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Πρόλογος
του Μιχάλη Δημόπουλου

Εκτός από εμβληματική ενσάρκωση της κλασικής σκηνοθεσίας, ο Fritz Lang παραμένει, για
τους κινηματογραφόφιλους όλου του κόσμου [κυρίως από την εμφάνισή του στην Περιφρό
νηση (1963), όπου υποδύεται τον εαυτό του], ίσως η ύστατη και κορυφαία έκφραση του δημχουργού-καλλιτέχνη που, με την ολύμπια επιβλητικότητά του, προσφέρει την τέχνη του
στο κοινό· μια τέχνη της ισορροπίας και της πληρότητας, που μοιάζει παράταιρη στο κατα
κερματισμένο και ανολοκλήρωτο σόμπαν του Godard. Η ταινία αυτή, γυρισμένη από το τρο
μερό παιδί της Νουβέλ Βαγκ, ενώ επικυρώνει απόλυτα το μύθο του Lang, παράλληλα καθι
στά σαφές και ότι η σοφία του και η κυριαρχία του εκφράζουν την πεμπτουσία μιας εποχής
που ανήκει ολοκληρωτικά στο παρελθόν.
Παράδοξη μοίρα ενός δημιουργού που καταξιώνεται πολύ νωρίς, από τον Θλιμμένο Θάνατο
(1921), ύστερα, μέσα σε σαράντα χρόνια, σφραγίζει την ιστορία του κινηματογράφου με αθάνα
τα αριστουργήματα και καταλήγει να γίνει θρύλος όταν, μπροστά στην κάμερα του Godard, ερ
μηνεύει τη δύση της υπέροχης τέχνης του. Σ’ αυτή την έσχατη μεταφορά του εαυτού του, ο
Lang πασχίζει απεγνωσμένα να τελειώσει το γύρισμα της Οδύσσειας. Υφίσταται, μόνος και απο
καρδιωμένος, την περιφρόνηση του παραγωγού του, αλλά, εμψυχωμένος απ’ τη σύγκρουση του
Οδυσσέα με τους θεούς, επιμένει να υποστηρίζει το όραμά του, την ουτοπία και την δημιουργικότητά του, να διαφυλάσσει πάντα μέσα του και γύρω του την αλήθεια, και να διερευνά τα α
προσδιόριστα σύνορα που χωρίζουν τη ζωή από τη μυθοπλασία της. Η κάμερα γλιστράει γύρω
από το άγαλμα της Αθηνάς, του Ποσειδώνα, ο Οδυσσέας ατενίζει το πέλαγος, κι ο Lang, θαυμά
ζοντας τα αρχαία αγάλματα, αναπολεί ή ονειρεύεται το ιδεώδες της κλασικής περιόδου.
Η τελευταία αυτή εμφάνιση του Fritz Lang δεν ήταν ένα ακόμα απροσδόκητο τέχνασμα, ένα
αλλόκοτο «παιχνίδι» του Godard σε σχέση με τη ριζοσπαστική, ανατρεπτική αντίληψή του
για τον κινηματογράφο. Ο αυστριακός σκηνοθέτης υπήρξε για όλη την ιδρυτική ομάδα τής
Νουβέλ Βαγκ και των «Cahiers» (Astruc, Rivette, Truffaut, Douchet κ.ά.) όχι μόνο ένας μέγι
στος κινηματογραφιστής, αλλά και εκείνος που όριζε την έννοια της κινηματογραφικής δημι
ουργίας, που απαντούσε απερίφραστα στον αιώνιο προβληματισμό ο οποίος διαπερνάει τον κι
νηματογράφο για το ποιος είναι ο δημιουργικός «ιδιοκτήτης» της ταινίας. Κατά κάποιο τρόπο,
ο Fritz Lang και το έργο του εμβαθύνουν στο κρίσιμο ερώτημα που βασανίζει, χρόνια τώρα,
κάθε κριτική και θεωρητική ανάλυση (κι αποτελεί τον βασικό κορμό αυτού του ογκωδέστα
του τόμου): Πού αρχίζει η δουλειά της σκηνοθεσίας; Και, σε τελική ανάλυση, τι είναι αυτό
που ονομάζουμε σκηνοθεσία στον κινηματογράφο και πώς καθορίζονται τα όριά της, οι συν
θήκες της, ο θρίαμβός της; Ο Truffaut το είπε καίρια: «Κάθε πλάνο του Lang, κάθε κίνηση της
μηχανής του, κάθε κάδρο, κάθε χειρονομία ηθοποιού, έχουν κάτι το αποφασιστικό».
