , ,
ή ή δ ο ν ή δέν εχει καμιά σχέση μέ τήν ε ύ χ  α ρ ί σ τ η σ η.

Αύτή ή διάκριση μάς οδηγεί σέ μιά άλλη, πού μάς είναι οίκεία: >
τή διάκριση άνάμεσα στόν «κόσμο της συνέχειας» καί στόν «κόσμο I
της τομής», τή διάκριση άνάμεσα στή ζήτηση καί τόν πόθο. Ή  ήδο-νή, I
λέει δ Μπάρτ, είναι τομή, σπάσιμο, άπώλεια. Εκκενώνει. Ένώ  ή ευ
χαρίστηση, πού είναι ψευδαίσθηση, δίνει τήν έντΰπωση δτι καλύπτει ■
μιά ελλειψη. Προσφέροντας λοιπόν εύχαρίστηση κατά κόρο, άνταπο- 
κρινόμενοι Ανεξάντλητα στή ζήτηση, είναι σά νά Αποφεύγουμε τή γέν-



νηση τοΰ πόθου καί νά Απαγορεύουμε τήν ήδονή, πού, δπως μάς θυμί
ζει δ Μπάρτ, είναι «άκατανόμαστη» άκριβώς επειδή είναι «Απαγορευ
μένη».

Ή  άστική ιδεολογία (καί ιδιαίτερα ή κινηματογραφική κριτική) 
επιμένει στήν «ευχαρίστηση» πού πρέπει νά δίνει το έργο: εύχαρίστηση 
άμεση, εύπρόσληπτη (το έ'ργο πρέπει νά «μιλάει στίς αισθήσεις») r προ
σιτή σέ δλους. Αύτδ σημαίνει δτι ή εύχαρίστηση ενδιαφέρει περισσότε
ρο άπδ τή γνώση: τήν πρώτη πρέπει νά άναζητάμε κι δχι τή δεύτερη. 
Μέ λίγα λόγια, ή κυρίαρχη ιδεολογία α π α γ ο ρ ε ύ ε ι  τόσο τή γνο')- 
ση οσο καί τήν ήδονή.

’Αλλά, τελικά, ιδέν υπάρχει κάποια σχέση άνάμεσα στήν ήδονή καί 
τή γνώση: Ό  Μπάρτ πού θέτει τδ ερώτημα φαίνεται νά πιστεύει δτι υ
πάρχει κάποια σχέση: άν ή ήδονή είναι τομή, ή γνώση άπδ τή μεριά 
της συνεπάγεται κι αύτή τομές, μεταθέσεις, άλλαγές επιπέδου. Ή  αλη
θινή γνώση δ έ ν  π ρ ο σ τ ί θ ε τ α ι "  τείνει νά αμφισβητήσει δλη 
τήν προϋπάρχουσα γνώση, πράγμα πού προκαλεΐ ’ίλιγγο ανάλογο μέ τόν 
Γλιγγο πού προκαλεΐ ή ήδονή. Ή  γνώση είναι περιπέτεια' πήδημα στο 
άγνωστο, άν δχι στο κενό. Είναι ευνόητο λοιπδν ορισμένοι νά δπισθο- 
χωροΰν καί νά προτιμάνε νά ονομάζουν κάθετι τδ δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό  
(κάθετι δηλαδή πού επιζητάει νά γίνει αντικείμενο γνώσης είτε κ α- 

τ ώ τ ε ρ ο (ρατσισμός) είτε ά ν ο μ ο  (μισαλλοδοξία) .
Ό  Τίλώντ Φαραλντδ Ινδιαφέρεται γ ι’ αύτδ τδ θέμα τής ήδονής, 

καί οί ταινίες του, χωρίς νά καταφεύγουν καθόλου στον καθαυτδ πολιτι
κό λόγο, δείχνουν πολύ καλά δτι ή ήδονή μπορεί νά είναι βαθιά επανα
στατική.

Στό BOF: (1971) , μιά Ιργατική οικογένεια «καταχράται» τά 
«προνόμια» τών κυρίαρχων τάξεων, δηλαδή τήν άργία, τή γαστρονομική 
άσωτία (μέ σαμπάνια, υποχρεωτικό σημάδι τής άστικής εύμάριας) καί 
τή σεξουαλική Ιλευθερία, ή μάλλον τήν ελευθεριότητα (Ινώ δ Ιργάτης 
δέν δικαιούται παρά μόνο άλκοόλ, γήπεδο καί τριώ τα)' μέ μιά άγρια 
χαρά γκρεμίζονται δλες οί άξιες πού οφείλει νά σέβεται τδ προλεταριάτο 
(έργασία. οικονομική λιτότητα, οικογενειακή ηθική) . Ούτοπία βέβαια, 

άλλά πού ή ήρεμη επιθετικότητα καί άσέβειά τη:, τήν κάνουν δπλο άκα
τανίκητο: προτίμησε τό παιχνίδι άπό τή δουλειά, κοροΐδευε δλα τά κα- 
θήκοντά σου, νά τδ «μήνυμα* τοΰ Φαραλντό.

Τήν ούτοπία ύμνοϋν καί οί Ζεμπέ καί Ζάκ Ντουαγιόν στό ΕΤΟΣ 
01 (1972) . Ά λλά σ’ αύτό τό φίλμ, τό φτιαγμένο άπό ομορφες κι άνώδυ- 
νες ιδέες, ή ούτοπία απογυμνώνεται άπό κάθε βιαιότητα γιά νά κατα- 
λήξει τελικά νά υπάρχει καθαρά ποιητικά. Λέν πρόκειται πιά γιά ή'δο- 
νή, άλλά γιά  δνειρο" καί ούτε κάν γιά δνειρο τής ηδονής, πού είναι κι 
αύτδ ήδονή.

Στό ΤΕΜΡΟΤί (1972) τοΰ Φαραλντό, τδ καταστρεπτικό, σαρωτικδ 
στοιχείο πού ύπάρχει στήν ήδονή υποδεικνύεται πιό καθαρά, πιό συγ
κεκριμένα. Έδώ δ ήρωας, είναι Ιργάτης, ξεκόβει άκόμα πιό ριζικά ά
πδ τήν έποχή του, άπδ τή ζωή του σάν έργάτης, μεταβάλλει τδ δωμάτιό
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του σέ ενα είδος προϊστορικού σπήλαιο^ μέ άνοιγμα στό κενό καί κλεί- 
νεται Ικεΐ γιά νά Ιπΐ'δοθεΐ μέ τήν μικρή Αδερφή του αποκλειστικά σέ 
πράξεις έρωΐισμοΰ καί Ανθρωπο’φαγίας Αφοϋ Απαλλαγεί πρώτα άπ’ δλα 
τά συστατικά τής καθημερινής του ζωής (τά ροΰχα, τήν Ομιλία, κ τλ .) . 
Τελικά παρασύρει όλόκληρο τό κτίριο στόν ίδιο παροξυσμό καταστρο
φής καί όργίου.

Στίς πρώτες εικόνες τοΰ ΤΕΜ ΡΟΚ, 6 Φαραλντο επιδίδεται σέ μιά 
άπόλυτα ρεαλιστική περιγραφή, που φαίνεται σάν ντοκυμανταίρ τοΰ 
πλήθους τών μισθωτών που πηγαίνουν στους τόπους έργασίας. Τραί
να τών προαστίων, μετρό, λεωφορεία, πλατφόρμες σταθμών, πεζοδρό
μια, κλειστές διαβάσεις. 'Η  μάζα τών εργαζομένων κυλάει χο>ρίζει, ξα
νασμίγει. Μέσα σ’ αύτό το πλήθος ςεδιακρίνουμε όρισμένα πρόσωπα, 
Ατομικότητες πιό χτυπητές πού τραβάνε τήν προσοχή μας στό διάβα 
τους, μέχρι πού νά πάρουν τή θέση τους άλλα πρόσωπα. Ά λλά  6 Φα- 
ραλντό διαλύει κατά κάπιο τρόπο τίς ψευδαισθήσεις μας ξανακάνοντας 
Ανώνυμο, ομοιόμορφο, σφαιρικό τό θέαμα αύτών τών εργαζομένων, πού 
Ιχουν μιά μοίρα ίδιαίτερη ό καθένας καί συγχρόνως κοινή. Κι αύτό τό 
"καταφέρνει προσθέτοντας απλά εναν υπότιτλο ηθελημένα εΐρο)νικό: «Προ
λεταριάτο πολύχρωμ-ο άλλά ομοιογενές», «Καλοφτιαγμένες δατκυλογρά- 
φοι», θέλει νά μάς δείξει, μ’ άλλα λόγια, τόν τρόπο πού λειτουργεί ή 
κυρίαρχη ιδεολογία τά άτομα είναι στερεότυπα, οί άλλοι είναι αντίγραφα 
τοΰ Ιαυτοΰ μας. Είμαστε μέσα στο μυθοπλαστικό κόσμο τοΰ Νάρκισσου, 
πού πιστεύει δτι κάνει διάλογο Ινώ στήν πραγματικότητα γοητεύεται μέ 
τό νά Ανακαλύπτει δτι είναι ομοιος μέ τόν έαυτό του, άνάλλαχτος καί 
Αναλλοίωτος. Γιά τόν Νάρκισο ό πόθος 'δέν υπάρχει δπως δέν υπάρχει 
καί ή γνώση, γιατί καί τά δυό Απαιτούν αύθεντικό διάλογο.

Ή  «γ ο ή τ ε υ σ ή» του, το Απατηλό συναίσθημα πληρότητας 
πού τόν κατέχει, τοΰ στερούν καί τήν ηδονή. Ή  Αδιάκοπη παρωδία δια
λόγου τοΰ Νάρκισσου συμβολίζει τήν παράλογη διεκδίκηση της ζήτη
σης πού 'ικανοποιείται πριν κάν εκδηλωθεί. Ή  ιδεολογία είναι ενας κό
σμος άπό καθρέφτες, Από αντανακλάσεις, δπου άνάμεσα στήν Αντανά
κλαση καί τό Αντανακλώμενο ύπάρχει μιά συνεχής έναλλαξιμότητα 
ομάδων πού συγκεντρώνονται γύρω Από τήν εργατική τάξη, τή μόνη 
πού είναι ικανή νά τίς ένώσει καί νά τίς βάλει σέ κίνηση ένάντια στίς 
κυρίαρχες τάξεις πού ελέγχουν τήν κρατική εξουσία».

Ό  δρος «μάζα», επεξεργασμένος μ’ αυτόν τόν τρόπο άπό τήν Ιπα- 
ναστατική σκέψη, δέν μπορεί νά προσαρμοστεί στή σχέση υποταγής πού 
προϋποθέτει πάντα ή σύνθετη Αγγλοσαξωνική λέξη (mass m ed ia ), δπου 
τό πρώτο συνθετικό τοΰ ζεύγους είναι Αναγκαστικά υποταγμένο στό δεύ
τερο. Στήν έκφραση αύτή, ή γραμματική βοηθάει τήν ίδεολογία νά έ- 
ξωραίσει κατά κάποιο τρόπο τήν ίδέα τής μάζας, τεχνικά έπονείδιστη, 
καί νά άθωοποιήσει σέ συνέχεια τήν ίδέα τών «media», πού παρουσιά
ζεται ετσι σάν άπλό Αντικείμενο χειρισμοϋ, Ιννοια, α μ ε τ ά β α τ η  
θά λέγαμε. Μυστικοποίηση, έμφανής φαλκίδευση πού πρέπει νά κα
ταγγείλουμε, ΑφοΟ μάλιστα τό κύριο χαρακτηριστικό τών «μέσων» έγ 



κειται άκριβώς στο δτι είναι «μεταβατικά», στο οτι αυτά στήν πράξη 
δ η μ ι ο υ ρ γ  ο 0 ν τήν "ιδέα τής μάζας. Δέν είναι τά «μέσα» στήν 
ύπηρεσία τής μάζας’ ή μάζα είναι πού Ι κ  τ ώ ν  υ σ τ έ ρ ω ν  
δικαιώνει τά μέσα καί θεμελιώνει τήν ύπαρξή τους, προσφέροντάς τους 
ενα πεδίο δπου ή ιδεολογία θά μπορέσει νά διεισδύσει, νά απλώσει καί 
νά πάρει ετσι τήν έπίφαση τής πραγματικότητας καί τήν ψευδαισθητική 
ύπόσταση χωρίς τις οποίες δέν είναι παρά ό εαυτός της, δηλαδή τίποτε.

Η "ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΩΝ £ΗΜ€ΙΩΝ”
Ή  ιδεολογία δέν είναι λοιπόν άλλο άπό τά μέσα δράσης της, άπό 

τήν ίδια της τή δράση: σ’ αυτό το σημείο,, πρέπει νά τό άναγνωρίσουμε 
οτι 6 Μάκ Αιούαν έχει δίκιο όταν υποστηρίζει οτι τό μήνυμα είναι τό 
μέσον. Αυτό δμως σημαίνει δ τι δέν υπάρχει άλλο ιδεολογικό μήνυμα έ
κτος άπό τό προβάδισμα τής τεχνικής, τής παραγωγής - ά να παραγω
γής κι έκτός άπό τήν επανάληψη καί τήν ποσότητα σάν τελικούς σκο
πούς. Ή  κουλτούρα καί ή γνώση δέν είναι π ιά  σήμερα «άξιες» άγνές, 
άνιδιοτελεΐς, άχρονικές. καί ή διάκριση τοΰ Μαρκοΰζε άνάμεσα σέ «υλι
κή κουλτούρα» καί «άνώτερη κουλτούρα» ίσως δέν εύσταθεΐ παρά φαι
νομενικά. Αύτή ή «άνώτερη κουλτούρα» δέν είναι πιά παρά ενα λεκτικό 
σχήμα, ορολογία, επισήμων δηλώσεων, άδεια καί ξεπερασμένη ρητορική. 
Ή  συζήτηση στή Γαλλική εθνοσυνέλευση πού προκλήθηκε άπό τά λό
για  τοΰ Μωρίς Ντρυόν σχετικά μέ τούς καλλιτέχνες, πού μέ τό ένα 
χέρι ζητιανεύουν καί μέ τό άλλο κρατοΰν μιά βόμβα Μολότωφ, δίνει 
ενα καλό παράδειγμα: είτε στή δεξιά, είτε στήν αριστερά άνήκαν οί 
ομιλητές, κανείς τους δέν άμφισβήτησε τήν ύπαρξη «άξιων». «’Αξίες» 
τις όποιες αυτοί πού τις ε φ ε ΰ ρ α ν καί τις Ιδιοποιήθηκαν, οί ίδιοι 
τις περιφρονοΰν υπερασπίζοντας τις μόνο στά λόγια καί γιά  λόγους πο
λιτικής σκοπιμότητας. Κανείς απ’ αυτούς δέν τόλμησε νά πεΐ οτι ή δη
μοκρατικοποίηση τής «κουλτούρας», πού δλοι τους ζητοΰν, δέν μπορεί 
παρά νά συνδέεται μέ τήν εξαφάνιση τΰν τάξεων, άρα μέ μιά κοινωνία 
μέ ριζικά διαφορετικές δομές καί μέ σκοπούς ή μεθόδους αντίθετους άπό 
τούς σκοπούς καί τις μεθόδους τής κοινωνίας δπου ζοΰν. Ποιά κοινωνιο
λογικά θεμέλια θά μποροΰσαν πράγματι νά έχουν τέτοιες «άξιες» (άπό 
τήν ουσία τους συντηρητικές, εφόσον ενσαρκώνουν «τον αιώνιο άνθρω
πο») σ’ έναν κόσμο κυριαρχούμενο άπ’ αυτό πού δ Ρενέ Μπερζέ δνο- 
μάζει «γενική μετάλλαξη τών σημείων»; Γιατί αύτή ή «μετάλλαξη» 
δέν είναι τίποτ’ άλλο άπό τήν άρνηση τής ιδέας ά ξ ι α ,  δηλαδή 
τής 'ίδέας κάθε σταθεροΰ κανόνα, κάθε όριστικοΰ συστήματος άναφοράς. 
Μοναδική δυνατή άναφορά: ή κυρίαρχη ιδεολογία συνταυτισμένη μ’ 
αυτό πού αποτελεί τή δύναμή της, μ ’ άλλα λόγια μέ τη βιομηχανικη της 
διάδοση.

Σχολιάζοντας δ Μισελ Τεβόζ τό βιβλίο τοΰ Ρενέ Μπερζέ γράφει 
άναφορικά μέ τήν εικόνα: Ή  άντίθεση πρωτότυπο/αναπαραγωγή παύει
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σήμερα νά εχει ισχύ' δέν μπορούμε ν’ άναφερθούμε σέ μιά άρχική πραγ
ματικότητα, πού θά χρησίμευε σάν κανόνας, άπό τή στιγμή πού αύτή ή 
πραγματικότητα τείνει νά ταυτιστεί μέ τή διάδοσή της σά θέαμα καί 
πού είναι ήδη φανταστική πέρα γιά πέρα. Σ ' ενα άλλο σημείο τοΰ βι
βλίου του ό Μισέλ Τεβόζ, άναφερόμενος στή γνώση καί στήν κουλτούρα, 
παραθέτει τό ίδιο τό κείμενο τοΰ Ρενέ Μπερζέ: «Ή μεταβίβαση τής 
κουλτούρας πού τό Σχολείο καί ή έξουσία ήθελαν νά μονοπωλούν έμφα- 
νίζεται ξαφνικά σάν ενα α ρ γ ό  σ ύ σ τ η μ α  δ ι ά δ ο σ η ς  τό 
βποΐο ολο καί περισσότερο εξουδετερώνεται άπό τήν παράλληλη καί 
σύγχρονη ύπαρξη τών μέσων μαζικής επικοινωνίας ( · · · ) .  Ή  
άλλαγή ταχυτήτων τροποποιεί τίς δομές. Στά άργά κυκλώματα, ή έγκυ- 
ρότητα τείνει νά συνταυτίζεται μέ τήν αλήθεια. Στά γρήγορα κυκλώ
ματα, οί ευμετάβλητες συνθήκες μέσα στίς όποιες καθιερώνεται ή έγ- 
κυρότητα θέτουν σέ αμφιβολία τήν αλήθεια καί αλλάζουν τήν έςωτερική 
μορφή τών φαινομένων». «Σήμερα», καταλήγει ό Μισέλ Τ εβ ό ζ ,. . . "ή 
γνώση... υπάγεται στούς ανθρώπινους θεσμούς, εξαρτάται άπό τα οικο
νομικά μέσα καί άπό τά οικονομικά συμφέροντα, εχει χαρακτήρα έπι- 
χείρησης. "Οπως ή άνώτερη εκπαίδευση πού είναι σήμερα πλατιά προσ
αρμοσμένη οτίς άνάγκες τού βιομηχανικού συστήματος, τό 'ίδιο καί ή 
μεγάλη έπιχείρηση τής επικοινωνίας διαδίδει τίς άξιες τίς οποίες καθο
ρίζουν οί προνομιούχοι πού έχουν τήν εξουσία νά θέτουν τά προβλήματα. 
Ή  αυξανόμενη αλληλεπίδραση άνάμεσα στήν εκπαίδευση, τήν κουλ
τούρα καί γενικά τήν επικοινωνία, άπό τή μιά, καί στή βιομηχανική 
έπιχείρηση άπό τήν άλλη, επιφέρουν τήν έγκαθ ίδρυση μιας καινούργιας 
«σημειοπλαστικής έξουσίας». ’Ά ν  καί ό Ρενέ Μπερζέ άρνεΐται τήν πο
λιτική τοποθέτηση τού βιβλίου του, είναι δύσκολο νά μή βγάλουμε πολι
τικής φύσης συμπεράσματα άπ' αύτές τίς διαπιστώσεις. "Οταν ή τεχνι
κή ή ή έπιστήμη ταυτίζονται μέ τήν εξουσία, χάνουν εκείνη τήν άθωότη- 
τα καί ούδετερότητα πού θά επρεπε νά έχουν άπό λόγους αρχής’ ο μύθος 
αύτής τής άθωότητας ή ουδετερότητας δέν μπορεί νά διαιωνίζεται παρά 
γ ιά  ιδεολογικούς άκριβώς λόγους. "Οσο γιά  τόν πόθο, τό ελεύθερα φαν
ταστικό καί τό άνορθολογικό δέν θά πάψουν ποτέ νά παρουσιάζονται 
ε ν ο χ ο π ο ι η μ έ ν α ,  καί παράνομα μέσα στό χώρο αύτής τής ιδε
ολογίας. Έ πειδή ή υποταγή στήν τεχνολογική έξουισία παρουσιάζεται 
σάν ενα πεπρωμένο, σάν τό ίδιο τό νόημα τής ανθρώπινης μοίρας, ή 
πολιτική τάξη νομιμοποιείται άπό τή μεταφυσική τάξη καί εξυψώνεται 
ετσι σέ ά λ ή θ ε ι α.

Ή  σημασιολογική άλλαγή τής λέξης «αληθινό» δέν είναι χωρίς 
νόημα: «Μόνο αύτό είναι ά λ η θ ι ν ά», λένε γ ιά  τό χρήμα, γιά  τήν 
τεχνική καί γιά  τήν αποτελεσματικότατα τής δράσης, μεταβάλλοντας το 
επίθετο αύτό σέ συνώνυμο μέ τό «παντοδύναμο» τό '■■.αδυσώπητο», τό 
«άκαταμάχητο». “Έ τσι, αύτοί οί κοινωνιολόγοι (καί μεταξύ τους βέβαια, 
στήν πρώτη γραμμή, δ Μ ά κ Λ ι ο ύ α ν) πού ισχυρίζονται δτι 
περιορίζονται στή διαπίστωση καί διάγνωση, βρίσκονται ούσιαστικά στήν 
ύπηρεσία τής έξουσίας, συμβάλλοντας στήν καθιέρωση καί διατήρηση



656

ένός κατεστημένου γιά τό όποιο δέν κάνουν τίποτ’ άλλο (δπως λένε) 
παρά νά καταγράφουν καί νά περιγράφουν τίς έκδηλώσεις του.

Αύτή ή «μετάλλαξη τών σημείων» αποκαλύπτει ετσι μιά διπλή 
μορφή υποταγής, στή 'δικτατορία τών οικονομικών δυνάμεων: από τή μιά, 
ή συμπαιγνία τής εξουσίας καί τοΰ χρήματος καί ή μονοπώλυση τοϋ 
φανταστικοΰ άπό τό χρήμα, φαινόμενα πού άλληλοσυμπληρώνονται καί 
πού έχουν σάν πολύ λογικό αποτέλεσμα τήν ένωση χρήμα - φανταστικό 
(^διάδοση τής πραγματικότητας σάν θέαμα») * άπό τήν άλλη, ή ύπε- 

ροχή τής ό ρ ι ζ ό ν τ ι α ς  μεταβίβασης τής κουλτούρας καί τής γνώ
σης σέ βάρος τής κ ά θ ε τ η ς  μεταβίβασής τους («γρήγορα κυκλώ
ματα» καί «άργά κυκλώματα») , υπεροχή πού έχει πάλι σά συνέπεια τό 
μονοπώλιο τοϋ χρήματος στούς χώρους τής κουλτούρας καί τής γνώσης, 
μιά καί τά οριζόντια, συστήματα διάδοσης βρίσκονται στά χέρια τών 
οικονομικών δυνάμεων. Ή  εξουσία τής εικόνας ταυτίζεται ετσι, σέ τε- 
ευταία άνάλυση, μέ τήν εικόνα τής εξουσίας καί ή μόνη «εύτυχία» πού 
μπορούν νά προσφέρουν τά «μέσα μαζικής επικοινωνίας» είναι νά μ ο ι- 
ρ ά ζ ο μ α ι αύτή τήν εικόνα, νά συμμετέχω δηλαδή ψευδαισθητικά 
σέ μιά έξουσία στήν οποία είμαι ουσιαστικά φυλακισμένος. Αύτή ή ναρ
κισσιστική εικόνα τοΰ έαυτοΰ μου πού ανακαλύπτω μέσα στήν άλλη, τή 
στερεότυπη, μέ καθησυχάζει καί μέ ικανοποιεί, γιατί στό βάθος είναι ή 
ίδια ή εικόνα τής εξουσίας. Ή  αλλοτρίωσή μου ετσι φτάνει στό αποκο
ρύφωμά της, άφοΰ δχι μόνο εκλαμβάνω γιά  πραγματικότητα μιά εικόνα, 
άλλά καί άφοΰ μέσα σ’ αύτήν δέν αναγνωρίζω τή σκλαβιά μου. 'Όλο 
αύτό άποτελεΐ ένα κλειστό σύστημα καλά οργανωμένο, έναν κόσμο λείο 
καί άρμονικό, δπου τό α ί τ η μ α  τοϋ άτόμου ικανοποιείται πάντα 
μέ ψευδαισθήσεις κι άπ’ όπου ο π ό θ ο ς  άπωθεΐται κι αποκλείεται 
σά μή φυσικός ένοχος. Σ ’ αύτό τό κόσμο βασιλεύει, βέβαια, ή «εύτυχία», 
μιά καί ή πολιτική έχει εξοριστεί άπ’ αύτόν. Ή  πολιτική αγνοεί τά 
ά τ ο μ α '  ή πολιτινΓή προϋποθέτει π ο λ ί τ ε ς ,  καί ό πολίτης εί
ναι πάντα μιά μορφή λανθάνουσας αμφισβήτησης τής εξουσίας.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΘΟΥ
Στήν άντίθεση λοιπόν πολίτης - άτομο ξαναβρίσκουμε τήν Αντί

θεση πολιτική - ιδεολογία. Έ  πολιτική απευθύνεται στόν πολίτη, ή 
ιδεολογία ένδιαφέρεται γιά τό άτομο, πράγμα πού άποτελεΐ ήδη γιά τό 
φιλμουργό τοΰ πολιτικού κινηματογράφου μιά καλή ένδειξη προκειμένου 
ν’ άντιμετωπίσει το θεατή σάν πολίτη, δηλαδή σάν ένα δν ι σ τ ο 
ρ ι κ ό .  Τό άτομο δέν είναι ιστορικό ον: οί έννοιες ά τ ο μ ο  καί  
μ ά ζ α  ανήκουν στήν ίδια ιδεολογία, πού παρακάμπτει τήν αντίφαση 
άνάμεσά τους καί παίζει έναλλακτικά μέ τή μιά ή μέ τήν άλλη ανάλογα 
μέ τίς ανάγκες τής έξουσίας. Επιχειρήσαμε ήδη τήν προσέγγιση αυτής 
τής ιδεολογίας: είναι ή ιδεολογία τής ανωνυμίας, τοΰ αόριστου «κάποιος» 
πού άφαιρεΐ τήν ύπευθυνότητα, ή ιδεολογία τοΰ μή - όνοματισμένου, τοΰ
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μή - δρισμένου, τοΰ μή - τοποθετημένου. Εντελώς άντίθετα ή πολιτική 
είναι αύτό πού δνοματίζει, πού ορίζει, πού τοποθετεί' αύτό πού υποχρε
ώνει τόν καθέναν νά α ύ τ ο - ο ρ ι σ θ ε ί  νά α ύ τ ο - τ ο π ο θ έ
τ η  θ ε ΐ. "Ομως πώς νά δρίσουμε τόν έαυτό μας, άν δχι μέ τή βοήθεια 
τοΰ πράγματος έκείνου πού άπό τή φύση του άντιτίθεται περισσότερο στόν 
κόσμο καί στήν έξωτερικότητα, δηλαδή τ ο ΰ  π ό θ ο υ ,  τοϋ πόθου 
μας;

Αυτός δ πόθος, τό ξέρουμε, δέν μπορεί νά είναι παρά 6 πόθος ν’ Αλ
λάξουμε τόν κόσμο, άρα ένας πόθος κατεξοχήν πολιτικός ή, γιά  τήν 
ακρίβεια, κατεξοχήν ά ν τ ι - ι δ ε ο  λ ο γ ι κ ό ς .  Παίρνει τή 
μορφή ένός βίαιου φανερώματος, ένός έκτυπου ανάγλυφου, μιάς τραχύ
τητας στήν έπιφάνεια αύτοΰ τοΰ κόσμου, δπου τίποτα δέν βρίσκει πιά θέ
ση έκτός άπό τή ζήτηση καί τό εμπόρευμα πού έρχεται άμεσους νά 
ικανοποιήσει τή ζήτηση,, αυτός δ κόσμος πού αδιάκοπα εξομαλύνεται, 
ισοπεδώνεται καί λειαίνεται, αναγκαστικά, «ένάντια» . . .  σε ολα. Μή
πως δμως είναι ούτοπικός; Είναι προπάντων «θεμελιώδης», γράφει δ 
Ντομινίκ Ντεσαντί σ’ ένα άρθρο του δπου συγκεντρώνει δρισμένες μον
τέρνες ιδέες (πού μοιάζουν πολύ μέ ιδέες - κλειδιά τοΰ Μάη τοΰ ’68) 
καί ιδιαίτερα τις ιδέες τοΰ Ζάν - Πιέρ Ντολλέ, συγγραφέα τοΰ βιβλίου 
(Πόθος Επανάστασης).

'Γπάρχει σ’ αύτό ένας παραλληλισμός πού ϊσως δέν είναι χωρίς 
σημασία: δπως δέν υπάρχει αληθινή πολιτική χωρίς σκοπό, έτσι δέν 
ύπάρχει καί ανθρώπινη πράξη, προσωπικό έργο χωρίς πόθο. «Ό  Πόθος 
είναι τό Υποκείμενο». «Ό  άνθρωπος έχει ανάγκη νά ονομάζει τήν α
νάγκη του. Ά λλά  τόν πόθο του δ άνθρωπος δέν τον όνομάζει». ’Ή  μάλ
λον τόν όνομάζει λέγοντας έ γ  ώ καί μή σκεπτόμενος πιά τόν έαυ
τό του στό τρίτο πρόσωπο. Κι ακόμα ονομάζει τόν πόθο του άποζητώντας 
τον: «'Όταν λέω έ γ ώ  είναι σάν νά λέω "Θέλω νά είμαι ευτυχισμέ
νος”». "Οταν λέω έ γ ώ  είναι σάν νά αύτο - αναγνωρίζομαι, νά αυ
τό-ορίζομαι, νά γίνομαι Ιστορικό ον καί νά παύω νά είμαι ά ν τ ι- 
κ ε ί μ ε ν ο  τής 'Ιστορίας. Γιατί ιστορικά οντα δέν είναι δσοι ύφίσταν- 
ται καί αντανακλούν τήν Ιστορία , άλλά δσοι τήν κάνουν κατ’ εικόνα καί 
ομοίωση τοΰ πόθου τους.

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Ή  άρνηση τοϋ κόσμου πού είναι συγχρόνως καί άρνηση τοΰ ίσχύ- 
οντος συστήματος χρηματοδότησης καί τών «κανόνων» πού υπαγορεύει 
(δ Καρμέλο Μπέντε δουλεύει σχεδόν μόνος του, περιστοιχιζόμενος άπό 

μερικούς, μέ χρήματα ;δικά του ή άπό μαικήνες, πράγμα πού κάνει κι δ 
Φιλίπ Γκαρρέλ) δέν μπορεί λοιπόν οΰτε στό ελάχιστο νά ταρακουνήσει 
τήν οικονομική οργάνωση τοΰ κινηματογράφου. Αύτή ή Ανεξαρτησία, κι 
δταν άκόμα συνοδεύεται κι άπό μιά πλήρη οικονομική αυτονομία, δέν 
Ιχει καμιά ,έπίδραση πάνω στο σύστημα’ προσφέρεται μάλιστα σαν πα
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ράδειγμα καί σά θέαμα. Ή  ιστορία της τέχνης μας δείχνει δτι ό «κατα
ραμένος" καλλιτέχνης αργά ή γρήγορα άπορροφάται π ά ν τ ο τ ε  
άπό τήν έπίσημη αισθητική. "Αν ό καλλιτέχνης δέν εκφράζει παρά μόνο 
τόν έαυτό του τότε παραμένει μόνος άρχ ανίκανος, σ’ ένα σύστημα δπου 
τό άτομο δέ μετράει κι δπου δέν έξχίρεται υποκριτικά άπ’ αύτό παρά 
μόνο γιά  νά καταδικαστεί σέ ανικανότητα έξαιτίας άκριβώς τοΰ εγω ι
σμού του. Πρέπει λοιπόν νά κ α τ α ρ γ η θ ε ΐ  ό καλλιτέχνης σά 
μεμονωμένο άτομο καί σά μοναδικός δημιουργός καί ή καλλιτεχνική 
δημιουργία νά γίνει μιά αληθινή π ρ ά ξ η .  Γιαύτό θά πρέπει ίσως 
νά φτάσουμε μέχρι τήν άρνηση τής ίδιας τής τέχνης, άν πράγματι, δπως 
λέει κι ό Μαρκοΰζε, ή τέχνη !δέν είναι ποτέ «λειτουργικά αποτελεσμα
τική»’ αντίθετα άπό τήν πολιτική στήν οποία άκόμα κι 6 λόγος είναι 
λειτουργικά άποτελεσματικός.

Οι δύο βασικοί λοιπόν προσανατολισμοί τού πολιτικού κινηματογρά- 
φυο είναι: άπό τή μιά, ή κοινωνική καί οικονομική άποαποικιοποίηση, 
κι άπό τήν άλλη ή θέληση νά κάνουμε, δσο γίνεται περισσότερο, τήν 
καλλιτεχνική δημιουργία αληθινή πράξη καί νά τήν ενσωματώσουμε 
στή ζωή τοΰ πολίτη. Ό  καθένας άπ’ αυτούς τούς προσανατολισμούς υπο
βάλλει δύο κατηγορίες πρακτικών κατευθύνσεων πού συχνά συμπίπτουν. 
Ά πό  τόν πρώτο, πηγάζουν ταινίες μέ π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ό  θέμα 
ή τ α ι ν ί ε ς  γιά  τίς καταπιεσμένες μοιονότητες καί τούς περιθωρια
κούς δλων τών ειδών καί συγχρόνως μιά οργάνωση τοΰ κινηματογραφικού 
συστήματος τελείως άποδεσμευμένη άπό τήν έπίσημη, πού εχει ονομα
στεί « π α ρ ά λ λ η λ ο ς  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς »  (άποαποικι- 
οποίηαη κοινωνική καί οικονομική) . Ό  δεύτερος προσανατολίζει τούς 
στρατευμένους φιλμουργούς σ’ έναν «άκτιβισμό» πού παίρνει τήν οξεία 
μορφή μιας άληθινής μ ν η σ ι κ α κ ί α ς ένάντια στήν τέχνη, προσ
δίδει στή δράση έναν έςτρεμισμό καί καταλήγει μέσα άπ’ αύτόν σέ έ- 
π ι θ ε τ ι κ ό τ η τ α, πού σημαίνει μετάθεση στό αισθητικό έπίπεδο 
τής έπαναστατικής θεωρίας, ή οποία προτείνει τή βία σάν τή μόνη διέ
ξοδο άπέναντι στήν άδικία. Ό  άκτιβισμός αύτός οδηγεί σέ δλες τίς πα
ραλλαγές τοΰ είδους έκείνου τοΰ μοντέρνου κινηματογράφου πού θά 
μπορούσαμε νά ονομάσουμε θ ρ υ μ μ α τ ι σ μ έ ν ο  κινηματογράφο 
ή κινηματογράφο τής ά π ο δ ι  ά ρ θ ρ ω σ η  ς. Συγχρόνως άλλοι φιλ- 
μουργο'ί, έξίσου στρατευμένοι, χωρίς νά καταφεύγουν σέ λύσεις πού κιν
δυνεύουν νά οδηγήσουν σέ μία τέχνη γιά  τούς λίγους, διαλέγουν νά ξε- 
περάσουν, νά προεκτείνουν καί νά παρακάμψουν κατά κάποιο τρόπο τό 
ρόλο τους σά δημιουργοί καί καλλιτέχνες μέ τό νά ριχτούν άποφασιστι- 
κά στόν πολιτικό άγώνα, μέ τό νά άντιμετοιπίζουν τόν κινηματογράφο 
σάν ένα μόνο μέρος τής δραστηριότητα; τους, καί με τό νά χρησιμοποι
ούν τίς ταινίες τους σάν ένα μόνο από τά δυνατά μέσα στήν υπηρεσία 
τοΰ άγώνα (σημειωτέον δτι έκτος άπό τούς φιλμουργούς καί οί ήθοποιοί 
υίοθ'ετοΰν μιάν άνάλογη στάση) .

Τέσσερις έπιλογές, διαφορετικές Ά  τελευταία Ανάλυση, πού μπο
ρούν δμως, νά συζευχθοΰν. Θά δούμε έξάλλου δτι αύτή ή σύζευξη είναι,

42
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σέ δρισιμένες περιπτώσεις, οχι μόνο δυνατή άλλα καί πολύ έπιθυμητή. 
Θά δοϋμε επίσης δτι καμιά φορά ή αυστηρή κι αποκλειστική έπ'.μονή σέ 
μιά μόνο άπ’ αύτές τις επιλογές μπορεί νά άφαιρέσει άπό τό Εργο τόν 
έπα ναστατικό του: χαρακτήρα.

"Ν€ΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ”  ΚΑΙ ΡΑΑΙ6Σ ΔΟΜ€Σ
Ή  βασική αρχή είναι πάντα ή ’ίδια: ν’ άπο φασίσεις ν’ ά κ ο ύ- 

σ ε ι ς αυτούς τών οποίων ή φο)νή φιμώθηκε καί λογοκρίθηκε άπό τήν 
εξουσία: ν’ άποδώσεις στις περιθωριακές, καταπιεσμένες καί παράνομες 
γλώσσες τή θέση τους. "Ολο αυτό εντάσσεται σ’ ένα πολύ ζωντανό σύγ
χρονο ρεϋμα τής τέχνης πού έγκειται στήν άμφισοήτηση τής ίδιας 
τής ιεραρχίας τής δημιουργικής διαδικασίας καί πριν άπ’ δλα τής άπό- 
λυτης υπεροχής τοΰ δημιουργού: στο χώρο τής μουσικής π .χ . Ό  Ά ν- 
τρέ Μπουκουρέσλιεφ γράφοντας το εργο· «Άρχιπέλαγα» θέλησε νά με
τατρέψει τό ρόλο τοΰ σ υ ν θ έ τ η  σέ ρόλο κατά κάποιο τρόπο ε ί- 
σ η γ η τ ή ,  αφήνοντας στούς ερμηνευτές τή φροντίδα τής ολοκλήρωσης 
ενός μεγάλου μέρους τοΰ έργου κι επιτρέποντάς τους ετσι νά κάνουν 
ακουστή τή φωνή τής προσωπικής τους έ μ π ν ε υ σ η ς ,  νά τής δώ
σουν μορφή καί γλώσσα. Τόν περασμένο αιώνα ένας ερμηνευτής, 6 Π αγ- 
κανίνι πού αισθανόταν οτι διέθετε τόση έ μ π ν ε υ σ η  ώστε νά θέ
λει νά είναι κάτι περισσότερο άπό ερμηνευτής, χωρίς δμως καί νά έχει 
πραγματικά στόφα δημιουργού, εγραφε δ ίδιος τής παρτιτούρες του. 
Θά μπορούσαμε ίσως καί πάλι νά μιλήσουμε γιά  ά π  ο α π  ο ι κ ι ο- 
π ο ί η σ η .  Οί σχέσεις μεταξύ 'δημιουργού κι ερμηνευτή είναι στό 

βάθος κι αύτές π ο λ ι τ ι κ ή .
Άποαποικιοποίηση οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική, έθνική: 

δέν είναι παρά ένα καί τό ίδιο φαινόμενο πού έξαιτίας τής πολλαπλό
τητας του γίνεται πολιτικό. Γιατί πολιτική είναι ή πραγματικότητα 
στήν ολότητά της, ή πραγματικότητα αύτή καθαυτή, ή καθολική πραγ
ματικότητα. Αυτό λοιπόν πού πρέπει νά προσέξουμε είναι ή σύζευξη, ή 
σύπτωση άνάμεσα στήν οικονομική καί τεχνική επανάσταση καί τή σχε
δόν παγκόσμια άναζήτηση ή επιβεβαίωση μιας εθνικής ταυτότητας κι 
αυτονομίας. Ά πό  τή μιά, ό κινηματογράφος άρχίζει νά ξεφεύγει άπό 
τά τραστ κι άπό τις μεγάλες έτα·ι·ρίες, δηλαδή άπό τό χρήμα καί νά 
γίνεται, χάρη στή χρησιμοποίηση ελαφρού ύλικοΰ, σύγχρονου ήχου καί 
στις καινούργιες μεθόδους γυρίσματος πού εξαπλώθηκαν μέ τήν ανά
πτυξη των όπτικοακουστικών μέσων, μία τέχνη λιγότερο δαπανηρή καί 
περισσότερο προσιτή, πού ονομάστηκε Ά μεσος Κινηματογράφος. Ά πό 
τήν άλλη, δλο καί εμφανίζονται νέες καί πρωτότυπες κινήσεις έξω άπό 
τήν επιρροή τών μεγάλων παραγωγών - χωρών τόσο σέ βρισμένες χώ 
ρες τής Εύρώπης χωρίς δική τους κινηματογραφική παράδοση (Ε λβε
τία, Κάτω Χώρες) ή πολιτικά δορυφόρε; (Ουγγαρία, Γιουγκοσλαβία) , 
δσο καί στις χώρες τοΰ Τρίτου Κόσμου δπου ο εθνικός κινηματογράφος 
ήταν μέχρι τώρα άγνωστος.