Η σταθερή αξία του Fritz Lang επιβεβαιώνεται κάθε φορά, όταν δοκιμάζεται από αμηχανίες
και παλινδρομήσεις η σχέση του κινηματογράφου με την αλήθεια της δημιουργικότητάς του
κι όταν η σκηνοθετική υπεραξία μετασχηματίζει το πρωτογενές σεναριακό υλικό, συγχωνεύοντας μιαν άποψη μυθική με μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, ή ένα βλέμμα ηθικό μ’ έναν
αρχέγονο μύθο, με τον ίδιο τρόπο που οι μεγάλοι ζωγράφοι του κλασικισμού, τον 17ο αιώνα,
αντλούσαν την έμπνευσή τους από τη μυθολογία ή τον αρχαίο κόσμο.
Ο σκηνοθέτης που εκπροσώπησε, με τον Murnau, την πιο ισχυρή και ανθεκτική κινηματο
γραφική εκδοχή του γερμανικού «δαιμονικού» κινηματογράφου (κι όχι μόνο του εξπρεσιο
νισμού) και κατάφερε -στο Χόλιγουντ πια...- να επιβάλει στα είδη τα οποία δανείστηκε, την
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προσωπική του κινηματογραφική σφραγίδα, παραμένει ένας απόλυτος, Αναγεννησιακός δη
μιουργός της 7ης τέχνης. Απ’ όποια σκοπιά κι αν εξεταστεί, απ’ την αισθητική ή την κοινω
νική, απ’ την πλευρά του θεάματος ή εκείνην του ζόφου και της ενοχής, ο Lang μοιάζει ανε
ξάντλητος, απόλυτα κυρίαρχος μιας ανεπανάληπτης ισορροπίας ανάμεσα στην αυστηρότητα
της γραφής και την απόλαυσή της.
Ο Lang έφτασε στον κινηματογράφο κάπως τυχοδιωκτικά, παρασυρμένος από την περιέργειά
του για τον κόσμο γύρω του. Βιεννέζος, γιος αρχιτέκτονα, σπούδασε κι ο ίδιος αρχιτεκτονική και
ζωγραφική στη Βιέννη, το Μόναχο και το Παρίσι. Η συνάντησή του με την Thea von Harbou
-μια μέτρια, κατά τα άλλα, συγγραφέα, σύζυγό του για κάποια χρόνια και, όπως αποδείχθηκε, ε
ξαιρετική σεναριογράφο- στάθηκε μια ευτυχής συγκυρία. Η Von Harbou ήξερε να αντλεί από τις
λαϊκές φυλλάδες την ουσία και να εφοδιάζει τον Lang με τα προσφιλή του θέματα. Ή δη στον
Θλιμμένο Θάνατο συνυπάρχουν η πληθωρικότητα της περιπέτειας και η εικαστική αυστηρότη
τα, ενώ και στον πρώτο Μαμποϋζε κυριαρχεί η λογική της επιφυλλίδας (δολοπλοκίες και υπόγει
ες στοές), αλλά ενταγμένη στο κοινωνικό κλίμα της Γερμανίας λίγο πριν το ναζισμό. Και οι μεγά
λες ταινίες εκείνης της γερμανικής περιόδου -η μυθική Μητρόπολη, οι ΝιμπεΧοϋνγκεν, Η διαθή
κη του Δόκτορος Μαμποϋζε, ο σκοτεινός Μ, ο δράκος τον Ντίσελντορφ- μιλάνε για το θάνατο, τη δί
ψα για εξουσία, τις σκοτεινές δυνάμεις, την εκδίκηση, την αδυσώπητη μοίρα. Ό λες διαπνέονται
από μιαν απόλυτη, θεατρική-αρχιτεκτονική γεωμετρία, ένα εξαντλητικό στιλιζάρισμα σε όλο το
εύρος της γραμματικής του - από το πλάνο, στη σεκάνς- από το κάδρο, στην αρχιτεκτονική των
μορφών. Όλα τα στοιχεία της εικόνας μπαίνουν στην υπηρεσία του νοήματος· η σκηνογραφία, οι
φωτισμοί, οι κινήσεις της μηχανής, οι ηθοποιοί, συνθέτουν το χώρο και το χρόνο, σχηματίζοντας
μέσα στο κάδρο ένα πλέγμα γραμμών και όγκων που -πέρα από την αναπαραστατική τους λει
τουργία- αποκτούν και μια καθαρά αφηρημένη διάσταση, πολύ πιο καθοριστική. Πρόκειται για
έναν κινηματογράφο ακρίβειας και λιτότητας που καταργεί σταδιακά τα περιττά εφέ, απογυ
μνώνει το δράμα και ρίχνει παγωμένο φως πάνω στη ματαιότητα της ύπαρξης.
Κατά τα θρυλούμενα, ο Goebbels ζήτησε από τον Lang να αναλάβει τη διεύθυνση της εθνικοσοσιαλιστικής κινηματογραφίας, την ίδια στιγμή που οι Ναζί απαγόρευαν τον δεύτερο
Μαμποϋζε. Το ίδιο βράδυ, ο Lang έφευγε από το Βερολίνο και κατέληγε στο Χόλιγουντ μέσω
Παρισιού. Είναι ίσως ο επιφανέστερος εμιγκρές εκείνης της φοβερής γενιάς που εγκατέλειψε
τη ναζιστική Γερμανία και εμπλούτισε τον αμερικανικό κινηματογράφο μ ’ ένα απίστευτο
βάθος και εύρος - αισθητικό, κοινωνικό, βαθύτατα ηθικό και υπαρξιακό.
Εκεί, μες στη μηχανή των στούντιο εντάσσεται ο Lang, γυρίζοντας ταινίες που ανήκουν σε όλα
σχεδόν τα κινηματογραφικά είδη: από κωμωδίες και μιούζικαλ, ώς ουέστερν και φιλμ νουάρ· α
πό ψυχολογικά δράματα, ώς περιπέτειες εποχής και μελοδράματα. Παραμένει, όμως, σχολαστι
κός και τελειομανής director, κυρίαρχος των υλικών του όσο του το επιτρέπουν οι συνθήκες, κι
αν η σκηνοθεσία του διαφαίνεται καθαρά κάτω απ’ το μανδύα της επιβεβλημένης δραματουρ
γίας, τα θέματα και η προβληματική του δεν αλλάζουν. Επιμένει στη δύναμη του πεπρωμένου
(οι παράνομοι στα φιλμ νουάρ είναι πρόσωπα μοιραία), όπου το άτομο είναι πάντα αντιμέτωπο
με ανεξέλεγκτα γεγονότα - αναφορά στον τραγικό Προμηθέα. Κορυφαίοι σταθμοί της περιόδου
αυτής: Νέμεση,Ζεις μονάχα μια φορά, Ανθρωποκυνηγητό, Η γυναίκα τηςβιτρίνας, Σπίτι στο ποτά

μι, Rancho Notorious, Η μεγάλη κάψα, Ο τζέντλεμαν του υποκόσμου, Ενώ η πόλη κοιμάται...
Μπορούμε να πούμε κι ότι ο Lang δεν εφησυχάζει· είναι απαιτητικός και σκληρός με τους
συνεργάτες του, βαθιά απαισιόδοξος απέναντι στους ήρωές του - ένας δημιουργός που διαρ
κώς απαρνείται τη φωτεινή, ανέξοδη πλευρά της ζωής. Ο François Truffaut διαπιστώνει πά
λι καίρια: «Το άτομο που κάνει μόνο του έναν αγώνα εναντίον ενός σύμπαντος ημι-εχθρικού,
ημι-αδιάφορου: αυτό είναι το αγαπημένο θέμα του Lang».

Αιτό το γύρισμα του
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Ενώ η πόλη κοιμάται.

Δύο χρόνια πριν, στο Βερολίνο και στην Μπερλινάλε του, οργανώθηκε ένα μεγάλο αφιέρωμα
στις ταινίες του, και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή
και χαρά που μεταφέρει -με την πολύτιμη συμβολή του Ινστιτούτου Goethe- αυτή τη μοναδι
κή ρετροσπεκτίβα και στη χώρα μας. Είναι, νομίζουμε, μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γνωρίσουμε ή να απολαύσουμε ξανά μια σημαντική, γενέθλια μορφή του λεγάμενου κλασικού κινηματογράφου - την άνοδο, την κορύφωση και την ανακοπή του.

ΟΛιλιόμ στην πύλη
του Καθαρτηρίου

Joan Bennett και Edward G.
Robinson, το καταραμένο
ζευγάρι στη Σ κ ύ λ α .

Ταξιδιώτης στην άκρη του χρόνου
του Νίκου Σαββάχη
Μια ομάδα νέων, που υπηρετούσαν τις τέχνες (ανάμεσά τους κι εγώ), έκαναν την τραγωδία φετίχ,
εκφράζοντας ανοιχτά την εξέγερση τους ενάντια στις παλιές απαντήσεις
και τις φθαρμένες μορφές, και περνώντας από την αφελή γλυκύτητα
και το φέγγος του 19ου αιώνα στο αντίθετο άκρο:
το σκοτεινό δόγμα της απαισιοδοξίας για την απαισιοδοξία.