Σ ’ ενα βιβλίο του δ Λου'ί' Μαρχορέλ έκανε φανερό αυτόν τόν παραλ
ληλισμό δείχνοντας δτι 6 κινηματογράφος έμεινε γιά  πολύ καιρό υπο
ταγμένος, ανάλογα μέ τή γειογραφική του θέση η μέ τή ζώνη πολιτικής 
έπιρροής στήν οποία ανήκε, στόν ενα ή στον άλλο άπό τούς δύο πολι
τισμικούς ιμπεριαλισμούς: τών Ηνωμένων Πολιτειών (καί κατά δεύ
τερο λόγο τής Γαλλίας, ’Ιταλίας καί Γερμανίας) καί τής Σοβιετικής "Ε
νωσης. ’Εδώ δμως καί δέκα χρόνια περίπου· δ κινηματογράφος σημαδεύ
τηκε άπό ενα καινούργιο φαινόμενο πού παρά τίς συντηρητικές Αντιδρά
σεις δείχνει καθοριστικό γιά  τό μέλλον: ή έμφάνιση σχεδόν παντού 
καί συγχρόνως αύτοΰ πού ονομάστηκε «νέος κινηματογράφος». ”Ας μή 
παρεξηγούμε τόν όρο «ν έ ο ς»: δέ σημαίνει ότι έχουμε νά κάνουμε
μ’ έναν κινηματογράφο πού σέβεται καί άποδέχεται τήν κληρονομιά τοΰ 
παρελθόντος, πού άρκεΐται σέ μιά μερική μόνο άνανέωση τής κινημα
τογραφικής τέχνης καί πού άνανεώνει λίγο - πολύ τό πρόσο^πό της. Πρό
κειται γιά  εναν κινηματογράφο ρ ή ξ η ς  πού εννοεί νά κινηματογρα- 
φεΐ ά λ λ α  πράγματα καί μέ ά λ λ ο  τ ρ ό π ο ,  πού εννοεί άκό
μα ν’ Ανατρέψει τίς κινηματογραφικές δομές, νά δημιουργήσει ένα και
νούργιο κοινό, ν’ άποσπάσει τόν θεατή τής κάθε χώρας άπό τήν άλλο- 
τρίωση πού τού επιβάλλουν τά πολιτισμικά μοντέλα τοϋ έξωτερικοϋ. 
Πρόκειται τέλος γιά  ένας κινηματογράφο πού εννοεί π .χ. νά κάνει τά 
φεστιβάλ Αληθινούς τόπους συνάντησης, διάλογου καί άναμέτρησης δπου 
δλος δ κόσμος θά είχε τό λόγο κι δχι μόνο εκείνοι πού αύτοδιορίζονται 
υπερασπιστές τών αισθητικών κριτιρίων τής στιγμής.

Είναι άπλοϊκό νά νομίζουμε, σάν κάποιο κομμουνιστή κριτικό, δτι 
τό ένδιαφέρον τοϋ φεστιβάλ τών Ιναννών είναι δτι δίνει μιά συγκεκρι
μένη μορφή στήν ιδεολογική άμιλλα μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσης, με
ταξύ σοσιαλισμού καί καπιταλισμού, ένώ στήν πραγματικότητα τό φε
στιβάλ δημιουργήθηκε δήθεν κατά τύχη, τή στιγμή πού μετά τή λήξη 
τού πολέμου οί Ηνωμένες Πολιτείες ζητούσαν νά βροΰν τρόπους γιά 
νά διοχετεύσουν τήν παραγωγή τους στήν Εύρώπη. Τά μεγάλα παρα
δοσιακά φεστιβάλ (Κάννες, Βενετία, Μόσχα, Βερολίνο) δέν έχουν άλ
λη δικαίωση άπό τήν εμπορική, καί τώρα καί στό μέλλον. Χρησιμεύουν 
γιά νά έπιβάλλουν στίς χώρες πού ανήκουν στά άντίστοιχα στρατόπεδα 
τών δύο ιμπεριαλισμών, προϊόντα φτιαγμένα σύμφωνα μέ σταθερά μέτρα 
πού Αντανακλούν μιά καί μόνη ιδεολογία. Κάθε πολιτισμική διαφορά 
καί Ιδιομορφία πνίγονται. Στίς ταινίες αύτές κυριαρχούν καί έπιβάλ
λουν τό νόμο ή τό καπιταλιστικό μοντέλο, πού συνήθως προέρχεται άπό 
τόν «χολυγουντιανό κοσμοπολιτισμό» (χαρακτηριστικό παράδε'.γμα τό 
SHANGAI G ESTU RE τού Στέρνμπεργκ) , ή τό σοσιαλιστικό μοντέλο 
ένός σοσιαλισμού δμως δογματικού, άνώνυμου καί άπάνθριυπου, κληρο
νομημένου άπό τό σταλινισμό.

Ή  δία φορά ανάμεσα στά δυό μοντέλα είναι άραγε πάντα αισθητή; 
Σ’ ενα άρθρο τής Monde ό Σάμουελ Η ιζάρ έξέφρασε τήν έλπίδα μιάς 
π ο λ ι τ ι κ ή ς  άπελευθέρωσης τοϋ Γρίτου Κόσμου μέ τήν ανάπτυξη 
αυτών τών «δια - ιδεολογικών κοινωνιών» (societes transideologiques)
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στούς κόλπους τών οποίων ή ’Ανατολή καί ή Δύση συνεργάζονται. Ά λ λ ’ 
αύτή ή συνεργασία δέν έ'χει ήδη πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο; 
Καί δ Τρίτος Κόσμος ,δέν εχει φιμωθεί όριστικά άπ’ αύτή τήν ιδεολο
γική συνδιαλλαγή; Αύτή ή «δια - ιδεολογία» δέν είναι μιά υπέρ - ιδεο
λογία, τής όποιας ή φαινομενική ούδετερότητα είναι στήν πραγματι
κότητα αποτέλεσμα μιας συμμαχίας καί μιας συμπαιγνίας άνάμεσα σέ 
δύο ιμπεριαλισμούς, πού είναι έχθρικοί βέβαια ό ενας προς τον άλλο, άλ
λά πού συνενώνονται δταν τό κοινό συμφέρον τό προστάζει; Υ πάρχει κα
μιά χώρα, πού ν’ ανήκει στό ενα ή στο άλλο μπλοκ καί τής οποίας ή 
κινηματογραφική παραγωγή νά μήν ένέδωσε εστω καί γ ιά  μιά ή δυό 
φορές στόν πειρασμό τής ταινίας μεγάλου θεάματος σύμφωνα .μέ τό οιε- 
θνοποιημένο χολυγουντιανό μοντέλο;

Τό φαινόμενο αύτό, στό διφορούμενο καί άντιφατικό κόσμο πού 
ζοΰμε, είναι κατακριτέο, μιά καί δέν άποτελεΐ σημάδι κανενός κατά 
βάθος κατευνασμού τοΰ ιδεολογικού ανταγωνισμού, ό όποιος, αντίθετα, 
είναι περισσότερο σκληρός παρά ποτέ . . .

Ή  ιδεολογία πού κυριαρχεί στά μεγάλα φεστιβάλ δέν εχει λοιπόν 
άλλο πρόσωπο άπό τό χρήμα, καί ό πολλαπλασιασμός τών μικρών φε
στιβάλ, τών όποιων τά μέσα είναι ταπεινά γιατί προσπαθούν πριν απ’ 
δλα νάναι τόποι συνάντησης καί διαλόγου καί άληθινής πολιτισμικής 
έτερογένειας, έχει προφανώς πολιτική σημασία. Σ ’ αύτά τά φεστιβάλ 
βρίσκουν θέση οί ταινίες τοΰ Τρίτου Κόσμον, οί όποϊες τελευταία Ιχουν 
γίνει ύπολογίσιμες καί οί όποιες αποκλείονται άπό τά μεγάλα διεθνή 
φεστιβάλ. Τό πρόγραμμα τοϋ τελευταίου φεστιβάλ τών Καννών (1 9 7 3 ), 
σύμφωνα μέ τόν Ταχάρ Σεριά περιελάμβανε τριακόσιες εβδομήντα μία 
ταινίες μεγάλου μήκους άπό τίς όποιες οί τριακόσιες τριάντα δύο ήταν 
εύρωπαιο - αμερικάνικες, ένώ σύμφωνα μέ τήν ΟΓΝΕΣΚΟ ή Σοβιετική 
"Ενωση κι ό Τρίτος Κόσμος παράγουν μαζί τά 70% τοΰ συνόλου τών 
ταινιών πού προβάλλονται σ’ δλο τό κόσμο... Καί τά βραβεία φυσικά άν- 
τανακλοΰσαν τέλεια αύτήν τήν ελλειψη ισορροπίας: καμιά άπό τίς ται
νίες πού δέν ανήκε στό πολιτισμικό κατεστημένο δέ βραβεύτηκε. Τ ά  
κύρια βραβεία τά πήρε ή άγγλοσαξωνική παραγωγή μέ τίς ταινίες ΤΟ 
ΣΚ ΙΑ Χ ΤΡΟ  (Η Π Α , 1973) καί τό ΑΑΘΟΣ (Βρετανία, 1973) οί όποι
ες έκφράζουν ενα δραμα εκδηλα αντιδραστικό μέσω μιας μορφής παγιω- 
μένου άκαδημαϊσμοΰ. Ή  πρώτη ά π ’ αυτές άποτελεΐ μιάν απολογία τής 
άντρικής φιλίας εκφράζοντας συγχρόνως μιά περιφρόνηση' γ ιά  τή γυ
ναίκα καί ή δεύτερη τή δικαίωση τής ταξικής κυριαρχίας μέ τδ νά πα
ρουσιάσει σάν απεχθή τή σεξουαλική συνάντηση μιας άριστοκράτισσας 
καί τοΰ προλετάριου σωφερ της. Θά ήταν εύκολο νά δείξουμε δτι τα 
βραβευμένα εργα τών μεγάλων διεθνών φεστιβάλ ύπήρξαν συνήθως 
κονφορμιστικά τόσο άπό τήν πλευρά τής ηθικής δσο κι άπό τήν πλευρά 
τής φόρμας καί δτι οί μόνες πραγματικά πρωτότυπες ταινίες προβλή
θηκαν στά πλαίσια τών περιθωριακών έχδηλώσεων πού προστέθηκαν 
τελευταία σ’ αύτά τά φεστιβάλ δπως τό Δεκαπενθήμερο τών Σκηνοθε
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τών (La Quinzaine des Realisateurs) ή ή Εβδομάδα τής Κριτικής (La 
Semaine de la Critique) .

M€OI ΑΟΓΟΙ
Ό  «νέος κινηματογράφος» λοιπόν, δέν είναι μόνο δ Αγγλικός Free 

Cinema (Ελεύθερος Κινηματογράφο;) πού ορθώθηκε ενάντια στό βι
κτωριανό πουριτανισμό (Κάρελ Ράϊς καί Λίντσεϋ ’Άντερσον) δέν 'είναι 
μόνο· δ νέος γερμανικός κινηματογράφος πού Αμφισβήτησε μέ βιαιότητα 
τό οικονομικό «θαΰμα», πού προειδοποίησε γιά  τή δυνατότητα άναγέν- 
νησης τοΰ πρωσικού μιλιταρισμού καί πού κατήγγειλε τήν επιβίωση τοΰ 
ρατσισμού καί τού εθνικισμού (Σ’ Α ΓΑ Π Ω , ΣΕ ΣΚΟΤΩΝΩ (1971) 
τοΰ Μπράτνερ, ΣΚΗΝΕΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Σ Τ Η  ΒΑΥΑΡΙΑ (1972) καί 
ΚΑΜ ΠΑΝΕΣ ΤΗ Σ ΣΙΛ Ε ΣΙΑ Σ (1972) τού Φλάϊσμαν) ’ δ «νέος κινη
ματογράφος» δέν είναι μόνο δ νέος ιταλικός κινηματογράφος πού αμφι
σβητεί τήν ήθική τάζη τής χριστιανικής δημοκρατίας ΜΕ Τ ΙΣ  ΓΡΟ 
ΘΙΕΣ ΣΤΗ  Τ Σ Ε Π Η  (1966)\  Η Κ ΙΝ Α  Ε ΙΝ Α Ι ΚΟΝΤΑ (1967) καί 
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ Π Α Τ ΡΟ Σ (1973) τού Μπελόκιο’ Ο ΚΟΝΦΟΡ- 
Μ ΙΣΤΑ Σ (1971) καί τό Π Ρ ΙΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠ Α Ν Α ΣΤ Α ΣΗ  (1965) 
τοΰ Μπερτολούτσι) . δέν είναι μόνο δ γεναιόψυχος κοινωνικός κινηματο
γράφος τοΰ σουηδοΰ Μπό Βίντερμπεργκ (Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ Κ Ο ΡΑ Κ Ι. 
(1964), ΑΝΤΑΛΕΝ 31, (1969) καί ΤΖΟ ΧΙΛΛ, (1971), δέν είναι 

ούτε οί μεμονωμένες προσπάθειες τών Ισπανών φιλμουργών γιά νά παρα- 
κάμψουν τίς απαγορεύσεις μιας λογοκρισίας Ιδιαίτερα επαγρυπνητικής σέ 
δ,τι άφορά τό σέξ καί νά έκφράσουν μέ μέσα φαινομενικά αθώα (χορός, 
βλέμματα, αντικείμενα) τόν ταραχώδη κι ανατρεπτικό χαρακτήρα τοΰ 
Ιρωτικοΰ πάθους Π ΙΠ Ε ΡΜ Α Ν  Φ Ρ Α Π Π Ε , 1967 τοΰ Κάρλος Σάουρα' 
δέν είναι ούτε οί μεμονιομένες προσπάθειες τών πορτογάλο>ν φιλμουργών 
γιά νά παρουσιάσουν τή δίψα γιά ανεξαρτησία τής γυναίκας (Ο CERCO,
1972. τοΰ Κούναρ Τέλλες) .

Ό  «νέος κινηματογράφος» είναι ακόμα (καί κυρίως) δ κινηματο
γράφος πού ξεπήδησε άπό τίς κοινότητες καί τίς χώρες πού μέχρι τώ- 
άποικοιοκρατοΰνταν π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ά :  τόν Γαλλικό Καναδά, τήν
γαλόφωνη Ε λβετία , τή γαλλόφωνη Α φρική , τή Λατινική ’Αμερική 
κτλ. Βέβαια δέν ισχυριζόμαστε οτι αύτή ή νέα κινηματογραφική παρα
γωγή είναι άμεσα πολιτική. Τό πολιτικό στοιχείο βρίσκεται στήν «ανά
κτηση τοΰ λόγου», στήν εμφάνιση αυτών τών ταινιών στή διεθνή σκηνή, 
στήν ανάπτυξη ένός ά ν τ  ι τ ι θ ε μ ε ν ο υ λ ό γ ο υ ,  στήν επιβε
βαίωση μιάς ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ α ς ,  μιας π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ή ς  
α υ τ ο ν ο μ ί α ς .  Τό φ-αινόμενο αύτό είναι πολύ σημαντικό γιατί τά 
τελευταία χρόνια βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά αφύπνιση, σ έ π α γ 
κ ό σ μ ι α  κ λ ί μ α κ α  αύτονομιστικών κινημάτων τών έθνικών μει
ονοτήτων. Ά ρκεΐ ν’ αναφέρουμε γιά τή Γαλλία τήν περίπτωση τής βρε
τανικής καί δξιτανικής κουλτούρας στήν δποία άναφέρεται ή ταινία
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Η ΧΩΡΑ τοΰ Ζεράρ Γκερέν. Θά ήταν άνόητο νά μιλάμε γιά πολιτικό 
περιεχόμενο δταν πρόκειται γιά τήν άέρινη φαντασία τοΰ Ιργου τοΰ 
έλβετοΰ Μισέλ Μουττέρ πού θυμίζει τόσο Ζιρωντού (Ο ΤΖΑΙΗΜ Σ Η 
ΟΧΙ, 1971· ΟΙ Π ΕΖ Ο Π Ο ΡΟ Ι, 1972) , δπου θά ήταν ν’ άρνηθοΰμε τή 
συνείδηση καί τή θέληση τού δημιουργού νά πει μέ τά δικά του μέσα 
«δ χ  ι» σέ μιά βρισμένη μορφή ξενόφερτου πολιτισμικού ιμπεριαλισμού. 
"Ομοια, οί ταινίες τοϋ Άντρέ Ντελβώ (Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΞΤΡΙ- 
ΣΜΕΝΟ Κ ΡΑ Ν ΙΟ , Κ Ά Π Ο ΙΟ  ΒΡΑΔΤ Κ Α Π Ο ΙΟ  ΤΡΑ ΙΝ Ο , ΡΑ Ν 
ΤΕΒΟΓ ΣΤΟ Μ ΗΡΑΙ, Η  ΩΡΑΙΑ) σημαίνουν τήν πολιτισμική γέννη
ση ενός γαλόφωνου βελγικού κινηματογράφου. Ό  Ά λαίν Ταννέρ ενα; 
άλλος έλβετός φιλμουργός, άν καί συμμερίζεται τούς προβληματισμούς 
τοΰ Μισέλ Σουττέρ, δέν εννοεί ωστόσο γιά κανένα λόγο νά περιορίσει 
εθνικά τή μεγάλη πολιτική καί άμφισβητητική σημασία μιάς ταινίας 
δπως Ο ΣΑΡΑ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ’Ή  ΠΕΘΑΜΕΝΟΣ (ή δπως Η ΣΑΑΑ- 
ΜΑΝΤΡΑ σέ μικρότερο βαθμό) γιά  τήν οποία δίκαια ειπώθηκε δτι εί
ναι τό ωραιότερο παιδί τοΰ Μάη τοΰ ’68".

Κάτι τέτοιο δέν μπορούμε δμως νά πούμε γιά τήν ταινία Η ΑΥΓΗ 
ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΑΚΟΜΑ (1973) τοΰ Ά νρί Ραππάζ ενός άλλου έλβετοΰ, 
G όποιος είδε τον τεράστιο πίδακα πού ορθώνεται άκαμπτος καί μά
ταιος στό κέντρο τής Γενεύης σάν τό ίδιο τό σύμβολο τής βλακείας μιάς 
κοινωνίας άποβλακωμένης άπό τίς ανέσεις καί τήν εύκολη ζωή' κι έπει- 
δή ή βλακεία είναι πάντα δολοφονική, ο ήρωας τοΰ Ά νρί Ραππάζ θά 
τό άπο'δείξει, κατά κάποιο τρόπο μεταφορικά αύτοκαταστρεφόμενος άπό 
τήν ανόητη δύναμη τοΰ πίδακα. Δυστυχώς ή ταινία είναι ψεύτικη κα! 
τό τραγουδάκι πού τή συνοδεύει, καθώς καί ο εντυπωσιακός κατάλογος 
τών βιομηχάνων καί τών έμπορων πού βοήθησαν οικονομικά τό δημι
ουργό μάς κάνουν αρκετά σκεπτικούς γιά  τήν αγνότητα τοΰ εγχειρή
ματος... Μήπως ή αμφισβήτηση Ιχει γίνει κιόλας στήν Ελβετία εμπο
ρική αξία;

Ά ς  δοΰμε δμως πιά τί γίνεται καί σέ πιό απόμακρες χώρες. Ή  
ταινία τοΰ ίρανοΰ Μερζουί Η ΑΓΕΛΑΔΑ (1972) ξαναγυρίζει σέ μιά 
κουλτούρα τής γης μέ τίς προγονικές παραδόσεις καί μ’ ενα τρόπο αγρο
τικής ζωής πού ή επιρροή τής Δύσης καί τοΰ άμερικανισμοΰ στό Ιρ ά ν  
Ιπνιγε σιγά - σιγά: δπως σ’ ολα τά εθνη τοΰ κόσμου, ετσι καί στή χώρα 
αύτή υπάρχει ένας «νέος κινηματογράφος» πού αγωνίζεται νά άντιδρά
σει στίς τάσεις τοΰ επίσημου κινηματογράφου, δηλαδή ενός -κινηματο
γράφου συνοθυλευμάτων» τοΰ οποίου ο ασήκωτος δραματικός πεσσιμισμός 
διαιωνίζει τήν παραίτηση τοΰ λαοΰ. Τήν ίδια παραίτηση, πού στή Τουρ
κία ταυτίζεται μέ τή θρησκευτική αλλοτρίωση, δείχνει ό Γιλμάζ Γκου- 
νέϋ σέ μιά ταινία μέ τόν πικρό τίτλο Ε Λ Π ΙΔ Α  (1973) . Έ ξ  αιτίας άλ
λωστε τοΰ θαρραλέου έργου του ό φιλμουργός αύτός βρίσκεται τώρα στή 
φυλακή.

Στή βόρεια Α φρική ή άποαποικιοποίηση δέν προκάλεσε μόνο τή 
γέννηση ένός κινηματογράφου πού εκβιάζει τήν ανεξαρτησία καί θυ
μίζει τούς άγώνες πού όδήγησαν σ’ αύτή, δπως δ κινηματογράφος τοϋ
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άλγερινοΰ Λακντάρ Χαμίνα, γιά  τον δποΐο μιλήσαμε ήδη. Σ ’ αύτόν τόν 
κινηματογράφο, πού γιά  μερικούς είναι άκόμα περισσότερο άπ’ δ,τι 
θάπρεπε έπηρεασμένος άπό τή Δύση, άντίτίθεται ένας κινηματογράφος 
πού θέλει νά είναι αυθεντικά άλγερινός καί συγχρόνως εί'δικά πολιτι
κός, δ κινηματογράφος «τζίντΐντ». "Ενα ώραϊο δείγμα αυτού τοΰ κινημα
τογράφου είναι ή ταινία Ο Κ ΑΡΒΟΓΝΙΑΡΗ Σ (1968) τοΰ Μωχάμετ 
Μπουαμαρί, χάρη στήν ακρίβεια καί στή λεπτολογία τοΰ ρεαλισμού 
της άλλά καί στήν ειλικρίνεια μέ τήν δποία άντιμετωπίζει τά σύγχρο
να προβλήματα (άγροτική μεταρρύθμιση, βιομηχανική πρόοδος, απελευ
θέρωση τής γυνα ίκας).

Ό  τυνησιακός καί δ μαροκινός κινηματογράφος δέν έχουν φτάσει 
άκόμα στήν άνάπτυξη τοΰ άλγερινοΰ, καί ίδιαίτερα τοΰ «τζιντίντ» δ όποι
ος χάρη στόν Εθνικό ’Οργανισμό Κινηματογραφικού Εμπορίου καί Βιο
μηχανίας, εχει παράγει ήδη καμιά εικοσαριά ταινίες. Παρόλα αύτά, ή 
μαροκινή ταινία μεγάλου μήκους Χ ΙΛ ΙΑ  Κ Ι ΕΝΑ Χ ΕΡΙΑ  (1974) τοΰ 
Σουχέλ Μπέν Μπάρκα καταγγέλει μέ αξιοσημείωτη δύναμη καί λυρισμό 
τήν εκμετάλλευση τών ταπητουργών τοΰ Μαράκες άπό τή νέο - αποΊκιο- 
κρατική μπουρζουαζία πού προήλθε άπό τό καθεστώς τοΰ Χασάν I I .

Ό  αιγυπτικός εξάλλου κινηματογράφος, ύστερα άπό μακρόχρονη 
θητεία στό μελόδραμα ανατολίτικου τύπου, μπήκε κι αύτός σ’ εναν και
νούργιο δρόμο, δπως μαρτυρεί π .χ . τό εργο τοΰ Γιουσέφ Σαχίν. Στήν 
ταινία του1 Π  ΓΗ (1969) εκφράζει τήν προσήλωσή του στή γή καί στόν 
παραδοσιακό πολιτισμό, ένώ στό Σ Π Ο Τ Ρ Γ ΙΤ Ι (1973) δείχνει μιά ε
ξαιρετική ευαισθησία στίς Ιπιπτώσεις πάνω στό λαό πρόσφατων γεγο
νότων δπως δ Πόλεμος τών “Εξη 'Ημερών: μέ μιά άξιοθαύμαστη πιστό
τητα παρουσιάζει τή βίαιη ταπείνοιση καί τον τραυματισμό σοκ μιας 
ήττας τής οποίας ή πιθανότητα είχε έπιμελώς άποκρυφτεΐ άπό τούς 
άπλούς άνθρά>πους. Τό στύλ αυτών τών δύο ταινιών, προπάντων τής 
δεύτερης, τίς κάνουν άκόμα πιό 'ενδιαφέρουσες, στό βαθμό πού συνενώ
νει άξιες καί χαρακτηριστικά έθνικής προέλευσης (διάθεση ονείρου καί 
παιχνιδιού, μυθιστορηματικές παρεκβάσεις πού θυμίζουν τήν τέχνη τών 
άράβων παραμυθάδων) μέσα σέ μιά αισθητική πού συχνά εντυπωσιάζει 
μέ τό τολμηρό καί μοντέρνο της χαρακτήρα: κοφτό μοντάζ πού άντιθέ- 
τει τά γεγονότα (μιά σκηνή πολέμου διαδέχεται άπότομα μιάν Ιρωτική 
νύχτα) , άστραπιαϊα πλάνα διανοητικών παραστάσεων, παραλληλισμοί, 
άναδρομές στό παρελθόν.

Ά λλά έκεΐνο πού περισσότερο συγκινεΐ τούς άραβες φιλμουργούς 
είναι τό παλαιστινιακό πρόβλημα. Ή  ταινία ΤΑ ΚΟΡΟ’ΓΔΑ (1972) 
τοΰ σύριου Τεφίκ Σαλάχ μάς διηγείται τό σκληρό τέλος αύτών πού άρ- 
νούμενοι τά προσφυγικά στρατόπεδα προσπαθούν νά φτάσουν κρυφά στό 
Κουβέιτ καί πνίγονται στά ντεπόζιτα τών φορτηγών πού είχαν κρυ
φτεί. θ ά  είχε ενδιαφέρον νά δεΐ κανείς μερικά άπό τά σαράνταεφτά 
φίλμ πάνω στό ιδιο πρόβλημα τών φιλμουργών τοΰ ’Ιράκ, τοΰ Λιβάνου, 
της ’Ιορδανίας, τής Συρίας κ.λ.π. πού αναφέρει δ Γκύ ’Εννεμπέλ στό 
περιοδικό Cinema 70. θ ά  είχε επίσης ένδιαφέρον νά ξαναδεΐ κανείς,
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μέσα σ’ ενα διαφορετικό πλαίσιο άπό τις «Εβδομάδες τής Κριτικής», 
μερικά Αντιπροσωπευτικά εργα τοΰ νέου ινδικού στρατευμένου κινημα
τογράφου (πολύ διαφορετικού άπό τόν κινηματογράφο τοΰ Σατγιαζίτ 
Ραίη) δ οποίος δέ διστάζει ν’ Αντιμετωπίσει θέματα τόσο καφτά δσο ό 
Αγώνας ενάντια στο ταμπού τής κάστας (Ε Π ΙΚ Η Δ Ε ΙΕ Σ  ΤΕΛ ΕΤΟ ΓΡ 
Γ ΙΕ Σ , 1970, τοΰ Πατταβί Ράμα Ρεντύ) καί ή κατάσταση τών γυναι
κών (ΜΑΓΑ D ARPAN, 1972, τοΰ Κουμάρ Σαχανί, καί U SK I R O T I, 
1970 τοΰ Μανί Καούλ) . Πρόκειται γιά ενα κινηματογράφο συχνά πολύ 
μοντέρνο καί στή φόρμα του, οπω; άλλωστε Αποδείχνουν καί οί ται
νίες τοΰ Μαρινέλ Σέν (Ο ΚΎΡΙΟΣ ΣΟΜΕ, 1969). Τό Πακιστάν έξάλ- 
λου, άν κα'ι μέ περιορισμένη ποσοτικά κινηματογραφική παραγωγή, εχει 
νά παρουσιάσει εργα ανάλογης ωριμότητα; (ΟΤΑΝ ΞΗΜ ΕΡΩΝΕΙ, 
1967,, τοΰ ’Λεζάϋ Καρντάρ) .

Θά πρέπει τέλος νά σημειώσουμε τή γέννηση ενός αυθεντικοί» κι
νηματογράφου τής Μαύρης ’Αφρικής, στον όποιο ή επιβεβαίωση τοΰ 
πολιτισμικού κι έθνικοΰ χαρακτήρα συνοδεύεται Από μιά βαθειά ερευνά 
τών συνεπειών τής Αποικιοκρατίας, τής Α π ο ι κ ι ο κ ρ α τ ί α ς  
τ ώ ν  π ν ε υ μ ά τ ω ν  πού ξεριζώνεται πολύ πιό δύσκολα Από 
κάθε αλλη καί τήν οποία ό ίνδός φιλμουργός Μαρινάλ Σέν στήν ταινία 
του Η ΣΓΝΕΝΤΕΓΞΗ (1973) συμβόλισε έξυπνα μ ’ ενα ανέκφραστο 
κέρινο ομοίωμα ντυμένο ευρωπαϊκά, πού ό ήρωας τοΰ έργου στο τέλος 
έρωτεύεται παράφορα.

"Ενα άπό τά πιο αξιόλογα αφρικανικά φιλμ είναι Αναμφίβολα Η 
ΕΝΤΟ ΛΗ  (1968) τοΰ Ούσμάν Σεμπέν, οπου γιά πρώτη φορά στήν 
οθόνη άκούγεται ή γλώσσα Ούολόφ πού μιλιέται άπό τήν πλειονότητα 
τοΰ συνεγαλέζικου πληθυσμού. Ό  κινηματογράφος αύτός ςέρει νάναι 
ενα Αγωνιστικό κάλεσμα κι ενα; φόρος τιμής σ’ αυτούς πού Ακόμα καί 
σήμερα πεθαίνουν στούς Απελευθερωτικού; αγώνες (SAMBIZANGA,
1973, τής Σάρα Μαλντορόρ) . Είναι γνωστό άλλωστε δτι σ’ ενα μεγάλο 
μέρος τής ’Αφρικής ό Αποικιοκρατικος πόλεμος συνεχίζεται. Ή  Απο- 
αποΊκιοποίηση ομιος στό επίπεδο τοΰ κινηματογράφου δέ θά είναι πλή
ρης παρά μόνο όταν αύτές οί νέες φωνές Θά μπορέσουν πραγματικά ν’ 
Ακουστοΰν άπό κείνου; στούς όποιους Απευθύνονται, δηλαδή δταν ή οι
κονομική Αφαίμαξη, πού διαιωνίζεται Από τήν νεοαποικιοκρατία μέ τό 
πρόσχημα τής βοήθειας γιά  τήν Ανάπτυξη, πάρει κι αύτή τέλος. Είναι 
αραγε γνωστό δτι ή διανομή τών ταινιών στή Μαύρη ’Αφρική είναι 
Ακόμα ολοκληρωτικά κάτω άπό τόν ελεγχο δύο Από τις μεγαλύτερε; 
γαλλικές εταιρίες τή ; U.G.C. καί τή ; N eF;

Ή  Αποικιοκρατία εξάλλου δέν έπεκτάθηκε «φυσιολογικά? καί στή 
μητρόπολη μέ τήν εκμετάλλευση τών μεταναστών εργαζομένων; Αύτή 
τήν «εσωτερική Αποικιοκρατία^ τών πρώην άποικιοκρατημένων μπόρεσαν 
μέ χ ίλ ιε; δυσκολίε; νά καταγγείλουν μέ σαρκαστικό χιούμορ (ΗΛΙΟΣ 
Ο, τοΰ μαυριτανοΰ Μέντ Χόντο δημιουργού επίση; τή ; ταινία; Τ ΡΑ ΓΟ Ι
—  Ν ΕΓΡΟ Ι, 01 ΓΕΙΤΟ Ν ΕΣ ΣΑΣ) ή νά τήν περιγράψουν με μία 
συγκινητική Απλότητα (MEKTOUB) τοΰ Αλγερινοΰ Ά λή  Γ καλέμ .).
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Σέ μια παράμοια κατάσταση «άποικιοκρατημένου» βρίσκονται καί οί 
πορτογάλοι εργάτες της ταινίας OSALTO (1968) τοΰ Κριστιάν Ντέ 
Σαλόνζ, καθώς καί οί νέοι άβερονέζοι έργάτες της ταινίας Η ΧΩΡΑ 
πού βρίσκονται εξόριστοι στο Παρίσι, παρόλο πού έχουν τό ’ίδιο χρώμα 
έπιδερμίδας ή, ακόμα, ανήκουν βασικά στο ίδιο έθνος μέ τούς υπόλοι
πους γάλλους.

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ

Τό ίδιο κι δ προβληματισμός τοΰ Γκλάουμπερ Ρόσα άφορά τήν 
κουλτούρα καί τήν γενικότερη κατάσταση τής χ(ύρας του (Βραζιλία) 
μέσα όμως σ’ ενα ευρύτερο σύνολο χωρών. Ά λ λ ’ αύτή ή κουλτούρα κι 
αυτό τό σύνολο είναι πολύ μεγαλύτερα: τείνουν νά ταυτιστοΰν μέ τόν 
Τρίτο Κόσμο καί μέ δ,τι ονομάζουμε υ π α ν ά π τ υ ξ η  στο σύγχρονο 
κόσμο.

Είναι φανερό δτι δ κινηματογράφος τοΰ Ρόσα εννοεί νά ξεπεράσει 
τά δρια τοΰ έθνους καί νά φτάσει σέ μιαν αληθινή παγκοσμιότητα. 'Ω 
στόσο ή αρχική φιλοδοξία τοΰ Σίνεμα Νόβο (Νέου Κιντ,ιαατογράφου) 
ήταν νά γίνε: ή φωνή τοΰ βραζιλιάνικου λαοΰ, δπως δ Πιέρ Περρώ 
Ιγινε ή φωνή τών γάλλων τοΰ Καναδά. ’Αρχική του φιλοδοξία ήταν 
ακόμα νά αποδώσει στό βραζιλιάνικο λαό τήν κουλτούρα του, στό λα!) 
αυτό τόν «διπλά ά π ο ι κ ι ο κ ρα τ ούμ ε νο« άπό τούς ξένους κι άπό τήν άρχουσα 
τάξη, καί σέ δλα τά επίπεδα, άπό τό οικονομικό ώς τδ πνευματικό. 'Ο 
Γκλάουμπερ Ρόσα, μαζί μέ τόν Ινάρλος Ντιέγκες (ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 
1969) , καί τον Νέλσον Περέϊρα ντός Σάντος, υπήρξε δ κύριος υποκινη
τής καί πρωτεργάτης τοΰ Σίνεμα Νόβο.

Ό  Έντουάρ Έρριο είπε κάποτε μιά κουβέντα μιά κουβέντα πού 
έμεινε: «Καλλιέργεια (culture) είναι αύτό πού σοΰ απομένει όταν ξεχά- 
σεις τά δσα εμαθες». Λέγοντας βέβαια αύτό, είχε κατά νοΰ τήν άστική 
καλλιέργεια, μιά έννοια δηλαδή τής κουλτούρας καθαρά ατομική. Π αρα
φράζοντας κάπως, θά μπορούσαμε νά ποΰμε δτι ή κουλτούρα (culture) 
σά συλλογική πραγματικότητα, δηλαδή μέ τήν πιο αυθεντική της έννοια, 
είναι «αύτό πού απομένει δταν τάχει χάσει κανείς δλα», δταν σοΰ τά 
έχουν πάρει δλα. ’Έ τσι, ξαναδίνοντας σ’ εναν λαό τήν κουλτούοα to.), 
τοΰ προσφέρεις τή δυνατότητα νά ξαναβρεΐ δλα τά υπόλοιπα. Τοΰ ξαναδί
νεις μιά συνείδηση, μιά ιστορία, μιά γλώσσα. Μ’ άλλα λόγια τοΰ δίνεις 
δπλα γιά νά ξανακατακτήσει τ’ αγαθά του, τή δική του ύπαρξη, τήν 
αυτονομία του, τήν αξιοπρέπεια του.

Σέ δρισμένες περιπτώσεις κατά συνέπεια καί ειδικά στήν περίπτωση 
τών χωρών ή τών λαών πού έχουν φτάσει στό μεγαλύτερο βαθμό εξαθλίω
σης καί υπανάπτυξης, τό πρόβλημα τής κουλτούρας μπαίνει σάν πρόβλημα 
δ π α ρ ξ η ς. Ή  ίδια ή καλλιτεχνική τους παραγωγή σημαδεύεται βα- 
θειά άπ’ αυτήν τήν πρωταρχική σημασία τής ύπαρξης. Τό ίδιο συμβαί
νει καί μέ τόν βραζιλιάνο διανοούμενο, δπως Ιξηγεί δ Αίνο Μισΐς σέ μιά
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πολύ ωραία του άνάλυση: «Ό βραζιλιάνος διανοούμενος δέν Ιχει πίσω 
του μιά ιστορία μαικηνάτου καί ή άντίληψη δτι σκοπός τοΰ ποιητή είναι 
τό ξάφνιασμα (δπως Ιγραφε ένας ίταλός ποιητής τοΰ 17ου αίο>να) δέν 
τόν Αγγίζει κάν. Ό  βραζιλιάνος διανοούμενος δέν Ιχει πίσω του, παρά 
μερικούς αιώνες σκλαβιάς, δεσποτισμοΰ, βίας καί πείνας. "Ετσι, καθώς 
οί προηγούμενες γενιές δέν βιακρίθηκαν παρά γ ιά  τόν τρόπο μέ τόν όποϊο 
επέβαλαν ή ύπέστησαν τή σκλαβιά, τό δεσποτισμό, τή βία καί τήν πείνα, 
δλη του ή κουλτούρα στρέφεται γύρω άπ, αύτές τίς ιδέες - πραγματικό
τητες, ή μάλλον, ταυτίζεται μ’ αύτές. ’Ά ν  ή εύρωπαιοκεντρική (eurcpe- 
centrique) κουλτούρα στηρίζεται σχεδόν όλοκηρωτικά στό «γιατί» τής 
ζωής, ή κουτούρα τών ύπανάπτυκτων χωρών στηρίζεται σχεδόν Αποκλει
στικά στό «εάν» αύτής τής ζωής, κι Ιχει σά βασικό της θέμα τδ -τρό- 
χλημα τής επιβίωσης. Γι αύτόν τό λόγο οί ύπανάπτυκτες χώρες μπορούν 
νά γεννήσουν ποιητές, καλλιτέχνες, μυθιστοριογράφους, άλλά λίγους φι
λοσόφους. Στίς ύπανάπτυκτες χώρες ύπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα 
τοϋ σώματος γ ιά  ν’ αφιερωθεί κανείς στά προβλήματα τού πνεύματος».

Κατά βάθος, ή άποψη αύτή βρίσκεται πολύ κοντά στίς θέσεις :οϋ 
Μαρκοΰζε γιά τήν τέχνη τών καταπιεσμένων μειονοτήτων, τέχνη τής 
οποίας ή σημασία αύτομάτως αντιστρέφεται άπό αρνητική σέ θετική. 
Ά λλά  πρέπει νά προχωρήσουμε άκόμα περισσότερο γιά  ν’ άνακαλύψουμε 
τήν πρωτοτυπία καί τήν ιδιαιτερότητα τού Σίνεμα Νόβο’ θά πρέπει νά 
φτάσουμε μέχρι τήν πιό ύλική, πρωτόγονη καί ζωώδικη εκδήλωση τής 
άνάγκης, τοΰ π ό θ ο υ  ύπαρξης, τής π ε ί ν α ς .  Ό  Γκλάουμπερ Ρόσα 
δρισε τήν αισθητική τοϋ Σίνεμα Νόβο σάν «αισθητική τής πείνας». Λέει: 
« . . . Ή  πείνα τοΰ λατινοαμερικάνου δέν είναι ενα επίφοβο σύμπτωμα 
τής κοινωνικής φτώχειας, είναι ή ούσία τής κοινωνίας. "Ετσι, μποροϋαε 
νά ορίσουμε τήν κουλτούρα μας σάν κουλτούρα τής πείνας. Σ ’ αύτό ϊγ- 
κειται άλλωστε καί ή τραγική πρωτοτυπία τής πείνας, ή όποία είναι καί 
ή μεγαλύτερή μας άθλιότητα πού τήν αισθανόμαστε, άλλά δέν τήν κατα
λαβαίνουμε. ’Ά ν  καί σέ τελευταία άνάλυση τήν καταλαβαίνουμε: Ξέρουμε 
δτι ή εξάλειψή της δέν Ιξαρτάται άπό τεχνικά προγράμματα, άλλά άπό 
μιά κουλτούρα πείνας, ή όποια, υπονομεύοντας τίς ύπάρχουσες δομές, νά 
τήν ξεπερνάει ποιοτικά. Καί ή πιό αυθεντική εκδήλωση τής πείνας είναι 
ή βία. Ή  ζητιανιά, παράδοση πού προήλθε άπό τό έξαγοραστικό καί άπο:- 
κιοκρατικό ελεος, υπήρξε ή αίτία τής κοινωνικής στασιμότητας, τής 
πολιτικής μυστικοποίησης καί τοΰ πολιτισμικού φανφαρόνικου ψέματος. 
Ή  κανονική συμπεριφορά ένός πεινασμένου δέν είναι πρωτογονισμός: ή 
αισθητική τής βίας, περισσότερο άπό πρωτόγονη, είναι έπαναστατική" εί
ναι ή στιγμή πού δ άποικιοκράτης αντιλαμβάνεται τήν ύπαρξη τοΰ άπο'- 
κιοκρατούμενου. Παρόλα αύτά, ή βία αύτή δέν είναι διαποτιαμένη άπό 
μίσος άλλά άπό Αγάπη, άκόμα κι άν πρόκειται γιά  μιά άγάπη βάναυφ] 
δπως ή ίδια ή βία, μιά καί δέν είναι άγάπη φιλοφροσύνης ή σκέψης, άλλ* 
άγάπη δράσης καί αλλαγής.»