F kitz L ang , 1948

Σχυλοβάχης χου γερμανικού εξπρεσιονισμού και αργόχερα μεγάλος κλασικισχής, ο Friedrich
Christian Anton Lang γεννήθηκε σχις 5 Δεκεμβρίου χου 1890, σχο χρυσά λυκόφως χου 19ου
αιώνα, σχη Βιέννη χου Φραγκίσκου Ιωσήφ, χην πόλη όπου άνθισαν η χέχνη και οι ιδέες χων
Mahler, Schnitzler, Klimt και Freud. Μεγάλωσε σχο σπίχι χων ασχών γονέων χου, προσκολλημένος σχη μηχέρα χου, Paola Schlesinger (κόρη υφασμαχοβιομηχάνου εβραϊκής καχαγωγής)
και εχθρικός προς χον παχέρα χου, Anton (Καθολικό αρχιχέκχονα και πολιχικό μηχανικό), και
χον μεγαλύχερο αδελφό χου, Adolf. Εγκαχέλειψε πρώχα χην αρχιχεκχονική (για να σπουδάσει
σχέδιο και ζωγραφική σχην Ακαδημία Γραφικών Τεχνών) και σχη συνέχεια χην οικογενειακή
εσχία χης προσχαχευμένης παιδικής ηλικίας και χης αυσχηρής, Καθολικής αναχροφής χου, για
να εγκαχασχαθεί σχο Μόναχο, χο 1911. Το 1913, ύσχερα από περιπεχειώδη χαξίδια σχη Βόρεια
Αφρική, χη Μικρά Ασία και χην Άπω Αναχολή, καχαλήγει σχο Παρίσι, όπου, ζώνχας μποέμικη
ζωή, ανακαλύπχει χον κινημαχογράφο. Με χην κήρυξη χου Πρώχου Παγκοσμίου Πολέμου, ε
πιστρέφει σχη Βιέννη, καχαχάσσεχαι εθελονχής και υπηρεχεί ως αξιωμαχικός χου πυροβολικού
σχα μέχωπα χης Ρωσίας, χης Ρουμανίας και χης Ιχαλίας. Τα χραύμαχά χου χου χάρισαν αρκεχά
παράσημα, αλλά και χου σχέρησαν σχεδόν ολικά χην όραση σχο αρισχερό μάχι.
Τον Αύγουσχο χου 1918, λίγο πριν αποσχραχευχεί κι ενώ έχει ήδη γράψει σενάρια για χαινίες
χου Joe May, γνωρίζει χον παραγωγό Erich Pommer, που χον προσλαμβάνει σχην εχαιρεία
Decla. Αρχικά σεναριογράφος και ηθοποιός σε χαινίες χου Otto Rippert, σκηνοθεχεί χην πρώχη χου χαινία, Μιγάς, χο 1919. Η μεγάλη εμπορική επιχυχία χου διπχύχου Οι Αράχνες, που ο
Lang γράφει και σκηνοθεχεί, χου σχερεί χη δυναχόχηχα να γυρίσει χο Εργαστήρι του Δρος Καλιγκάρι. Αργόχερα, ο Joe May δεν χου επιχρέπει να σκηνοθεχήσει χο σενάριο Ο τάφος τού
Ινδού, χο οποίο ο Lang έχει γράψει με χη σεναριογράφο Thea von Harbou, μόνιμη συνεργάχιδά χου από χην Περιιτλανώμενη εικόνα χου 1919 ώς χη Διαθήκη του Δόκτορος Μαμπούζε χου
1933 και σύζυγό χου από χις 26 Αυγούσχου χου 1922 ώς χον Απρίλιο χου 1933. Η καλλιχεχνική αναγνώριση έρχεχαι με χις μεγάλες εξπρεσιονισχικές χαινίες, όλες παραγωγές χου
Pommer για χην Decla, η οποία σύνχομα συγχωνεύχηκε με χην Ufa: Θλιμμένος Θάνατος
(1921), Δρ Μαμπούζε, ο παίκτης (1922), Οι Νιμπελούνγκεν (1923-’24), Μητρόπολη (1926).