Τώρα π ιά  μάς είναι δονατό νά συλλάβαυμε μέ Ακρίβεια τό σ χ έ 
δ ι ο  τοΰ Σίνεμα Νόβο: τό αρνητικό στοιχείο τής τέχνης μπορεί νά μετα



τραπεί! σέ θετικό,, άλλά δχι αυθόρμητα. Ή  προσπάθεια τοΰ Σίνεμα Νόβο, 
καί τοΰ Ρόσα ειδικά, κατατείνει σ’ αύτό πού δ Μπαρτελεμύ Άμενγκουάλ 
ονομάζει «άξιολογική εκτίμηση» δλόκληρης τής μυθολογίας πού εχει δη
μιουργήσει ή καταπίεση, ή πείνα καί ή υπανάπτυξη. Ή  εκτίμηση αυτή 
εγκειται στήν άπόδοση μιας ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ α ς  κι ένός χ  α ρ α
κ τ ή  ρ α  στή φτώχεια: «Δέν υπάρχει τίποτ’ άλλο θετικό στή Λατινική 
Α μερική έκτος άπό τή γλυκύτητα καί τό φως, πράγμα πού σημαίνει δτι 
τό θετικό στοιχείο είναι ακριβώς αύτό πού θεωρείται άρνητικό.» ’Ά ποΊ’η 
πού μπορεί νά συ-σχετισθεΐ με τήν άποψη τοΰ Ροντριγκές, ένός άπό τούς 
έπαναστάτες πού ανταλλάχτηκαν τόν Ιούνιο τοΰ 1970 μέ τόν πρεσβευτή 
τής Δυτικής Γερμανίας, τόν οποίο είχε άπαγάγει ή βραζιλιάνικη άν- 
τίστάση: «Ή  Επανάσταση σήμερα, σέ Θεωρητικό επίπεδο, έγκειται 
στό δτι ή υπανάπτυξη δ έ ν  ά ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ·ε τ α ι π ι α  
σάν καθυστέρηση,, δπως κι δ φτο)χός προλετάριος δέν αντιμετωπίζεται 
σάν καθυστερημένος αστός».

Μέ λίγα λόγια, πρόκειται γ ιά  μιά μετατροπή τοΰ άρνητικοΰ σέ 
Θετικό, γ ιά  τή δημιουργία, άπό μιά Ιλλειμματική πραγματικότητα, 
μιας ά λ λ η ς  πραγματικότητας. Είναι φανερό δτι πρόκειται γιά 
μιά ριζική άντίθεση στόν επίσημο λόγο καί στήν καθεστηκυία τάξη, 
γιά τά δποία, κατά κάποιο τρόπο, δέν υπάρχει παρά μόνο τό θετικό, 
Ιεραρχημένο έτσι ώστε δ πλούτος νά είναι στήν κορυφή καί ή φτώχεια 
νά μήν είναι παρά μιά ξεπεσμένη, ελαττωμένη, άκόμα καί καταργη- 
μένη μορφή αύτοΰ τοΰ θετικού. Κατά συνέπεια, ή μόνη δυνατή 
διέξοδος είναι ή φιλανθρωπία, ή παραχώρηση δηλαδή λίγου Θετικοΰ 
στοιχείου* σ’ αύτόν πού τοΰ λείπει. ’Έτσι, ή ιεραρχία διατηρείται, μιά 
καί ή μόνη πραγματική ύπαρξη, δηλαδή τό Θ ε τ ι κ ό ,  ανήκει πάν
τοτε στόν πλούτο. Ή  επιβεβαίωση λοιπόν τής ύπαρξής σου καί τής ταυ
τότητάς σου εγκειται στήν άρνηση τής ελεημοσύνης, αύτοΰ πού σοΰ 
παραχωρούν καί πού ταυτόχρονα τό ίδιο σέ άρνεΐται. Μ’ αύτή τήν 
άρνηση είναι σά νά λές ε γ ώ .

Επιστρέφουμε πάντα στήν ίδια Θεμελιακή ιδέα: δέν υπάρχει δυ
νατότητα Ιπιβεβαίωσης μιας ύπαρξης παρά μόνο ε ξ ω  άπό τό σύ
στημα, παρά μόνο άν άρνηΘοΰμε αύτό πού μάς δίνει καί μάς επιτρέπει, 
γ ιά  νά π ά ρ ο υ μ ε  Ιμεΐς οί ίδιοι, π α ρ ά  μ ό ν ο  ά ν π ά 
ρ ο υ μ ε  τ ό  λ ό γ ο  χ ω ρ ί ς  ά δ ε ι α ,  άν μιλήσουμε εςω από 
τό λόγο τοΰ συστήματος.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ* ΓΚΟΥΕΡΙΑΑ
Νά λοιπόν γιατί τό Σίνεμα Νόβο, άν καί στήν αρχή επηρεάστη

κε άπό τόν ’Ιταλικό Νεορρεαλισμό, τελικά άποσπάστηκε απ’ αύτόν. Ή  
νεορρεαλιστική οπτική στηρίζεται σ’ αύτό τό ά ρ ν η τ ι κ ό  σ τ ο ι 
χ ε ί ο ,  τδ δποΐο τδ Σίνεμα Νόβο Θέλει ν’ άποτινάξει Ολοκληρωτικά, 
λόγω τοΰ δτι προκαλεΐ στδ Θεατή τό ελεος, τήν κατανόηση, τή συγκινη
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σιακή συμμετοχή, καί, σέ πολιτικό Ιπίπεδο, μεταρρυθμίσει:, κοινωνικά 
μέτρα, κοινωνική βελτίωση, πράγματα δηλαδή πού δέν προσφέρουν τήν 
δ π α  ρ ξ η σ’ αυτούς πού τήν Ιχουν στερηθεί. Τό Σίνεμα Νόβο ρί
χνει στό πρόσωπο τοΰ θεατή μιά εικόνα, εναν κόσμο τ* δποΐα γ ι αύ- 
τούς πού δέν συμμετέχουν σ’ αύτά, είναι σά μιά άγνωστη κι άκατανόητη 
γλώσσα,Ινώ στήν πραγματικότητα δέν είναι καθόλου" κι αύτό γιατί 
b δημιουργός δέν Ινδιαφέρεται γ ιά  τήν έ π ι κ ο ι ν ω ν ί α ,  άλ
λά γ ιά  τήν δπαρξη. Ό  κινηματογράφος αύτός είναι β ί α ι ο ς  στό 
βαθμό πού στόχος του είναι νά Ιπιβεβαιώνει κι δχι νά Ιπικοινωνεΐ. Ή  
Ιπικοινωνία θά σήμαινε διάλογο, συμμετοχή καί πάλι στόν έπίσημο 
λόγο, Ιπανένταξη στό σύστημα, δηλαδή παραίτηση άπό τό δικαίοψα 
τοΰ νά π α ί ρ ν ε ι ς ,  άρα και τοΰ νά υπάρχεις.

Είναι ίσως χρησιμότερο νά καθορίσουμε τίς κοινωνιολογικές συνι- 
σταμένες τοΰ Σίνεμα Νόβο, δπως άλλωστε προσπαθήσαμε νά κάνουμε, 
παρά νά προσπαθήσουμε νά τόν προσεγγίσουμε αίσθητικά, μιά καί ή 
υ π α ρ ξ η·Τ στήν περίπτωσή του, Ινδιαφέρει περισσότερο άπό τήν 
Ικφραση καί τήν μορφή· ’Άλλωστε δέ θά τελειώναμε ποτέ μέ τήν Απα
ρίθμηση τών Ιπιδράσεων πού εχει δεχτεί δπως: ή κατεξοχή νοτιαμε- 
ρικάνικη παράδοση τοΰ «τροπικαλισμοΰ», δ σοβιετικός κινηματογρά
φος, δ νεορρεαλισμός, ή ισπανική επική ποίηση, οί αφρικανικές λα
τρείες, τό μοντέρνο θέατρο τοΰ Μπρέχτ, ή λαϊκή εικονογραφία, τό 
μυθολογικό παρελθόν τής Βραζιλίας μέ τούς beatos καί τούς cangacei- 
ros κτλ. Αύτό πού εχει μεγαλύτερη σημασία είναι ή κ α θ ο λ ι κ ό -  
τ  η τ α τής κινηματογραφικής του γλώσσας καί τών άναπαραστάσε- 
ών του. Μ’ αύτήν τήν έννοια, οί ταινίες τοΰ Ρόσα Ο ΜΑΥΡΟΣ ΘΕΟΣ 
Κ Α Ι Ο ΞΑΝΘΟΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ (1964) καί ANTON IO  DAS MOR- 
T E S (1969) είναι στήν ουσία πολιτικές (ένώ ή ΧΩΡΑ ΣΕ ΑΓΩΝΙΑ 
1967, τοΰ ίδιου, είναι πολιτική, άκόμα κι Από τό θέμα της πού Αφο
ρά τήν καριέρα ένός πολιτικοΰ). Ή  καθολικότητα Εμπεριέχει «έν σπέρ- 
ματι» τήν κριτική. Ή  καθολικότητα δέν είναι αντικειμενικότητα, άλ
λά τό διαρκές ξεπέρασμα τής Αντικειμενικότητας τοΰ ρεαλισμού, πράγ
μα άπό τό δποϊο πηγάζει κι δ βαθειά Ανατρεπτικός της χαρακτήρας 
πού Ανταποκρίνεται στίς φιλοδοξίες τοΰ Ρόσα: «'Ο φιλμουργός τοΰ Τ ρ ί
του Κόσμου πρέπει νά δίνει τό προβάδισμα στή δράση κι δχι στή σκέψη 
κι δ κινηματογράφος του νάναι προπάντων δργανο εξέγερσης, κινη
ματογράφος - γκουερίλλα». Ή  «συνειδητοποίηση» τοΰ θεατή πρέπει νά 
έπιδιώκεται «εξω άπό πολιτικές θεωρίες».

Είναι Ιδιαίτερα Αξιοσημείωτη ή Αναλογία ανάμεσα σ’ αύτόν τόν 
κινηματογράφο καί τήν επαναστατική στρατηγική πού εφαρμόστηκε 
γ ιά  πολύ καιρό στή Λατινική ’Αμερική καί τήν Ά σία  (στρατηγική 
τοΰ Κάστρο, τοΰ Τσέ Γκουεβάρα καί τοΰ Μάο Τσέ - Τ ούνγκ), ή δποία 
στηριζόταν περισσότερο στόν αυθορμητισμό τών Αγροτικών μαζών καί 
στόν Αγώνα τής ύπαίθρου, παρά στήν προσχεδιααμένη καί οργανωμένη 
δράση καί τήν ταχτική πού στηρίζεται στήν πολιτική συνείδηση τής 
έργατικής τάξης καί πού Αφορά τά άστικά κέντρα (θέση τών παραδο
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σιακών κομμουνιστικών κομμάτων) . Είναι πράγματι αύτή ή στρατη
γική πού κρίθηκε σωστό νά εφαρμοστεί σέ παγκόσμια κλίμακα (άς 
θυμηθούμε τά λόγια τοϋ Γκουεβάρα γιά  τό Βιετνάμ πού πρέπει νά πολ
λαπλασιαστέα σ’ δλόκληρο τόν κόσμο) καί δ Γκλάουμπειρ Ρόσα δέν έ
κανε, κατά βάθος, τίποτ’ άλλο παρά νά εφαρμόσει στόν κινηματογράφο 
αύτή τήν1 αρχή τής διεθνοποίησης. "Ομως, κάθε επανάσταση, κάθε έ- 
παναστατική γλώσσα, δέν οφείλουν νά είναι ιστορικές καί έθνικές; Ό  
παράξενα ανώνυμο; κι άφηρημένος χαρακτήρας κι άκόμα ή ψυχρό
τητα τής ταινίας ΤΟ Λ ΙΟ Ν Τ Α ΡΙ ΜΕ ΤΑ  ΕΦ ΤΑ  ΚΕΦΑΛΙΑ (1970) 
τόσο άπροσδόκητη μπροστά στό πάθος πού χαρακτηρίζει τίς άλλες ται
νίες τοΰ Ρόσα, δέν τό αποδείχνουν; Ό  δημιουργός της έπεδίωξε νά τήν 
κάνει «διεθνή», μέ τήν ελπίδα δτι έτσι θά γίνει τελικά καί εθνική. Ό  
’ίδιος λέει: «Πρόκειται γ ιά  τήν πρώτη μου άφρικανική ταινία, στό 
βαθμό πού πιστεύω δτι έκανα τήν ευρωπαϊκή μου ταινία, άρα καί τήν 
πιό βραζιλιάνικη». Ό  υπερβολικός μπρεχτισμός αύτοΰ τοΰ έργου χάνει 
τό νόημα καί τήν άποτελεσματικότητά του, έξαιτίας τοΰ δτι δέν είναι 
ζυμωμένος μιά εθνική κουλτούρα καί μυθολογία, ουτε ριζωμένος σέ 
μιά λαϊκή παράδοση, δπως ή θεατρικότητα τών ταινιών Ο ΜΑΓΡΟΣ 
ΘΕΟΣ Κ Α Ι Ο ΞΑΝΘΟΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ καί ANTONIO DAS MOR- 
T ES έντασόταν στό βραζιλιάνικο τοπίο, στό ίδιο τό certao.

’Ακόμα κι άν τό Λ ΙΟ Ν Τ Α ΡΙ ΜΕ ΤΑ  ΕΦ ΤΑ  ΚΕΦΑΛΙΑ υπήρ
ξε σφάλμα, δ Γκλάουμπερ Ρόσα καί τό Σίνεμα Νόβο κατάφεραν, έτσι 
κι αλλιώς, ν’ ακουστεί στόν κινηματογράφο αύτή ή φωνή τής π ε ί 
ν α ς ,  τής υ π α ν ά π τ υ ξ η ς ,  πού είναι συγχρόνως καί ή πιό 
αύθεντική φωνή τής Βραζιλίας. Τήν ίδια φωνή αναγνωρίζουμε καί σέ 
ταινίες τοΰ Ρού'ι Γκουέρρα δπως ΤΑ  Ο ΠΛΑ (1967) .στήν δποία οί πει- 
νασμένοι χωρικοί καταλήγουν νά καταβροχθήσουν τό ιερό βόδι' τήν ίδια 
φωνή καί στήν ταινία Μ ΑΚΟΓΝΑΤΜ Α (1969) , μιά χονδροειδή κι 
αιματοβαμμένη φάρσα τοΰ Γιοακίμ Πέντρο Άντράντε πού συντρίβει 
τίς συμβατικότητες καί τούς μύθους τοΰ κινηματογράφου μέ τήν ϊδια 
δρεξη μέ τήν δποία τά πρόσωπά της τρώνε τό ένα τό άλλο μέχρι καί 
τόν ίδιο τόν εαυτό τους. Στή Γαλλία θεώρησαν αύτή τήν ταινία «βλα
κώδη καί κακιά» μέ έπαινετέα δμως πρόθεση. Αυτός δμως δ χαρακτηρι
σμός άναφέρεται στήν πνευματική παράδοση μιας κοινωνίας τής αφθο
νίας, αποδείχνει δλοκληρωτική παραγνώριση αύτοΰ τοΰ χιούμορ τών 
«υπανάπτυκτων», στό όποιο δ τρόμος έπιτείνεται καί δέν μετριάζεται 
παρά μόνο άπό τή γελοιοποίηση καί τήν άναληθοφάνεια.

νΕργα άνατρεπτικά, βίαιης κι άπελπισμένης διαβεβαίωσης μιας 
κουλτούρας καί μιας παράδοσης πού άρνοΰνται νά είναι άγνοημένες καί 
πνιγμένες άπό τήν αποικιοκρατία καί τήν καταπίεση. Πρώτο στάδιο 
ένός αγώνα πού άνάλαβε δ βραζιλιάνικος λαός γιά  νά ξανακατακτήσει 
τό λ ό γ ο  καί γιά νά πάψει νά είναι αύτος δ βουβός κομπάρσος πού 
παρ<ευρίσκεται, δπως σέ θέαμα πού δέν τόν άφορά, στά παζαρέματα τών 
κομμάτων, στίς έπαναστροφές τών διευθυνόντων καί στό γαϊτανάκι τών 
προέδρων (ή στήν έπιστροφή τοΰ ίδιου μέ διαφορετικές έτικέττες, δπως
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στήν περίπτωση τοΰ Β άργκας), ρ ι ζ ι κ ή  αλλοτρίωση πού έκφρά- 
ζει 6 Κάρλος Ντιέγκες μέ τήν τρελλή θεατρικοποίηση πού έφαρμόζει 
γιά  νά ζωγραφίσει τήν πολιτική ζωή, στήν ταινία του 01 ΚΛΗΡΟ
ΝΟΜΟΙ.

ΧΚΕΨΕΙΖ ΠΑΝΩ *ΤΗ ΒΙΑ
Ή  πρωτοτυπία τοϋ Σίνειμα Νόβο λοιπόν έγκειται στό δτι κατήγ

γειλε αύτή τήν αλλοτρίωση μέ μιά χ ε ι ρ ο ν ο μ ί α  άπο ρρόφησης 
καί λ α ϊ κ ή ς  Θεαματοποίησης ολόκληρου τοΰ παρελθόντος καί τής 
κουλτούρας τών ύπαναπτύκτων.

01 άλλοι κινηματογράφοι τής Λατινικής ’Αμερικής φαίνεται δτι 
έχουν ξεπεράσει πιά αύτό τό σημείο κι έχουν μπει στό στάδιο τοΰ 
α γ ώ ν α  μ έ  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ ς  σ τ ό χ ο υ ς  καί στό 
στάδιο τής σ κ έ ψ η ς  πάνω στή βία. ’Έτσι ή ταινία Η ΩΡΑ ΤΩΝ 
ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ τοΰ Φερνάντο - Έ ζεκέλ Σολάνας, μιά τεράστια ίστο- 
ρικο-πολιτική  τοιχογραφία τής ’Αργεντινής, στηρίζεται κατεξοχήν σέ 
ντοκουμέντα επικαίρων, συνεντεύξεις καί έρευνες. Χωρίς νά παραγνω
ρίζει τόν δ ι ε θ ν ι σ τ ι κ ό χαρακτήρα τοΰ αγώνα ενάντια στόν 
ιμπεριαλισμό, συγχρόνως σ τ ρ α τ ε ύ ε τ α ι  πολιτικά καί φιλοσο
φικά, παίρνοντας μιά συγκεκριμένη θέση. Πράγματι,δ δημιουργός της 
δέν κρύβει τήν συμπάθεια του γ ιά  τόν περονισμό καί δικαιολογεί τή θέ
ση του προφασιζόμενος δτι εμείς σάν εύρωπαΐο: δέν μπορούμε νά έχου
με ακριβή εικόνα τοΰ φαινομένου:

«Οί Ευρωπαίοι κρίνοντας τόν περονισμό άπό τήν πείρα πού έχουν 
άπό τόν φασισμό καί τό ναζισμό, δέν βλέπουν σ’ αυτόν παρά μιά δικτα
τορία. ’Εμείς δμως πού θεωρούμε τόν αμερικάνικο ιμπεριαλισμό σάν μιά 
προχωρημένη μορφή φασισμού, αντιμετωπίζουμε τόν περονισμό, δχι άπό 
τή σκοπιά τοΰ προσώπου, δπως κάνει ή άστική τάξη, άλλά άπό μιά 
ταξική καί ιστορική σκοπιά. Ή  σκέψη τοΰ Λένιν «ό οποίος είναι υπέρ 
τοΰ έθνικισμοΰ τών καταπιεσμένων καί ενάντια στόν εθνικισμό τών 
καταπιεστών» λήφθηκε πολύ λίγο υπόψη στήν ανάλυση τών εθνικοα- 
πελευθερωτικών κινημάτων τών άποικιοκρατούμενων λαών' αύτό ση
μαίνει δτι ή έννοια «εθνικισμός» πού στήν Ευρώπη εχει ξεπέσει, γ ιά  
τόν Τρίτο κόσμο εχει πολύ μεγάλη σημασία. Ό  Περόν μπήκε επικεφα
λής ένός Ιθνικιστικοΰ κινήματος μέ δυό συνισταμένες (δπως πολλά τέ
τοια κινήματα στόν Τρίτο Κόσμο) : τήν επανάσταση καί τήν άστική 
άντίθεση στήν αποικιοκρατία. Ό  Περονισμός ύπήρξε τό πρώτο μαζικό 
κίνημα, τό πρώτο λαϊκό μέτωπο' δέν λέω προλεταριακό, άλλά λαϊκό 
( . . . ) .  Ιστορικά οί μάζες πορεύονται πρός τόν σοσιαλισμό' άν ό Π ε

ρόν,, σάν άρχηγός, δέν άνταποκρινόταν πιά στίς επιθυμίες τών μαζών, 
οί μάζες θά άλλαζαν αρχηγό». Αύτές οί δηλώσεις έγιναν πριν άπό τήν 
έπιστροφή τοΰ Περόν στήν έξουσία: θά μπορούσαμε άραγε νά ποΰμε δτι 
ή  σημερινή έξέλιξη τοΰ περονισμοΟ τίς επιβεβαιώνει;
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Ή  'Ιστορία προχωρεί γρήγορα, καί ό χιλιανός κινηματογράφος 
πού, δπως καί δ άργεντινός, παρουσίασε στα χρόνια πριν καί μετά τήν 
έκλογή τοΰ Ά λιέντε, τον ίδιο διπλό χαρακτήρα σκέψης καί γενναιό
ψυχου εθνικισμού πρέπει νά ιδωθεί σήμερα, έξαιτίας τών γεγονότων, 
άπό μιά έντελώς διαφορετική όπτική. Ή  έπικαιρότητα τήν όποια αντα
νακλούσε μέ τόσο άκριβή πιστότητα εχει γίνει πιά μιά πραγματικό
τητα θαμμένη κάτω άπό αιματοβαμμένα ερείπια. ΨΗΦΟΣ +  ΟΠΛΟ 
(197\2) καί Μ ΕΤΑΜ ΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΓ ΑΡΧΗΓΟΓ ΤΗ Σ Π Ο Λ ΙΤ Ι

ΚΗΣ Α ΣΤΓΝΟ Μ ΙΑΣ (1973) τοΰ ’Έλβιο Σότο' Η Π ΡΟ ΣΕΓΧ Η  ΔΕΝ 
ΦΤΑΝΕΙ Π ΙΑ  (1967) τοΰ ’Αλντο Φράνσια, πού παρουσιάζει μέ κα
θαρή καί άπλή μορφή, αν καί ίσως λίγο σχηματικά, τήν εξέλιξη τοΰ 
κλήρου τής Λατινικής ’Αμερικής· Τ Ι ΝΑ ΚΑΝΟΓΜΕ (1973) ομα
δικό έργο’ Ο Π ΡΩ Τ Ο Σ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΓ Α ΓΙΕΝ ΤΕ (1972) τοΰ Πα- 
τρίτσιο Γκούζμαν. Αύτές οί ταινίες άποτελοΰν πιά πολιτικά ντοκουμέν
τα άπό τά πιο ένδιαφέροντα, ιστορικά στοιχεία πού φωτίζουν τήν τρα
γωδία τοΰ χιλιανοΰ λαού. Δέν υπάρχει ουσιαστικό θέμα μέ τό όποιο νά 
μή καταπιάστηκε αύτός ό κινηματογράφος: σκιαγράφιση τής μεγαλοα
στικής τάξης (ο! ταινίες τοΰ ’'Αλντο Φράνσια) , καταγγελία τών Η νω 
μένων Πολιτειών (Ή  ταινία Τ Ι  ΝΑ ΚΑΝΟΓΜΕ, πού δείχνει πώς μέ
σω τών «Σωμάτων Ειρήνης» ή Ούάσιγκτον εμπαζε πράκτορες στή Χι
λή, τό πρόβλημα τής έξουδετέρωσης τής τρομοκρατίας τής δεξιάς μέσα 
στά πλαίσια τής νομιμότητας (ΦΉΦΟΣ +  ΟΠΛΟ) , τό πρόβλημα τών 
σχέσεων άνάμεσα στήν τάξη άπό τήν μιά, καί τις άπαιτήσεις τής επα
νάστασης καί τής άντιμετώπισης τής φασιστικής συνωμοσίας άπό τήν 
άλλη (Μ ΕΤΑΜ ΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΓ ΑΡΧΗΓΟΓ ΤΗΣ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ Α- 
ΣΤΓΝΟΜ ΙΑΣ) , τις ελπίδες πού γέννησαν οί κρατικοποιήσεις καί ή 
έπιστροφή τής γης ατούς αγρότες (Ο Π ΡΩ ΤΟ Σ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΓ Α ΓΙ
ΕΝΤΕ) . Καί κάτι άκόμα πού κάνει τήν περίπτωση αύτοΰ τοΰ κινημα
τογράφου ιδιαίτερα σπαρακτική: τό δτι ακριβώς πρόβλεψε δλα τά στά
δια τής μηχανορραφίας τής δεξιάς (δπως δείχνει κι ό ’Έλβιο Σότο) . 
Ή  σπουδαιότητα καί ό παραδειγματικός χαρακτήρας τών γεγονότων 
τής Χιλής έπιβεβαιώθηκε άπό τό μεγάλο άριθμό τών ταινιών, μυθιστο
ρηματικών ή ντοκυμανταίρ πού προκάλεσαν σέ πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα. Συνεντεύξεις, συναντήσεις λόγοι, ιστορικές στιγμές, σχεδόν 
δλα έχουν καταγραφεΐ: δ ’Αλβάρο Κοβάσεβιτς κινηματογράφησε τις 
συνομιλίες τοΰ Ά γιέντε μέ τόν Φιντέλ Κάστρο στό Σαντιάγο’ σέ μιά 
άλλη ταινία μεσαίου μήκους ό χιλιανός πρόεδρος μιλώντας στόν Ρεζί 
Ντεμπρέ, (ανεκτίμητο ντοκουμέντο πού σοΰ σφίγγει τήν καρδιά) εκ
φράζει τά συναισθήματά του γιά  τόν στρατό πού, δπως λέει, δέν πρέ
πει νά τον φοβάται γιατί δέν μοιάζει μέ τούς άλλους στρατούς τής Λα
τινικής ’Αμερικής... "Οπως, γιά  παράδειγμα, μέ τό στρατό τής Βο
λιβίας τόν οποίο βλέπουμε στήν άσκηση τοΰ καταπιεστικού του ρόλου 
στήν ταινία ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΓ ΚΟΝΔΟΡΑ (1969) στήν όποια 6 Χάρχε 
Σανχίνες περιγράφει τή μακριά άγωνία τής «έξουοετέρωσης» ενός Ιν
διάνου, δ όποιος έπιτέθηκε στά μέλη τών «Σωμάτων Ειρήνης» πού si-
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χαν ίρθει γιά  νά στειρώσουν τις γυναίκες τής φυλής του. Λυτή ή Α
γωνία, δπο)ζ πολύ σο)στά παρατήρησε 6 Ροζέ Νταντούν, παριστάνει τήν 
Αγωνία ένός ολόκληρου λαοΰ: «'Ένας π α θ η τ ι κ ό ς  καί άργός 
θάνατος πού δέν τελειώνει,... θάνατος άπό Αμετάκλητη άπώλεια τής 
ζωντανής ουσίας, σάν 'μικρογραφία τής συστηματικής Ικμηδένισης ολο
κλήρων Ανθρώπινων όμάδων, τής γενοκτονίας μέ τήν καταστροφή τοΰ 
φυσικού τους δυναμικού (λιμός, καταναγκαστική εργασία, υποσιτισμός 
κ τλ .) , καθώς καί τού ψυχικού καί κοινωνικού τους δυναμικού (ςερρί- 
άποδιάρθρωση τών σχέσεων τους μέ τήν κοινότητα καί μέ τον κόσμο, 
ζωμα άπό τόν τόπο τους, Αποσύνθεση τών πίστεων καί τών θεσμών τους, 
κ τλ )». Ή  ταινία· όμως δέν τελειώνει μέ τήν Απελπισία, άλλά μέ τήν 
έξέγερση καί τήν έπανάσταση. 'Ο  «Αφοσιωμένος» Ινδιάνος έγκαταλεί- 
πει τά «πολιτικά» του ρούχα καί ντυμένος μέ τό έθνικό του κουστούμι 
ενώνεται μέ τούς χωρικούς πού Αγωνίζονται στήν ύπαιθρο. Ό  πόλεμος 
γκουερίλλα είναι ή Απάντηση στήν ιμπεριαλιστική καταπίεση, δπως καί 
σέ πολλές Αλλες χώρες τής Λατινικής ’Αμερικής (ΝΤΟΓΓΚΛΑΣ 
Μ ΠΡΑΒΟ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΚ Ο ΓΕΡΙΛΛΑ  ΣΤΗΝ ΒΕΝΕΖΟΓΕΛΑ τού 
Τζώρτζ Μ αττέϊ). ’Ακόμα καί στή Χιλή, ή ελπίδα τής ένανάστασης 
δέν εχει πεθάνει. Στήν ομαδική ταινία ΟΤΑΝ ΞΓΠ Ν Α ΕΙ Ο ΛΑΟΣ 
(1973) ή οποία τελειώνει μέ τήν προοπτική Αντίστασης στό φασισμό, 

©νας γέρος χωρικός δηλώνει δτι προτού πεθάνει θέλει νά δει τήν Απε
λευθέρωση ολόκληρης τής ’Αμερικής.



NOEL BURCH a
JORGE DANA
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Ή  κοινωνικο-πολιτιστική θέση πού κατέχει ο κινηματογράφος — !- 
τσι καθώς είναι Ολοκληρωτικά κυκλωμένος άπό τήν έννοια καί τόν δρο 
«μαζικά μέσα έπικοινωνίας»—  είναι μοναδική άνάμεσα στίς τέχνες. Ε ί
ναι έπίσης, δπως φαίνεται, ή κύρια πηγή μιάς σύγχυσης προοπτικών 
πού είναι μοναδική άνάμεσα στούς κριτικούς καί έπηρεάζει ολους οσουν 
έχουν έπιζητήσει νά φωτίσουν τό φιλμικό μέσο. Ά ν  έξαιρέσο\ψ.ε δλα 
τά έρωτήματα γιά  τήν «υπαρξιακή» συγγένεια, δέ θά συνέβαινε ποτέ 
σέ κανένα μουσικοκριτικό ή μουσικολόγο νά τοποθετήσει τόν «Τριστάνο 
καί Ίζόλδη» καί τό «Γουέστ Σάϊντ Στόρυ» στήν Γδια περιοχή αίσθη:ι- 
κής «χαρακτηριστικότητας» (προορίζοντάς τα έτσι σέ μιά άνάλυση μέ 
τά ίδια εργαλεία, μέ βάση τήν ίδια άξιιοματική καί, τελικά, μέ τά ί
δια κριτήρια) ούτε κανένας κριτικός τέχνης θά τοποθετούσε τόν Ζώρτζ 
Μπράκ καί τον Ζάν Ά ϊφ ελ  μαζί, κάτω άπ’ αύτά τά κριτήρια, ούτε 
κανένας λογοτεχνικός κριτικός τόν Ρόμπ - Γκριγιέ καί τήν Ντελλύ.'

Αύτό ίσως νά φαίνεται αύταπόδειχτο. ΙΙαρόλ’ αύτά, είναι φανερό, 
δτι τέτοιες άντιπαραθέσεις είναι τρέχουσες στή φιλολογία πού περικλεί- 
νει τήν «τέχνη τής κινηματογραφίας». Κανένας δέν ξαφνιάζεται, πώς μιά 
μελέτη τής δουλειάς τοΰ ’Ό ττο Πρέμιγκερ μπορούσε ν’ άναφέρεται σ’ έ- 
κείνη τοΰ Μπρεσόν, δτι ό Χάουαρντ Χουώκς μπορούσε νά άναφερθεί σέ 
σχέση μέ τόν Ντράγιερ ή τόν Μιζογκούτσι, ή δτι οί γερμανικές καί ά- 
μερικανικές ταινίες τοΰ Φρίτζ Λάνγκ μπορούσαν νά μπαίνουν μαζί. Προ
φανώς, εκείνοι πού μέ τίς διάφορες άπόψεις τους υποθάλπουν αύτή τή 
σύγχυση θά μπορούσαν νά υποστηρίξουν, μέ ομοίως διαφορετικά επι
χειρήματα, δτι αύτά δέν είναι θέματα παράλληλων φαινομένιον. Ή  πρό
θεσή μας δέν είναι νά ύπεισέλθουμε σέ μιά πολεμική, πού βρίσκεται έξω 
άπ’ το σκοπό αύτοΰ τοΰ άρθρου καί πού έχει νά κάνει μέ τήν κριτική 
τών ιδεολογιών: ή άρνηση νά δοΰμε μιά αισθητικά αποφασιστική άσυνέ- 
χεια άνάμεσα στή μέθοδο, ας ποΰμε, τοΰ Μπρεσόν καί τοϋ Πρέμιγκερ 
είναι μιά άθλια περίπτωση τής «ψευδοΰς συνείδησης».

Φυσικά, δλοι είναι ελεύθεροι νά χαροΰν στίς ταινίες αύτό πού ξε- 
πηδάει άπό ουσιαστικά άντινομικούς τρόπους έκφρασης. Ά λλά , αύτό 
πού θά θέλαμε νά υποστηρίξουμε καί πού σκοπεύουμε νά συζητήσουμε 
εδώ μέ έπιχειρήματα, είναι δτι αύτή ή άντινομία θά έπρεπε ν’ άναγνω- 
ριστεΐ καί νά προϋποθέτει, δτι κριτικοί καί ειδικοί τής ταινίας θά πρέ
πει νά θεωρηθούν ύπεύθυνοι γιά  ενα έκλεκτικισμό πού πρόθυμα θά άπέρ- 
ριπταν εϊλικρινά, καί πραγματικά θ’ άποκήρυσσαν, σέ όποιοδήποτε άλ
λο τομέα.

Μετά τή σύγχρονη μουσική σκέψη (μέ τόν Μπουλέζ) πού βάλθηκε 
νά καθορίσει μιά άναδρομική «οριακή γραμμή» (M achault, Gesualdo, 
B ach , B ee thoven ,W agner, D ebussy , S chenberg , W ebern , V arese, C a
ge) , ήλθε ή σειρά τής σύγχρονης λογοτεχνίας (μέ τό T el Quel) νά προσ
διορίσει τίς ρίζες της μέ παλαιότερα ύπαδ·είγματα «κειμενικών πρακτι
κών» (D an te , de Sade, L a u tre a m o n t. M allarm e, R oussel, A r ta u d , 
B a ta ille ...). Ά λλά  τά μόλις δγδόντα χρόνια τοΰ κινηματογράφου 
δέν είναι άρκετά — αύτά θά είναι ή άντίρρηση—  γιά  νά δικαιώσουν
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μιά ισοδύναμη αναζήτηση κάτο) άπό τήν πατρότητα ένός μοντερνισμού, 
πού είναι άπό μόνος του κακο-προσδιορισμένος. Καί βέβαια, έργασίες 
τόσο προχωρημένες όσο τής Ινρίστεβα καί τοΰ Ντερριντά είναι δύσκο
λα προσιτές σέ μιά «επιστημολογία» τοΰ κινηματογράφου, πού είναι ά
κόμα λιγότερο άναπτυγμένη άπό τό αντικείμενό της. Έ ν τούτοις, νο
μίζουμε δτι στοιχειώδεις ταξινομήσεις άκόμα καί άν βασίζονται έστω 
καί σέ ατελείς άναλύσεις, είναι καί άμεσα βιώσιμες καί επειγόντως άπα- 
ραίτητες. Μιά τέτοια ταξινόμηση άκολουθεϊ έδώ.

Ά πό τήν πρώτη γενιά τών Ρώσων φορμαλιστών, τρεις γενιές έρευ- 
νητών έχουν άφιερώσει τούς εαυτούς τους στά προβλήματα τοΰ αισθητι
κού μηνύματος (ιδιαίτερα 6 Σκλόφσκυ, ό Γιάκομπσον καί 6 Έ κο) . ’Έ 
χουν άπόλυτα συμφωνήσει στήν άποψη δτι αύτό μπορεί νά διαβιβα
στεί μέ τό έσωτερικό σύστημα, πού μ’ αύτό ενα έργο άμφισβητεΐ τό κΰ- 
ρος τοΰ συστήματος τών κωδίκων πού ισχύουν στούς καλλιτεχνικούς έκ- 
φραστικούς τρόπους τής κυρίαρχης, γιά  ένα τόπο καί σέ δοσμένη έπο- 
χή , ιδεολογίας. Σάν απόδειξη δτι αύτή ή θεωρία είναι τώρα σταθερά 
έδραιωμένη, θά μπορούσαμε νά παραθέσουμε τή δουλειά πού έκανε ή 
ομάδα Action Poetique στό συνέδριο πού έγινε στό Κλυνύ τό 1973.3 
Ή  ομάδα ήταν ικανή ν’ άποδείξει σύντομα καί περιεκτικά δτι μιά νου
βέλα τής Ντελλύ ήταν ιδεολογικά καθορισμένη σέ δλα τά έπίπεδα, μέ
σω τοΰ συστήματος κωδίκων πού, κατά τόν Μπάρτ, διέπουν συστατικά 
τήν δργάνωση τής άστικής γραφής. Τό άπόσπασμα μέ τό οποίο μπο
ρούσαν νά τό κάνουν αύτό τόσο καθαρά υπονοούσε δτι μιά τέτοια Από
δειξη μποροΰσε νά γίνει παραδεκτή σάν δεδόμενο. Αντίθετα, τό μυθιστό
ρημα τοϋ Ούγκώ, δπου στράφηκαν μετά, άπαιτοΰσε μιά άνάλυση σέ με
γαλύτερο βάθος, γιατί ή οργάνωση τών κωδίκων του δέν ήταν ομογενής.

Ή  έργασία πού έχομε κάνει τελευταία πάνω σ’ έναν άριθμό ται
νιών πού έχουν γίνει γενικά παραδεκτές σάν «άριστουργήματα» άπό τούς 
λιγότερο τολμηρούς κριτικούς καί ιστορικούς, μάς δίνει τή δυνατότητα 
νά δηλώσουμε, οτι είναι άκριβώς μέσω τής έργασίας τής «άποδιάρθρω- 
σης» καί τής ^άνατροπής» τών έπικρατούντων κωδίκων άναπαράστασης 
καί διήγησης πού αύτές οι ταινίες ξεχωρίζουν τόσο καταπληκτικά’ καί 
δτι αύτή ή «έσωτερική» κριτική είναι ισοδύναμη μέ μιά άνακατανομή 
τών σημαινόντων σύμφωνα μέ τήν Ιδιαίτερη στάση τής συγκεκριμένης 
ταινίας, δπου οί έπιλογές τών σημαινόντων συνθέτουν αύτό πού ονο
μάζουμε μορφή τής ταινίας. Κάτω άπό αυτούς τούς δρους, ή μορφή 
αποκαλύπτεται σά νά συνίσταται άπό δυό είδη δομών: αυτήν πού άνα- 
φέρεται στίς δομικές σχέσεις, δηλαδή, στήν παραγωγή μιας κοινωνικο
ποιημένης έννοιας καί πού σχετίζεται μέ τήν ιδέα τής κωδικοποίησης, 
κι έκείνη πού άναφέρεται στίς δομούμενες σχέσεις, δηλαδή, στήν άρ
νηση τής κοινωνικοποιημένης έννοια, .τάνω καί πέρα άπό τό άπλό δι
φορούμενο τοΰ αισθητικού μηνύματος (πού παράγονται όταν οι κώδι
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κες βρίσκονται σέ κρίση - Έ κο) . Ή  τελευταία ιδέα της δομής σχετί
ζεται μέ τις φόρμες τής όργάν(υσης πού είναι ιδιόμορφες σέ κλάδους τέ
τοιους, δπως ή σειραϊκή μουσική, ή άν-εικονική ζο>γραφική, ό άντι-άφη- 
γηματικός χορός καί ή νοηματική γλυπτική. Τέτοιες μορφές Οργάνω
σης είναι όμόλογες με τήν ανακατανομή τών σημαινόντων — πραγματο
ποιούμενη σύμφοινα μέ άνάλογα παρα-μαθηματικά μοντέλα—  πού μπο
ρεί νά βρεθούν σέ ορισμένες ταινίες.