Οι χαινίες αυχές, χαινίες-ορόσημα χου γερμανικού εξπρεσιονισμού, χο αισθηχικό πλαίσιο χου
οποίου καθορίζουν και ξεπερνούν, έδωσαν σχο δημιουργό χους χη δυναχόχηχα να καλλιεργή
σει χο απαράμιλλο εικασχικό σχιλ χου, αλλά και χη μορφή χης μεγάλης, αλληγορικής μυθο
πλασίας. Ο κύκλος χων αφηγήσεων αρχίζει μ’ ένα σχοχασμό για χην ανθρώπινη μοίρα, έναν
αισθανχικό διάλογο χου Έρωχα με χο Θάναχο σχη χώρα χων σκιών, όπου κρύβεχαι όλη η ο
μορφιά χου γερμανικού ρομανχισμού. Ό λη η ασχήμια χης δεκαεχίας χου ’20 με χις πραγμαχικές κρίσεις χης χροφοδοχεί χην ισχορία χου πανχοδύναμου αρχιεγκλημαχία Μαμπούζε, που
διαβρώνει κάθε έννοια νομιμόχηχας και παραδίδεχαι σχο μεγαλομανιακό παραλήρημα. Σχους
Νιμπελούνγκεν, χην αποθέωση χης σχιλιζαρισμένης σκηνογραφίας, η αφήγηση επισχρέφει σχο
θρυλικό βασίλειο χου νιχσεϊκού Υπερήρωα, όπου φως και σκοχάδι, άνθρωποι και χέραχα, ευ
γένεια και βαρβαρόχηχα, συγκρούονχαι ώς χον εξολοθρεμό. Η σύνθεση μιας μεγαλόσχημης,
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ψευδοφιλοσοφικής θεματικής με τις υπεραισθητικές, εικονογραφικε'ς αναζητήσεις του σκη
νοθέτη ολοκληρώνεται στη γιγαντιαία παραγωγή Μητρόπολη, ένα μελλοντικό όραμα της κοι
νωνίας των κυρίων και των σκλάβων που ο Lang το εμπνεύστηκε από το πρώτο ταξίδι του
στη Νέα Υόρκη, τον Οκτώβριο του 1924, και υλοποίησε με πρωτοφανή μέσα (τελικό κόστος
5.000.000 μάρκα, υπερδιπλάσιο του αρχικού προϋπολογισμού, 310 μέρες και 60 νύχτες γυρί
σματος, 8 πρωταγωνιστές, 750 ηθοποιοί σε δεύτερους ρόλους και πάνω από 36.000 κομπάρ
σοι). Μετά την κολοσσιαία επένδυση της Μητρόπολης, η Ufa περνάει στα χέρια του μεγάλου
κεφαλαίου, και ο Lang γίνεται παραγωγός των τελευταίων βουβών ταινιών του.
Σεμνότερες σε μέσα, αλλά όχι φτωχότερες σε θέαμα, αυτές οι δύο συνεπείς μελέτες δημοφι
λών ειδών είναι κάτι περισσότερο από μια ανάπαυλα ανάμεσα σε δύο μεγάλες ταινίες. Το πα
ραγνωρισμένο θρίλερ Κατάσκοποι, που αξίζει να επανεκτιμηθεί, στην πραγματικότητα είναι
πιο ρευστό αφηγηματικά, πιο «φευγάτο» ρυθμικά, πιο εξελιγμένο σκηνοθετικά, από το διά
σημο Δρ Μαμποϋζε, ο παίκτης. Περισσότερο από πειστική (για τα δεδομένα της εποχής) ανα
παράσταση ενός διαπλανητικού ταξιδιού, το καθαρόαιμο παραμύθι επιστημονικής φαντα
σίας Γυναίκα στο φεγγάρι είναι ένα ενδιαφέρον πεδίο εντάσεων ανάμεσα στη γοητευτικά ψ υ
χρή επιφάνεια της αναπαράστασης και μια μεσσιανική παραβολή, γεμάτη μελοδραματική α
φέλεια, στημένη γύρω απ’ την πρωταγωνίστρια, Gerda Maurus, με την οποία ο Lang έζησε έ
ναν σκανδαλώδη, τρελό έρωτα.
Η πρώτη ομιλούσα ταινία του LangAf, ο δράκος του Ντίαελντορφ (1931) είναι το αριστούρ
γημά του, ένα μεγάλο άνοιγμα του σκηνοθέτη σε ό,τι εξ ορισμού ο εξπρεσιονισμός αποκλείει:
την αντικειμενική, σχεδόν ντοκιμενταρίστικη αναπαράσταση, την ψυχολογία και τον μπρεχτισμό. Η ταινία, φρέσκια κι αναφομοίωτη, εξακολουθεί να εκπλήσσει με την τολμηρή και
διφορούμενη ματιά της στη δικαιοσύνη, τη μαγεμένη καταγραφή της διαδικασίας της αστυ
νομικής έρευνας και των περιθωριακών δικτύων σε μια σύγχρονη πόλη, και, κυρίως, την α
πελευθέρωση της εγκληματικής επιθυμίας, της κακοφωνίας του ασυνείδητου, που για πρώ
τη φορά απαιτεί να ακουστεί με τέτοια ένταση. Η καινούργια αντικειμενικότητα της κινη
ματογράφησης και τα πειράματα με τις δυνατότητες του ήχου στο Μ, συνεχίζονται και στη
Διαθήκη του Δόκτορος Μαρπούζε, μια ευανάγνωστη αλληγορία της ναζιστικής παραφροσύ
νης, που οι Αρχές αξιολογούν δεόντως, απαγορεύοντάς την, το Μάρτιο του 1933. Παρά την
απαγόρευση, ο ίδιος ο Goebbels προτείνει στο σκηνοθέτη να αναλάβει τη διεύθυνση του νέ
ου γερμανικού κινηματογράφου. Μέσα σε μια προσωπική θύελλα, την οριστική διάλυση του
γάμου του με την Thea von Harbou και τις μυστικές πιέσεις της εξουσίας που κλιμακώνο
νται, ο Lang εγκαταλείπει άρον άρον τη Γερμανία.