Ό  Ούμπέρτο ’Έκο εχει διατυπώσει τήν υπόθεση σύμφωνα μέ τήν 
όποιαν ή σειραϊκή μέθοδος θά ήταν:

«σάν τήν άλλη διαλεκτική όψη τής δομικής μεθόδου. Ό  πόλος τοΰ 
γίγνεσθαι σέ αντίθεση μέ τόν πόλο τής μονιμότητας. Ή  συνεισφο
ρά πού οί σημειωτικές τοΰ μηνύματος μποροΰν νά έπιφέρουν στίς 
σημειωτικές τοΰ κώδικα. Ή  άπόπειρα νά παρεμβληθεί διαχρονική 
εξέλιξη σέ μιά συγχρονική άποψη έπικοινο)νήσ·.μο:>ν συμβατικοτή
των. Οί σειρές, τότε, δέ θά ήταν πιά ή άρνηση τής δομής, άλλά 
δομή αύτοεροηώμενη καί αύτοαναγνωριζόμενη σά μέρος τής ιστο
ρίας»4.

Μάς φαίνεται ότι μιά γνήσια θεωρία τής «κειμενικής παραγωγής» 
σέ σχέση μέ τήν ταινία θά μπορούσε τελικά νά οίκοδομηθεΐ πάνω σ’ αύτήν 
τήν ιδέα, μιά θεωρία πού θά ήταν δυνατόν, κατά τήν άποψή μας, νά 
χαρακτηριστεί από τή διαλεκτικοποίηση τών δύο ιδεών δομής, τή δο
μική και τή «σειραϊκή · (δομουμένη) . Είναι, πάντως, μιά ένδειξη τής 
ειδικής θέσης τοΰ κινηματογράφου, πού άναφέρθηκε προηγούμενα, τό 
γεγονός πώς ό ’Έκο, ένας άπό τούς λίγους σημειολόγους πού έχει κατα
πιαστεί μέ τό πρόβλημα τού αισθητικού μηνύματος έξω άπό τή λογο
τεχνία σέ μιά στέρεα βάση, ποτέ δέ σκέφτηκε ν’ αποδώσει τέτοιους στο
χασμούς στον κινηματογράφο. Αύτό είναι γιατί, παρά κάθε τι άλλο, 
συμμερίζεται, μαζί μέ τήν πλειοψηφία τών σημειολόγων καί φιλολογι
κών θεωρητικών γενικά, μιά στάση πού συγχέει τά «χαρακτηριστικά» 
τοΰ κινηματογράφου μ’ εκείνα τής «μαζικής κουλτούρας».

«Ό  άρχιτεκτονικός λόγος γίνεται δεκτός σέ μιά κατάσταση 
άπροσεκτικότητας, όπως είναι δ λόγος τού φίλμ, τής τηλεόρα
σης, τών κόμικς, τών εγκληματικών μυθιστορημάτων (δέν είναι δ
πως όταν κάποιος δέχεται μήνυμα καθαρής τέχνης, πράγμα πού 
απαιτεί προσοχή, άλλά επιδιώκει νά βυθίζεται ό δέκτης σ’ αύτό 
καί ν" αφιερώνεται σέ μιά διαδικασία πού θά πρέπει νά ερμη
νεύεται σέ εξάρτηση μέ τίς προγραμματισμένες προθέσεις τοΰ πομ
πού) 5.

Μπορεί νά ρωτήσει κανείς: πώς ένας συγγραφέας πού δίνει τόσο 
μεγάλη προσοχή στά κινήματα τής άβάν - γκάρντ μπορεί νά συμβιβάσει 
αύτή τή στάση στό «φιλμικό λόγο» μέ μιά πραγματικότητα τόσο επιβλη
τική οσο ό Νέος ’Αμερικανικός Κινηματογράφος. Πιθανό νά βλέπει πώς
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δ τελευταίος βρίσκεται «εξο) άπό τόν κινηματογράφο», μιά στάση πού 
επικρατεί άνάμεσα στους Γάλλους θεωρητικούς. Αύτή ή διπλή σύγχυση 
θυμίζει τό λάθος πού έγινε άπό τόσους πολλούς φίλους τής κλασικής 
μουσικής πού δέν ξεχωρίζουν ουσιώδη διαφορά άνάμεσα στόν Τσάρλυ 
Πάρκερ καί τόν Ραίη Τσάρλς, καί πού άπορρίπτουν κάποιες κορυφές 
τής τζαζ βάζοντάς τες στήν ίδια σήμανση, σάν ρόκ ή ρυθμό καί μπλούζ.

Ή  πεποίθησή μας, δτι ένας παράλληλος προσδιορισμός τοΰ αισθη
τικού μηνύματος είναι εξίσου έγκυρος γιά τό φίλμ» βγαίνει άπό άνα- 
λύσεις (ούσιωδώς μορφολογικές) πάνω στίς έξης οκτώ ταινίες ■— σέ χρο
νολογική σειρά: Καλιγκάρι, Θωρηκτό ΙΙοτέμκιν, Ζάν ντ’ Ά ρ κ , Τό 
Χρήμα, Ό  ’Άνθρωπος μέ τήν Κάμερα, Μ ή Ό  δράκος τοΰ Ντύσελντορφ, 
Ή  παράξενη περιπέτεια τοΰ Δαυΐδ Γκρέϋ (Vampyr) καί Γερτρούδη. 
Τά ουσιώδη προσωρινά συμπεράσματα μερικών άπό αύτές τίς άναλύσεις 
θά δημοσιευτούν άργότερα. Έδώ θέλουμε μόνο νά δείξουμε μερικά έξέ- 
χοντα σημεία γιά νά στηρίξουμε τίς ταξινομικές μας προτάσεις πού θά 
διεκρινιστοΰν, δμως, μέ τρεις λεπτομερέστερες μελέτες.

***

1895 - 1919: αύτή ήταν ή περίοδος πού σχηματίστηκαν οί κώδι
κες άναπαράστασης καί διήγησης (εξαιρώντας, φυσικά, τήν πλειονότητα 
τών κινηματογραφικών κωδίκων πού σχετίζονται μέ τόν ήχο' άλλά δταν 
εμφανίστηκαν αύτοί ήταν μόνο μιά δευτερεύουσα ισοδυναμία, μιά ίσο- 
μορφική ενίσχυση τών κωδίκων τής εικόνας)6. Αυτός ό σχηματισμός 
πραγματοποιήθηκε άπό τήν άνάγκη — ιδεολογική, άλλά επίσης άμεσα 
οικονομική—  νά άνασυσταθεΐ, στήν καινούρια περιοχή τοΰ κινηματογρά
φου, ή λειτουργία τών κωδίκων πού έπί δύο αιώνες ύπήρξε ή εγγύηση 
τής γραμμικότητας καί τοΰ παραμυθισμοΰ στήν επικρατούσα λογοτεχνία.

Τό γεγονός δτι ο «Καλιγκάρι» (1919) , ή πρώτη ταινία πού προ
χώρησε ολοκληρωτικά καί άπό πρόθεση σέ μιά άποδιάρθρωση στούς μό
λις τότε σχηματισμένους κώδικες τής διαφάνειας καί τής ψευδαίσθησης 
τής συνέχειας, κατέφυγε στούς «άντι-κώδικες» τοΰ θεατρικού έξπρεσιο- 
νισμοΰ — πού ήσαν ήδη επιλεγμένοι καί φορτισμένοι ιδεολογικά μέ κο- 
σμογονικό ιδεαλισμό—  μέ κανέναν τρόπο δέν αναιρείται άπό τή φύση 
τοΰ ρήγματος πού επήλθε άπό αυτήν τήν ταινία. Οί έξπρεσιονιστικοί 
κώδικες άποδείχτηκαν δτι είχαν ενα άπειρα πιό διαβρωτικό άποτέλε- 
σμα πάνω στίς έπικρατοΰσες μορφές τοΰ κινηματογράφου άπό εκείνο πού 
μποροΰσαν νά έχουν πάνω στίς μορφές τοΰ θεάτρου (στό σημείο πού 
αύτή ή ταινία έκδιώχθηκε σχεδόν έντελώς άπό τόν καθαρό κινηματο
γράφο καί καταχωρήθηκε κάτω άπό τόν τίτλο «ξεπερασμένη» θεατρικό
τητα7, άκριβώς, ίσιος, έξαιτίας τής πίστης πώς το «νατουραλιστικο» καί 
τό «ρεαλιστικό» είναι μεγαλύτερη άπόλαυση στόν κινηματογράφο σέ άν- 
τίθεση μέ τό θέατρο, δπου ή «θεληματική άναστολή τής δυσπιστίας» φαί
νεται λιγότερο ομογενής) β. Μιά απευθείας άπαρίθμηση τών τεχνασμάτων, 
πού διατρέχουν αύτή τή μεγάλη στιγμή στήν ιστορία τοΰ κινηματογρά
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φου πού άντιπροσωπεύει δ «Καλιγκάρι», θά άρκούσε γιά  νά έπεξεγήσει 
τή θέση μας, άφοΰ τό καθένα άπ’ αύτά έναντιώνεται σ’ Ενα θεμελιακό 
κώδικα αναπαράστασης ή διήγησης στή συγχρονική του φάση έξέλιξης.

1. Ή  Ιξωση καί ή ριζική άμφισβήτηση τών κωδίκιον προσανατολι
σμού (δεσμοί γειτονίας /  συνέχειας) άπό μιά στρατηγική έπιστροφή στή 
«μετωπικότητα» καί στά «άρχαϊκά» πλάνα - ταμπλώ' καί άπό τήν ποι
κίλη χρήση ένός συστήματος πολύμορφων δικτύων (καί μερικών ιδιό
μορφων φοντύ) εφαρμοσμένα σέ πλάνα πού άπό τή διήγηση δηλώνον
ται ώς συνεχόμενα — ένώ τό άποτέλεσμα είναι νά τονίζει τήν αυτονο
μία κάθε πλάνου άκόμα. καί πάνω άπ’ δλα, όταν είναι ενα μέρος πού 
άπομονώνεται μέσα στόν προ-σκηνιακό χώρο ένός αρχικού ταμπλώ (βασι
κό πλάνο) .

2. Ή  διαλεκτική άρνηση τής ψευδαίσθησης τού χωρικού βάθους, 
άντιπαρατάσσοντας τούτο καθαρά στήν έπιπεδότητα τής οθόνης (περι
λαμβάνοντας τήν άντίθεση άνάμεσα σ’ δ,τι ό Focillon ονομάζει «χώρος 
σάν δριο καί χώρος σάν περιβάλλον>') . Αύτό έπιτυγχάνεται έξογκώνον- 
τας τήν προοπτική μέ τεχνητά μέσα, πού σχετίζονται μέ σχέδια σέ δύο 
διαστάσεις, φωτίζοντας τό ντεκόρ δσο δμοιόμορφα γίνεται καί κατόπιν 
διαψεύδοντας τή συνεπαγόμενη αύτή έπιπέδωση μέ τήν παρατεταμένη 
κίνηση τών προσώπων σ’ ενα βάθος — άξονα—  προσφέροντας ετσι ενα εί
δος υλοποιημένου συμβολισμού ένός παριστανόμενου βάθους.

3. Ή  απόρριψη τών εγγυήσεων τής ψευδαίσθησης δπως:
α) τής «φυσικότητας» τών αντικειμένων (μιά καρέκλα δέν είναι 
παρά μιά δισδιάσταση πλάτη ξεκούρασης, ή φωτιά πού ξεπηδάει 
άπό μιά λάμπα πού είναι άναμένη δέν είναι παρά ενας ζωντανε
μένος πίνακας) .
β) τής εξάρτησης τών άντικειμένων στά πρόσωπα (εδώ έχομε α
κριβώς τό αντίθετο, γιατί, μέ τό νά παραβαίνουμε τις αρχές τής 
«φυσικής» λειτουργικότητας, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 
τά άντικείμενα πού προσδιορίζουν τις χειρονομίες καί τις στάσεις 
τών χαρακτήρων) .
γ) τής «άληθοφάνειας» τοΰ παιξίματος (αύτό ταλαντεύεται σύμ
φωνα μέ τό χαρακτήρα, άνάμεσα σέ ακρότητες υπερβολής καί αυ
στηρότητας) .
δ) τής (ιστορικής) στυλιστικής ομοιογένειας στήν ένδυματολογία 
(ένα μίγμα άπό μεγάλο αριθμό πραγματικών καί φανταστικών έπο- 

χ ώ ν ) .

4. Ή  άνατροπή τής μονογραμμικότητας τής διήγησης σύμφωνα μέ 
τρεις χαρακτηριστικούς τρόπους:

α) μιά Ιλλειψη /  περισσότητα τών άντιθέτων (π .χ. ό πρώτος άνώ- 
νυμος φόνος άποκομμένος έντελώς άπό τό αντίστροφό του, τήν άγ- 
γελία γιά  τό φόνο τοΰ "Αλαν, πού ξαναπαίζεται τρεις φορές διαδο
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χικά, γιά  τόν Φράνσις, γιά  τήν άρραβωνιαστικιά τον καί γιά  τόν 
πατέρα της) .
β) ένα παιχνίδι πάνω στήν παραδειγματική λειτουργία τών ύ- 
πο-τίτλων (πού μέ τή σειρά τους «αδειάζουν» άπό πριν τήν εικόνα, 
τή διπλασιάζουν, τή συμπληρώνουν, τήν άντικαθιστοΰν κτλ...) . 
γ) πάνω άπ’ δλα, τήν εισαγωγή μιάς θεμελιακά διφορούμενης έν
νοιας, μέσω αύτοΰ πού δ Ζάν Ρικαρντού όνομάζει «δ βαθμός πραγμα
τικότητας τής διήγησης»9: οί τελικές σεκάνς πού υποτίθεται δτι 
παριστάνουν τήν «πραγματική ζωή» τοΰ τρελλοΰ άφηγητή (ένώ
ή άφήγησή του έχει άναδρομικά προσδιοριστεί σάν «φαντασία» άπό
αύτές τις σεκάνς) πού γίνονται, δμως, μέσα στά ίδια τυποποιημένα 
ντεκόρ πού χρησιμεύουν σάν άρχή στή συνεκφαίνουσα έγγύηση τής 
ύποθετικά φαντασμικής ποιότητας.

Αύτή ή παραδειγματική θραύση τών κιοδίκων διεργασιών, πού κά
νει τόν «Καλιγκάρι» νά είναι ή πρώτη αύτο-αντανακλαστική φιλμική έρ- 
γασία καί πού διά μέσου της ξεφεύγουν οί ιδεολογικές στάσεις, οί σύμ
φυτες στήν ψευδαισιακή αναπαράσταση, είναι άκόμα ή «αναφορά» αύ
τοΰ πού έπρόκειτο νά εξελιχθεί σέ «κειμενικό βάθος»10 — μέ άλλα λό
για , ή πλήρης σημαντική άρθρωση τής διηγηματικής ταινίας σέ δλα της 
τά έπίπεδα. Καί άν, μέσα άπό τήν αύστηρή διαλεκτικοποίηση τών βα
σικών τρόπων τής χωροχρονικής συνέχειας, δ Άϊζενστάϊν, στά τέσσερα 
βουβά του φιλμ κατόρθωσε τυχαία νά κατασκευάσει μή γραμμικές διηγη- 
ματικές δομές, αντίθετα, στή Ζάν ντ’ Ά ρ κ , άποφεύγοντας έντελώς τδ 
προ-σκηνιακό κάδρο άναφοράς καί χρησιμοποιώντας τήν δπτική γραμ
μή πού άποκλείει σχεδόν κάθε άλλον τύπο, δ Ντράγιερ φέρνει μπρο
στά τήν έπίπεδη εικόνα, δημιουργώντας ένα φιλμικό χώρο πού αύτο- 
προσδιορίζεται σά μιά διαδοχή άπό πλάνα - κάδρα, σά μιά φανταστική 
καί «αυτόνομη» άλυσίδα. ’Αλλά μόνο μέ τόν «’Άνθρωπο μέ τήν Κάμε
ρα» τοΰ Τ ζίγκα  Βερτώφ (1929) άναπτύσσεται ή εργασία τής παραδει
γματικής άποδιάρθρωσης τών ψευδαισθησιακών κωδίκων στή σύσταση μιάς 
καταληπτής διαλεκτικής, διαμορφώνοντας ολο τό έργο πάνω στό συν
ταγματικό άξονα. Στά πρώτα άπό μιά σειρά άρθρα πού άφιέρωσε γ ι’ 
αύτήν τήν ταινία, ή Ά νέτ Μίκελσον δείχνει πώς δ Βερτώφ έπεξεργά- 
στηκε μιά τεράστια μεταφορά γιά τήν «κομμουνιστική αποκωδικοποίηση 
τής πραγματικότητας»" (τή λειτουργικότητα μιάς πόλης, τό μηχανισμό
τοΰ άνθρώπινου κορμιοΰ, τόν κύκλο τής ζωής κτλ.) καί πώς γιά νά τό
κατορθώσει αύτό, ίδρυσε μιά σειρά άπό παραδειγματικές άλυσίδες τοπο
θετημένες δίπλα σ’ ένα μεγάλο αριθμό λοξών άξόνων: 1) αύτήν τής
άναπαράστασης (έπιπέδωση— βάθος, συνέχεια— άσυνεχής διαδοχή κά
δρων, τρύκ-έφφέ (φωτομοντάζ)— «ακατέργαστη» εικόνα, επιβράδυνση—  
παγοποίηση— έπιτάχυνση, κίνηση προς τά μπρος— άντίστροφη κίνηση) 
καί 2) αύτήν τής «παραγωγής» (λήψη— μοντάζ— προβολή, σταθερά κά
δρα— ρολλαρισμένο φιλμ-—κινούμενες φυσικές εικόνες) . Τά στοιχεία αύ- 
τών τών αλυσίδων άρθρώνονται καί μέσα σέ κάθε άλυσίδα καί άπό τή 
μιά στήν άλλη, σ’ ένα έξαιρετικά περιπλεγμένο τρόπο, μέσω σχημάτων



680

πού κατά κάποια έννοια άνακαλοΰν τά ρητορικά οχήματα τή ; κλασικής 
ρητορικής (ή Μίκελσον δίνει ιδιαίτερη έμφαση στό προθύστερο ή στήν 
αντιστροφή τής αιτιότητας μέσα στήν άκολουθία) . ΙΙάντιυς, οί πολλαπλές 
σχέσεις, ποΰ συνεπάγονται διάταξη κατά σειρές, συνδέουν τή συντακτική 
δομή πιό στενά με κάποια είδη τής σειραϊκής μουσικής οργάνωσης. ’Αλ
λά, άκόμα καί στήν παροΰσα (ατέλειωτη) κατάσταση εργασίας αυτής 
τής ταινίας, ό «'Άνθριοπος μέ τήν Κάμερα» προβάλλει σά μιά ταινία - 
σύνορο, έγκαινιάζοντας μιά «έπιστημολογική' προσέγγιση μέσα στόν ί
διο τό φιλμικό λόγο, δπου ή φόρμα τής ταινίας δέν είναι παρά ή έγγρα
φή τής διαδικασίας τής παραγωγής της μέσα στο 'κείμενο ”. (Δέν είναι 
τυχαίο πού 6 Γκοντάρ έχει βάλει τά τελευταία του φίλμ κάτω άπό τή 
σημαία τοΰ Τ ζίγκα  Βερτώφ, ή οτι ή Μίκελσον είναι ή πιο σημαντική 
σχολιάστρια τών ταινιών τοΰ Μάϊκελ Σνώου) .

Δυό χρόνια αργότερα, μέ τήν ταινία του «κλειδί» «Μ> (Ό  δράκος 
τοΰ Ντύσελντορφ») (1931) , ο Φρίτζ Λάνγκ εβαλε τήν τελειωτική πινε
λιά στό έργο πού τόν απασχόλησε δέκα χρόνια καί στο όποιο σκόπευε 
λιγότερο γιά  τήν αποδιοργάνωση τών κοιδίκων, γιατί έπέμενε κυρίως 
στίς παραμέτρους τής διήγησης παρά στήν αναδιοργάνωση σέ μιά παρα
δειγματικά καί συστηματικά διαφοροποιημένη υπερδομή. Ένώ υιοθετού
σε τίς ιδεολογικές προϋποθέσεις ολου τοΰ κινηματογραφικού παραμυ- 
θισμοΰ (στό οικοδόμημα πού είχε προστέσει ενα γωνιώδη λίθο μέ τήν 
προ')τη του ταινία «Δρ. Μαμπούζε") 12, εφερε εν τούτοις στόν κινηματο
γράφο εναν τύπο έργου μέ διηγηματικές άρθρώσεις αντίστοιχες μέ αυ
τές τού Φλωμπέρ ή τοΰ Προύστ στήν διηγηματική ένταση, τά ρητορικά 
σχήματα κτλ....13. Ή  ταινία «Μ» είναι ίσως, ακόμα, μόνο «ένας λογο
τεχνικός σκελετός μέσα σέ μιά κινηματογραφική επιδερμίδα» (Βερτώφ) , 
άλλά σ’ ένα επίπεδο πού σχετίζεται ξεκάθαρα μέ τούς ειδικούς κώδικες 
τοΰ κινηματογράφουΜ εχει αύτή τήν αύτο-άντανακλαστική ποιότητα πού 
ό Ούμπέρτο ”Εκο προσδιορίζει σάν προορισμένη νά -τραβήξει τήν προ
σοχή τοΰ δέκτη (τοΰ καλλιτεχνικού μηνύματος) , κυρίως, στήν ιδιότυπη 
μορφή του»15.

Λίγο μετά τήν διανομή τής ταινίας τοΰ Λάνγκ, δ Κάρλ Ντράγιερ 
Ικανέ τήν «Παράξενη περιπέτεια τοΰ Δαυίδ Γκρέϋ» (Vampyr) , μιά έρ
γασία πού τό «κειμενικό βάθος» — ή συνέπεια μιας επίμονης άποδιάρ- 
θρωσης πού εναντιώνεται στήν ομάδα τών κωδίκων πού συνδυάζονται (οί 
περισσότεροι άπ’ αυτούς σπάνια έγιναν αντικείμενο μιας τέτοιας προηγού
μενης κριτικής) —  είναι σχεδόν μοναδικό άκόμα καί σήμερα. Σχημα
τοποιώντας, μπορούμε νά ποΰμε οτι οί προσπάθειες τοΰ Ντράγιερ βρί
σκονται σέ δυο άξονες. Ό  πρώτος συνίσταται στό ν’ αποκαλύπτει (ρω- 
τ(όντας) τήν παραδοσιακή διχοτομία άνάμεσα στήν «υποκειμενική κά
μερα» (πού «τοποθετεί τό θεατή στή θέση ένός προσώπου») καί τήν 
«αντικειμενική κάμερα^ (πού κάνει τό θεατή ώς τόν ιδεώδη, άϋλικο «πα
ρατηρητή» μιας προφιλμικής ψευδο-πραγματικότητας) . Αύτό τό κατορ
θώνει είσάγοντας εναν τρίτο δρο, τήν κάμερα, σάν «παντοδύναμη καί 
πανταχοϋ παροΰσα» (δηλαδή, χειρίσιμη καί προ-διανοητική), δπου δ β-



ρος αύτός προσδιορίζει καί ξεσκεπάζει τίς άλλες δυό στάσεις σά ρόλους, 
καί δπου τά ίχνη πού αφήνονται άπό τά διαδοχικά περάσματα άπό τόν 
ενα ορο στόν άλλο στούς τρεις αυτούς ρόλους (πού έδώ γίνονται ισο
δύναμοι) νά συνιστοΰν εναν άπό τούς δομικούς άξονες της ταινίας. 'Έ 
νας δεύτερος βγαίνει άπό μιά εργασία ομόλογη προς εκείνη πού είναι 
έπιφορτισμένη μέ τούς ρόλους τής κάμερα καί πού συχνά είναι στενά 
δεμένη μαζί της. Συνίσταται στό νά κάνει σχεδόν άποκλειστική χρή
ση, ώς προς το μοντάζ, τοΰ εναλλασσόμενου μοντάζ καί νά δείχνει τή 
σχετικότητα τής παραδεγμένης κωδικοποίησης, παράγοντας μιά ολόκλη
ρη σειρά άπό μηνύματα, διφορούμενα ώς προς τήν χρονική συνέχεια /  
ταυτοχρονικότητα / αιτιότητα’ τό Αποτέλεσμα είναι νά μπαίνει αύτό τό 
παράδειγμα σάν τό μοντέλο τής δομής τής ταινίας σέ κάθε έπίπεδο, καί 
σάν γεννήτρια πολλαπλών υποδομών.

Ά λλά τό φίλμ προσβάλλει αρκετούς μή-εϊδικούς κώδικες, θ ά  πε
ριοριστούμε ν’ άναφέρουμε τόν τρόπο πού έχουν πανέξυπνα μεταυεθεΐ, 
διαστραφεΐ, άντιστραφεΐ ή συμπυκνιοθεΐ οι κώδικες πού είναι ειδικοί 
στή «βρυκολακική» λογοτεχνία (π.χ. μαγικές δυνάμεις πού άποδίδον- 
ται ώς αυτοφυείς σέ «βέβηλους» χαρακτήρες — το κλειδί πού γυρίζει 
μόνο του στήν κλειδαριά, επιτρέποντας στόν κύριο τοΰ πύργου νά μπει 
στο Οιομάτιο τοΰ Δαυίδ Γκρέϋ—  ή πράγματα πού λειτουργούν «έπιπό- 
λαια» στήν υπηρεσία ύπερφυσικών δντων — ή πόρτα άνοίγει άπό μόνη 
της, καθώς εμφανίζεται ο βρυκόλακας... άπό μιά άλλη πόρτα!) . Οί κα
νόνες αύτοΰ τοΰ είδους ύπόκεινται επίσης σέ άντιμεταλλαγές καί μετα
μορφώσεις: <ό[ βρυκόλακες φοβούνται τό φώς τής ήμέρας» — άλλά στήν 
ταινία είναι σκιές πού προβάλλονται άπό τό ηλιακό φώς" «οί βρυκόλα
κες δέν μπορούν νά περάσουν τρεχούμενα νερά, οΰτε νά κοιταχτούν στόν 
καθρέφτη» — άλλά στό φίλμ φαίνονται σάν άντιστραμένες, άσώματες 
Αντανακλάσεις στήν όχθη μιάς ακροποταμιάς: (Έδώ δπως καί άλλοΰ
θυμόσαστε τόν M agritte: αύτές οί διαμορφώσεις είναι μέρος ένός συμπλη
ρωματικού συστήματος πού είναι σχετικό μέ τήν ιδέα τής άντίφασης) .

"Έτσι, μπορεί νά υποστηρίξει κανείς σέ σχέση μέ αύτήν τήν ται
νία — καί μόνο μερικές άλλες—  δτι στό «τεχνικό καί φυσικό επίπεδο 
τής ούσίας πού άπ’ αύτήν κατασκευάζονται τά σημαίνοντά της, στό έπί
πεδο τής διαφορικής φύσης τών σημαινόντων, στο έπίπεδο τών συνεκφαι- 
νομένων σημαινομένων της, στο έπίπεδο τών συστημάτων τών ψυχολο
γικών προσδοκιών πού άναφέρονται τά σημεία... έγκαθιστά ενα σύστη
μα ομόλογων δομικών σχέσεων, σά νά μποροΰσαν δλα τά έπίπεδα νά 
προσδιοριστούν, δπως πραγματικά προσδιορίζονται, μέ βάση ενα μόνον 
κώδικα πού τά οίκοδομεΐ δλα».

Καί αύτός 6 κώδικας δέν είναι κανένας άλλος άπό τόν διαλεκτι
κό πού είναι τοποθετημένος άνάμεσα στούς ιδεολογικά καθορισμένους 
κώδικες καί στήν κριτική τους: μέ λίγα λόγια, ή πραγματική φόρμα γιά 
τό ίδιο τό φίλμ.
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Ά πό τή στιγμή πού παραδεχόμαστε στόν κινηματογράφο τήν ύπαρ
ξη (δπως στή λογοτεχνία, στή μουσική καί στίς πλαστικές τέχνες) Ιρ- 
γων πού «παύουν νά είναι συνδυαστικά γιά  νά είναι θεσμικά», γιά νά 
άναφερθοΰμε στόν ΙΤιέρ Φρανκαστέλ17, ξεπηδάει ή άνάγκη νά έπανα- 
τοποθετήσουμε αύτά τά εργα μέσα στό εύρύτερο αύτό σώμα, δπου συγχω
νεύονται οικονομικά (καί συγχέονται ιδεολογικά, έξαιτίας τών έπικρα- 
τούτων τρόπων ανάγνωσης) . Νομίζαμε, λοιπόν, δτι μιά πρώτη ταξινό
μηση πρός τήν κατεύθυνση μιας τέτοιας έπανα-τοποθέτησης, άσχετα πό
σο ακατέργαστη θά ήταν σ’ αύτή τήν προκαταρκτική φάση, θά μπορούσε 
νά παρουσιαστεί δπως πιο κάτω:

Α. Ταινίες πού δλα τους τά έπίπεδα άξιολογούν καί πληροφορούν 
αποκλειστικά μέ βάση τούς κώδικες πού κυριαρχούν. Έ δώ άναφερόμαστε 
στό ισοδύναμο τών ρομάντζων της Ντελύ. Μέ πρώτη ματιά, τό γνησιό
τερο κινηματογραφικό παράδειγμα θά ήταν τό αμερικάνικο σήριαλ τής 
δεκαετίας τού τριάντα, πού τά πιό γνωστά ήταν έκεΐνα πού έκαναν ό 
Γουΐλιαμ Γουίτνευ καί δ Τζών ’Ίνγκλ ις  γιά  τήν Republic Pictures. Μ; 
στόχο τους τά παιδιά, αύτά τά φίλμ πού πραγματικά έφτασαν σ’ ενα 
τρομερό επίπεδο κωδικοποίησης, (π.χ. τό απόλυτα τυποποιημένο σι- 
νιάλο - ντεκόρ, πού ξαναεμφνίζεται κάθε φορά πού πρόκειται νά ξεσπά
σει ενας καυγάς, ή τά καθορισμένα πλάνα, πάντα ίδια καί απαράλλακτα, 
πού μάς προειδοποιούν δτι ή επόμενη σκηνή θά γίνει ή στήν κρυψώνα 
τού ήρωα τής δικαιοσύνης ή στό άντρο τοΰ άπαίσιου έχθρού του) . ’Αλ
λά, κατά κάποιον τρόπο, αύτές οί ταινίες καταλήγουν σ’ ενα είδος άπο- 
διάρθρωσης, ακριβώς μέσα άπό αύτές τίς «παιδαριώδεις» σχηματοποιή
σεις (αστείες γιά  τούς ενήλικες θεατές) τών διηγηματικών κωδίκων. 
Έ π ί πλέον, αύτό υπήρξε συχνά ή περίπτωση μέ τά σήριαλ: 6 Γκασνιέ 
είχε κιόλας εισαγάγει τήν άποδιάρθρωση τού Γκρίφιθ μ’ ενα είδος με
γέθυνσης τών δραματουργικών του επινοήσεων καί οί σουρεαλιστές εί
χαν έξ άρχής συνείδηση τής άποδιάρθρωσης τών κωδίκων στά σήριαλ 
πού εκανε δ Φεϋγιάντ. Στήν πραγματικότητα, γνήσια «διαφάνεια», ιδεο
λογική έκφραση στήν καθαρή της κατάσταση, βρίσκεται στίς ταινίες 
«Α», αμερικανικές φυσικά, άλλά έπίσης καί σ’ εκείνες άλλων χωρών 
(καί αν χρειάζονται όνόματα — Βίνσεντ Μινέλλι, Ντενύς ντέ λά Πατε- 

λιέρ, Σέργιος Μπονταρτσούκ) .

Β. Ταινίες πού λειτουργούν Ιντελώς άπό τούς κώδικες, άλλά πού 
αύτό τό γεγονός είναι καλυμμένο μέ μιά ρητορική (πού ή επικρατούσα 
όρολογία τήν περιγράφει σά «φόρμα») . Κατά τόν Ρολάν Μπάρτ (Ό  
Βαθμός Μηδέν τής Γραφής) τό στύλ είναι φόρμα αποτυχημένη. Στήν 
πραγματικότητα υπάρχει μιά όλόκληρη κατηγορία άπό ταινίες -—έμπο- 
ρικά προϊόντα τοϋ κινηματογράφου ποιότητας καί τών κινηματογραφι
κών λεσχών—  πού ή παραδοσιακή κριτική τίς περιγράφει ειτε «μορφι
κά τελειωμένες» ή «φορμαλιστικές»’ άλλά αύτό πού προσδιορίζεται έδώ 
μέ τήν ταμπέλα «φόρμα» είναι μόνο μιά δμάδα άπό χαρακτηριστικά στοι
χεία — ή συστηματική χρήση κοντινών πλάνων ή βάθους πεδίου, πλά-
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vcov πλονζέ ή λοξών κάδρων, κυριαρχία μιας άπόχρωσης (στά έγχρωμα 
φίλμ) ή σκιόφωτου (στά άσπρόμαυρα) κλπ... δ κατάλογος είναι άνεξάν- 
τλητος. ' Ολα αύτά θά μπορούσαν νά περιέχουν μιά διαλεκτική καί θά 
μπορούσαν νά συμμετέχουν σ’ έκείνη τήν άποδιάρθρωση τών κωδίκιον 
πού εισάγει επεξεργασμένη μορφή· («κειμενικότητα») . Ά λλά  έπειδή 
είναι ύποστασιοποιημένα καί, άκριβώς άπδ άνάγκη νά διαλεκτικοποιη- 
θοϋν, άπό ανάγκη νά προβληθούν παραδειγματικά κατά το συνταγματι
κό άξονα, τελικά «πήζουν» σ’ αύτό τό στυλίστικο επίπεδο, δπου τό μό^ο 
πού μποροΟν νά κάνουν είναι νά ένισχύσουν κώδικες οί δποΐοι ό,τιδήποτε 
άλλο είναι παρά άθώοι, μεταμφιέζοντάς τους σέ «καινοτομικούς». Στίς 
ταινίες τών κινηματογραφιστών, δπως δ Γουέλλες καί δ Αόζεϋ, τό στύλ 
παράγεται κυρίως άπό τή διεύρυνση τών κωδίκων, τών δποίο)ν δ χε ι
ρισμός γίνεται τόσο υπερβολικά ύπερπροσδιορισμένος, ώστε έμφανίζονται 
πλέον σάν πρωτότυποι: Στόν Ό φύλς παίρνει τή μορφή διακοσμητικών 
σχεδίων πού ύφαίνονται άκούραστα γύρω άπό ενα λίγο ή πολή «θεατρι- 
κοποιημενο» στόρυ. Στόν Φελλίνι, τό στύλ είναι πάνω άπ’ δλα προ- 
φιλμικό: κοστούμια, ντεκόρ, μακιγιάρισμα, ειδικά έφφέ, φωτιστικά έφ- 
φέ, δλα στήνουν έναν «ονειρικό» κόσμο πού, παρ’ δλα αύτά, είναι έσκεμ- 
μένα τεχνητός, βρίσκεται όμως σέ μιά άπόλυτα γραμμική τάξη.

Γ. Ταινίες πού διαφεύγουν άπό τον ιδεολογικό προσδιορισμό τών 
κωδίκων. Αύτή ή κατηγορία περιλαμβάνει διφορούμενες έννοιες πού 
είναι δύσκολο νά καθοριστούν. Ά λλά στήν πορεία τής άνάλυσης, μάς 
έγινε φανερό δτι υπάρχουν κάποιες ταινίες πού, ένώ είναι βαθειά και- 
νοτομικές σέ μερικά τμήματα, δπου είναι δυνατόν ν’ άνακαλύψουμε μιά 
«προσθήκη στή φόρμα» διαμέσου τής διαδικασίας τής άποδιάρθρωσης 
πού συζητήθηκε ηδη, περιέχουν επίσης άξιοσημείωτα μέρη, δπου οί κώ
δικες άνακτοΰν άναμφισβήτητα τήν ήγεμονία τους. Αύτό είναι ιδιαίτερα 
φανερό στο «Χρήμα» (L’ Argent) τοϋ Μαρσέλ Ά  Έρμπιέ (1928) , τό 
πρώτο φίλμ πού άπέσπασε τίς κινήσεις τής κάμερα πέρα άπό τίς μονο
σήμαντες λειτουργίες (περιγραφική, υποκειμενική, δραματική, αποκα
λυπτική κτλ.) πού πάντα υπονοούσαν, άφότου χρησιμοποιήθηκαν γιά 
πρώτη φορά συστηματικά άπό τόν Πασυρόνε (Καμπίρια, 1913) , σάν 
εναλλακτικές στά συντάγματα τοϋ μοντάζ (κίνηση πρός τά έξω, κίνηση 
πρός τά μέσα, τράβελινκ πίσω) . ’Ηταν αύτό τόν καιρό άκριβώς πού δ 
Γκρίφιθ άπό τή δική του πλευρά, τελειοποιούσε τούς άντίστοιχους κώ
δικες μοντάζ’δ. Σέ μερικές σεκάνς τής ταινίας «Τό Χρήμα», δ συνδυα
σμός τής κίνησης καί τοΰ μοντάζ υπακούει σέ μιά άκραία ποικιλία 
προσδιορισμών, παράγοντας έτσι μιά ουσιαστική άμφιλογία (σέ σύγ
κριση μ’ εκείνες πού παρήγαγε ή «Παράξενη Περιπέτεια» τού Δαυίδ 
Γκρέϋ) . Ά λ λ ες  φορές, ή άντίστροφη εικόνα καί τό εναλλασσόμενο μον
τάζ ύπόκεινται σέ παρόμοιες έπαναεξετάσεις. Υπάρχουν, πάντως, μα- 
κρυά κομμάτια δπου «τίποτε δέ συμβαίνει», πού γίνονται εντε
λώς «διαφανή» καί δπου ή ταινία δέ διακρίνεται πλέον άπό ένα τυπο
ποιημένο προϊόν, εκτός άπό τό έπίπεδο τοϋ στύλ (πλαστικές επιλογές, 
φωτισμός, ντεκόρ, κοστούμια) . Στήν περίπτωση τής ταινίας τοΰ Α’ Έρ-
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μπιέ -—ενας κινηματογραφιστής πού ποτέ πριν καί ποτέ μετά δέν I- 
φθασε σέ μιά παρόμοια αιχμή—  μπορούμε νά υποθέσουμε δτι, έξαιτίας 
τής τοποθέτησης καί τοΰ χειρισμοΰ μιάς δμάδας άπό χαρακτηριστικά 
στοιχεία (πού στή δική του έννοιολόγηση, αναμφίβολα, δέ σκόπευαν 
«ψηλότερα» άπό το στύλ) , ή λογική τοΰ διαλόγου μέ τό υλικό μπορού
σαν ν’ ανοίξουν τό δρόμο προς τις Αποκαλύψεις πού έχουμε Αναφέρει” . 
Μιά παρόμοια υπόθεση, άν άναφερόταν, γιά  παράδειγμα, στόν Ά ϊζεν- 
στάϊν, μπορεί νά φαινόταν ασέβεια' καί δμως, μιά έξονυχιστική άνάλυση 
μάς έχει πείσει δτι, ένώ τά δυο πρώτα μέρη καθώς καί τό τέταρτο τοϋ 
Ποτέμκιν ("Άντρες καί Σκουλίκια, Δράμα στό Κατάστρωμα καί Οί Σκά
λες τής Όδησοΰ) προσφέρουν πραγματικά μιά παραδειγματική διαλε
κτική 'επεξεργασία σ’ δλα τά επίπεδα — τό διηγηματικό έπίπεδο τής ι
στορικής σύγκρουσης, τό έπίπεδο· τών «ενοτήτων τοΰ μοντάζ» (οί δια
λεκτικές τών «σωστών» καί τών «λανθασμένων» συνδυασμών) , το έπί
πεδο τής χρονικής ροής (οί διαλεκτικές τής έλλειψης - «επικάλυψη») . 
Τό τρίτο καί πέμπτο μέρος, άπό τήν άλλη μεριά, είναι σχεδόν μιά κυ
ριολεκτική έπιστροφή στις βασικές προϋποθέσεις τοΰ κινηματογράφου, 
δπου έπικρατοΰν περισσότερο οί κώδικες. Τό μοντάζ, ιδιαίτερα εδώ, χρη
σιμεύει μόνο στήν αύξηση τοΰ πάθους (όλονυκτία πάνω άπό τό πτώμα 
τοΰ Βακούλιντσουκ) ή τής άγιονίας (Αντιμετώπιση μέ τό στόλο) στήν 
πιό γνήσια γραμμική παράδοση.

Δ. Ταινίες πού είναι έμπνευσμένες άπό μιά σταθερή δηλωτικότη- 
τα / άποοιάρθρωση τών κωδίκων οί όποιοι, δσο καί άν είναι ιδεολογικά 
καθορισμένοι στό αυστηρά διηγηματικό έπίπεδο, Αμφισβητούν έμμεσα αυ
τήν τήν δηλωτικότητα μέ τόν τρόπο πού τοποθετούν τούς κώδικες καί 
παίζουν πάνω σ’ αυτούς. Σκιαγραφήσαμε ήδη αύτή τήν περιορισμένη 
κατηγορία άλλά θά μπορούσαμε ν’ άναφερθοΰμε, ιδιαίτερα, έδώ, στήν 
άνάλυση τής Γερτρούδης πού παρουσιάζεται πιό κάτω. Αύτή ή ταινία 
είναι υποδειγματική γιά  τόν τρόπο, πού μ’ αύτόν διεξάγεται ή άπότμη- 
ση τών κο)δίκο>ν καί πού πετυχαίνει νά διαλεκτικοποιήσει το ιδεολο
γικό περιεχόμενο τοΰ προϋπάρχοντος κειμένου.