Στο Παρίσι, ξανασυνεργάζεται με τον Erich Pommer στο Λιλιόμ, μια όαση χιούμορ και συναι
σθημάτων στο παγερό έρεβος της δημιουργίας του. Παντρεύοντας τον ποιητικό ρεαλισμό με
τον εξπρεσιονισμό, το παραμύθι του ρομαντικού έρωτα με τη σάτιρα της ανθρώπινης και της
θείας δικαιοσύνης, ο σκηνοθέτης καταφέρνει να συλλάβει τον αφρό του καινούργιου περι
βάλλοντος όπου εργάζεται, και, ταυτόχρονα, να μη απομακρυνθεί από τον πιο προσωπικό ά
ξονα της θεματικής του: την αιώνια πάλη ενός αφελούς ήρωα με την παντοδύναμη αδικία τής
μοίρας του. Η δική του μοίρα είχε αποφασίσει ότι η περιπέτεια της ζωής του θα συνεχιζόταν
στην Αμερική: τον Απρίλιο του 1934, ο David Ο. Selznick τον προσλαμβάνει στην MGM.
Με μεγάλο ενθουσιασμό, ο Fritz Lang προσπαθεί να ενταχθεί στην καινούργια του πατρίδα
ζητώντας αμέσως να γίνει αμερικανός πολίτης (πράγμα που συνέβη τον Αύγουστο του 1940).
Περιμένοντας το πράσινο φως για την πρώτη του ταινία, σταματάει να μιλάει γερμανικά, δια
σχίζει τη χώρα, γνωρίζει τους ανθρώπους της, πηγαίνει για μερικές εβδομάδες σε καταυλισμό
των Ναβάχος. Όμως πώς θα μπορούσε ένας τελειοθήρας, μανιακός του ελέγχου σκηνοθέτης,
«κακομαθημένος» από την ευρωπαϊκή αντίληψη της τέχνης, να ενταχθεί χωρίς τριβές στην
αγορά του Χόλιγουντ, όπου βασίλευαν η λειτουργικότητα (όχι η μεγαλοφυΐα) κι ο παραγωγός
(όχι ο σκηνοθέτης); Η γερμανική περίοδος του Lang τον είχε προετοιμάσει να κυριαρχήσει
στους κώδικες των ειδών, κι έτσι, η καλλιτεχνική του ακεραιότητα (όπως άλλωστε και άλλων
Ευρωπαίων στο Χόλιγουντ) δεν κινδύνευε άμεσα από τον αμερικανικό κινηματογραφικό λαϊ
κισμό. Ο Lang, παρ’ όλα αυτά, στην Αμερική, αν και προσπαθεί να πλησιάσει δυναμικά τον
άνθρωπο του δρόμου, αφήνοντας πίσω του τις στατικές, ολοκληρωτικές σκηνοθεσίες της αν-
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θρώπινης πυραμίδας (μια πρακτική που είχε θριαμβεύσει στο Μ), δεν παραιτείται από την α
παισιόδοξη «γερμανικότητά» του, τη σκοτεινή μοιρολατρία του. Μπορεί να προσαρμόζεται με
θαυμαστή άνεση στα είδη (π.χ. στο ουέστερν), αλλά επιμένει στην προσωπική απόδοσή τους,
που επιδιώκει την υπέρβαση· όχι την απλή αληθοφάνεια. Το χειρότερο είναι ότι από το βάθρο
του παντοδύναμου δημιουργού περκρρονεί την εργασιακή ή συνδικαλιστική δεοντολογία, το
ωράριο και τις υπερωρίες του συνεργείου και των ηθοποιών. Τα πλατό των πρώτων του ται
νιών έμοιαζαν με ρινγκ, όπου ο σκηνοθέτης πάλευε με τους τεχνικούς και τους ανθρώπους
της παραγωγής, ακόμα και με θερμόαιμους σταρ όπως ο Spencer Tracy, που λίγο έλειψε να
διαλύσει το γύρισμα της Νέμεσης, πρωτοστατώντας σε μιαν ανταρσία ενάντια στον «απάν
θρωπο», αιώνια ανικανοποίητο και τυραννικό κινηματογραφιστή. Ίσως γ ι’ αυτό η πρώτη
κοινωνική τριλογία που σκηνοθετεί στο Χόλιγουντ, ανάμεσα στο 1936 και το 1938 (Νέμεση,
Ζεις μονάχα μια φορά, Εσϋ κι εγώ), με πρωταγωνίστρια την καλή του φίλη Sylvia Sidney, δεν
είναι καθόλου κολακευτική για το καινούργιο του περιβάλλον. Είναι μια τριλογία μίσους ή,
έστω, ανελέητης κριτικής για την Αμερική, που παρουσιάζεται παραδομένη στη μαζική υστε
ρία, τη μισαλλοδοξία, το έγκλημα, την εκδικητικότητα και την αδικία. Ό μως η αποτυχία τού
μπρεχτικού πειραματικού μιούζικαλ Εσϋ κι εγώ, του οποίου ήταν παραγωγός, φρενάρει για
πρώτη φορά τη δημιουργική ορμή του Lang, καταδικάζοντάς τον σ’ ένα χρόνο απραξίας.