Παράδειγμα I

Κ Α ΤΗ ΓΟ ΡΙΑ  Α: ΤΟ Μ ΓΣΤΙΚ Ο  Π ΙΣ Ω  Α Π Ο  ΤΗΝ Π ΟΡΤΑ

Ή  εκλογή μιάς ταινίας πού ανήκει στήν άμερικανική περίοδο τοΰ 
Φριτζ Λάνγκ ίσως νά φαίνεται έσκεμμένα πολεμική. Παρόλο δτι αύτό 
δέν είναι τό πρωταρχικό μας κίνητρο, πρέπει νά παραδεχθούμε δτι αύτή 
ή έκλογή δέν ήταν έντελώς τυχαία. Κι αύτό, γιατί οί ταινίες πού γύρισε 
ό μεγάλος Γερμανός σκηνοθέτης στό Χόλλυγουντ μάς φαίνονται δτι συνι- 
στοΰν ένα ιδιαίτερα γόνιμο πεδίο γιά μιά «ειδική» στάση, πού, κατά 
τή γνώμη μας, γίνεται ιδιαίτερα ύποπτη ώς προς τό τί κρύβει, πίσω 
άπό τή μάσκα μιάς «ψευδοκειμενικής» Ανάλυσης (πού, στήν πραγμα
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τικότητα, αφορά άποκλειστικά αύτήν μέ τό σημαινόμενο) , γ ιατί πραγμα
τικά αύτό πού κρύβει είναι ή τελευταία ένσάρκωση τών θεωριών τής 
παγκοσμιότητας τοΰ κινηματογράφου ■— πού ό έσχατος σκοπός τους εί
ναι να καταξκόσουν τό γραμμικό λόγο (discours) στήν ταινία.

Σαφώς, δέν άρνιόμαστε τήν αξία ντοκουμέντου αύτών τών ταινιών 
(καί τόσων άλλων σάν κι αύτές) , ώς τεκμήρια, πού θά πρέπει νά συλ- 

λεγοΰν καί νά συναρμολογηθοΰν, άποτελώντας ύλικό ερευνάς γιά τούς 
κοινωνιολόγους, σημειολόγους, άκόμα καί τούς άνθρωπολόγους. Αύτό πού 
προβάλλουμε είνα. μιά φόρμα μυστηριοποίησης, πού συνίσταται στό νά 
διατηρούμε αύτές τίς ταινίες σά «μοντέλα» γραφής, στό νά επιβάλλουμε 
μιά άποφασιστική διάκριση άνάμεσα στή «μορφική συμβολή» τους (πού 
τήν ύποστηρίζουν κάποτε φανατικά σάν «υπεροχή τών κωδίκων») καί 
στόν ανώνυμο μηχανισμό τοΰ «κοινότυπου» κινηματογράφου. Πιστεύουμε 
δτι οί φιλμικές μορφές προσδιορίζονται ιστορικά, δτι δέν είναι μέρος 
κανενός τιλατοινικοΰ ίδανικοΰ κόσμου δπου τίποτα δέν αλλάζει. Αύτές 
οί ταινίες, επομένως, πρέπει νά τοποθετηθούν στό σωστό ιστορικό τους 
περιεχόμενο, στόν πραγματικά ιδιαίτερο ρόλο πού κατέχουν, σ’ αύτό 
τοΰ μεταφορικού μέσου, διϋλισμένου στό νιοστό βαθμό πού μεταβιβάζει 
τήν αναπαράσταση τής κυρίαρχης τάξης.

Θέτοντας σάν ούσιωδες χαρακτηριστικό τοΰ γραμμικού λόγου (di
scours) τή μηχανιστική σχέση αιτίας καί αποτελέσματος» δηλαδή τήν 
«ύποτέλεια» τοΰ σημαίνοντος στό σημαινόμενο, έτσι πού τό σημαίνον «νά 
μήν εχει περιεχόμενο, ούτε λειτουργία καί ούτε σκοπό άλλον άπό αύτόν 
πού άναπαριστάνει, άλλά νά είναι άπόλυτα ένταγμένο καί διαφανές σ’ 
αύτό» (Μισέλ Φουκώ, «Ή  Τάξη τών Πραγμάτων) , ή, μέ ορούς τής καλ
λιτεχνικής πρακτικής, τήν απουσία όποιασδήποτε μαρτυρίας τοΰ ση
μαίνοντος στά εργα, άς έπιχειρήσουμε νά δείξουμε μέ ποιόν τρόπο Τό 
Μυστικό Πίσω άπό τήν Πόρτα (1947) αποτελεί μιά τέλεια εικονογρά
φηση τής γραμμικότητας αύτής.

Είναι άκόμα δύσκολο νά προσδιορίσουμε τήν ακριβή διαδικασία 
μέ τήν οποίαν έγκαταστάθηκαν οί κώδικες τής γραμμικότητας μέσα στόν 
φιλμικό λόγο. ’Αλλά είναι ένδιαφέρον νά σημειώσουμε τό πόσο γρήγορα 
(ζήτημα μερικών χρόνων) δ κινηματογράφος προόδευσε άπό τό νά εί

ναι ένα επιστημονικό παιγνίδι, ένα πανηγυριώτικο θέαμα, καί έγινε τε
λικά μιά μέγιστη βιομηχανία, άπό τό 1910 καί δώ — τουλάχιστο στίς 
Ενωμένες Πολιτείες καί στή Γαλλία. Τό άποτέλεσμα αύτής τής μετα
μόρφωσης ήταν νά πάρει τόν κινηματογράφο άπό τά χέρια τών έφευρε- 
τών, τούς τεχνικούς καί τούς μέτριους καλλιτέχνες (δ Μελιές ήταν ίσως 
έ μεγαλύτερος άπό αύτούς) , οί οποίοι τοΰ έδωσαν τήν άρχική ώθηση, 
καί νά τόν έμπιστευτεί στούς επιχειρηματίες τής ψυχαγωγίας, πού δ Ι
στορικός τους ρόλος ήταν νά εξασφαλίσουν, δτι τά άναπαραστατικά συ
στήματα πού συνδέονταν μέ τήν τάξη τους, π .χ . εκείνα τοΰ μυθιστορή
ματος καί τοΰ θεάτρου τοΰ δέκατου ένατου αιώνα, θά άναπαράγονται στό 
εξής μ’ αύτό τό καινούργιο μέσο. Στή διάρκεια αύτής τής περιόδου πραγ- 
ματώθηκαν ο: κώδικες αναπαράστασης καί διήγησης (κώδικες πού μπο-
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ροΰμε νά ποΰμε οτι συμπληρώθηκαν έντελώς στίς πρώτες ταινίες τοϋ 
Σεσίλ Ντέ Μίλλ) μαζί μέ τήν οικονομική δύναμη τοΰ Αμερικανικού κινη
ματογράφου, πού υπολογιζόταν το 1919 δτι ήταν ή έβδομη μεγαλύτερη 
βιομηχανία στίς Η.Π.Α.

Δέν μποροΰμε νά δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στή σπουδαιότητα 
τών οικονομικών καί ιδεολογικών περιστάσεων πού στάθηκαν Αποφασι
στικές στό σχηματισμό αύτών τών βασικών κωδίκων γιατί, στήν πραγμα
τικότητα, εϊταν στ όνομα τής «υπεροχής» αύτών ακριβώς τών κωδίκων 
πού ένας μεγάλος άριθμός «άναλυτών» (πού ισχυρίζονται, πάνιο άπ’ δλα, 
δτι ρίχνουν φως στίς άντιφάσεις τοΰ καπιταλιστικού συστήματος) εξυψώ
νουν ταινίες, πού δέν είναι τίποτα περισσότερο παρά ένας καθρέφτης 
στον όποιον οι κυριαρχούσες τάξεις βλέπουν τόν έαυτόν τους. Στό σημείο 
πού έχομε φτάσει τήν ερευνά μας, δέν είμαστε σέ θέση ούτε ν’ απαριθμή
σουμε δλους τούς κώδικες πού έγγυοΰνται αύτή τή γραμμικότητα ούτε 
νά καθορίσουμε τις ίεραρχικές τους σχέσεις, άλλά πιστεύουμε δτι μπο
ροΰμε νά ταξινομήσουμε τούς πιο βασικούς, εκείνους πού ύποθεμελιώνουν 
δλους τούς άλλους εξασφαλίζοντας τήν ομοιογένεια τών χωροχρονικών 
αρθρώσεων: μέ άλλα λόγια, δλους έκείνους τούς κώδικες πού συμβάλ
λουν στήν αναπαραγωγή, μέσα στόν κινηματογράφο, τής σχέσης θεα
τ ή ς /  σκηνή τοΰ προσκηνιακοΰ θεάτρου, τής άναπαράστασης τοΰ προοπτι
κού χώρου δπιος Αναπτύχθηκε άπό τό Quattrocento καί τής διαφάνειας 
στό διηγηματικό χρόνο πού συνδέεται μέ τό «αστικό» μυθιστόρημα τοΰ 
δέκατου ένατου αιώνα, καί πού ή λειτουργία του μπορεί νά συνοψιστεί 
σάν τό καμουφλάρισμα τών ύλικών Ασυνεχειών πού συνοδεύουν τή φιλ- 
μική διαδικασία20.

Τό κεντρικό κλειδί τοΰ δλου συστήματος — τό πιο πετυχημένο σέ 
δλα τά συστήματα αυταπάτης—  είναι ή διχοτομία Αντίστροφη - γωνία / 
όπτική - γραμμή (γιά μιά πιο λεπτομερή Ανάλυση αύτών τών μορφών, 
δες παράδειγμα 3 ) . Ά λλά  οφείλεται άμεσα στό σύνδεσμο (ή τό Αξονικό 
κάτ) πού εγινε δυνατόν ώστε, ένας χαρακτήρας νά μετακινηθεί άπό τό 
θεατρικό χώρο καί νά μεταφερθεί στό νοητικό χώρο τοΰ μυθιστορήμα
τος, καί, ιδιαίτερα, στό χώρο τοϋ φανταστικού ήρωα, καθώς έπίσης, φυ
σικά, καί στό έναλλασσόμενο μοντάζ, τό Ατού τοΰ Ντ. Γκρίφιθ, πού «θαυ
ματουργά» φέρνει τό δημιουργικό πανταχοΰ παρόν τοϋ μυθιστοριογράφου 
στή θεατρική σκηνή.

Αύτή ή ταινία τοΰ Φρίτζ Λάνγκ είναι μιά τέλεια εικονογράφηση, 
κάπου τριάντα χρόνια μετά Τό Στίγμα (The Cheat) τοΰ Ντέ Μίλλ, τών 
μηχανισμών κωδικής λειτουργίας πού μόλις Απαριθμήσαμε. Δέ θά δώ
σουμε καμιά ιδιαίτερη προσοχή στή διήγηση τής ταινίας’ δσο- 
δήποτε μεγάλη καί άν είναι ή συσχέτισή της σέ μιά μελέτη αύτής τής 
μηχανιστικής καί μισο-θρησκευτικής Αναγωγής τής ψυχανάλυσης στίς 
Ενωμένες Πολιτείες, γιά  τήν δποίαν τό Χόλλυγουντ, έκείνον τόν και
ρό, ήταν άπλώς ένα φερέφωνο άνάμεσα σέ πολλά άλλα. Ό  σκοπός μας 
εδώ είναι ν’ άποκαλύψουμε τόν τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος Ανα
παραστάσεων τοϋ δποίου ή σταθερότητα είναι τέτοια, ώστε έκτείνβται
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πολύ κάτω καί πέρα άπό τά όρια μιάς γεωγραφικά καί Ιστορικά έντο- 
πισμένης έκδήλωσης της κυρίαρχης ιδεολογίας. Δέν είναι φυσικά, μ’ 
αυτόν τόν τρόπο πού τόν βλέπουν οί συνήγοροι αύτοΰ τοΰ τύπου τοΰ κι
νηματογράφου, γιατί, άντίθετα, πιστεύουν πώς μποροΰν νά προσδιορι- 
σθοΰν διάφοροι ποιοτικοί βαθμοί κωδικοποίησης καί γιατί βλέπουν αύ
τήν τήν ταινία σάν ένα είδος πού «Απογυμνώνει» κάθε συγκεκριμένη κρι
τική μιάς θεματικής ούσίας, άφοΰ ή ουσία φέρεται άπό ενα δλόκληρο 
πλήθος άνωνύμων ταινιών πού θεωρούνται θησαυροφυλάκιο τής γνήσιας 
«διαφάνειας». Αύτό, δμως, είναι μιά στενή καί μηχανιστική άποψη τής 
κωδικοποίησης. Τό γεγονός, δτι αύτές οί ταινίες, γυρισμένες άπό άν
θρώπους πού έχουν ξεχαστεί άπό καιρό, έχουν διαμορφοποιηθεΐ άπό μιά 
έσχατη κωδικοποίηση, δέ σημαίνει δτι τά φίλμ τοΰ Λάνγκ είναι τίποτα 
λιγότερο. Καί μπορεί νά πεί κανείς δτι, στίς σπάνιες περιπτώσεις, δταν 
συμβαίνει μιά άξιοσημείιοτη άπόκλιση άπό τόν κανόνα, δταν τό σημαίνον 
φαίνεται νό «δουλεύει», βλέπουμε μόνο περαστικά στυλιζαρίσματα, βυθι
σμένα, καθώς είναι, σ’ ένα γραμμικό λόγο πού συνεχίζει νά κάνει τήν 
παρουσία του αισθητή άκόμα καί διαμέσου αύτοΰ τοΰ καμουφλάζ. Αύτές 
άκριβώς οί σπάνιες καί μή άντιστρεπτές περιστάσεις είναι πού Αναφέ- 
ρονται άπό έκείνους πού έξυψώνουν τήν ταινία σ’ ένα «μοντέλο άπο-διάρ- 
θρωσης»3'. Αύτές οι αποκλίσεις δέν Αντικατοπτρίζονται σάν έκείνο άκρι
βώς πού είναι, δηλαδή σάν έξαιρέσεις στούς κανόνες, άλλά ορθώνονται 
σέ άρχές πού κυβερνοΰν ένα φανταστικό λόγο' μ’ ένα κομμάτι άναλυτι- 
κής ταχυδακτυλουργίας. Αύτό πού στήν πραγματικότητα άποτελεί ένα 
«μοντέλο» διαφάνειας καί καμουφλάζ, γίνεται μοντέλο γραφής καί μιά 
κρίσιμη Αναίρεση τής γραμμικότητας.

Ά πό  τό πρώτο κιόλας πλάνο, δλη ή ταινία είναι οργανωμένη νά 
διευκολύνει τήν Ανάπτυξη τής διήγησης τής οποίας ή οικονομία συνίστα- 
ται στήν φόρτιση τής παραμικρότερης λεπτομέρειας μέ σημασία, στήν 
ΐσοπέδωση κάθε σημαίνοντος κάτω άπό τό τυραννικό βάρος τοΰ σημαι- 
νόμενου. Αύτή ή οικονομία έκφραστικότητας, στήν οποία τό κάθε τί 
προσδιορίζεται άπό μιά μονοσήμαντη άρθρωση, καθορίζει σαφώς ένα Από 
τά βασικά συστατικά τής γραμμικότητας, τή μηχανιστική σχέση αιτίας 
καί άποτελέσματος.

Μιά άπό τίς πιό σημαντικές σεκάνς συναντιέται στήν άρχή τής ται
νίας. Χτυπημένος άπό μιά άπό τίς «άνεξήγητες» νευρικές καταπτώσεις; 
του (τής όποιας ή σημασία άποκαλύπτεται Αργότερα — δπου ή πηγή τής 
διαδικασίας τής «ταυτοποίησης» είναι τό έφφέ τής Αγωνίας, καθώς συν
δέεται μέ τό πάθος τής διήγησης πού κάνει σέ πρώτο πρόσωπο ή γυ
ναίκα του) ?2, δ Μάρκ ξαφνικά εγκαταλείπει τό μεξικάνικο πανδοχείο 
δπου περνοΰν τό μήνα τοΰ μέλιτος. Στό Απελπισμένο της Αγχος, ή Σέ- 
λια κλείνεται στό δωμάτιό της καί πηγαιονέρχεται προφέροντας άκατά 
παυστα τίς δυό (ισοδύναμες) ερωτήσεις: «Γιατί εφυγε; Γιατί βγήκε;». 
Ά πό  αύτή τή στιγμή δλη ή δύναμη τής σκηνοθεσίας συγκεντρώνεται σ' 
αύτές τίς δυό φράσεις: ή παλμική έπιμονή τών λέξεων καθαυτών υπαινίσ
σεται, μάλλον θεατρικά, τό καρδιοχτύπι μιάς έξαιρετικής σύγχυσης
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(συγκρ. τήν υπονοούμενη έξομοίωση τής ξαφνικής άναχίόρησης τοΰ συ
ζύγου με διακοπή τής σεξουαλικής πράξης) . Σ ' αύτό συμβάλλουν, ή 
διαδοχή τών εέλεια έπαναλαμβανομένων πλάνων καί, πάνιο άπ’ δλα, ή 
καταθλιπτική μουσική τοΰ Μίκλος Ρόσα πού κυριολεκτικά συλλαμβάνει 
τό ρυθμό τών λέξεων, καί τελικά τίς ύποκαθιστα απόλυτα σ’ ενα λάϊτ - 
μοτίβ πού συνεχίζεται σ’ όλο τό υπόλοιπο φίλμ. Μιά τέτοια προσπάθεια 
κόρου, μιά τέτοια σύγκλιση όλων τών σημαινόντων πάν(ο σ’ ενα μόνο 
σημαινόμενο σκοπεύει νά μάς κάνει νά «μοιραστούμε» τό άγχος τοϋ χα 
ρακτήρα, εμπλέκοντάς μας βίαια στο σημαινόμενο.

Μιά άλλη σεκάνς, πρός τή μέση τής ταινίας, μάς παρέχει μιά πα
ραλλαγή αύτοΰ τοΰ μηχανισμού τής γραμμικότητας. Άναφερόμαστε στήν 
άφιξη τής Σέλια στό σπίτι τού συζύγου της. Μιά σειρά άπό πλάνα περί- 
γράφουν τήν είσοδό της στό σπίτι, τό άνέβασμα στά σκαλιά καί τήν εγκα
τάσταση στο δωμάτιό της, όλα ύπό τή συνοδεία τής κουνιάδας της. Ά λ 
λά ένώ, στή σεκάνς πού μόλις περιγράψαμε, ή σύνδεση τών πλάνων 
ήταν ούσιαστικά επαναληπτική καί δλα τά πλάνα συντονίζονταν γιά  τήν 
έπικράτηση ένός μόνο σημαινόμενου, (τή σύγχυση καί άγωνία τής Σέ
λια) , σ’ αύτή τή σεκάνς μιά σειρά πλάνων, πού είναι σημασιολογικά 
διαφοροποιημένα, χρησιμεύουν επιπλέον στό νά συστήσουν ενα σημαινό- 
μενο πού το κάθε κομματάκι του είναι τόσο όμοφωνικό καί πού μπορεί 
νά δριστεΐ — έχοντας στό νοΰ τίς άρχετυπικές διακλαδώσεις τής κατά
στασης—  ώς «ή απειλή πού κρέμεται πάνω άπό τό σπίτι τοϋ δράκοντα».

Καί στίς δυό περιπτώσεις, ή άλυσίδα τών σημαινόντων αποδίδεται 
τέλεια διαφανής, μέ μιά μόνη φανερή εξαίρεση στήν αρχή τής δεύτερης 
σεκάνς, πού εχει άρκετό ενδιαφέρον: τό αρχικό πλάνο δείχνει τή Σ έ 
λια καί τήν κουνιάδα της Καρολίνα νά στέκονται στήν εξώπορτα. Ή  
Καρολίνα μπαίνει στό σπίτι πριν άπό τή Σέλια, τής οποίας ή προσοχή 
εχει άποσπασθεΐ σέ κάποιον πού τήν κατασκοπεύει πίσω άπό τήν κουρ
τίνα. Τότε, χωρίς κανένα φανερό «λόγο», ή κάμερα καοράρει τήν άνοι- 
χτή  πόρτα άπ’ δπου πέρασε ή Καρολίνα, καί όταν ξαναεμφανίζεται 
γ ιά  ν’ απαντήσει στήν ερώτηση τής Σέλιας (σχετική μέ τόν άόρατο πα
ρατηρητή) , μερικές χορδές μουσικής υπογραμμίζουν τήν «ανωμαλία·; 
στό μοντάζ. Ή  παρουσία ένός πλάνου αύτοΰ τού είδους σέ μιά διήγηση, 
τής οποίας ή οικονομία συνίσταται στήν αποκοπή όλων τών στοιχείων, 
εκτός απ’ εκείνα πού συμβάλλουν στήν ομοιογενή αποτελεσματικότατα, 
είναι μοιραίο νά έλκύσει τήν προσοχή πάνω της. Ά λλά , εδώ, ή έσχατη 
έπιτηδειότητα συνίσταται στό νά δώσει σ’ αύτή τήν άνωμαλία ενα ειδι
κό σημαινόμενο (αύτό τής ίδιας τής Α νωμαλίας: υπάρχει — κάτι—- 
δχι — εντελώς—  έντάξει) , δπου ή μουσική καί ή αντίδραση τοΰ προ
σώπου τής Καρολίνας στήν ερώτηση τής Σέλια παίζουν τό ρόλο ειδικής 
σήμανσης. Μιά δεύτερη σειρά πλάνων άποκαλύπτει μιά συλλογή άπό 
τρομακτικές μάσκες πού κρέμονται πάνω άπό τή σκάλα, μέσα στό σπίτι, 
καί πού μαθαίνουμε, τώρα, εμείς μαζί κι ή ήροκδα μας, πώς άνήκου-ν 
στό γιό τού Μάρκ άπό τήν πρώτη του γυναίκα, τοΰ οποίου τήν ύπαρξη 
αγνοούσε ή Σέλια. ’Έ τσι, αύτές οί μάσκες Ιχουν σά μόνη λειτουργία ν’ χ-
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ναπτύξουν καί νά προσδιορίσουν τήν πιό πάνω σημαινόμενη «άπειλή». 
Τό τρίτο στάδιο αυτής τής σεκάνς διαδραματίζεται στό διάδρομο, στό 
πρώτο πάτωμα, μπροστά στό δωμάτιο, πού θά Ιμενε ή Σέλια. Ή  κουνιά
δα της, περπατώντας μερικά βήματα πιό μπροστά απ’ αυτήν, έξαφανίζε- 
ται μέσα άπό μιά πόρτα στ’ Αριστερά. Ξαφνικά, ή είσοδος γεμίζει φως’ 
ή Σέλια ξεκινά καί ρίχνει μιά τρομαγμένη ματιά, ένώ μιά ή δυό χορδές 
μουσικής μάς υπενθυμίζουν τήν απειλή πού κρέμεται πάνω άπό τό σπί
τι. Ά κόμα μιά φορά, βλέπομε ενα σημαινόμενο νά είσάγεται βίαια στή 
διήγηση καί νά «πολιτογραφεΐται» έκεΐ, διαμέσου μιας μικρής ταχυδα
κτυλουργίας ποΰ είναι αρκετά έξυπνη άλλά εντελώς αδικαιολόγητη σε 
σχέση μέ τή λογική τής διήγησης, άφοΰ, δπως πρέπει νά περιμένει κα
νείς, ή υπόλοιπη σκηνή είναι ολωσδιόλου κοινότυπη (άνάποδα συμβάντα 
δέ συμβαίνουν) . Ή  πρόθεση δλου αύτοΰ τοΰ μηχανισμού ήταν άπλώς 
νά «τυπώσει» τήν Ατμόσφαιρα άγχους στό μυαλό τοΰ θεατή.

"Ενα τρίτο παράδειγμα τράβηξε τήν προσοχή μας: στή διάρκεια 
τής πρώτης σεκάνς τοΰ μήνα τοΰ μέλιτος (υπάρχουν δύο τέτοιες στήν 
ταινία) , ενα τράβελινκ κατά μήκος τοΰ κήπου τοΰ ξενοδοχείου Αποκαλύ
πτει τούς δυό νεόνυμφους ξαπλωμένους σ’ ενα ζευγάρι κούνιες. Είναι 
ένδιαφέρον νά σημειώσουμε οτι, τήν πρώτη φορά πού βλέπουμε τήν ται
νία, αύτή ή κίνηση μένει ξεκρέμαστη, γιατί δέ φαίνεται νά εχει λόγο 
στό περιεχόμενο τής ύπόθεσης, δπου ο,τι είναι πλεονάζον εχει άπορρι- 
φθεΐ. Ά λλά  δταν ερχεται ή τελική σεκάνς, δλα πάνε στή θέση τους, 
γιατί μέσα στήν ίδια κίνηση ανακαλύπτουμε τούς δυό νεονύμφους μας 
«νά έχουν ξυπνήσει τώρα άπό τόν εφιάλτη τους» (ό Μάρκ εχει θερα
πευτεί άπό τή νεύρωσή του) . ’Έτσι αύτό τό σημαίνον πού, προσωρινά 
είχε φανεί «εξω» άπό τή διαδικασία τοΰ καμουφλάζ, χρησιμεύει γιά  νά 
δέσει τόν τελικό κόμπο, κι έπομένως έξυπηρετεί αξιοθαύμαστα τό βα
σικό σχέδιο τής ταινίας, άφοΰ «ή Αναγέννηση όλων τών πραγμάτων» 
είναι άπλώς μιά παραλλαγή τής έννοιας τής γραμμικότητας.

Παράδειγμα 2

Κ Α ΤΗ ΓΟ ΡΙΑ  Β : IIΟ  Α ΪΤ Η Σ ΚΑΙΗΝ

Ή  θέση, πού ό Πολίτης Καίην έχει άπό καιρό καταλάβει στό 
πάνθεον τών έρμηνευτών τής ιδιοτυπίας τοΰ κινηματογράφου, καί ή το
ποθέτησή του σάν κεντρικού Αξονα στήν ιστορία τοΰ αμερικάνικου κινη
ματογράφου, είναι τέτοια, ώστε προσφέρεται γιά  μιά ύποδειγματική 
άνάλυση μέσα στά πλαίσια μιας μελέτης σάν αυτήν. Είναι ιδιαίτερα 
συμπτωματικό δτι δ Άντρέ Μπαζέν τό είδε σάν τόν προνομιούχο τόπο τής 
Αποκατάστασης τοΰ «πραγματικού σέ δλο του τό διφορούμενο» —  κεν
τρική Ιδέα στήν δντολογική του θεωρία. Ό  Μπαζέν είδε στόν Γουέλλε; 
τήν Απόρριψη τοΰ Αναλυτικού ντεκουπάζ καί τήν συνακόλουθη κυριαρ
χ ία  τοΰ βάθους πεδίου, πού τά έρμήνευσε σάν «άρνηση τοΰ χειρισμού 
τοΰ θεατή» καί σάν άντίθεση στήν ύ7:..>λή πού Ασκούσε τό μοντάζ. Ε ί
ναι 2να Αξιοσημείωτο παράδοξο γιά  τόν κινηματογράφο, δτι, δραστη-

44
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ριότητες τόσο διαφορετικές ή μιά άπό τήν άλλη δπως εκείνες τοΰ Βερ- 
τώφ, Ά ϊζενστάϊν, Μάϊκλ Σνόου καί, με τή μεσολάβηση τοΰ Μπαζέν, 1- 
κείνες τοΰ Γουέλλες ή τοΰ Γουίλιαμ Γουάϊλερ, πήραν δλες τή θέση τον; 
κάτω άπό τή σημαία τής «Απελευθέρωσης τοΰ θεατή». Αύτό πού συνδέει 
αύτούς τούς τέσσερις τρόπους αντιμετώπισης μιας τέτοιας απελευθέρω
σης είναι ή πεποίθηση πού έχουν οί υπερασπιστές της, δτι ή άμφισβη- 
τούμενη «γραφή», εισάγει τήν άποδιάρθρωση εκείνων πού θεωρούνται 
δτι είναι οί κα')δικες πού στηρίζουν τήν κυριαρχούσα ιδεολογία στόν το
μέα τής κινηματογραφικής παραγωγής καί αντίληψης. ’Αλλά, κατά τή 
γνώμη μας, ή βάση γ ι’ αύτή τήν πεποίθηση ποικίλλει άνάλογα μέ τήν 
περίπτωση. "Οσον αφορά τήν εξήγηση τού Μπαζέν γ ιά  τό πλάνο σεκάνς 
τού Γουέλλες καί τού Γουάϊλερ23, είναι τώρα φανερό δτι αύτοί οί σκηνο
θέτες άπέρριψαν τον κωδικό τρόπο πού κυριαρχούσε έκεΐνον τόν καιρό 
(γκρο πλάν, αναλυτικό ντεκουπάζ) , άλλά δέ μπορούμε νά συμπεριλά- 
βουμε σ’ αύτήν τήν απόρριψη καί τό μοντάζ, γιατί στόν Βέρτωφ, "Αϊ- 
ζενστάϊν, καί ιδιαίτερα στον Ντράγιερ, είναι καταφανέστατο δτι οί κο>- 
δικες τοΰ u-οντάζ αποδιαρθρώνονται άπ’ τό ίδιο τό μοντάζ. ’Αλλοΰ, ό 
Μπαζέν αντιθέτει τή χρήση τοϋ πλάνου σεκάνς / βάθους πεδίου τών «μον
τέρνων» σκηνοθετών πρός έκείνη πού διακρίνει άνάμεσα στούς πρωτό
γονους κινηματογραφιστές. «Τό πλάνο - κάδρο στά 1910», ισχυρίζεται 
«είναι πρακτικά τό ισοδύναμο τής άπουσίας τέταρτου τοίχου τοΰ θεά
τρου, ένώ ή κάμερα τού Γουέλλες, παραδείγματος χάρη, έπαναφέρει 
τήν αντίληψή μας γιά τήν πραγματικότητα σέ δλο τό «διφορούμενο» τής 
είκονογραφικής της παρουσίας. Σ ’ αύτό τό σημείο, δέν μπορούμε νά μπού
με σέ μιά έκτεταμένη ανάλυση τής ιδεολογικής θέσης πού βρίσκεται κάτο) 
άπ’ αύτήν τήν άποψη24. Μιά εξέταση, πάντως, τής ταινίας ’Επικίνδυνες 
Περιπέτειες τής Πωλίν (1913) αποκαλύπτει μερικά σπουδαία σημεία:

1. Τή μεγάλη ποικιλία σέ κλίμακα, άνάμεσα σέ γκρο πλάν καί 
σέ βάθος, μέσα στο ίδιο πλάνο, πού βρίσκεται σέ ολοκληρωτική αντί
φαση πρός τό προσκηνιακό «καδράρισμα» (κατά Μελιές, γιά  παράδειγμα) 
πού σταματά (άπό άνάγκη στό θέατρο, άπό συμβατικότητα στίς πρώτες 
ταινίες) στό πλάνο πλήρους βάθους, άς ποΰμε.

2. Τό συχνό ξανα-καρδάρισμα πού συνοδεύει μιά κίνηση δίνει στόν 
προφιλμικό χώρο μιά πλαστικότητα παρόμοια, άν δχι σέ πλάτος, μ’ αύ
τήν πού τοΰ προσδίδει ό Γουέλλες.

3. "Ενα εύνοούμενο δραματουργικό έφφέ τοΰ Γουέλλες καί τοΰ Γου- 
άϊλερ είναι εκείνο, δπου ή απουσία τής διαχωριστικής λειτουργίας τοΰ 
αναλυτικού ντεκουπάζ αντισταθμίζεται στό πλάνο σεκάνς βάζοντας τό 
πρόσωπο ένός χαρακτήρα στήν κάμερα στό μπροστινό μέρος, μέ τήν πλά
τη του στό πρόσωπο πού μιλάει. Αύτό χρησιμεύει (γιά παράδειγμα) ν’ 
άποκαλύψει το «εσιοτερικό άγχος» πού, άγνωστο στόν άλλον, μπορεί νά 
δει κανείς γραμμένο στό πρόσωπό του (π.χ. ιδιαίτερα στή σκηνή στήν 
κουζίνα, άνάμεσα στόν Τζώρτζ ’Άμπερσον καί στή θεία του "Εμιλυ στΐ

«Οί Τπέροχοι Ά μπερσον!». Αύτή ή στυλίστικη εικόνα ύπάρχει ήδη. 
εντελώς οργανωμένη στίς ταινίες τοΰ Γκασνιέ, μέ τή μορφή τής «άμόρ-
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σας» τοΰ Κέρνερ, τοΰ επίβουλου φύλακα τής ΙΙωλίν, πού τοποθετείται 
συχνά κοντά στήν κάμερα, πίσ(ο άπό τά άλλα πρόσωπα, καί μιμείται τά 
«πραγματικά» του αισθήματα (σατανική χαρά δσο πετυχαίνουν οί σκευω
ρίες του, σύγχιση δταν μα τα ι (.όνον τα ι) .

1913 - 15 υπήρξαν οί χρονιές ιών ταινιών. Ή  Γέννηση ένός ’Έ 
θνους καί Καμπίρια, ή κατ’ εξοχήν περίοδος γιά  τή σύσταση τών βασι
κών κωδίκων ψευδαίσθησης - διήγησης. Καί άν άκόμα, δπως ύπαινι- 
χτήκαμε, τό Επικίνδυνες Περιπέτειες τής Πωλίν μπορεί νά φαίνεται κα
τά κάποιον τρόπο δτι Αποδιαρθρώνει τούς δραματουργικοΰς κώδικες τού 
Γκρίφιθ, παρόλ’ αυτά συμμετείχε, έπίσης, στή σύσταση αυτών τών κω
δίκων τής «διαφάνειας;. Ό  Γουέλλες, ό Γουάϊλερ καί αυτοί πού τούς 
συναγωνίζονταν (οχι σάν τόν Ρενουάρ, παρά τούς βεβιασμένους παραλ
ληλισμούς τού Μπαζέν) , ενώ προκαλοΰν τούς στυλίστικους κανόνες, πού 
εύνοοΰσαν κάπου τριάντα χρόνια, καί σπάνε τή συνέχεια ώς προς τήν 
έγγύηση τής γραμμικότητας καί τής διαφάνειας, δέν έκαναν τίποτα π α 
ραπάνω απ’ τό ν’ αναζωογονήσουν άλλους κανόνες πού τούς είχαν έγ- 
καθιδρύσει οί ίδιες άρχές ελέγχου τού θεατή άνάμεσα στά χρόνια 1900 
καί 1915. Ά λλά , αύτό είναι ακριβώς ενα άπό τά πεδία δπου δ Πολίτης 
Καίην μπορούσε τόσο πολύ καιρό νά φιγουράρει σά μιά καινοτομική ται
νία. Θά εξετάσουμε τώρα μερικά άλλα.

Προτού νά φτιάξουμε έναν κατάλογο άπό τά χαρακτηριστικά στοι
χεία πού είναι αυτοφυή στό στυλ τοΰ Πολίτη Καίην, μέ σκοπό νά προσ
διορίσουμε τήν πρωταρχική τους λειτουργία, θά άναφερθοΰμε σύντομα 
στά Ιδεολογικά συνεπαγόμενα τής «διηγητικής άποψης». Γιά μιά ανα
λυτική προοπτική, πού αμφισβητεί τό κύρος τής διχοτομίας ουσία / μορ
φή, προσδιορίζοντας την σά μιά μηχανιστική άντίληψη πού προσποιεί
ται δλες τις κειμενικές πραγματικότητες καί εμποδίζει δποιαδήποτε 
ανάγνωση σέ βάθος, θά πρέπει νά φαίνεται αντιφατικό τό ν’ απομονώ
σουμε «τό σενάριο άπό τήν πραγματοποίησή του» μ’ αυτόν τον τρόπο. 
Ά λλά άπό τή μιά μεριά, αύτό είναι ενα επινοημένο σχίσμα, πού χρησι
μοποιείται μόνο πολύ προσο)ρινά, γιά νά δείξει δτι τά σημαινόμενα καί 
τά σημαίνοντα ύποκούουν στό ίδιο ιδεολογικό σύστημα' καί άπό τήν άλ
λη, γ ιά  νά δείξει δτι οί ειδικοί τρόπο: πού προϋποθέτει εδώ τό «διηγη
ματικό μήνυμα* μπορεί νά άναχθούν μόνο σέ διάλογο καί γιά παράδειγμα, 
νά μεταφραστούν σέ ραδιοφωνικό θεατρικό εργο χωρίς νά χανόταν κανέ
να άπό τά χαρακτηριστικά του. ("Ενα σιοοπηλό πέρασμα, δπως τό τρά- 
βελινκ πρός τά παρασκήνια γιά νά δείξει μιά χειρονομία άποδοκιμασίας 
πού κάνει ενας τεχνικός τήν στιγμή πού στή σκηνή τραγουδάει ή Σού
ζαν Άλεξάντερ, είναι εντελώς περιττή άπό τήν πλευρά τής διήγησης, 
γιατί είχαμε κιόλας άρκετές λεκτικές πληροφορίες πού μιλούσαν γιά τή 
μετριότητα τού ταλέντου της) . Στήν πραγματικότητα οί τρόποι αύτοι 
Αποτελούν τήν πιστή Αντανάκλαση τής παραδοσιακής σκηνής στό έργο 
τού Γουέλλες καί τού Μάνκιεβιτς (σ-νάριο - προσαρμογή - ντεκουπάζ) 
καί Ανταποκρίνονται στόν τύπο Ανάγνωσης πού απαιτεί ή ταινία καί πού, 
στήν πραγματικότητα, δέχεται.
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Τό πορτραΐτο τοΰ Καίην πού ίχνηλατεϊται μέσ’ άπό Ινα μακρυνό 
όμοίωμα άπό έφημερίδα καί πού χρησιμεύει σάν £να πρελού·διο στό ψά
ξιμο στις έψημερίδες πού κάνει ό Θόμπσον, υπονοεί Εντονα τό άποτέλε- 
σμα μιάς λαθεμένης καί άγονης δημοσιογραφικής Αντικειμενικότητας. 
Χωρίς άλλο, τό τμήμα αύτό παρουσιάζει τά στοιχεία τής άντίφασης —  
στή μορφή ένός αινίγματος (τί ήταν ό Κ αίην; φασίστας ή κομμουνι
στής;) —  πού ή ταινία προτείνει νά λύσει, κι άκόμα πιθανό νά διαλε- 
κτικοποιήσει. Αύτή ή άντίφαση, πάντως, πολύ γρήγορα μετατοπίζεται: 
οί κοινωνικο - οικονομικοί προσδιορισμοί του μόλις πού διαγράφονται 
καί, πάνω άπόλα, υποβιβάζονται σ’ ενα είδος μοιραίου —  «τήν κατάρα 
τοΰ χρήματος»!

Κ αίην: Ξέρεις κύριε Μπέρνστάϊν, άν δέν ήμουν τόσο πολύ πλούσιος 
ισως νά ήμουν ενας σπουδαίος άνθρωπος.

Θάτσερ: Δέ νομίζεις δτι είσαι;
Κ αίην: Νομίζω δτι τά κατάφερα αρκετά καλά, κατά τΙς περι

στάσεις.
θάτσερ: Τ ί θά ήθελες νά ήσουν;

Κ αίην: "Ολα αύτά πού μισείτε.
’Αντίθετα, πριμοδοτοΰνται οί άτομικοί προσδιορισμοί, ψυχολογικής 

τάξης.
Αέλαντ: ’Αγάπη... νά γιατί τά εκανε δλα αύτά. Γ ι’ αύτό μπήκε 

στήν πολιτική. Φαίνεται δτι έμεϊς δέν ήμασταν αρκετοί, ήθελε νά τόν 
άγαποΰν καί δλοι οί ψηφοφόροι. Αύτό πού ήθελε δλο κι δλο στή ζωή 
του ήταν άγάπη. Αύτή είναι ή ιστορία τοΰ Τσάρλη. Π ώς τήν εχασε. 
Γιατί δέν είχε άγάπη γ ιά  νά δώσει κιόλας. ”Ω, ασφαλώς άγαποΰσε τόν 
Τσάρλη Καίην. Μμμ... Καί πολύ μάλιστα. Καί τή μητέρα του. Μοϋ 
φαίνεται πώς αύτήν πάντα τήν άγαποΰσε.

Αύτή ή μετατόπιση επικυρώνεται (καί ταυτόχρονα έκτρέπεται κά
θε ειρωνική Ανάγνωση τοΰ σχολίου) άπό τό γεγονός, δτι τό πιό πάνω 
σχόλιο Αποδίδεται στόν άνθρωπο πού δημιουργεί πρόβλημα συνείδησης 
στόν μεγαλοεπιχειρηματία, στόν άνθρωπο πού χρωστάμε τή μόνη δή
λωση τής άντίφασης πού εζησε δ Κ αίην/Χήρστ στήν Ιστορική του διά
σταση :

Αέλαντ: ’Άλλοτε εγραφες ενα σωρό γ ιά  τούς έργάτες... εγινε κάτι 
πού λέγεται όργανωμένη έργασία. Αύτό δέν πρόκειται νά σοΰ αρέσει κα
θόλου 'δταν θ’ Ανακαλύψεις δτι <& έργάτης σου περιμένει κάτι, σά δικαίω
μά του καί δχι σά δώρο σου. Τσάρλη, δταν οί άδικημένοι ευνοούμενοι 
σου ένωθοΰν πραγματικά άλοίμονο, θά είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο άπό 
τό προνόμιό σου, καί τότε δέν ξέρω τί θά κάνεις. Πιθανό ν’ ανοίξεις πα
νιά γ ιά  κανένα έρημονήσι καί νά γίνεις βασιλιάς στίς μαϊμούδες.

Καί στόν ιστορικό τομέα μιά παράξενη, τό λιγότερο, διαλεκτικο- 
ποίηση τείνει νά έπικρατήσει. Ό  μόνος άμεσος ύπαινιγμός στόν 'Ισπα 
νό - Αμερικανικό — πόλεμο—  πού τόν ύπέθαλπτε σέ μεγάλη Ικταση ό 
Τύπος τ<?ΰ Χήρστ:



Μπέρνστάϊν: Νομίζω δτι δ κ. Λέλαντ είχε δίκηο, αύτός δ πόλεμος 
ήταν τοΰ Κυρίου Καίην. Έ μεΐς δέν είχαμε τίποτα νά πολεμήσουμε.

Διορθώνεται άμέσως άπό μιά παρατήρηση πού δ σωβινισμός της ε ί
ναι ίσως λιγότερο ειρωνικός απ’ δσο θά πίστευε κανείς, παρασυρόμενος 
άπδ τόν πολύχρωμο χαρακτήρα τοΰ Μπερνστάϊν (τέτια παράδοξα είναι 
ενα άπό τά πολλά σπουδαία συστατικά τής ταινίας) :

Ά λλά  νομίζετε δτι άν 'δέν ήταν γιά  τόν πόλεμο· τοΰ Κυρίου Καίην, 
θά είχαμε τόν ’Ισθμό τοΰ Παναμά;

Υ πάρχει ενας παραλληλισμός άνάμεσα σ’ αύτήν τήν παρατήρηση 
καί σ’ έκείνη πού έκανε ενας δημοσιογράφος στήν τελική άπογραφή 
τών θησαυρών πού είχε συγκεντρώσει δ Καίην:

— ’’Εφερε, τουλάχιστον, δλα τοΰτα δώ τά πράγματα στήν Α μ ε 
ρική.

Ά λλά  δπως είπαμε, αύτές οί άπόψεις τής άνάμιξης τοϋ Χρήστ/Καί- 
ην στή δημόσια ζωή δίνονται μόνο περιφερειακά, Ινώ τό ούσιαστικό μέ
ρος τής διήγησης (ιδιαίτερα έπειδή οι -μακριές συνεχείς σεκάνς άναγκα- 
στικά φέρουν περισσότερο ειδικό βάρος άπό τά «παρενθετικά συντάγμα
τα» (Μέτς) , πού παρουσιάζουν εξαρθρωμένα τμήματα δράσης) βρίσκε
ται στήν περιγραφή της Ιδιωτικής του ζωής, μιά περιγραφή πού, σέ δλες 
τις Ινδείξεις„ σκοπεύει νά δείξει πώς ή «μοίρα» τοΰ Καίην άποφασιζόταν 
άπό τήν άναζήτηση τοΰ χαμένου παράδεισου τής παιδικής του ήλικίας 
(τής μήτρας) , δηλαδή, τοΰ Rosebud:

Μπερνστάϊν: ’Ίσως αύτό νά ήταν κάτι πού εχασε. Ό  Κύριος Καίην 
ήταν ενας άνθρωπος πού τά εχασε δλα...

Δημοσιογράφος: Ό  Κύριος Καίην ήταν ενας άνθρωπος πού άπέ- 
κτησε δ,τι ήθελε καί μετά τό εχασε. ’Ίσως τό «Rosebud» ήταν κάτι πού 
δέν μποροΰσε ν’ άποκτήσει ή κάτι πού εχασε.

Έ ν  τούτοις, αύτή ή ύπόθεση, πού τής δίνεται μεγάλη έμφαση καί 
πού έπιβεβαιώνεται έπίσημα άπό τήν τελική εικόνα τής ταινίας, γίνεται 
άμεσα άντικείμενο μιάς άρνησης πού τήν άναιρεΐ πρός χάρη μιάς με
ταφυσικής αντίληψης τής «δια - σύνδεσης δλων τών πραγμάτων», καί πού 
δίνεται σάν εγγύηση τών «τυπικών καινοτομιών» τής ταινίας:

— Πάντως, αύτό δέ θά είχε εξηγήσει τίποτα. Νομίζω δτι καμιά 
λέξη δέν μπορεί νά εξηγήσει τή ζωή ένός άνθρώπου. ’Ό χ ι. Νο
μίζω δτι τό «Rosebud» είναι ενα κομμάτι άπό κάποιο τεμαχιόγρι- 
φο*, ενα χαμένο κομμάτι.

Ή  κεντρική ιδέα τοΰ αινίγματος, πού δείχνεται άκούραστα άπό τήν 
Σούζαν στόν άπέραντο διάδρομο τοΰ Ξαναντοΰ, χρησιμεύει στό νά έξα- 
σφαλίσει τήν παρουσία «ένός δμόλογου συστήματος σχέσεων» (Έ κο) 
πού προϋποθέτει ή ταινία. ’Έ τσι, οί «άβυθομέτρητες» άντιφάσεις τής 
ζωής τοΰ Καίην (τό «μυστήριό» τους πάντως παρουσιαζόταν ταυτόχρονα 
νά διαλύεται άπό τήν εικόνα τοΰ ε'λκηθρου πού καιγόταν) μποροΰσαν 
νά ήσαν δμόλογες μέ μιά διηγηματική δομή πού αύτοπαρουσιάζεται
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—  καί γιά  πολύ καιρό ήταν Αποδεκτό —  ώς μή - γραμμική, δηλαδή <ί>; 
διαλεκτική. Ά λλά  άν τήν κλιμακώσουμε πρός τά κάτω, αύτή ή διή
γηση δέν είναι ούτε άντιφατική καί, κυρίοίς, ούτε διαλεκτική, ούτε κΑν 
διφορούμενη, γιατί δλα σ’ αύτήν τείνουν, μ’ εναν Αμείλικτα μονόπλευρο 
τρόπο, νά ένισχύουν εναν αριθμό μύθων πού είναι τέλεια Αποδεκτοί στήν 
κυρίαρχη ιδεολογία: π.χ. δτι οί πλούσιοι είναι τόσο δυστυχισμένοι οσο 
καί οί φτωχοί, δτι τά σπουδαία (δημόσια) γεγονότα έχουν μικρές (ιδιω
τικές) αιτίες, δτι ενας μεγάλος πλουτοκράτης είναι <στό πείσμα τών 
πάντων» ενας μεγάλος άνθρωπος, Ινώ οΐ γυναίκες είναι Αχρηστες και νευ
ρωτικές (τά πορτραΐτα τών γυναικών καί οί Ινδο - δια - σεξουαλικές σχέ
σεις πού διαγράφονται σ’ αύτήν τήν ταινία συμφωνούν σέ δλα τά σημεία 
μέ τήν τυπολογία του Χόλλυγουντ —  ή άπωθημένη μητέρα,, ή στενό
μυαλη γυναίκα τής άνώτερης τάξης πού δέν καταλαβαίνει τίποτα Από 
τό «φωτισμένο δεσποτισμο» τοΰ συζύγου της, ή «φρέσκια καί γνήσια·» 
γυναίκα τοΰ προλεταριάτου,, πού σπάει άπό έναν ήμίθεο καί καταλήγει 
σέ άλκοολικιά) . Τό εντυπωσιακό σθένος καί ή Αδιαπέραστη πολυπλο- 
κότητα τοΰ Γουέλλες/Καίην είναι έπίτηδες Αντίθετη στή γελοιογραφη- 
μένη ματαιότητα τής ανδρικής άκολουθίας του (Μπερνστάϊν, 6 κωμικά 
ευερέθιστος Εβραίος" θάτσερ, ο άκαμπτος πουριτανός" Λέλαντ, ο Ιδεα
λιστής καί μέθυσος διανοούμενος) .

Αύτός ο θεμελιώδης κονφορμισμό: κάνει αύτήν τήν ταινία, στό μέ
τρο πού μπορεί νά θε(ορηθεί σά ραδιοφωνικό έργο, σχεδόν νά μή ξεχω
ρίζει Από, παραδείγματος χάρη, έκείνα πού Ιπρόκειτο νά δώσουν γρή
γορα τήν επιτυχία στον σύν - σεναριογράφο Μάνκιεβιτς (ιδιαίτερα στό 
'Ό λα, οσα Αφοροΰν τήν Ε ύ α )25. Αύτό πού άπαιτεί τώρα έξέταση είναι, 
πώς αύτός ό κονφορμισμός έχει καλυφθεί μέ μιά ρητορική πού, εντελώς 
καταληπτά, τής έπέτρεψε νά φανεί, γ ιά  κάμποσον καιρό, σάν ένας στα
θμός στήν ιστορία τοΰ κινηματογράφου, καί πού παρήγαγε μιά ολόκλη
ρη σχολή μανιεριστών, άπό τόν Καζάν, τόν Αόζεϋ καί τόν νΩλντριτς μέ
χρι τόν Ά ρθουρ ΙΙέν καί τόν Κέν Ράσελ. Τό εργο τοΰ Γουέλλες καί 
τοΰ Τόλαντ ήταν άπό τήν Αρχή σημαδεμένο Από έναν αριθμό χαρακτη
ριστικών στοιχείων, πού μποροΰν νά προσδιορισθοΰν καθαρά. Ανάμεσα 
τους τά πιό κύρια, κατά τή γνώμη μας, είναι:

1. Τό δίπτυχο πού Ιχει κιόλας άναφερθεί —  πλάνο σεκάνς /  βά
θος πεδίου.

2. (Στενά δεμένο μέ τό προηγούμενο) εξογκωμένο έφφέ προοπτι
κής (έντονες Αντιθέσεις κλίμακας άνάμεσα στο πρώτο επίπεδο καί στό 
φόντο) μέ τή βοήθεια τής συστηματικής χρήσης τών μή - παραμορφω
τικών εύρυγώνιων φακών πού τούς τελειοποίησε ο Τόλαντ.

3. Συχνά πλονζέ.
4. Ασυνήθιστα έμφαντικό φωτισμό Από πίσω.
5. Φοντύ.
6. Διάλογοι με επικάλυψη καί πολύ - διαστατικός διάλογος.
7. ’Εξογκωμένα έφφέ αντίλαλου οπουδήποτε μποροϋσαν να δίκαιο-
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λογοϋνται άπό τό χώρο τοϋ ντεκόρ, κοινοτική βιβλιοθήκη, Ξαναντοΰ) .
8. Ρητορικό μοντάζ (τονικότητα, ελλειψη - έκπληξη) .
’Έχουμε κιόλας δείξει δτι τό πλάνο σεκάνς άπό μόνο του δέν άντι- 

τίθεται στούς κώδικες τής διαφάνειας καί ή μακριά έξήγηση πού τοϋ 
αφιερώνει δ Μπαζέν, δ αληθινός θεωρητικός τής διαφάνειας, αρκεί νά 
έπιβεβαιώσει τόν ισχυρισμό μας. (Αύτό δέ σημαίνει φυσικά δτι τό πλά
νο σεκάνς, δπως καί τό αναλυτικό ντεκουπάζ ή δποιοδήποτε άλλο ρη
τορικό σχήμα αύτοΰ τοΰ είδους δέν μπορεί νά εγγράφει διαλεκτικά σέ 
μιά άποδιάρθρωση καί ιδεολογικά κριτική δουλειά: δές ιδιαίτερα τήν 
άνάλυση τής Γερτρούδης πιό κάτω) .

’Αναφερθήκαμε ήδη στήν άνανέο)ση τής εύνοιας γιά τήν «άμόρσα», 
«έπιστροφή στήν εύνοια*, στή δουλειά τοΰ Γουέλλες, τοΰ Γουάϊλερ καί 
τών Ανταγωνιστών τους. Σ ’ αύτό τό σημείο, πάντως, θά ήταν χρήσιμη 
μιά διευκρίνηση, εφόσον θά μάς προμήθευε μ’ ενα κύριο παράδειγμα τοϋ 
τρόπου πού μ’ αύτον μπόρεσαν δ Γουέλλες καί δ Τόλαντ —  χωρίς νά 
επηρεάζουν κατά κανένα τρόπο τήν ακεραιότητα τής διήγησης καί τών 
δραματουργικών κωδίκων (καί κατά συνέπεια, χωρίς τήν παραμικρή 
προσπάθεια γιά  άνακατασκευή τών παραμέτρων πού τούς άποτελοϋν) —  
νά σφυρηλατήσουν ένα στύλ πού εχει καταπλήξει τρεις γενιές κινημα
τογραφόφιλων διαμέσου τοΰ άπλοΰ τεχνάσματος τής συστηματικής διεύ
ρυνσης αύτών τών ίδιων κωδίκων. Ή  πρώτη σεκάνς φλάς - μπάκ πού 
δείχνει τήν αναχώρηση τοϋ Τσάρλς άπό το σπίτι τών γονιών του -—-πού 
έγιναν ξαφνικά πολυεκατομμυριοΰχοι—  έ'χει κινηματογραφηθεΐ άπό δυό 
Αντίθετες γωνίες: ή μιά κατευθύνεται πρός τό παράθυρο, πού Απέξω παί
ζει στό χιόνι δ Τσάρλς, ένώ ή άλλη κατευθύνεται στό πίσω μέρος τοΰ 
δωματίου· άπό τό εξωτερικό πρεβάζι τοΰ ίδιου παραθυριοΰ. Τό έφφέ τής 
υπερβολικής μείωσης, πού επηρεάζει ενα πρόσωπο αμέσως μόλις απομα
κρυνθεί άπό τήν μηχανή, δείχνεται εδώ γιά πρώτη φορά. Τό κύριο «θϋ- 
μα» αύτοΰ τοΰ φαινόμενου είναι δ Καίην, δ πατέρας, τοΰ δποίου οι απο
μακρυνόμενες κινήσεις άνταποκρίνονται στήν επιβεβαίωση τής υπερο
χής τής συζύγου του κατά τή συζήτηση μέ τόν Θάτσερ —  τόν τραπεζι
τικό Αντιπρόσωπο πού είχε ερθει κατ’ απαίτηση τής Κας Καίην γιά ν’ 
άναλάβει τή μόρφωση τοΰ παιδιοΰ. Τέτιες «ψυχολογικές» ανταποκρίσεις 
ήταν τρέχουσες πάνω άπό τριάντα χρόνια (παραδείγματα μπορεί νά βρε
θούν στόν Γκασνιέ,. καθώς έπίσης καί στόν Σγιόστρομ, στόν Μουρνάου, 
Λένι κ.ά.) , άλλά αύτή ή αντίθεση σέ κλίμακα ποτέ δέν ειχε δειχθεΐ τό
σο έντονα —  γ ι’ αύτό, φαίνεται σάν καινοτομία στόν Πολίτη Καίην. 
Ή  μόνη άλλαγή πλάνου πού έπεμβαίνει σ’ αύτό τό σημείο τής σεκάνς, 
στό έσωτερικό της, παρουσιάζει μιά πολλαπλή άπεικόνιση αύτής τής 
δραματουργικής πορείας: δ πατέρας άπομακρύνεται πρός το παράθυρο 
γ ιά  νά τό κλείσει (μέ σκοπό ν’ Αποσιωπήσει τίς φοινές τοϋ Τσάρλς πού 
παίζει απέξω) , ένώ στό εμπρός μέρος τής εικόνας δ Θάτσερ θέτει τούς 
δρους τοϋ συμβολαίου πού προβλέπει τό μέλλον τοΰ Τσάρλς. Στή διάρ
κεια τής Ανάγνωσης, ή μητέρα πηγαίνει έπίσης γιά πρώτη φορά πρός 
τό παράθυρο, άλλά ή «κυριαρχία» της άποκαθίσταται σχεδόν άμέσως, καί
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διπλά, μέ ένα κάτ έκατδν δγδόντα μοιρών σ’ Ινα έντελώς μετωπικδ γκ.ρδ 
πλάν (ένώ δ σύζυγος είναι γ ιά  μιά άκόμα φορά στδ βάθος) , τή στιγμή 
άκριβώς πού αύτή άνοίγει τδ παράθυρο γ ιά  νά φοινάξει τδ γιό της. Έ  
βίαιη Αντίθεση σέ κλίμακα άνάμεσα σ’ αύτά τά πλάνα, τδ κάτ στήν κ ί
νηση φορτισμένο μέ νόημα, καί τδ καταφύγιο στδ ρητορικδ σχήμα τής 
άμόρσας, δλα συμμετέχουν στή διεύρυνση τών κωδίκων τής «Εκφρασης». 
Ή  μητέρα φωνάζει τδ γιό της καί χωρίς νά γυρίσει λέει Αμέσως στδν 
τραπεζιτικό: Συνεχεϊστε, κ. θάτσερ! Αύτδς δ τρόπος ν’ άνακατεύεται ή 
κατεύθυνση προφορικών άπαντήσεων άναφέρθηκε στδν άριθμδ 6 τής πιδ 
πάνω λίστας τών χαρακτηριστικών στοιχείων, έκπληρώνει μιά διπλή 
λειτουργία: ένισχύει τή «νατουραλιστική» ψευδαίσθηση, ένώ συμμετέχει 
στδ έπιδεικτικδ στυλιζάρισμα τής ταινίας, άφοΰ τέτοιου είδους «έναρμο- 
νίσεις» δίνουν «ρυθμό» στδ διάλογο. (Ό  ίδιος ρόλος παίζεται άπδ τήν 
έπικάλυψη τών συζητήσεων —  γιά παράδειγμα, κατά τήν κωμική με
τακόμιση στά γραφεία τής έφημερίδας T he E nquirer —  καί άπδ μερι
κές προφορικές διαδικασίες, σάν τή συνήθεια ποΰ έχουν δ Καίην καί ή 
Ακολουθία του νά φωνάζουν δ ένας τδν άλλον "Μίστερ» μ’ ενα ρυθμδ 
πού είναι, ούτε λίγο ούτε πολύ, μονομανής).

Σημειώστε επίσης, δτι τή στιγμή ποΰ ή μητέρα φωνάζει τδ γιό 
της, ή μηκώμενη μουσική τοΰ Μπέρναρντ Χέρμαν έπαναλαμβάνει τδ ε
πίμονο ρεφραίν της. ’Εδώ Αντιμετωπίζουμε πάλι τήν υπερβολή ένδς κώ
δικα, έναν τέλεια έγκαθιδρυμένο κώδικα, διαμέσου τοΰ μάλλον στοιχειώ
δους τεχνάσματος τής ύπέρβασης τής συνηθισμένης, διακριτικής μουσι
κής ύπόκρουσης, πού γλυστράει σέ θορυβώδη κατάπτωση.

Ό  Ασπρόμαυρος φωτισμδς παίζει εναν παρόμοιο διπλδ ρόλο: «άνα- 
παράγοντας» τά έφφέ τής «φυσικής» άντίθεσης διά μέσου ένδς έντονου το
νισμού μερικών παραμέτρων άπδ τούς συνηθισμένους κώδικες φωτισμού, 
πλημμυρίζει,, άπδ τή μιά πλευρά,, μέ παροξυσμικές δραματοποιήσεις καί 
τών πιδ μικρών περιστάσεων, καί άπ’ τήν άλλη πλευρά, μ ’ ένα θεαματι
κό στυλιζάρισμα. Αύτδ είναι Ιδιαίτερα φανερδ στίς σκηνές στή βιβλιο
θήκη πού περικλείουν τδ πρώτο φλάς - μπάκ, δπου, επιπλέον, έχουν συγ
κεντρωθεί μαζί σχεδδν δλα τά χαρακτηριστικά στοιχεία πού άναφέραμε. 
’Ιδιαίτερα, αύτές οί σκηνές φέρνουν, μέ πλάνα κδντρ πλονζέ, ένα αυθεν
τικό παράδειγμα ύπερβολής μέ τδ νά «μεγεθύνουν» ψυχολογικά δλες 
Άζ φόρμες καί δλες τίς χειρονομίες, θ ά  πρέπει νά επιστηθ^Ι έπίσης 
ή προσοχή στή διαδικασία πού συνίσταται άπδ τδ χειρισμδ μιάς «παγο
ποίησης» στή μέση τών φοντύ, ετσι πού οί εικόνες νά συμπίπτουν γιά  με
ρικά δευτερόλεπτα, κι έπομένως ν’ αύξάνουν καί νά επεκτείνουν τήν 
«προκλητική» λειτουργία αύτοΰ τοΰ φλάς - μπάκ - σινιάλου.

Θά μποροΰσε νά διατυπωθεί ή αντίρρηση δτι αύτά τά στυλιζαρί- 
σματα συνδυάζονται μέ τρόπο ώστε νά προσδιορίσουν τά τεχνάσματα τής 
σκηνοθεσίας ·κι έπομένως άποτελοΰν ένα είδος «αποκήρυξης τής διαδικα
σίας τής παραγωγής»,, άποτελοΰν μιά «θεατρικοποίηση» έμποτισμένη μέ 
τήν Αξία τής «Αποστασιοποίησης». Αύτδ θά ήταν μιά μηχανιστική άπο
ψη τής άποδιάρθρωσης πού Αποτυγχάνει, πάνω άπ’ δλα, νά λάβει ύπό-
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ψη τήν αύτοφυή Ιξάρτηση άπό τήν θεσμοποίηση τών κωδίκων. Διογκω
μένα μέ αύτόν τόν τρόπο, λειτουργούν άπλώς πιό Αποτελεσματικά (θά 
μπορούσαμε ν’ αναφέρουμε σά μαρτυρία τήν τεράστια έπίδραση πού ά
σκησε δ Πολίτης Καίην στό μεταπολεμικό εμπορικό κινηματογράφο, σέ 
άντίθεση μέ τήν καταστολή πού έπαθαν, πραγματικά καινοτομικές ται
νίες, δπως τοϋ Ντράγιερ) . 'Η  έπαναληπτική φύση τών χαρακτηριστι
κών στοιχείων, πού Ινεργοποιήθηκαν άπό ιόν Πολίτη Καίην, έξασφαλί- 
ζει ώστε δ συνδυασμός τους νά καταλήγει μόνο σ’ ενα Οφος πού προσ
ποιείται τις λειτουργίες τών κωδίκων. ’Ενώ στό Καλιγκάρι56, γιά  παρά
δειγμα, άκόμα καί άν δέν μπορούμε νά ποΰμε δτι τά χαρακτηριστικά 
στοιχεία άποτελοΰν πραγματικά τό άντικείμενο· μιάς περιεκτικής συστη
ματικής οργάνωσης, παρουσιάζονται έν τούτοις σέ συστηματικά ποικίλες 
μορφές, τών όποιων τό αποτέλεσμα είναι νά δυσχεραίνουν τή λειτουρ
γία  τών κωδίκων καί νά τούς φέρνουν σέ κρίση: Κι αύτό, επειδή άκρι- 
βώς αύτή ή ϊδια ή ιδέα τών κωδίκων είναι θεμελιωμένη σέ μιά λει
τουργικότητα, πού είναι συγχρονικά αμετάβλητη, σέ μιά καθορισμένη 
σχέση άνάμεσα στό σημαινόμενο καί στό σημαίνον. Ά πό τή στιγμή πού 
τά χαρακτηριστικά στοιχεία, δσο έκκεντρικά καί άν είναι, άγκαλιάζουν 
τό μοντέλο τής κωδικής λειτουργικότητας, γίνονται ίσομορφικά μ’ αύτό., 
καί δέ μπορούν παρά νά ένισχύουν αύτή τή λειτουργικότητα. Καί είναι 
φανερό δτι σ’ αύτή τήν πρώτη ταινία ή δουλειά τοΰ νεαροΰ Γουέλλες κα
ταλήγει σέ μιά «δμοιογένεια» αύτοΰ τοΰ τύπου.

Παράδειγμα 3

Κ ΑΤΗΓΟΡΙΑ  Γ: ΓΕΡΤΡΟ ΓΔΗ

Δέν υπάρχουν πολλές ταινίες πού θά μπορούσαν νά εικονογραφή
σουν τόσο καλά αύτή τήν κατηγορία. Κ ι’ αύτό, γιατί ή Γερτρούδη είναι 
δ τόπος μιας δίπτυχης κίνησης πού άναγνωρίζει τις κώδικές λειτουρ
γίες καί προξενεί άμέσως μιά κρίση μέσα τους, είναι μιά κίνηση πού δ- 
ρίζεται ριζικά δσο έπενεργεϊ πάνω σ’ ενα κείμενο τοΰ όποιου & ιδεολο
γικός προσδιορισμός φαίνεται εκδηλα έκ τών προτέρων.

Γιά πολύ καιρό, τό πρωταρχικό χαρακτηριστικό αυτής τής ταινίας, 
σχετικά μέ τήν υλική της ύφανση, θεωρήθηκε πώς βρισκόταν στή δόμη
σή της άπό πλάνα σεκάνς, κι έπομένως δτι τό κύριο ένδιαφέρον της συ- 
νίσταται στίς κινήσεις τής κάμερα, στή σύνθεση τών πλάνων καί στό μή
κος τών πλάνων.

Δέν μποροΰμε ν’ άρνηθοΰμε οτι αύτά είναι τά κύρια συστατικά του 
«μορφικού λόγου» του. ’Αλλά είναι έξαιτίας τών διασταυρώσεων, στά 
σημεία θραύσης πού δρθρώνει τό σύστημα, δπου κινείται δ κεντρικός ά
ξονας τής άποδιάρθρωσης σ’ δλη τήν ταινία. Φυσικά, ή ταινία, περιλαμ
βάνει έναν έξαιρετικά περιορισμένον άριθμό άλλαγών πλάνοιν: άλλά 
σημαντικό είναι τό γεγονός, δτι δ Ντράγιερ πετυχαίνει μιά δνευ προη
γουμένου ριζική διοργάνωση αύτής τής παραμέτρου καί δτι, έάν ή Γερ-
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τρούδη μάς φαίνεται σά μιά Από τίς έκλεκτές ταινίες στήν Ιστορία τοϋ 
κινηματογράφου, πού έπιτελοΰν Ιργο κριτικά διαμορφωτικό πάνω στούς 
κυρίαρχους κώδικες, είναι Ιδιαίτερα έξαιτίας αύτής τής παρουσίας τής 
«στρατηγικής τοϋ μοντάζ» στον πυρήνα ένός κινηματογραφικού κειμέ
νου πού κάνει νά φαίνεται πώς ή συνταγματική δργάνωση είναι δευτερο
γενής.

Ά π δ  τίς πρώτες μέρες τοΰ κινηματογράφου, δλο τό ρεΰμα τοϋ Ιδεο
λογικού λόγου (discours) είχε κατευθυινθεΐ στό καμουφλάρισμα τών ά 
συνεχειών (κάτ καί καδράρισμα) πού ένυπάρχουν στήν κινούμενη εικό
να, ενα ρεΰμα, πού πέτυχε τίς άρχικές καί Αποφασιστικές του έπιτυχίες 
άνάμεσα στά 1904 καί 1914 μέ τή σύσταση τών νόμοιν τοΰ χωρο - χρο
νικού προσανατολισμού. Οί νόμοι αύτοί γεννήθηκαν άπδ τήν άνάγκη νά 
μετατεθούν μέσα σ’ αύτήν τήν καινούρια «σκηνή» οί άναπαραστατικέ; 
άντιλήψεις τοΰ κλασικού δυτικού θεάτρου καί τοΰ μυθιστορήματος τοΰ 
δέκατου Iνατού αιώνα. "Ενα άπδ τά κύρια στοιχεία πού στηρίζουν τό 
γραμμικό λόγο (discours) έπρόκειτο νά είναι, φυσικά, τό «Αόρατο» τής 
Αλλαγής πλάνου. Καί είναι άκριβώς αύτή ή λειτουργία τοΰ καμουφλα
ρίσματος πού Αμφισβητείται στή Γερτρούδη. Ό  Ντράγιερ ποικίλει συστη
ματικά τόν τρόπο τών Αλλαγών πλάνων, ώστε καθένας (σχεδόν δλοι) νά 
προσδιορίζεται άπό £να διαφορετικό συνδυασμό ιδιαίτερων γνωρισμάτων. 
"Οταν, σέ μιά περίεργη περίπτωση, ενας άπό αύτούς τούς τρόπους έπα- 
ναλαμβάνεται, τοΰτο γίνεται γιά  νά εκπληρώσει εναν εντελώς διαφορε
τικό σκοπό μέσα σέ μιά Αλυσίδα πού αποτελεί ενα τεράστιο καί σύνθετο 
δίκτυο αντιθετικών στοιχείων. "Ενας τρόπος παρακολούθησης προσδιορί
ζεται μέ δρους τοΰ συνόλου τών διακριτικών γνωρισμάτων, δπως π .χ . 
ή κατεύθυνση τών προσώπων καθώς μπαίνουν ή βγαίνουν άπό τό πλά
νο, ή ελλειψη, άμεση σύζευξη κτλ. ”Ετσι μιά πρότυπη διάκριση θά χα 
ραχτεί άνάμεσα, άπό τή μιά μεριά, σ’ ενα κάτ μακριά άπό τή Γερτρού
δη, πού βρίσκεται στ’ Αριστερά καί σέ πλάνο άμερικαίν, στόν άντικατο- 
πτρισμό της σ’ εναν καθρέφτη πού κινείται διαγώνια άπό τά δεξιά στ’ 
αριστερά, καί πού επομένως θά μπει στό πλάνο σάν φιγούρα άπό τ’ Α
ριστερά, καί, άπό τήν άλλη μεριά, σ’ ενα πλάνο δπου αύτή βγαίνει πρός 
τά δεξιά τοΰ καθρέφτη καί ξανα - εμφανίζεται στ’ Αριστερά τής εικόνας 
πού άκολουθεΐ. Μιά άπλούστερη διαφορά μπορεί νά παρατηρηθεί άνά
μεσα σ’ ενα συνδυασμό πού άντιπαραθέτει μιά έξοδο δεξιά τοΰ κάδρου 
μέ μιά είσοδο άριστερά καί Ινα άλλο πού άντιπαραθέτει μιά Ιξοδο πρός 
τ ’ άριστερά μέ μιά είσοδο άπό τά δεξιά. Δέ χρειάζεται νά ποΰμε δτι μιά 
Ανταλλαγή τών προσώπων μετράει έπίσης σά διαφορά. Κάτω Από τό 
φώς αύτών τών παραδειγμάτων, ας έπαναλάβουμε δ,τι ξέχωρα άπό πο
λύ Ιδιαίτερες εξαιρέσεις, ενας δοσμένος τρόπος δέν Ιπαναλαμβάνεται 
ποτέ.

Πιθανόν δμως, ή πιό Αξιοσημείωτη άποψη τής στρατηγικής, νά εί
ναι δ ρόλος που Απονέμεται στήν τεχνική τοΰ άναλυτικοΰ ντεκουπάζ. Στή 
διάρκεια τής πρώτης, άς ποΰμε, «πράξης» τής ταινίας διεξάγεται άνΑ-
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μεσα στή Γερτρούδη· καί στό σύζυγό της μιά συζήτηση κρίσιμη ώς πρός 
δλόκληρη τήν διήγηση:

Σύζυγος: Υ πάρχει κανένας άλλος;
Γερτρούδη: Μπορείς νά τό πεις κι ετσι. άν flic.
Σύζυγος: Δηλαδή, άγαπας κάποιον άλλον.
Γερτρούδη: Ναι.
Σύζυγος: ’Έ γινε κιόλας;
Γερτρούδη: (δφφ) “Οχι.
"Ολος αυτός 6 διάλογος κινηματογραφήθηκε σύμφωνα μέ τήν άρ- 

χή  τοϋ αναλυτικού ντεκουπάζ, πού ετσι «έξορκίζεται», για νά μήν ξανα- 
εμφανιστεί παρά μόνο στήν τελευταία σεκάνς, δπου χρησιμοποιείται μό
νο σύντομα, γιά νά περιγράψει τόν αποχαιρετισμό τής Γερτρούδης προς 
τόν παλιό της σύντροφο. "Ωστε τό αναλυτικό ντεκουπάζ εκτοπίζεται <Τ)~ 
στηματικά άπό τήν ταινία, εκτός άπό αύτές τίς δυό ειδικές στιγμές πού 
Ιξυπακούουν τήν ιδιαίτερη εισαγωγή σέ μιά «δραματική προσαρμογή» 
πού μ’ αύτήν συνδέεται τό σημαίνον μέ τό σημαινόμενο κατά τόν ίδιο 
τύπο τής «Ιξηρτημένης» σχέσης, δπως μελετήθηκε σέ προηγούμενο τμή
μα (συγκρ. τίς σημειώσεις μας Τό Μυστικό Πίσω άπό τήν Πόρτα) . 
Ά λλά άν ή χρήση αύτής τής τεχνικής άπό τόν Ντράγιερ δέν είναι ου
σιαστικά διαφορετική άπό τόν πιό αύστηρά κωδικοποιημένο τύπο κινη
ματογράφου, απομονώνοντας τούς συζητητές ενός διαλόγου τόν ενα μετά 
τόν άλλο, χρησιμοποιείται έδώ γιά νά κάνει τή λειτουργία της νά φαί
νεται ομοια μέ μιά έμφανέστερη κωδικοποιημένη τεχνική27.

"Οπως ξέρουμε, ή οπτική τοΰ ματιοΰ είναι άμεσα συνδεοεμένη μέ 
τό αναλυτικό ντεκουπάζ- είναι σχεδόν μιά προϋπόθεση γιά  τήν άποτελε- 
σματικότητά του. Τώρα, έξαιτίας τής διττής άπόρριψης, άφ’ ενός τής 
όπτικής τοΰ ματιοΰ καί άφ’ έτέρου τοΰ τρισδιάστατου χώρου πού συνεπά
γεται, φανερώνεται αύτή ή δηλωτικότητα, άποδιάρθρωση πού χαρα
κτηρίζει τήν ταινία. Γιατί, ξέχωρα άπό τίς δυό περιπτώσεις, πού άνα- 
φέραμε τόσο λεπτομεριακά, ή ταινία κινηματογραφήθηκε έξολοκλήρου 
σύμφωνα μέ τήν αύστηρή αρχή τής μετωπικότητας σά μιά σειρά άπό 
ταμπλώ βιβάν, μέ αποτέλεσμα ώστε αύτές οί δύο εμφανίσεις τοΰ άναλυ- 
τικοΰ ντεκυοπάζ νά ξεχωρίζουν σάν εξαιρέσεις. Υ πάρχει, επιπλέον, ά
κόμα ενα χαρακτηριστικό στοιχείο πού δημιουργεί μιά επέκταση αύτής 
τής διττής άπόριψης: Κατά τίς συζητήσεις (μερικές άπό αύτές μάλλον 
μακριές) πού γίνονται μέσα σ’ αύτά τά ταμπλώ, τά πρόσωπα δέν κοιτά
ζουν σχεδόν ποτέ ό ενας τόν άλλον. Κ αί, καθώς ή αύστηρή προσκόλλη
ση στό μετωπικό στήσιμο τής μηχανής άναστελλεται, κάθε «φυσική» 
τάση τών προσώπων νά παραμείνουν «πλάϊ - πλάϊ», άντικρύζεται σά μιά 
επιστροφή στίς πρωτόγονες μετιοπικές συνθέσεις, πού ή όμάδα ή δποία 
εκανε τό Καλιγκάρι είχε κιόλας ξαναεισαγάγει τό 1919, μέ σκοπό νά 
Ιπιτεθεΐ Ινάντια στούς κώδικες τής διαφάνειας πού είχαν εδραιωθεί μό
λις πριν άπό λίγο. "Ενα «τυπικό» πρωτόγονο φίλμ θά μποροΰσε νά συ- 
ναρμολογηθεϊ άπό μιά σειρά πίνακες, πού δ καθένας τους θάταν ενα σύν- 
θετο δίκτυο άπό σημαίνοντα τά όποια θά πρέπει νά συλλαμβάνονται καί
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νά διαβάζονται σάν τέτια, άφοΟ, σ’ έκεΐνο τδ στάδιο, ή δθόνη ήταν Α
πλώς μιά έπιφάνεια πρός έξέταση, δπως ή έπιφάνεια ένός πίνακα. Ε ί
ναι εύκολο νά δοΰμε πώς δ «πρωτόγονος» χώρος πού ένεργοποιήθηκε I- 
τσι, έναρθρώθηκε στή Γερτρούδη μέ τήν κατάργηση του Αναλυτικού ντε 
κουπάζ, μιά άρθρωση πού κερδίζει περισσότερο βάρος άπδ μιά παρα
πέρα στρατηγική τής δηλωτικότητας / άποδ’.άρθρωσης. Είναι πραγμα
τικά Αξιοσημείωτη ή σχεδόν Αμετάβλητη παρουσία στο πλάνο ένδς εί
δους Αναδιπλασιασμού τών γραμμών τοΰ κάδρου, μιά Αναπαράσταση βά
θους (ζωγραφική, ταπητουργία, καθρέφτης, τζάκι) έγγεγραμμένη αέ- 
σα σ’ ενα προ - φιλμικδ χώρο πού είναι έπίτηδες «Ιπιπεδωμένος» (κι έδώ 
ή ίδέα τής δηλωτικότητας παίρνει Ιδιαίτερη σημασία) .

Αύτή ή «προβληματική» εκτίθεται δπως ήταν στή σεκάνς πού Απει
κόνιζε τήν υποδοχή πού γινόταν προς τιμή τοΰ ποιητή Λίντμαν —  ή 
δποία, έπιπλέον, περιέχει πολλές λεπτομεριακές εξαιρέσεις ώς προς τις 
γενικές Αρχές πού έχομε περιγράψει πιο πάνω —  δταν δ πΓσω τοίχος 
πού εχει τόσο-εμφαντικά κλείσει τδ σκηνικδ χώρο άπδ τήν Αρχή - άρχή. 
Ανοίγει γιά πρώτη καί μοναδική φορά (ετσι πού νά μπορούν νά φέρουν 
μέσα τδ πιάνο) τ κηρύσσοντας ταυτόχρονα τδ μόνο «δραματικό» περιστα
τικό τής ταινίας: Τ ή λιποθυμία τής Γερτρούδης.

’Έτσι, σ’ αύτδ τδ φίλμ μπορούμε νά δοΰμε σκιαγραφημένη (βπιος 
συνέβη μέ τδ Καλιγκάρι καϊ τδν ’Άνθρωπο μέ τήν Κάμερα) τήν κεντρι
κή «προβληματική» τοΰ εικονο - φιλμικοΰ χώρου, δηλαδή, τήν προβολή 
τών χαρακτηριστικών βάθους σέ μιά επίπεδη επιφάνεια (τήν δθόνη)28. 
Καί αύτδ πού άνασκευάζεται έδώ είναι δ Ακρογωνιαίος λίθος του ψευ- 
δαισθησιακοΰ οικοδομήματος: ή παρουσίαση τοΰ προ - φιλμικοΰ χώρου 
σάν «παρών», τδ καμουφλάρισμα τοΰ άναπαραστατικοΰ χαρακτήρα πού 
Ιχε ι δ φιλμικδς χώρος, καθώς καί ή διαδικασία μέ τήν δποίαν επικοι
νωνούν αύτά τά δύο.

Ή  έπιτυχία τής ταινίας συμπληρώνεται μέ τήν πρόσθεση μιάς τε
λευταίας Αποφασιστικής στρατηγικής σ’ αύτή τήν αυστηρή συστηματική. 
Τ ά  πλάνα σεκάνς, μέ τήν κάμερα κατά μέτωπο καί άπόλυτα στατική, 
συνδέονται άπδ μεγάλες κινήσεις τής κάμερα πού σχηματίζουν ίντερλούν- 
τια , δπου στή διάρκειά τους τά πρόσωπα Ανακατατάσσονται στήν δθόνη. 
Είναι σημαντικό νά καταλάβουμε δτι αύτή ή χρήση τής λέξης «ίντερλού- 
διο» είναι κάπως μεταφορική, Αφού αύτή ή λειτουργία καθορίζεται, πα
ραπέρα, Απδ ενα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο μέ αποτέλεσμα ώστε, 
καθώς κινούνται, τά πρόσωπα, νά μή μιλοΰν ποτέ, άλλά νά φαίνονται 
άφοσιωμένα καί Απασχολημένα μόνο μέ τήν Ανα-σύνθεση τοΰ κάδρου, σά 
νά ζητούσαν μιά καινούργια (σταθερή) σκηνή γ .ά  νά άποδώσουν τό I- 
πόμενο μέρος τοϋ κειμένου. Αύτές οί κινήσεις της κάμερα κυριαρχούν
ται άπόλυτα άπό τις κινήσεις τών προσώπων, κι αύτό αποτελεί ενα κα
νόνα πού είναι μανιακά προσκολλημένος σέ δλη τήν ταινία. Τό Αποτέ
λεσμα, πάντως, είναι δτι καί αύτή ή παράμετρος είναι σαφώς Ιγγεγραμ- 
μένη μέοα στό έκτεταμένο μορφικό δίκτυο τής ταινίας: Γιατί, παρόλο 
πού οί κινήσεις τής κάμερα προσκολλούνται κατά γράμμα στό ρόλο πού
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τούς Ιχει δοθεί στίς πιό φορτικά κω-δικοποιημένες ταινίες, τό γεγονός 
του νά είναι μέρος ένός λόγου (discours) πού κύρια συνέπειά του Ιχει 
νά έπιφέρει μιά κρίση μέσα σ’ αυτούς τούς ίδιους τούς κώδικες (μια σ.)- 
νέπεια φανερά άντιληπτή, χωρίς Αμφιβολία, Από έκείνους γ ιά  τούς ό
ποιους ή ταινία είναι Ανυπόφορη κα'ι δέ διαβάζεται) τίς προικίζει μέ 
μιά πασιφάνεια πού είναι δ,τιδήποτε άλλο παρά «διαφανής», καί τούς 
δίνει μιά θέση άνάμεσα στά σημαίνοντα μιας «κειμενικής έπιφανείας» 
μέ πρωταρχικό γνώρισμα νά άναλάβει τούς τένοντες τοϋ γραμμικοΰ λό
γου καί νά τούς Αναγνωρίσει καλύτερα.