Η συνέχεια παίζεται στους ανοιχτούς ορίζοντες της περιπέτειας στην Άγρια Δύση που εκπο
λιτίζεται. Για την 20th Century-Fox του Darryl Zanuck σκηνοθετεί δύο έγχρωμα ουέστερν:
την Επιστροφή του Φρανκ Τζέιμς (μια συνέχεια στο Τζέσι Τζέιμς του Henry King) και το πιο
προσωπικό Western Union. Σ’ αυτές τις παραγγελίες, όπου ο Lang αναγκάζεται να σεβαστεί
τις συμβάσεις και την ασφυκτική πειθαρχία των στούντιο, η προσωπική συνεισφορά του ή
ταν η λιτότητα και η (ίσως υπερβολική) σοβαρότητα της σκηνοθεσίας, η σύνθεση της μυθο
πλασίας με πραγματικά δεδομένα, η μεταφορά του μοτίβου της εκδίκησης στους χώρους μιας
νέας γεωγραφίας, οι διακριτικές δοκιμές με τις δραματικές δυνατότητες του χρώματος. Στο
ασπρόμαυρο Ανθρωποκυνηγητό (1941), σε σενάριο του μεγάλου Dudley Nichols, επιστρέφει
στη γνώριμη ζούγκλα της Ευρώπης λίγο πριν την έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ
μου, όπου βασιλεύουν τα πιο βάρβαρα ένστικτα. Οι κυνηγοί και τα θηράματα, οι φασίστες
και οι αντιφασίστες αλληλοεξοντώνονται, κι ο ρομαντικός έρωτας, μέσα απ’ τη θυσία, γίνε
ται η μοναδική δύναμη ζωής, η γλυκύτερη ανάμνηση της ανθρωπιάς.
Αμέσως μετά το Ανθρωποκυνηγητό, μια εγχείρηση στη χολή και -περισσότερο- η δυσαρέ
σκεια του Lang με τις παραγγελίες του στούντιο τον αναγκάζουν να εγκαταλείψει στη μέση
δύο συνεχόμενες παραγωγές (Confirm or Deny και Moontide), που τελικά διεκπεραιώνει ο
Archie Mayo, το 1941 και το 1942. Καθώς οι σχέσεις του με τον Zanuck επιδεινώνονται, το
συμβόλαιό του με την 20th Century-Fox λύνεται. Ελεύθερος από τις δεσμεύσεις, ο Lang αφιε
ρώνεται στη συνεργασία του με τον Brecht στο αντιναζιστικό σενάριο του Και οι δήμιοι πε
θαίνουν!, εμπνευσμένο από την απόπειρα δολοφονίας του Reichsprotektor της Τσεχοσλοβα
κίας, Heydrich. Η ταινία, παραγωγή του ανεξάρτητου Arnold Pressburger, είναι μια εντυ
πωσιακή τοιχογραφία δράσης, ναζιστικών μηχανορραφιών και λαϊκής αντίστασης, «πλούσια
σε έξυπνο μελόδραμα», όπως έγραψε ο μεγάλος αμερικανός κριτικός James Agee, που κατέκρινε τις αντιναζιστικές ταινίες των εκπατρισμένων Ευρωπαίων στο Χόλιγουντ για την κοι
νοτοπία και τη μεγαλόστομη προπαγάνδα τους. Διπλά απογοητευμένος από τα προβλήματα
της συνεργασίας με τον Brecht και την αποδοχή της ταινίας, ο Lang σκηνοθετεί, για την
Paramount, το μυθιστόρημα του Graham Greene Το Υπουργείο του τρόμου. Προσπαθώντας
να υπερβεί τη μέτρια σεναριακή διασκευή του Seton I. Miller και ν ’ αποφύγει τη βαριά προ
παγάνδα με στιλιστική ελαφράδα και «χιτσκοκική» ευελιξία, ο Lang καταφέρνει να κάνει μια
απολαυστική περιπέτεια, που αποδείχθηκε πολύ εμπορική.