Άναφερθγ'καμε πιό πάνω στόν έμφανή ιδεολογικό ύπερ - προσδιο
ρισμό της ταινίας στό έπίπεδο μόνο της διήγησης. Καί πραγματικά, τό 
«Ιψενικό» έργο απ’ δπου κατάγεται ή ταινία θά ήταν ένα πρώτο παρά
δειγμα τής μικρό - Αστικής Ιδεολογίας στήν Αρχή τοΰ αιώνα, μέ τήν α
ποκήρυξη τών Αστικών θεσμών πρός χάρη τέτοιων Αξιών, δπως είναι: ή 
’Απόλυτη ’Α γάπη, ή Υπερβατική Ποίηση, ή ’Αφιλοκερδής ’Επιστήμη 
κλπ. Ά λλά  ή άποψή μας είναι δτι, διαμέσου τής έργασίας της πάνο) 
στούς κώδικες, ή ταινία πετυχαίνει νά δημιουργήσει μιά διαλεκτική, ά- 
ποστασιοποιώντας τό ιδεολογικό περιεχόμενο αύτοΰ τοΰ προσχήματος καί 
παράγοντας τίς Αντιθέσεις του (κυρίως Ανάμεσα σέ μιά σωστή άνάλυση 
τής θέσης τής γυναίκας στήν κοινωνία καί στό ψευδό - δίλημμα στό ό
ποιον ή Ιδεολογία φυλακίζει τήν ήρωΐδα) . ’Ίσως νά μήν είναι παρατρα
βηγμένο, άν μιλήσουμε γ ιά  μιά υιοθέτηση τής Μπρεχτιανής στάσης ώς 
πρός τό κείμενο Από τόν Ντράγιερ: "Ολα συμβάλλουν στό άπογύμνω- 
μα, λευτερώνοντάς το άπό κάθε δραματουργικό βάρος, άποκαλύπτοντας 
δλους τούς «σπάγγους» πού τό κρατούσαν μαζί. ’Έχομε ήδη Αναφέρει δτι 
τά πρόσωπα στέκονται Ακίνητα γιά  νά μιλήσουν τό ένα στό άλλο, σά 
νά Απάγγειλαν, παραβαίνοντας έτσι τούς δρους πιστότητας πού είναι 
άπαραίτητοι γ ιά  ένα μυθοποιητικό λόγο. Ά λλά είναι έπίσης κι δ τρόπος 
πού μ’ αύτόν μιλοΰν οί ηθοποιοί, μέ μακριές παύσεις Ανάμεσα στίς φρά
σεις, άκόμα καί άνάμεσα σέ λέξεις, μέ τή μονότονη άπόδοση σχεδόν στε
ρημένη έντελώς άπό κάθε εκφραστική άλλαγή τόνου, πού άποτελεί τήν 
πηγή αυτής τής έσχατης Αλλοτρίωσης καί πού δέν μπορούμε παρά νά 
τή νιώσουμε πώς είναι σχετική μ’ ένα διάλογο πού μέ τή σειρά του τεί
νει μέ κάθε τρόπο νά παραχθεΐ σάν έπιφάνεια.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ :

ι. “Ενα τέτιο ζευγάρωμα θα μπορούσε πιθανό νά ύποκινηθρΐ σ’ &·'ί "·®Λίον 
«χαρακτηριστικότητας» λιγότερο εντοπισμένο άπό αύτό πού χαρακτηρίσαμε έ
δώ ώς α’ισθητικό — στό πεδίον τής σημειωτικής, γιά παράδειγμα—  μέ σκοπό 
νά διαπραγματευτούμε άκρι6ώς αϊτό π ο ύ  ε ί ν α ι  κ ο ι ν ό  κα'ι στά δύο: 
άλλά εχει τώρα άποδειχτεϊ δτι δταν ή σημειωτική πλησιάζει τό βασίλειο τοϋ 
«αισθητικού μηνύματος» πρέπει νά συνδέεται μέ άλλες σπουδές (ψυχανάλυση, 
κριτική τών Ιδεολογιών, φαινομενολογική κριτική).
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2. Ή  παγκόσμια αναγνώριση πού απολαύουν σήμερα τέτηια έργα, σάν τηι 
ΙΙέμπτη Συμφωνία τοΰ ΜπετόΟεν, σέ αντίθεση μέ τόν έξυστοακισμό που συ
ναντάει « Ή  Φιλοσοφία τοΰ Μουντουάρ■· τοΰ Σάντ, Οά μπορούσε νά κάνει τήν 
Μπουλεζιανή όριογραμμή νά φαίνεται σά μιά «ταξινόμιση αριστουργημάτων* 
κι επομένως όχι, παράλληλη μ’ εκείνη τήν ομάδα τών σημείων ρήξης, οπως τήν 
προσδιόρισε τό T E L  QUEL. Πάντως, τό «δέ - διαβάζεται» τοΰ Σάντ μέ τήν 
πρόφαση δτι είναι αισχρός (ή τοϋ Μαλλαρμέ μέ τήν πρόταση ότι δέν κατα- 
νοεϊται) είναι στήν πραγματικότητα τό ισοδύναμο μέ τό πώς ό Μπετό6εν ή ο 
Ντεμπυσύ δέ διαβάζονται, μέ τήν πρόφαση τής (ψεύτικης* οικειότητας, ένώ 
τά εργα τους έ χ ο υ ν  ε ξ ο ρ ι σ τ ε ί  π ά ν ω  σ τ ό  6 ά 0 ο ο. Άπο 
τήν οίλλη πλευρά, ή επέκταση τής Ιδέας τής πλεγματικότητας σέ μή-λογοτε
χνικά έργα (Μάρξ, Φρόϋντ) άνταποκρίνεται αρκετά στενά στή σπονδαιότητα 
πού αποδίδει ό Μπουλέζ σέ μουσικούς, δπως ό Βαρέζ, ό Καίητζ καί πάνω άπ’ ό
λους ό Βέμπερν, γιά λόγους πού είναι τόσο θεωρητικοί όσο καί αισθητικοί: 
«Πρέπει επομένως νά τονίσουμε τό γεγονός δτι ή σημαντικότητα τοΰ έργου τοΰ 
Βέμπερν, ό Ιστορικός του λ ό γ ο ς  ύ π α ρ ξ η ς  — ανεξάρτητα άπό τήν 
αναντίρρητη ένυπάρχουσα αξία είναι νά εισάγει ένα καινούργιο καλούπι «μου
σικού είναι».

3. Δες, «Λογοτεχνία καί ’Ιδεολογία'», ειδική έκδοση La nouyelle Critique, 
1971.

4. "Εκο, « Ή  απούσα δομή», Mercure de France, 1972.
5. ’Έκο, άν. Αύτή ή παρατήρηση αξίζει λεπτομεριακή εξέταση. Γιατί, έ

νώ ό προσεκτικός θεατής τών «έργων τέχνης» δέν είναι πάντα ό υπνωτισμένο; 
θεατής τοΰ κινηματογράφου, τής τηλεόρασης ή τών κόμικς, ο υπνωτισμένο; 
θεατής τών «μαζικών μέσων» είναι σχεδόν πάντα ό υπνωτισμένος επισκέπτης 
μουσείου, ακροατής δίσκων κλπ... Ή  τέχνη μπορεί νά απαιτεί μιά ανάγνωση, 
άλλά σπάνια τής δίνεται: παρατηρείστε τήν απορρόφηση πού παθαίνουν οί 
σημειολόγοι, όταν εξετάζουν αισθητικά αξιοσημείωτες ταινίες.

6. Σύμφωνα μέ τούς πολύ πιό άξιους ειδικούς άπό εμάς (Μέτς, ”Εκο) ά- 
ναγνωρίζουμε ασφαλώς ότι οί κώδικες πού άποκαλλοΰνται κινηματογραφικοί 
δέν έχουν άκόμα περιγράφει ικανοποιητικά. Κι όμως, οί εργασίες τών Μιτρύ, 
Μέτς καί μέχρι κάποιου σημείου ή «Θεωρία τής Φιλμικής Πράξης > τοΰ Ν. Μπέρς, 
Σέκερ καί Γουώρμπεργκ, 1973 (παρά κάποιους λαθεμένους προσανατολισμούς), 
έχουν σημειώσει αρκετή πρόοδο στή μελέτη αύτών τών κωδίκων, ώστε μάς δί
νουν τό δικαίίομα νά μιλήσουμε γι’ αυτούς σά μιά πραγματικότητα, έστο) καί 
αν τούς γνο:>ρίζουμε μόνο στίς πιό γενικές τους μορφές, έστω καί άν δέν τούς 
έχομε άκόμα αναγνωρίσει δλους: άκριίίώς δπως τό μόριο ήταν μιά τέλεια λει
τουργική έννοια στή φυσική καί στή χημεία, πολύ πριν άπό τήν εφεύρεση τοΰ 
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου.

7. Δές, πάντιος, « Ό  Γερμανικός Έξπρεσιονιστικός Κινηματογράφος» τοΰ 
Μάικελ Χένρυ, ’Εκδόσεις SIGNE. Μιά ενδιαφέρουσα μελέτη παρά τήν τά
ση γιά σχηματοποίηση.

8. Σύγκρ. Ο. Μα\νόνι, Clefs pour l’imaginaire, ou ΓAutre Scene, 
’Εκδόσεις SEUIL, σελ. 180.

9. Ρικαρντού, «Le Prelat Ajourne», στό «Γιά μιά Θεο>ρία τοΰ Καινούρ
γιου Μυθιστορήματος», ’Εκδόσεις SELIL.

10. Ό  δανεισμός αυτού τοΰ δρου, δπως έπίσης, τής «κειμενικότηταςν 
καί τού «κειμένου» άπό τήν τρέχουσα λογοτεχνική θεωρία υποδηλώνεται σέ κά
θε περίπτωση μέσα σέ εισαγωγικά καί θά πρέπει νά θεωρείται σά μιά άπλή 
α ν α λ ο γ ι κ ή  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  μέ σκοπό νά παρακινήσει μελλοντικές 
ερευνες. ’Εδώ, ή ιδέα τοΰ κειμένου δέν μπορεί νά έχει καμιά απαίτηση νά κα
λύψει ενα ιδεατό πεδίο τόσο εύρύ καί συμπλεγματικό δπως, γιά παράδειγμα, 
ή δουλειά τής Τζούλια Κρίστεβα. Πρός στιγμή θά περιορισθοΰμε στόν «πρώ
το λειτουργικό ορισμό», πού ή ίδια εχει δώσει γι’ αύτή τή θεωρία; «’Αναλύον
τας μιά σημαίνουσα παραγωγή σάν «κειμενική» θά σήμαινε νά δείξουμε πως 
εκδηλώνεται, ή γενεσιουργός διαδικασία τού σημαίνοντος συστήματος στό φαι-
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vo - κείμενο. Κάθε σημαίνουσα τεχνική, ποΰ θεωρείται κειμενική, θά πρέ
πει νά πραγματοποιεί σέ δλα τά έπίπεδα τοΰ φαινο - κειμένου (στό σημαινό- 
μενο καί στό σημαίνον) τ ή  γ ε ν ν ο υ σ ι ο υ ρ γ ό  δ ι α δ ι κ α σ ί α  
τ ο ΰ  σ η μ α ι ν ό μ ε ν ο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς ,  πού υποστηρίζει». (Τζού- 
λια Κρίστεβα, ffL’Engendremenl de la Formule^. Ή  φιλμική ανάπτυξη αυ
τής τής Ιδέας θά είναι οπωσδήποτε διαφορετική άπό τήν ανάπτυξή της στήν 
περιοχή τοΰ κυρίιος γραπτοΰ λόγου, δπως τό εχει θέσει ή Κρίστεβα. «Παρου
σιασμένο στή γ λ ώ σ σ α ,  τό κείμενο μπορεί μόνο νά κατανοηθεί σάν yh u c-  
σικό υλικό καί σάν τέτιο ανήκει στή θεωρία τής σημασίας».

11. ;A R T F O R U M  (Νέα 'Τόρκη) Μάρτης 1972.
12. Νοέλ Μπέρς, «Έργασία τοΰ Φρίτζ Λάγκ» Σινεμά: Θεωρία, Δια

λέξεις.
13. Δές τήν έργασία τοΰ Gerard G enette .
14. Αύτό είναι ποΰ ξεχωρίζει αύτή τήν έργασία άπό, άς πούμε, εκείνη τοΰ 

Ρόμπ - Γκριγιέ, πού στίς ταινίες του, μέ τήν πολύ γνωστή του αίσθηση συστήμα
τος, οργανώνει μή - ειδικούς κώδικες δανεισμένους κυρίως άπό τή λογοτεχνία. 
(Έδώ δέν άναφερόμαστε στήν έργασία τοΰ Μισέλ Φανό σ’ αύτά τά ίδια φίλμ 
ποΰ, ένώ ουσιαστικά χρησιμοποιεί τούς κώδικες τής μουσικής, αποκτά συχνά 
μιά πραγματική ιδιοτυπία στήν άρθρωσή της μέ τίς εικόνες.

15. 'Έκο, ώς άν. σελ. 124.
1(5. Όμοίο>ς, σελ. 127.
17. Δηλαδή, ή λύση τους γίνεται μοντέλο. Άλλά έδώ πάλι ή ιδιαίτερη θέ

ση τοΰ κινηματογράφου σήμαινε δτι αύτή ή «θεσμοποίηση» παραμένει γιά πο
λύ καιρό υ π ο ν ο ο ύ μ ε ν η :  ή επιρροή τών μεγάλων Σ οβιετικών ταινι
ών πάνω στόν έπικρατοΰντα κινηματογράφο ήταν πρακτικά μηδέν, έκτος άπό 
τό δανεισμό μερικών απομονωμένων διαδικασιών πρός λανθασμένες κατευθύν
σεις. ’Ίσως νά μήν ήταν υπερβολή άν λέγαμε, δτι μέχρι τό τέλος τής δεκαε
τίας τοΰ πενήντα μόνο οί επιτεύξεις τοΰ Γκρίφιθ — καί σέ μικρότερο βαθμό ε
κείνες τών έφευρετών τοΰ ακαδημαϊσμού (Μουρνάου, Γουέλλες κλπ...), θά μπο
ρούσαν νά θεωρηθούν δτι εδειξαν τή «θεσμικοποίηση»- οί πραγματικά καινο- 
τομικές έργασίες, άπό τήν εποχή τοϋ Κ  α λ ι γ κ ά ρ ι έχουν πάντα καταστα- 
λεί, ευνουχιστεί. Άλλά ή δουλειά τους είναι μεγαλύτερης σημασίας σήμερα, 
καθώς αρχίζουμε ν’ άποκωδικοποιοϋμε, καί διαμέσου τοΰ Γκοντάρ, τοΰ Στρά- 
ουμπ καί μερικών νέων άμερικανών κινηματογραφιστών, νά τούς θεσμοποιοΰ- 
με μέ τήν έννοια τοΰ Φρανκάστελ.

18. Στό έπίπεδο τοΰ μοντάζ, επιπλέον, ή Κ  α μ π ί ρ ι α εξακολουθεί 
νά είναι μιά πρωτόγονη ταινία, μέ τήν έννοια δτι ή μετωπικότητα είναι από
λυτα κυρίαρχη ακριβώς δπως, μέ μερικές εξαιρέσεις, είναι τό πλάνο ταμπλώ. 
ΙΙαρατηρώντας αύτή τήν (μοναδική;) περίπτωση δπου ή κίνηση διαδοχικά 
π ρ ο η γ ε ί τ α ι  τοΰ μοντάζ (στόν Γκρίφιθ καί στόν Περρέτ τήν ακολου
θεί) μπορούμε νά δούμε φανερά τήν ανάδυση τοΰ ρόλου, πού, στήν πρώτη πε
ρίπτωση, άναφερόταν στήν κίνηση μεταξύ τών κωδίκων καί διαιωνίζεται μέχρι 
σήμερα.

19. Αύτή ή άνάλυση τής ταινίας «Τό χρήμα» (L’ Argent), αναπτύσσεται 
περισσότερο σέ μιά έργασία τοΰ Ν. Μπέρς, πού δημοσιεύτηκε άπό τίς έκδο- 
σεις Seghers, 107.-Ϊ, γιά τίς ταινίες τοΰ Μαρσέλ Λ ’ Έρμπιέ.

20. Παρόλο πού μιά τέτοια απόδειξη είναι πέρα άπό τίς προθέσεις αύτοΰ 
τοΰ άρθρου, πιστεύουμε πώς μπορεί νά δειχθεϊ δτι ή προ - Γκοιφιθική περίοδος 
τοΰ κινηματογράφου περιείχε μιά δυνατότητα γιά μή - γραμμικότητα, πού συ
χνά είναι πολύ εκδηλη: «άποκεντρωμένα» ταμπλώ-πλάνα στόν Λυμιέρ, «κινη
τά» γκρό πλάνα στή «Μεγάλη Ληστεία τοΰ τραίνου», «ά - χρονικό» μοντάζ στό 
«Ή  ζίοή ένός ’Αμερικανού πυροσβέστη» — καί τά δυό τού ΙΙόρτερ— , άναγνώ- 
ριση τής ψευδαίσθησης βάθους στίς ταινίες τοΰ Μελιές.

21. "Ενα παράδειγμα άπό «Τό μυστικό πίσω άπό τήν πόρτα», μποροΰσε 
νά είναι, ή σεκάνς, δπου οί νεόνυμφοι, Μάρκ καί Σ έλια, πετανε νομίσματα σ’ 
ενα πηγάδι εύχών. Τό κόντρ πλονζέ πλάνο τούς δείχνει ακουμπισμένους σ’ ε-
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ναν τοίχο, ϋπου πέφτει ή σκιά ένός τυποποιημένοι' φυλλώματος. Είναι μια έν
τελώς «ψεύτικη» εικόνα πού, (ίμως δέ Οά μπορούσε ποτέ νά συλληφθεί σάν 
τέτοια άπό τόν «κοινό» κινηματογραφόφιλο συνηθισμένος καθώς είναι νά βλέ
πει τά τοπία ζωγραφισμένα σέ τζάμια, προβολές άπό πίσω και τά παρόμοια, 
σάν εικόνες πραγματικότητας.

22. Ή  εκφυλισμένη μορφή τοΰ ρ ο ϋ  τ ή ς  σ υ ν ε ί δ η σ η ς  είναι, 
οπως ή όλη διήγηση τής ταινίας, ενα ά μ ε σ ο  κ λ η ρ ο δ ό τ η μ α  τής 
μυθογραφίας πού ήταν άσυγκράτητη στά περιοδικά μα'ΰικής κυκλοφορίας τής 
εποχής R E D B O O K , S A T U R D A Y , E V E N IN G  PO ST , L A D IE S  HOM E  
JO U R N A L , ETC).

23. Άντρέ Μπαζέν, Τί Είναι Κινηματογράφος, Τόμος I, σελ. 13!)— 144.
24. Γιά μιά προσεκτική εξέταση τής Μπαζενικής Ιδεολογίας, δές τής Ά- 

νέτ Μάϊκελσον, « Ή  πολιτική τής μυθοποίησης», στό A R T F O R U M  (Νέα 'Τ- 
όρκη) Σεπτέμβρης 1972.

25. Αύτή ή ασυνείδητη σύγχιση άνάμεσα στόν Χέρμαν Τζ. Μάνκιε- 
βιτς καί στόν αδελφό μου Τζόσεφ, είναι τουλάχιστον χαρακτηριστική τής βα- 
θειάς αλληλεγγύης μιάς (τής) οικογένειας τοϋ Χόλλυγουντ.

26. 'Ο εξπρεσιονισμός άναφέρεται συχνά σέ σχέση μέ τό IΙολίτης Καίην. 
’Επιφανειακά, αύτή ή ταινία φυσικά πλησιάζει τόν εξπρεσιονισμό ώς πρός τό 
νά έξωτερικεύσει κρυμένες πραγματικότητες: μερικές από τις διαδικασίες του 
θυμίζουν σαφώς αύτές τοΰ έξπρεσιονιστικοΰ θεάτρου. Άλλά πρέπει νά θυμό
μαστε δτι γιά τούς οπαδούς αύτής τής αισθητικής, οί κρυμένες πραγματικό
τητες ήταν είτε πνευματικές, εϊτε κοσμικές, στά πρό - Μπρεχτικά έργα τού Κάϊ- 
ζερ καί άλλω ν, κοινωνικά καί πολιτικά. Άλλά ό «ψυχολογισμός» τοϋ Γουέλλες 
τόν διαφοροποιεί άπό τόν ’Εξπρεσιονισμό, καί, έξαιτίας τής άρνησής του (του
λάχιστο σ’ αύτή τήν ταινία) νά θέσει σέ αμφισβήτηση τούς κώδικες τής γραμ- 
μικότητας, τοποθετείται σέ άμεση άντίθεση άπό τό «Καλιγκάρι».

27. 'Όσον αφορά άκόμα πιό ειδικά τή χρήση τής τεχνικής τού αναλυτικού 
ντεκουπάζ σέ ταινίες, πού είναι έντελώς στρατευμένες ύπέο τών κυρίαρχων 
κωδίκων, ή λειτουργία της μπορεί νά καθοριστεί σάν «ή συγκέντρωση τής προ
σοχής μας στό πρόσοοπο πού μεταδίδει ή λέξη» (ή, συμπτωματικά, στό πρόσω
πο πού τή δέχεται) σέ «όποιαδήποτε πλευρά» τού θεατή - άξονα άπορροφημένου 
άπό τό βαθύ χώρο τής διήγησης, μετατρέποντας ετσι τό θεατή σέ μιά εφε
δρεία, ενα αγωγό διαμέσου τού όποιου περνάει αναγκαστικά όποιοδήποτε μή
νυμα, καί κάνοντας τον ενα «προνομιούχο» ηθοποιό μέ τή δύναμη νά είναι πα
ρών χο3ρίς νά βλέπεται. Είναι έντελώς πιθανό οτι τό κλειδί σ’ ολο τό μυθο- 
ποιητικό λόγο τής ταινίας νά είναι ακριβώς ή ρητορική τοϋ άναλυτικοΰ ντε
κουπάζ, αύτός ό μοναδικός τόπος σχέσης τού θεατή μέ τούς ήριυες, οί όποιοι, 
τήν ϊδια στιγμή πού τοΰ απευθύνονται, τοϋ προσφέρουν μιά «σκηνή» κατάλλη
λη γιά τήν εκπλήρωση εύχών τής φαντασίας του. Γιατί μόνο ό θεατής είναι 
ικανός νά είναι ταυτόχρονα κι ενας άλλος. Αύτό θά πρέπει νά θεωρηθεί ώς 
ή βασική δομή τής μυθοποιητικής διαδικασίας καθαυτής. ΙΙροφανώς, τό σινε- 
μά είναι πολύ κατάλληλο γιά τέτοιου είδους διαδικασίες, κορεσμένες άπό ιδεο
λογικές συνέπειες.

28. Μιά ανάλυση αύτής τής ταινίας άπό τήν άποψη τής προβληματικής έ- 
πιφάνεια/βάθος, ίίπως π.χ. στόν Σεζάν, άλλά επίσης στόν Μάρξ καί στόντ 
Φρόϋντ, θ’ άποδεικνυόταν αναμφίβολα αποφασιστικά γόνιμη.



GUY DEBORD
9Ε ν ά ν τ ι α  ύ τ ό ν  K t v n ξΛατογ’ρ ά ψ ο 1.

Ό  Guy Debord γεννήθηκε στό Παρίσι, στίς 28 Δεκεμβρίου τοΰ 
1931. Συμμετείχε στίς δραστηριότητες τής λετριστικής άδαν - γν.άρντ 
το 1U51 καί 52. Κατόπιν εγινε οπαοός τοΰ Ξεπεράσματος τής τέχνης», 
τοΰ κινήματος πού προκάλεσε το * σχίσμα τοϋ λετρ-ισμοΰ. Συνεργάτης 
τοϋ δελτίου Potach (1954 - 57) όπου δημοσιεύονταν οί ερευνες τοΰ 
κινήματος. Συμμετείχε στό Συνέδριο τοϋ Cosio d ’ Arrosria πού ίδρυσε, 
στίς 28 ’Ιουλίου τοϋ 1957, τήν Σιτουασιονιστική Διεθνή. Διευθύνει τό 
περιοδικό Internationale Situationnistc άπό τό πρώτο τεύχος του ( Ι 
ούνιος τοϋ 1958) .

&
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0  ύ ρ λ ι α χ  τ ά γ ι ά  χ ά ρ η  τ ο ΰ  Σ ά ν τ ( Hurle- 
ments cn faveur de Sade») : γυρίστηκε τό 1952. Είναι μιά ταινία 
μεγάλου μήκους χωρίς καθόλου εικόνες, συνθεμένη μονάχα άπό τή 
βάση τής ηχητικής μπάντας. Αύτή ή βάση2 δίνει μιάν όθόνη Ομοιό
μορφα λευκή κατά τή διάρκεια τής προβολής3 τών διαλόγων. Οί διά
λογοι, ή συνολική διάρκεια τών όποιων δέν ξεπερνά τά είκοσι λεπτά, 
είναι 'διεσπαρμένοι, σέ μικρά αποσπάσματα, μέσα σέ έξήντα λεπτά 
σιωπής (άπό τά όποΐα τά 24 αποτελούν τήν τελευταία σεκάνς τής 
τα ιν ίας). Κατά τή διάρκεια τής προβολής τών σιωπών (παύσεων) , 
ή δθόνη μένει εντελώς σκοτεινή’ καί, συνεπώς, μένει σκοτεινή καί ή 
αίθουσα. [ · · · ] ·  Ή  ταινία δέν χρειάζεται καμμιάν συνοδεία ή 
bruitage4, έκτος άπό έναν λετρίστικο αύτοσχεδιασμό άπό τόν (Gil 
J.) W olman, solo, πού άνοίγει τήν πρώτη εμφάνιση τής λευκής οθό
νης, ακριβώς πριν άρχίσουν οί 'διάλογοι, πού οί δυο πρώτες άττάκες 
τους αποτελούν, μόνες τους, τό generique. [ . · . ] .  Γιά τούς διαλόγους 
χρησιμοποιήθηκαν φράσεις άπό εφημερίδες, άπό τόν Joyce, άπό τόν 
Π ανικό Κώδικα [ · · · ] ,  τρία τσιτάτα τοΰ Isou (άντίστοιχα: άπό τό 
(βιβλίο του) «Αισθητική τοΰ κινηματογράφου», άπό ενα γράμμα του 

στόν Debord κ ι’ άπό τό (βιβλίο του) «Διευκρινήσεις γιά  τήν ποίηση 
μου καί γ ιά  μένα»5) καί μιά άττάκα άπό ενα γουέστερν τοϋ John 
Ford  («Rio Grande») . To ύπόλοιπο μέρος τών διαλόγων είναι γραμ
μένο άπ’ τόν Debord.

«ΟΓΡΑΙΑΧΤΑ Γ ΙΑ  ΧΑΡΗ ΤΟΓ ΣΑΝΤ», άπόσπασμα άπό τήν η χη 
τική μπάντα, άττάκες 3— 14 .6

φωνή 3: ’Άρθρο 115. -—Έ άν ενα πρόσωπο εχει πάψει νά ‘εμφανίζεται 
στόν τόπο κατοικίας ή 'διαμονής του καί δέν εχει δώσει ση
μεία ζωής γιά  διάστημα τεσσάρων χρόνων, τά ένδιαφερό- 
μενα μέρη μπορούν νά παρουσιασθοΰν στό Πρωτοβάθμιο Δι
καστήριο ως μάρτυρες γ ιά  τήν διακήρυξη αύτοΰ τοΰ προ
σώπου ως «άπόντος».

φωνή 1: Ό  έρωτας εχει κύρος μονάχα σέ μιάν προεπαναστατική 
περίοδο.

φωνή 2: Δέ σ’ αγαπάνε όλοι, ψεύτη! Οί τέχνες γεννιούνται, άνα- 
πτύσσονται καί πεθαίνουν, επειδή άνικανοποίητοι άνθρωποι 
ξεπερνούν τόν κόσμο τών έπίσημων εκφράσεων καί τά πανη
γύρια τής μιζέριας του.

φωνή 4: Γιά πές μου, πλάγιασες με τή Φρανσουάζ;

φωνή 1: ’Ά χ ,  τί άνοιξη! Αύτά πού πρέπει νά θυμόμαστε γιά  μιάν 
ιστορία τοϋ κινηματογράφου: 1802 —  ( Τ α ξ ί δ ι  σ τ ο
φ ε γ γ ά ρ ι .  1920 ■—  Τ ό  ε ρ γ α σ τ ή ρ ι  τ ο ΰ  Δ ρ α  
Κ α λ ι γ κ ά ρ ι .  1924 —  Δ ι ά λ ε ι μ μ α .  1926 —



Τ ό  Θ to ρ η κ τ ό Π ο τ έ  μ  κ ι ν. 1928 —  "Ε ν α ς
ά ν δ α λ ο υ σ ι ά ν ι κ ο ς σ κ ύ λ ο ς .  1931. __ Τ  ά
φ ώ τ α  τ ή ς  π ό λ η ς. Γέννηση τοϋ Gay Ernest 
Debord. 1951 —  Σ υ μ  μ  α χ  ί α τ ο ϋ  σ ά λ ι ο υ  κ α 1 
τ ή ς  α ί ω ν ι ό τ η τ α ς. 1952 —  Ή  Ά  ν τ ι - Σ ύ λ- 
λ η ψ η. —  Ο υ ρ λ ι α χ τ ά  γ ι ά  χ ά ρ η  τ ο ΰ  Σ ά ν τ.

φωνή 5: «Τή στιγμή πού θάρχιζε ή προβολή, ό Gay - Ernest Debord 
θάπρεπε ν’ ανέβει στή σκηνή γιά  νά πει μερικές εισαγωγικές 
λέξεις, θάλεγε άπλώς: ΔέΥ υπάρχει ταινία. Ό  κινηματο
γράφος πέθανε. Δέν μπορεί πλέον νά υπάρξει ταινία. Ά ς  
περάσουμε, άν θέλετε, στή συζήτηση.»7

φωνή 3: ’Άρθρο 516: "Ολα τά αγαθά είναι κινητά ή ακίνητα.
φωνή 2: Γιά νά μή βρεθείς ποτέ πιά μόνος.

φωνή 1: Αύτή* είναι ή ομορφιά καί ή άσκήμια. Αύτή, 'είναι σάν 
δλα δσα άγαποΰμε σήμερα.

φωνή 2: Οί μελλοντικές τέχνες θά είναι ή άναστατιόσεις καταστά
σεων, ή τίποτε.

φωνή 3: Μες τά καφενεία τοΰ Saint - Germain - des - Pres!
φωνή 1: To ξέρεις πώς μ’ αρέσεις πολύ.

«Ή  διατριβή μέ τάς τέχνας, δσο κι’ άν τίς κακομεταχειρίζεται 
κανείς καί γ ιά  όποιονδήποτε σκοπό κ ι’ άν τις χρησιμοποιεί, παρασύ
ρει πάντοτε σέ συναναστροφές άμφισβητήσιμης ποιότητας καί σέ ύπο
πτους θαυμασμούς. ( · · · ) ·  Ά ν  δέν φυλαχτούμε, τό «καλλιεργημένο» 
κανάλι θά μπορούσε ν’ αναγνωρίσει στά πρόσωπα δύο ή τριών άπό 
μάς τά μικρά συγγραφικά ταλέντα πού θά μπορούσαν κάποτε νά φιγου- 
ράρουν στούς καταλόγους συνεργατών μιάς έκδοσης σάν τούς Μ ο ν- 
τ έ ρ ν ο υ ς  Κ α ι ρ ο ύ ς  («Les Temps Modernes») : μιά Colette Audry 
νά έγκωμιάζει τον βιρτουόζο Cocteau’ εναν Raymond Borde ν’ ανα
καλύπτει δτι ή κινηματογραφική μορφή πρέπει κατεπειγόντως ν’ ανα
νεωθεί, καί νά δίνει τίς συνταγές του' ενας παρανοϊκός όνόματι Misrahi, 
στό τεύχος 109, νά εξηγεί τις ταυρομαχίες μέ τήν άναμολόγητη ομο
φυλοφιλία τών ματαντόρ. /  Πάνε τρία χρόνια άπό τότε πού (ορισμένοι 
λεττρίστες, γιά τούς οποίους γινόταν λόγος μέσα στίς ταινιοθήκες, έξέ- 
ταζαν τήν καρριέρα ενός Astruc. Ή ταν πασίγνωστο το δτι μερικοί 
απ’ αυτούς δέν τόν άποστρέφονταν. ’Έπρεπε λοιπόν νά έμποδιστοΰν, 
αυτοί οί κύριοι* άπό κάτι πού θά έκανε πάταγο. ( · · · ) ·  ^  ταινία
(τά «Ουρλιαχτά») πού γυρίστηκε γ ι’ αύτό τό λόγο (· · ·) δπου ή σχε
δόν συνεχής χρησιμοποίηση αποσπασμάτων άπό τόν τύπο, δικαστικών 
κειμένων καί τσιτάτων με καταργημένο τό νόημά τους εκανε άκόμα 
πιό ένοχλητική τήν έξυπνάδα τών διαλόγων ( · · · )  ξεδίπλωνε, μπρο
στά στή λύσσα τών καλοφαγάδων Γ,ς χαριτωμένης αυθάδειας, τήν 
άπατηλή της αποθέωση.»
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G. D., άπδ τήν ΜΕΓΑΛΗ Ν ΓΧ ΤΕΡΙΝ Η  Γ ΙΟ ΡΤ Η .4
Π ά ν ω  σ τ ο  π έ ρ α σ μ α  ώ ρ ι σ μ έ ν co ν π ρ ο σ ώ 

π ω ν  δ ι α  μ έ σ ο υι μ ι ά ς  ά ρ κ ε τ ά μ ι κ ρ ή ς  χ ρ ο ν ι 
κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς :  Ταινία μικρού μήκους (600 μ., 20 λεπτά) σέ
35 χιλ., άσπρη - μαύρη. Γυρίστηκε τον ’Απρίλιο τοϋ 1959. ( · · · ) .  
Τδ σχόλιο λέγεται άπδ τίς μάλλον άδιάφορες καί κουρασμένες φωνές 
τών Jean Harnois (φωνή 1, σέ στύλ σπήκερ τοΰ ραδιοφών'/υ ή τών 
έπικαίρων) , Guy Debord (φωνή 2, περισσότερο απαθής καί θλιμμένη) 
καί Claude B rabant (φωνή 3, πολύ νεαρή κοπέλλα) . / Στο generique 
άκούγεται ενα απόσπασμα άπδ τήν ηχογράφηση τών συζητήσειον τοΰ 
τρίτου συνέδριου τής σιτουασιοννιστικής διεθνούς στδ Μόναχο, (πού 
έγιναν) κυρίως στά γαλλικά καί στά γερμανικά. Έ  μουσική συνοδεία 
άποτελεΐται άπδ ενα θέμα τοΰ Haendel ( . . . )  καί δυό θέματα άπδ τδ 
«Καπρίτσιο άρ. 2» τοΰ Michel - R ichard Delalande. / Τδ σχόλιο περι
λαμβάνει, σέ μεγάλη αναλογία, φράσεις μέ καταργημένη τή σημασία τους, 
παρμένες τυχαία άπδ βιβλία κλασσικών στοχαστών, άπδ ενα μυθιστό
ρημα Επιστημονικής φαντασίας, ή άπδ τούς χειρότερους κοινωνιολόγους 
τοΰ κόσμου. ’Ακολουθώντας τήν άντίθετη μέθοδο άπδ εκείνην πού συνή
θως χρησιμοποιείται γιά τά ντοκυμανταίρ μέ θέμα τους τά αξιοθέατα, 
κάθε φορά πού υπήρχε δ κίνδυνος νά συναντήσει ή κάμερα ένα μνη
μείο, τόν άπόφευγε φιλμάροντας, άντίθετα, ά π δ  τ ή ν  γ ω ν ί α  (ση
μείο θέλησης ■—  point de vue) τ ο ΰ  μ ν η μ ε ί ο υ  (μέ τήν έννοια 
πού δ νεαρός Abel Gance είχε τοποθεττήσει τήν κάμερά του άπδ 
τ ή γ ω ν ί α  τ ή ς  χ  ι ο ν ό μ  π α λ λ α ς) Τδ πρώτο σχέδιο 
γιά  τδ ντοκυμανταίρ εδινε περισσότερο βάρος στήν άμεση κατάργηση 
τοΰ νοήματος πλάνο^ν παρμένων άπδ άλλες ταινίες (π.χ. στή σεκάνς 
πού πραγματεύεται τήν άποτυχία τών Επαναστατικών προσπαθειών μέσα 
στή δεκαετία τοϋ 50, είχε προβλεφτεΐ αύτή ή σειρά πλάνων: μιά ανή
συχη νέα γυναίκα, τριγυρισμένη άπδ τά πολυτελή ντεκόρ ένδς αστυ
νομικού φίλμ, τηλέφωνά, λέγοντας στδν συνομιλητή της νά περιμένει" 
δ ρώσσος στρατηγός τοΰ Γ ι ά  π ο ι ο ν  χ τ υ π ά  ή κ α μ 
π ά ν α  βλέπει νά περνοΰν πάνω ά π ’ τδ καταφύγιό του τά αεροπλάνα 
καί άπαντά άπ’ τδ τηλέφωνο δτι δυστυχώς είναι πια πολύ αργά, δτι 
τό σύνθημα τής επίθεσης δόθηκε, κ ι’ δτι είναι κ ι’ αύτή καταδικασμένη 
ν’ άποτύχει δπως κι’ <λ  άλλες) . Αύτές οί ακραίες περιπτώσεις τσιτά
των δέν μπόρεσαν τελικά νά περάσουν στήν ταινία επειδή πολλοί δια
νομείς (ταινιών) άρνήθηκαν νά πουλήσουν τά δικαιώματα άναπαρα
γω γής γιά , τδ λιγώτερο, τά μισά άπ’ τά πλάνα πού είχαν διαλεχτεΐ, 
πράγμα πού κατέστρεψε τδ μοντάζ πού είχε προβλεφτεΐ. Σέ άντιστά- 
θμισμα, χρησιμοποιήθηκε ενα διαφημιστικό φίλμ παραγωγής Mousavon, 
ή πρωταγωνίστρια τοΰ όποιου άξιζε μιάν καλύτερη τύχη. ( . · · ) .  Αύτή 
ή ταινία μικροΰ μήκους μπορεί νά θεωρηθεί σάν μιά σειρά σημειώσεων 
γ ιά  τίς άπαρχές τοΰ σιτουσιοννιστικοΰ κινήματος' σημειώσεων πού, έξ 
αιτίας τοΰ αντικειμένου τους, περιέχουν εναν στοχασμό πάνω στήν ίδια 
τή γλώσσα τους.



«Δέν άμφισβητεϊ ποτέ χάνεις πραγματικά μιαν όργάνοιση τοΰ «ύ- 
πάρχειν» χωρίς ν’ άμφι-σβητεΐ ολες τΙς μορφές τής γλα'ισσας πού ανή
κουν σ’ αύτή τήν όργάνιοση».

«Άκοΰμε νά μιλάνε γ ι ’ άπελευθέριοση τοΰ κινηματογράφου. Ά λλά 
γιατί νά μάς ενδιαφέρει ή άπελευθέρωση μιάς άκόμα τέχνης, διά μέσου 
τής δποίας δ Pierre, ό Jaques ή δ Francois θά μποροΰν νά εκφράζουν 
τά δουλικά τους συναισθήματα; Τό μοναδικό ενδιαφέρον εγχείρημα εί
ναι ή άπελευθέρωση τής καθημερινής ζωής, όχι 'μόνο σέ μιάν ιστορική 
προοπτική, άλλά γιά μάς, κ ι’ άμέσιος τώρα. Αύτή ή άπελευθέροιση 
περνά άπό τόν άφανισμό τών άλλοτριωμένων μορφών επικό:νωνίας. Ό  
κινηματογράφος πρέπει νά καταστραφεΐ κ ι’ αύτός».

«Τό μονοπώλιο τής κυρίαρχης τάξης πάνω στά μέσα παραγιογής 
πού 'θά έπρεπε νά ελέγχουμε 'έμεΐς γιά  νά πραγματοποιήσουμε τήν συλ
λογική τέχνη τοΰ καιροΰ μας, μάς έχει τοποθετήσει εξο) άπό ένα κύ
κλωμα παραγιογής τής κουλτούρας άφιερωμένο έπίσημα στο άναμάσημα 
τοΰ παρελθόντος. Μιά «ταινία τέχνης·> πάνω στή γενηά μας δέ θά είναι
τίποτε άλλο άπό μιά ταινία πάνω στήν απουσία τών έργων της».

’Α π ο σ π ά σ μ α τ α  ά π ό  τ ο  σ π η κ ά ζ
τ ή ς  τ α ι ν ί α ς  <ΊΙ ά ν ω σ τ ο  π έ 
ρ α σ μ α  ώ ρ ι σ μ έ ν ιο ν π ρ ο σ ώ-
π ω ν . . ·».
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Κ  ρ τ ι κ ή τ ο ΰ  Ά  π ο χ  ω ρ ι σ μ ο ΰ («Critique cle la Se
paration») : γυρισμένο τόν Σεπτέμβρη - Όκτώβρη τοΰ 1960. Ταινία μι- 
κροΰ μήκους, διάρκεια 20 λεπτά, άσπρο καί μαΰρο, 35 χιλ. /  Ή  φωνή τής 
Caroline R ittener σχολιάζει το «τρέιλερ» πού προβάλλεται πριν άπ’ τό 
g£nerique τής Κ ρ ι τ ι κ ή ς τ ο ΰ  Ά  π ο χ ω ρ ι σ μ ο ΰ: ενώ,
άνάμεσα σ’ ένα συνοθύλεμα πλάνων πέφτουν κομμάτια άπό πλακάτ πού 
άναγγέλουν —  «Σύντομα σ’ αύτό τον κινηματογράφο —  "Ενα άπό τά 
μεγαλύτερα άντι - φίλμς όλων τών εποχών! —  Πραγματικοί χαρακτή
ρες! Μιά αύθεντική ιστορία! —  "Ενα θέμα πού ποτέ 6 κινηματογρά
φος δέν τόλμησε νά παρουσιάσει!» —  ή R ittener τσιτάρει τά Σ τ ο ι 
χ ε ί α  Γ ε ν ι κ ή ς  Γ λ ω σ σ ο λ ο γ ί α ς  τοΰ Andre M arti
net: «"Οταν σκεφτοΰμε πόσο είναι φυσικό καί ωφέλιμο γιά  τον άνθρω
πο νά ταυτίζει τήν γλώσσα του μέ τήν πραγματικότητά του, μπορούμε 
νά μαντέψουμε σέ ποιον βαθμό έκλέπτυνσης (sophistication) έπρεπε νά 
φτάσει γιά νά άποχωρίσει τήν γλώσσα άπό τήν πραγματικότητα καί νά 
κάνει τήν κάθε μιά άπ’ αύτές ένα αντικείμενο μελέτης». Τό σχόλιο τής 
ταινίας λέγεται κατόπιν άπό τον Guv Debord. (...) Ή  μουσική είναι 
τοΰ Frangois Cuperin καί τοΰ Bodin de Boismortier. / Οί εικόνες τής 
Κ ρ ι τ ι κ ή ς  τ ο ΰ  Α π ο χ ω ρ ι σ μ ο ύ  είναι συχνά παρμένες 
άπό κόμικς, άπό φωτογραφίες ταυτότητας, άπό έφημερίδες ή άπό άλλες 
ταινίες. Συχνά έπίσης συνοδεύονται άπό υπότιτλους, πού είναι πολύ
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δύσκολο νά παρακολουθήσω κανείς ταυτόχρονα μέ τό σχόλιο. (...) Ή  
σχέση άνάμεσα στίς εικόνες καί τούς υπότιτλους δέν είναι οΰτε σχέση 
Αλληλοσυμπλήρωσης, οϋτε σχέση Αδιάφορη- αποβλέπει μάλλον στδ" να 
είναι, ή ίδια, κριτική.

’Α π ό σ π α σ μ α  ά π δ  τ δ  σ π η κ ά ζ  τ η ς  τ α ι ν ί α ς  
« Κ ρ ι τ ι κ ή  τ ο ΰ  Ά  π ο χ  ω ρ ι σ μ ο ΰ».

«Τδ κινηματογραφικό θέαμα εχει τούς κανόνες του, οί δποΐοι έπι- 
τρέπουν στδ νά καταλήξει κανείς σέ ικανοποιητικά προϊόντα. Κι ομο)ς, 
ή πραγματικότητα άπδ τήν δποία πρέπει κανείς νά ξεκινήσει είναι ή 
μή - Ικανοποίηση. Ή  λειτουργία τοΰ κινηματογράφου συνίσταται στδ 
νά παρουσιάζεται μιά άπομονιομένη, ψεύτικη δραματική ή ντοκυμαντε- 
ρίστικη ένότητα σάν υποκατάστατο μιάς επικοινωνίας καί μιάς δράσης 
πού λείπουν. Γιά ν’ απομυθοποιήσουμε τον ντοκυμενταρίστικο κινημα
τογράφο, πρέπει νά δια λύσουμε αύτδ πού ονομάζουν τδ «θέμα» του. Μιά 
γνωστή συνταγή λέει δτι, μέσα σέ μιά ταινία, αύτδ πού λέγεται μ’ άλ
λο τρόπο κ ι’ όχι μέσφ τής εικόνας πρέπει νά επαναλαμβάνεται, είδ’ 
άλλως τδ νόημμά του δέν θά γίνει αντιληπτό άπδ τούς θεατές. ’Ίσοις 
αύτδ ν’ αληθεύει. "Ομως αύτή ή έλλειψη κατανόησης βρίσκεται παν
τού, μέσα στήν καθημερινή ζωή. Θά οφείλαμε ν’ άκριβολογήσουμε, άλ
λά δ χρόνος μάς λείπει, καί δέν μπορούμε νά είμαστε σίγουροι ότι γ ί
ναμε αντιληπτοί. Πριν μπορέσουμε νά πούμε ή νά κάνουμε αύτδ πού 
θάπρεπε, έχουμε κιόλας βρεθεί πέρα άπδ τή θάλασσα. Καί δέν μπορού
με νά γυρίσουμε, νά ξαναρχίσουμε. ’Απ’ όλο τον νεκρό χρόνο καί τίς 
νεκρές στιγμές, άπομένουν αυτές οί κάοτ - ποστάλ πού διασχίζουμε χω 
ρίς τέλος, αύτή ή απόσταση πού οργανώνεται μέσα στδν καθένα άπδ 
μάς. Ή  παιδική ήλικία; Μά είμαστε άκόμα εκεί, δέν μπορέσαμε νά τήν 
ξεπεράσουμε ποτέ. Ή  εποχή μας συσσωρεύει δυνάμεις, καί ονειρεύεται 
πώς είναι λογική. ’Αλλά κανείς δέν άναγνωρίζει σάν δικές του τέτοιες 
δυνάμεις. Δέν υπάρχει πουθενά τδ φτάσιμο στήν ώριμη ήλικία: υπάρ
χει μονάχα ή δυνατότητα τοΰ μετασχηματισμού, κάποια μέρα, αυτής 
τής ατέλειωτης ανησυχίας σέ τακτικόν ύπνο. Κ ι’ δλα αύτά επειδή κα
νείς δέν παύ'ει νά βρίσκεται ύπδ τήν κηδεμονία κάποιου. Τδ ζήτημα δέν 
είναι νά ύποστηρίξουμε οτι οί άνθρωποι ζοΰν περισσότερο ή λιγώτερο 
φτωχά, άλλά δτι ζοΰν ετσι μ ’ εναν τρόπο πού τούς διαφεύγει. Ταυτό
χρονα, αύτδς είναι ένας κόσμος δπου κάθε μέρα δοκιμάζουμε τήν έμπει- 
ρία τής αλλαγής. Τίποτε δέν σταματάει. "Ολα φαίνονται νά κινούνται’ 
κ ι’ αυτοί πού παράγουν αυτές τίς αλλαγές, ίσως κάποια μέρα νά μπο
ρέσουν νά τίς οίκειοποιηθοΰν, νά κάνουν αυτές τίς αλλαγές βαθύτερα 
καί άλλοΰ. Ή  μοναδική περιπέτεια eivai ή αμφισβήτηση τοΰ συνόλου, 
τδ κέντρο τοΰ δποίου είναι αύτδς δ τρόπος ζωής, στδν όποιο μποροΰμε 
νά χρησιμοποιούμε τίς δυνάμεις μας, άλλά ποτέ γ ιά  δικό μας δφελος. 
Σέ τελική άνάλυση, δέν ζοΰμε, άμεσα, καμμιάν περιπέτεια* ή περιπέ
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τεια, ή μάλλον το ύπο·κατάστατό της, μας δίνεται εμμεσα,, μέσα άπό 
τούς μύθους πού δίνει γιά  κατανάλο>ση ο κινηματογράφος ή οί άλλες 
τέχνες μέσα άπ3 δλα τά ευτελή έμπορεύματα τής Ιστορίας».

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ :

1. Αύτή ή συρραφή άντλησε τό υλικό της άπό τό βιβλίο τοΰ Guy 
Debord «Contre le cinema», editions de P Institu t Scandinave du 
Vaudalisme Compare, 1964.

2. Πρόκειται γ ιά  τήν πελλικύλ, πάνω στήν οποία,, καί σέ μιάν 
Ιδιαίτερη ζώνη της, έγγράφεται οπτικά ο ήχος.

3. Σάν τέτοια έννοεΐται έδώ,, φυσικά,, τό πέρασμα τής ηχητικής
μπάντας άπό τή μηχανή προβολής πού «διαβάζει» τον οπτικά γραμμέ
νο ήχο καί τόν μετατρέπει σέ ηχητικά κύματα.

4. Τεχνητός θόρυβος στό θέατρο.
5. «Esthetique du cinema», «Precisions sur ma poesie et moi».
6. Οί φωνές πού άπαγγέλλουν τόν διάλογο,, όλες τους μή - έκφρα- 

«ττικές, άνήκουν στόν Gil J . W olman (φωνή 1) , στόν Guy Debord (2) , 
στόν Serge Berua (3) , στήν B arbara Rosenthal (4) καί στον Jean- 
Isou (5 ).

7. Τσιτάτο άπό τόν Isou.
8. «Grande Fete de nuit», πρώτη έκδοση τών διαλόγων τών«Ούρ-

λιαχτών» στό τεΰχος 7 τοΰ περιοδικού «Les Levres Nues», Δεκέμβρης
1955.

9. Γιά τό γύρισμα ώρισμένων σκηνών του «Ναπολέοντα» (1928) 
δ Abel Gance είχε τοποθετήσει μικρές μηχανές λήψης μέσα σέ μπάλες 
άπό χίονι πού έκτοξεύονταν καί τραβούσαν, φυσικά, τήν σκηνή «άπό 
τή γωνία τους».



Ν. "Ε." ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Γιά τήν « Β Ι Ο - Γ Ρ Α Φ Ι Α »

Στο μέτρο πού ή (μιά) Β'.ο - γραφία είναι μία (καί μάλιστα 
σ τ ή ν  κ υ ρ t ο λ ε ; ί α ά φ ή γ η σ η, αύτό πού μά; ενδιαφέρει εδώ 
είναι νά έπισημάνουμε τόσο τή θέση τοϋ υποκείμενου τής αφήγηση; (πού 
δέ μπορεί νά είναι παρά, όπιο; πάντοτε, 6 Οίδίποοα;) απέναντι στά φαν
τάσματα. του, δσο καί τή θέση τ ή ; τ α ι ν ί α ;  (νοούμενη; σάν δια
δικασία διαφοροποίηση: τοϋ μυθικού μοντελλου τοΰ οικογενειακού ρο- 
μάντζου" μίσα άπό τού: ιδιότυπου: φιλμικού; κώδικε;) απέναντι σ’ αύτό 
το ύποκείμενο και σ’ αύτά τά φαντάσματα' μ’ άλλα λόγια, αύτό πού 
μά; ενδιαφέρει είναι ή Ηεση πού μπορεί νά πάρει ό θεατή; σ ά ν  ύ π ο- 
κ ε ί μ ε ν ο  τ ή :  τ α ι ν ί α :  απέναντι στό Οιδιπόδειο αφήγημα, τό άν 
ορίζεται κ ι’ αύτό;, όπιο; τό ύποκείμενο τή; αφήγηση;, άπό τό π α 
τ ρ ι κ ό  β λ έ μ μ α.
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Σ ’ ένα πρώτο έπίπεδο, τό σημαίνον προτσές τής ταινίας μοιάζει νά 
εξυπηρετεί τήν άνάδυση μιάς σειράς σημαινόντων πού, σάν τέτοια, υπο
δεικνύουν τις Ιπενδύσεις τοΰ πόθου τοΰ υποκείμενου τής αφήγησης μέσα 
στή γλώσσα: αύτή τή λειτουργία εχει (άνάμεσα σ’ άλλες) τό άπο - συν
θετικό κολλάζ καί τά χρώματα, ό διαρκή; τεμαχισμός τής εικόνας πού 
τήν κάνει ν ά  σ η μ ά ν ε ι .  Νά σημάνει τ ί; — Τόν πόθο γιά  μιά νεκρή 
μητέρα, τόν φόβο γιά  τό βλέμμα ενός πανταχοΰ παρόντος πατέρα, τέλος, 
τόν θάνατο τοϋ ίδιου τοΰ υποκείμενου τής αφήγησης. Ή  ταινία λοιπόν, 
πάντα σ’ ενα πρώτο έπίπεδο (έπιμένουμε σ’ αύτό) χρησιμοποιεί μιά μέ
θοδο πολύ ανάλογη μ’ εκείνην τής ψυχανάλυσης: ψάχνει γιά σημαί
νοντα. Ά λλά  Ξέρουμε δτι ή κατάδειξη τής δομής ένος λόγου δέν άρκεϊ 
άπό μόνη της γιά τον μετασχηματισμό του. Ό  μυθικός Οίδίποδας τής 
αφήγησης μετατρέπεται στόν δομικό Οΐδίποδα τής ψυχανάλυσης: ή Α 
λήθεια αλλάζει τή μάσκα τοΰ μύθου μέ τή μάσκα τής επιστήμης, κ ι’ 
αύτή ή διαδικασία δέν μά; πείθει διόλου δτι 6 αναλυτή; «είναι ένας 
άλλο; . Έ  Β ιο-γραφία», άν σταματούσε στίς «έντυπώσεις ανάλυσης» 
πού παράγονται άπό τή χρήση τής μεθόδου πού περιγράψαμε, θά κιν
δύνευε νά πέσει στή παγίδα μιάς άνιστορικής οίκουμενικοποίησης ενός 
Ιστορικά καθορισμένου συμβολικού σχηματισμού τού ύποκειμένου, θά 
διάβαζε, δπως συμβαίνει στις περισσότερες «πολιτικές ταινίες', τον πόθο 
τής έπανάστασης στό πίσω μέρος τού πόθου τής αιμομιξίας, θά πραγμά
τωνε, έστω καί μέ «αναλυτικό / επιστημονικό^ άλλοθι, τήν ταύτιση τοΰ 
υποκείμενου τή; ταινία; (τού θεατή) μέ τό υποκείμενο τή; αφήγησης 
(τόν Ο ΐδίποδα). Ά λλά τό υποκείμενο τής αφήγησης είναι, εδώ. έ ν α ς  

ν ε κ ρ ό ς ,  καί ή «Βιο - γραφία* του μιά νεκρολογία: πέρα άπό τίς 
έντυπιόσεις < αποκόλλησης^ τού λόγου άπό τήν εικόνα και τής εικόνας 
άπό τόν εαυτό της, ή πτωματική φύση τού υποκείμενου τή; αφήγησης, 
ή, ακριβέστερα, ή κα τα δήλωση τοϋ πόθου του σάν (πόθου ενός) νεκροΰ 
αποκλείει τήν ναρκισσιστική άναγνιόριση - παραγνώριση τού πόθου τοΰ 
υποκείμενου τής ταινίας στόν (αλλού) «άπό σκηνή; άντιπρόσοιπό» του 
καί στά φαντάσματα του. Καί ή ταινία, άλλωστε, ορίζει τήν πρακτική 
της σύμφωνα μέ δυό -Μεγάλους Άλλους» πού ξεπερνούν τήν σύμπτω
μα τική φύση τόσο τού μυθικοΰ δσο καί τοϋ (παραδοσιακού) ψυχαναλυ
τικού λόγου: σύμφωνα μέ τόν Σημεκοτικό Ρυθμό,σύμφ(ονα μέ τήν Ιστορία.

Ό  σημεκοτικός ρυθμός, πέρα άπό τό δτι ανοίγει τό πεδίο μιάς από
λαυσης πού δέν έχει πιά ανάγκη άπο τον Νόμο καί το Σημαίνον (άπό 
τον Νόμο τοΰ Σημαίνοντος) γιά  τήν πραγμάτωσή της μέσα στό υποκεί
μενο, είναι ή ίδια ή παρουσία τής ύλης, τοΰ σοψατος, μέσα σ’ ένα 
«έργο», παρουσία μή - έκφραστική καί (άρα) μή άναπαραστατική / άνα- 
παραστάσιμη. Ό  σημειωτικός ρυθμός, σημείο δπου αρθρώνεται καί απο
διαρθρώνεται ό λόγος, επικίνδυνο; στήν περίσσειά του καί δμως αναντι
κατάστατο;. είναι τό «εκείνο" πού. θά λέγαμε, ύ π ο γ ρ α μ μ ί ζ ε τ α ι 
στήν -Βιο - γραφία», στό μέτρο πού τό σημαίνον προτσές της δείχνει συ
νεχώς τόν εαυτό του μέ τό δάχτυλο. Αύτή είναι ή ά λ λ η λειτουργία 
τοΰ κολλάζ, τών χρωμάτων, τοΰ τεμαχισμού τής εικόνας: λειτουργία



πού, ταυτόχρονα, άρθριόνει τήν άφήγηση (τα σημεία) , φέρνε: στήν Ιπι- 
φάνεια τά σημαίνοντα πού δομοΰν τον λόγο της, καί ξεπερνάει καί τδ 
σημείο καί τδ σημαίνον. Σημάδι ένός πόθου δχι πια γ ιά  τή γλώσσα, 
αλλά γιά  τ ό π ρ α γ μ α τ ι κ ό  (κι’ αύτδς είναι άλλο>στε ό πόθο; πού 
καθορίζει τήν πρακτική τής ταινίας —  θά έπανέλθουμε) , 6 σημειωτι
κός ρυθμδς είναι Iκείνος πού, περισσότερο κι’ άπδ τδ σημαίνον (άν αύτή 
ή διεκδίκηση τοΰ σημαίνοντος είχε ποτέ κάποια σημασία) σκάβει τόν 
«τάφο τοΰ .Ματιοΰ».

Τό «οικογενειακό ρομάντζο» έχει πάντοτε άνάγκη άπδ (τήν) Ι 
στορία. Ή  έγγραφή της μέσα στόν ερωτικό μΰθο γίνεται είτε μέ σκοπό 
τήν παραγωγή μιάς «ύπερ· - άξίας» άληθοφάνειας (τότε ή 'Ιστορία γ ί
νεται τ ό  σ κ η ν ι κ ό ) ,  είτε μέ σκοπό ν’ (άπο) δειχτεί μιά άναλογία 
άνάμεσα στή δομή τών παραγωγικών σχέσεων καί στή δομή τοΰ Οιδι
πόδειου τριγώνου (άντιστοιχίες τοΰ τύπου: πατέρας - Πατέρας - εξου
σία, γυιδς - ό Γυιδς - επανάσταση, κ.τ.λ.) . Αύτδς δ δεύτερος τρόπος 
εγγραφής τής Ιστορίας μ έ σ α  στό μΰθο άπολαμβάνει σήμερα ενα 
είδος θεωρητικής εκτίμησης. 'Ωστόσο, είναι τουλάχιστον ύποπτη αύτή 
ή «πορεία μέσα στήν εικόνα» (τήν όποια αναγκαστικά ακολουθεί, μιά 
καί τήν συγκρατεί δ ίδιος, 6 αιμομικτικός πόθος) τοΰ πόθου τή ; επα
νάστασης, δ οποίος ετσι έγγράφεται μέσα στό μΰθο χωρίς νά επιφέρει 
καμμιά ρήξη στήν ’Αλήθεια του (άντίθετα τήν ενισχύει στό μέτρο πού 
της φέρνει ένα καινούργιο άλλοθ'ι) . Στή «Βιο - γραφία», πάντως, δ 01- 
δίποδας δέν είναι ό ’Επαναστάτης' είναι ενα; αποτυχημένο; κληρονόμο; 
τοΰ πατρικοΰ ονόματος, ένας Νεκρός, μετωνυμία τοΰ νεκρού πόθου, τοΰ 
νεκροΰ μύθου, τής νεκρής αφήγησης. 01 «έπαναστάτες», εττ. δπως έγ 
γραφο νται στή «Βιο - γραφία», δέν έχουν καμιά σχέση μέ τούς Ιερούς 
ή χαμερπεί; φαμιλιαλιστικού; πόθους ένός υποκείμενου πού περνάει, 
μέσα σέ μιάν παραληρηματική διαδρομή, άπ’ ολα τά ιστορικά στάδια 
έξέλιξης τών παραγωγικών σχέσεων, χωρίς νά Ιχει καμμιάν δυνατό
τητα μετασχηματισμού τους. ’Έτσι ή 'Ιστορία, νοούμενη δυναμικά, δέν 
έγγράφεται, άλλά ε ι σ β ά λ λ ε ι  μέσα στό μΰθο (κι’ άπό μιάν άποψη, 
τ ΐ  ντελίριο τοΰ υποκείμενου τή ; άφήγηση; έχει αύτή τήν εισβολή γ ιά  
αίτία) , πιστοποιεί τόν άμετάκλητο θάνατό του, καί, πάνω άπ’ δλα, απαι
τεί μιάν κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α  δ ρ ά σ η ,  μιά δράση χωρίς Εικόνα 
(Θεωρώΐντα; τέτοια κ ά θ ε  σ κ η ν Ι ή ) :  μιά δράση, μέ καινούργια

μάτια, πού δέν ορίζονται πιά άπδ τδ βλέμμα τοΰ άποπλανητή καί πα- 
ραπλανητή πατέρα, τ ο ΰ  π ρ α γ μ α τ ι κ ο ύ .

“Οραση τοΰ πραγματικού, πόθος γιά  τό πραγματικό: πέρα άπό τίς 
Ιδεαλιστικές διαιρέσεις τοΰ πεδίου· τή ; γλώσσα; πού εκθρόνισαν τόν 
μΰθο γιά  χάρη έκείνου πού τόν ύποβαστάζει (τοΰ σημαίνοντος). Ό  
θεατής δέν Θά «μάθει» τίποτε άπό τήν «Βιο - γραφία» —  Θά συνειδη
τοποιήσει μονάχα τόν φασιστικό χαρακτήρα κ ά θ ε  αναπαράστασης, 
κάθε ιδεολογικής άντανάκλαση; τοΰ πραγματικού, «μέ» ή «χωρίς» κα
θρέφτη, τήν τυφλότητα πού απαιτεί άπ’ αυτόν κάθε γνώση μέσφ της 
Εικόνας.

714



ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΥΑΑΚΗΣ
HOMO HESPERIUS

Το γεωμετρική; δομεΐν είναι κατ’ έςοχήν άχρονικο καί άρα άνι- 
στορικό. Ή  φύση είναι ν υλοποιούσα δύναμη, δπου τδ ζεύγος σκέπτε- 
σθαι - τέχνασθαι αύθυπάρχει καί τδ πρώτο αύτοοντοποιεΐται μέσ’ απ’ 
τδ δεύτερο.

Μέ τδν HOMO H ESPE R IU S γίνεται ή μετάβαση στο επιφαινό
μενο, ή γεωμετρικότητα διατηρείται δχι στό δομεΐν κατ’ αρχήν άλλά 
στδ άντικείμενο της, τδ χώρο, καί στο μέσο του, τδ είδέναι. Ή  κατά
τμηση τού χώρου εισάγει τό εγχρονο καί αρα τδ ενιστορικό. Ή  φύση 
παίρνει θ'έση άναλογική γιά  τδ ζεύγος σκέπτεσθαι - τέχνασθαι, άπο-



βαίνοντας δριο προσέγγισης, εξωσυστηματικό, έτεροθετημένο, Αποπρο
σανατολίζοντας τήν ολη πρόβαση αύτοοντοποίησης, άξονάρεται, δημι
ουργώντας τδ «έποικοδόμημα» παραγωγικές δυνάμεις.

’Έτσι ό HOMO H ESPE R IU S δέν πάει πέρα άπ’ τήν ένστικτη 
σταθερά γνο')ριση τοΰ άντικειμένου, περνώντας άπό τήν οντο - λογία, 
δπου το σκέπτεσθαι αποβαίνει μέσο έτεροοντοποίησης, άπό το «διαλέ- 
γεσθαΐ" στό «διαβιεΐν», άπό τόν «λόγο» στό «βίο», βάζει σάν τελικό κρι
τήριο τό ίδιο τό Αντικείμενο, δηλ. τήν έμπειρία (τή ιστορία) καί στήν 
προσπάθεια του νά «δει» «Αντικειμενικά» τό άντικείμενο, πέρ’ άπ’ τόν 
ρασιοναλισμό, εμπλέκεται στήν άντίφαση τής Ιστορίας δημιουργώντας 
ετσι τήν ίδεολογία, άφοΰ ή ιστορία είναι έπιμυθεϊκή κατασκευή χωρίς 
άνιχνεύσιμα κριτήρια. Στή συνέχεια, στήν κεφαλαιοποίηση, δημιουρ- 
γεΐται μιά τεχνική - εργασία πού ζαλ(όνει τήν τεχνική στό κεφάλαιο: ή 
τεχνολογία. ’Έτσι εχοοιμε μιά βασική θεωρητική άπόκλιση, τήν ιδεο
λογία, καί μιά βασική πρακτική άπόκλιση τήν τεχνολογία πού κι’ οί 
δυό τους, μέσω τής εργασίας,! εκτρέφουν τό raison d ’ etre τοΰ κεφαλαίου.

Ή  «ΒΙΟ - ΓΡΑΦΙΑ» άποτελεΐ τήν βιο - λογία, μεσ’ άπ’ τήν θεα- 
ματολογία, τοΰ Homo Hesperius, μιά εσπεριακή όλογραφία, δπου τό 
ιστορικό υποκείμενο αναδύεται μέσα άπό ένα πλέγμα βιο - κοινωνικών 
διορισμών πού άποκρυσταλλο')νουν τήν βιο - κοινωνική του διάσταση, τήν 
«κοινωνικοποίησή» του, τήν «έργαλειοποίησή» του, τόν «μεταρσιωτισμό» 
του, μέσω τοΰ Ιλληνικοΰ «ιδεαλισμού», τήν τεχνολογική «άπαλλοτρίω- 
σή» του καί τήν «γνωστική» άναΐδίπλωσή του.

Μέσ’ άπ’ τό φίλμ ύποβάλλεται έπίσης ενα δεύτερο είδωμχ, σάν 
μιά «’Ανα - γέννηση» (ανα - γένεση) άπό τήν «μητέρα» Ελλάδα» δπου 
ή «μ η τ ρ ο λ α γ  ν ε ί α» (ιδεαλισμός) άποτελεΐ το βασικό στοιχείο έπι- 
λογισμοΰ στήν «παρέκλιση» τοΰ «τέκνου» (εσπερία) μέ τόν «μανιχαϊσμό» 
(διάσταση θαυμαστού - θεαματικού) καί τόν « Θ ά ν α τ ο »  (μεταποίηση 

τεχνικής σέ τεχνική - εργασία) καί τον «άναδιπλωτισμό» του (έκπτωση 
συνειδέναι σέ ε’ιδέναι) .

’Από δομική πλευρά ό ρυθμός τοϋ φίλμ είναι βιο - λογικός. Είναι 
δηλ. τδ ϊδιο τό πλέγμα τών μεταπτώσεων τοΰ Homo Hesperius, δπου ή 
είκονορροή συνιστά τό πλαστουργό στοιχείο, τήν είκονο - λογία, πού 
μετουσιώνεται σέ εικονολογία ή εικονογραφία άνάλογα μέ τίς μετα
πτώσεις. Ή  «βίωση» τής κρονικής διάστασης τής τεχνικής Αποβαίνει 
λίγο άμφιλεκτική, ένώ άπό μεθοδολογική πλευρά, διακονίζεται ή σύγχυση 
τεχνικής - έργασίας καί τεχνικής, τοΰ Homo Hesperius, καθώς καί δ 
«μεταρσιωτισμός» τής ελληνικής διάστασης. Ή  ιστορία μέ τήν άναδιπλω- 
τική της διαδρομή άποβαίνει λίγο άνιστορική, δπου τό «είδέναι» καί ή 
«ευτυχία» Αποτελούν στοιχεία εξωσυστηματικά, καί ή αλήθεια λίγο πρα
γματική, δπου τό λεκτόν Αντικαθίσταται μέ τό σημαίνον στή σχέση του 
μέ τό τυγχάνον, σέ μιά «ΒΙΟ - ΓΡΑΦΙΑ» ένός νεοτενοΰς Homo 
Hesperius, τοΰ οποίου καί άποτελεΐ — ή «ΒΙΟ - ΓΡΑΦΙΑ»—  τήν βασι
κή του Απολογητική.
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ΜΥΘΟΠΟ IT A :
To τέλος τοΰ επινοημένου μύθου

«Έάν αύτό πού βλέπουμε ν’ αναπαριστάνεται ήταν πραγματικά ή 
Αλήθεια,, αναδημιουργημένη έπιτυχημένα μπροστά στήν κάμερα, τό

Ό  Έ ρβιν Πανόφσκυ,, εγραφε τό 1934: «Τό .νά προ - στυλιζάρει 
κανείς τήν πραγματικότητα πριν νά τήν φιλμάρει, σημαίνει δτι θέλει 
νά ύπεκφύγει τό πρόβλημα. Καί τό πρόβλημα είναι τό πώς νά κινημα- 
τογραφεΐται καί νά επεξεργάζεται ή μή - στυλιζαρισμένη πραγματικό
τητα ετσι ώστε τό αποτέλεσμα νά εχει στύλ». Τό πρόβλημα πού απα
σχολούσε τόν ΙΙανόφσκυ ήταν τό πώς νά δουλεύει κανείς μ ’ εκείνες τις 
δυο ποιότητες πού ανήκουν αποκλειστικά καί μόνο στόν κινηματογράφο, 
πού δέ συναντιώνται σέ κανένα άλλο· αισθητικό μέσο.

Ή  πριοτη είναι ή ικανότητά του νά συλλαμβάνει καί νά διατηρεί 
μιάν εικόνα τοΰ χρόνου. Αύτό είναι περίφημο μέχρι τή στιγμή πού ο 
κινηματογραφιστής θά θελήσει νά σχολιάσει ή νά ερμηνεύσει τά γεγο-

τητά του νά με τα - στυλιζάρει τήν φυσική πραγματικότητα. Γιά νά κατα
λάβουμε αύτή τήν έννοια πρέπει νά εξετάσουμε τούς τρεις βασικούς σκο
πούς γιά τούς οποίους, ιστορικά, χρησιμοποιήθηκε ο κινημοταγράφος: 
μΰθος, ντοκουμέντο, καί εικόνα - verite.

Ό  κινηματογραφικός μΰθος πρέπει νά γίνει αντιληπτός σάν προ - 
στυλιζαρισμένη ή έφευρημένη πραγματικότητα ή οποία δέν υπήρχε πριν 
τήν κατασκευή τοΰ φίλμ. Ή  μοναδική «αληθινή» πραγματικότητα πού 
απομένει στό τελειωμένο φιλμ είναι ή Αντικειμενική συνείδηση τοΰ ίδιου 
τοΰ στυλιζαρίσματος. Δηλαδή, ενα θεατρικό — βασισμένο σέ σενάριο—  
φίλμ άσχολείται μέ μιάν προ - στυλιζαρισμένη πραγματικότητα πού κα
τασταλάζει καί καταγράφεται μέσα άπό τήν προσωπικότητα τοΰ συγ
γραφέα, καί κατόπιν όπτικοποιεΐται άπό τόν σκηνοθέτη, τό συνεργείο 
καί τούς ηθοποιούς σύμφωνα μέ ώρισμένα σχήματα. ’Ό χ ι μόνο δέν πρό
κειται τότε γ ιά  μιάν αντικειμενική πραγματικότητα’ δέν πρόκειται καν 
γ ιά  τήν συνεπή, μοναδική πραγματικότητα τής αντίληψης ένός καλλι
τέχνη.

νότα πού εχει συλλάβει. ’Έτσι ερχόμαστε στήν δεύτερη αποκλειστική 
Ιδιότητα τοΰ κινηματογράφου, στό αισθητικό του στοιχείο: στήν ικανό-
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"Ενα ντοκυμανταίρ άσχολεΐται κ ι’ αύτό μέ τήν προ - στυλιζαρισμένη 
πραγματικότητα. Ό  κινηματογραφιστής τοΰ ντοκυμανταίρ μεταλλάσσει 
καί ξανα - οργανώνει ενα μή - στυλιζαρισμένο υλικό μέσα σε μιάν Αφη
γηματική μορφή πού έξηγεΐ τήν πραγματικότητα στό θεατή. ’Έτσι ένα 
ντοκυμανταίρ δέν είναι μιά έπεξήγηση τής πραγματικότητας, άλλά μάλ
λον ή πραγματικότητα μιάς επεξήγησης.

To cinema - verite, ή άμεσος κινηματογράφος, βασίζεται στήν κα
ταγραφή τής μή - στυλιζαρισμένης πραγματικότητας όπως αύτή υπάρχει 
σέ μιάν ώρισμένη στιγμή μπροστά στήν κάμερα. 'Ο κινηματογραφιστής 
δέν πρέπει νά έπεμβαίνει ποτέ διευθύνοντας τήν δράση ή αλλοιώνοντας 
τά γεγονότα πού συμβαίνουν (πέρα βέβαια άπό τίς αναπόφευκτες άλλοι- 
ώσεις πού φέρνει ή ίδια ή παρουσία του) . Ή  άρνηση τοΰ κινηματο
γραφιστή νά έπέμβει άμεσα στήν πραγματικότητα πού βρίσκεται μπρο
στά ά π ’ τήν κάμερά του, καί ή χαλαρά οργανωμένη δόμηση πού προ
κύπτει, φέρνουν αύτό τό είδος κινηματογράφου πιό κοντά στον αλη
θινό τρόπο μέ τον όποιο τά γεγονότα κινοΰνται στήν πραγματικόηττα.

Ό  συναισθηματικός κινηματογράφος είναι όλα καί τίποτα άπ’ όλα 
αύτά. Δέν είναι μΰθ·ος, επειδή, μέ ελάχιστες εξαιρέσεις, βασίζεται ολο
κληρωτικά στήν μή - στυλιζαρισμένη πραγματικότητα. Δέν είναι ντο
κυμανταίρ επειδή ή πραγματικότητα δέν είναι οργανωμένη σέ μιάν 
εξήγηση τοΰ εαυτού της. Καί δέν είναι cinema - verite επειδή ο καλλι
τέχνης γυρίζει καί χειρίζεται τήν μή - στυλιζαρισμένη πραγματικότητά 
του ετσι ώστε τό αποτέλεσμα νά έχει στύλ. Λυτό τό προτσές, πού περι- 
γράφεται καλύτερα μέ τόν όρο «μετα - στυλιζάρισμα»,, επιτυγχάνεται 
μέσα άπό κινηματογραφικά ισοδύναμα τών τριών ιστορικών στύλ της 
τέχνης: ρεαλισμός, σουρρεαλισμός, κονστρουκτιβικισμός, καί έξπρεσσιο- 
νισμός.

Ό  κινηματογραφικός σουρρεαλισμός επιτυγχάνεται άπό τήν αντι
παράθεση στοιχείων τόσο αταίριαστων καί απομακρυσμένων ώστε ή 
γειτνίασή τους νά δημιουργεί μιάν νέα διάσταση, μιάν νέα ψυχολογική 
πραγματικότητα.

Ό  κινηματογραφικός κονστρουκτιβικισμός είναι στήν πραγματικό
τητα τό παγκόσμιο θέμα τοΰ συναισθητικού κινηματογράφου: μιά κον- 
στρουκτιβιστική δήλωση, μιά καταγραφή τοΰ προτσές τής ίδιας της 
κατασκευής τοΰ φίλμ. Ό  κινηματογραφικός έξπρεσσιονισμός προϋποθέ
τει τήν ηθελημένη μετατροπή ή αλλοίωση τής μή - στυλιζαρισμένης πρα
γματικότητας, είτε μέσω τής φωτογράφισης μέ φακούς, φίλτρα, φωτι
σμούς κτλ. είτε, μετά τήν φωτογράφιση, μέσω τής οπτικής εκτύπω
σης, τοΰ ζωγραφίσματος ή τοΰ γδαρσίματος τοΰ φίλμ.

Τό μετα - στυλιζάρισμα τής μή - στυλιζαρισμένης πραγματικότητας 
εχει σάν Αποτέλεσμα μιάν εμπειρία πού δέν είναι ούτε «ρεαλισμός», 
άλλά ούτε «μΰθος» μέ τήν συνηθισμένη έννοια, επειδή κανένα άπό τά 
στοιχεία δέν Αλλοιώνεται ή προκατασκευάζεται πριν άπ’ τό γύρισμα. 
Στήν ούσία δημιουργεΐται ένας μΰθος μέσα άπό τίς άντιπαράθέσεις τών 
παραδόξων τής πραγματικότητας. Ό  W ebster προσδιορίζει τον μύθο
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σάν μιά Ιστορία πού «έξυπηρετεΐ στο ξεδίπλωμα ένός μέρους άπό τήν 
παγκόσμια άποψη ένός λαοΰ ή στό νά έξηγεΐ μιά πρακτική,, μιά πίστη 
ή ενα φυσικό φαινόμενο». Τό φυσικό φαινόμενο πού έξηγεΐται άπό τόν 
συναισθητικό κινηματογράφο είναι ή συνείδηση τοΰ κινηματογραφιστή. 
ΕΓναι ενα ντοκυμανταίρ της άντίληψης τοΰ καλλιτέχνη. Εφόσον δέν 
πρόκειται γιά  μιάν φυσική πραγματικότητα, πρέπει νά είναι μιά μετα
φυσική πραγματικότητα, δηλαδή, ένας μΰθος. Καθώς ομως προσεγγίζει 
τό άπιαστο, ή γλώσσα τοΰ καλλιτέχνη είναι ή πραγματικότητα, δχι ό 
μΰθος. Αύτό πού βλέπουμε στήν δθόνη δέν είναι μιά πράξη. Βέβαια, είναι 
έπεξεργασμένο μέσω τοΰ μέσου (medium) μέχρι τοΰ σημείου νά μήν 
είναι πιά μιά αντικειμενική πραγματικότητα, άλλά πάντως είναι πρα
γματικό. Αύτή είναι μ υ> θ ο π ο ι η τ ι κ ή π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η 
τ α  πού κατά μιά έννοια κάνει τόν μΰθο απηρχαιωμένο.

Στήν άρχή της Alphaville, ό Ζάν - Λύκ Γκοντάρ δηλώνει: «"Υ
πάρχουν στιγμές πού ή πραγματικότητα γίνεται πολύ περίπλοκη γιά  
τήν έπικοινωνία. Ά λλά  ό μΰθος της δίνει μιά μορφή πού περνάει σ’ δλον 
τόν κόσμο». Αυτός είναι δ νόμιμος ρόλος τοΰ μύθου: νά κατασκευάσει 
ενα πλαίσιο πού έπιτρέπει νά βλέπουμε μέσα σέ, μ’ άλλον τρόπο, άπρό- 
σιτες περιοχές τοΰ παρόντος. Ά λλά  τίς περισσότερες φορές οί ενδοσκο
πήσεις αύτές τοΰ μύθου θεωρούμενου σάν άπομίμηση της αντικειμενικής 
πραγματικότητας έχουν άπορροφηθεΐ άπό τήν συλλογική συνείδηση. Ή  
δομή τοΰ συστήματος είναι ό δείκτης τής απόδοσης πού μπορεί νά περι
μένει κανείς άπό τό σύστημα αύτό: ή άπομίμηση τής πραγματικότητας 
£χει φτάσει στήν maximum άπόδοσή της' δέ μάς ωφελεί πιά δπως στό 
παρελθόν.

Φανερά, οί κινηματογραφιστές θά συνεχίσουν νά προ - στυλιζάρουν 
τήν πραγματικότητα' κατά μιάν έννοια, ή ίδια ή φύση τής τέχνης είναι 
ή έπανατακτοποίηση τοΰ περιβάλλοντος γιά ώφελος τής άνθρωπότη- 
τας. Πάντως αύτό τό προ - στυλιζάρισμα δέ θά είναι τόσο πολύ ξεχω- 
ρισμένο άπό τήν πραγματικότητα δσο ήταν κάποτε. Χάρι στήν τεχνολο
γία , εχουμε φτάσει στό σημείο δπου είναι δυνατόν νά χειριστούμε τήν 
πραγματικότητα τήν ίδια γιά  νά δημιουργήσουμε νέους μύθους. ’Ίσως 
οί πιό σημαντικές, γιά τήν σύγχρονη κοινωνία, ενδοσκοπήσεις θά επι
τευχθούν κατά κύριο λόγο μέσψ αύτής τής γλώσσας.