Στις 11 Οκτωβρίου του 1944, πέντε μέρες πριν από την πρεμιέρα του Υπουργείου του τρόμου,
προβλήθηκε Η γυναίκα της βιτρίνας, παρ’ όλο που είχε γυριστεί αμέσως μετά. Ποτισμένο από
την πιο εφιαλτική ενοχή και τον πιο βαθύ τρόμο μπροστά στην απελευθέρωση του σεξουαλι
κού πόθου, το σκοτεινό, εγκεφαλικό φιλμ νουάρ, γραμμένο με εξαιρετική πυκνότητα και οικο
νομία από τον Nunnally Johnson, ήταν δίκαια μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σκηνοθέ
τη στην Αμερική. Ο λόγος δεν ήταν μόνο η λειτουργικότητά του, η βασανιστική κλιμάκωση
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του Edward G. Robinson και η θανατηφόρα, σεξουαλική ακτινοβολία της Joan Bennett.
To 1945, στην κορυφή της επιτυχίας του, ο Lang αγοράζει τη βίλα στην οποία έζησε ώς το
θάνατό του, στη Σάμιτριτζ Ντράιβ του Μπέβερλι Χιλς. Ακολουθώντας το παράδειγμα πολ
λών συναδέλφων του, επιδιώκει την καλλιτεχνική αυτονομία και τις φορολογικές διευκο
λύνσεις του ανεξάρτητου παραγωγού, και ιδρύει την Diana Productions, με συνεταίρους την
Joan Bennett, το σύζυγό της και παραγωγό Walter Wanger και τον Dudley Nichols. Η πρώ
τη παραγωγή τους είναι η Σκύλα, ριμέικ της κλασικής ταινίας του Renoir, με τους βασικούς
πρωταγωνιστές και το διευθυντή φωτογραφίας (Milton Krasner) ττ\ς Γυναίκας της βιτρίνας,
αλλά με σεναριογράφο τον Dudley Nichols. Ωστόσο, παρά τους κοινούς συντελεστές και την
ενότητα της ατμόσφαιρας, κάτι απ’ τη μαγεία της Γυναίκας της βιτρίνας έχει χαθεί· ίσως για
τί, στη Σκάλα, η σύγκριση με το αξεπέραστο πρωτότυπο είναι αναπόφευκτη, ή γιατί η ερωτι
κή ανθρωπολογία του Renoir, ούτως ή άλλως, δε θα μπορούσε ποτέ να προσαρμοστεί στην ηθικολογική τυπολογία του Χόλιγουντ. Το 1948, δύο χρόνια μετά από το τέταρτο, άνισο και α
κρωτηριασμένο από την W arner αντιναζιστικό θρίλερ Μανδύας και στιλέτο, ολοκληρώνεται
η δεύτερη και τελευταία παραγωγή της Diana Productions, Το μυστικό πίσω από την πόρτα.
Ούτε οι καλοί πρωταγωνιστές (Joan Bennett και Michael Redgrave) ούτε η πλαστικότητα
της φωτογραφίας του μεγάλου Stanley Cortez κατάφεραν να σώσουν την ταινία από την
ψυχαναλυτική αφέλεια και τη σεναριακή της εκκεντρικότητα. Η αποτυχία του Lang να κά
νει μια ταινία ισάξια της Ρεβέκκας του Hitchcock, όπως σκόπευε, ήταν η πιο κρίσιμη για τη
σταδιοδρομία του. Οι βιαστικοί τιμητές του Χόλιγουντ αποφάσισαν ότι είχε αρχίσει η πα
ρακμή κι άτι ο Lang ήταν ένα άχρηστο απολίθωμα μιας άλλης εποχής.
Στη συνέχεια, τα προβλήματα συσσωρεύονται. Ο μηχανισμός της απόρριψης του δημιουργού
που μαζί με μια χούφτα συναδέλφους του μορφοποίησε τον αμερικανικά κινηματογραφικά κλα
σικισμό, μπήκε σε λειτουργία. Οι ευκαιρίες άρχισαν να λιγοστεύουν, οι προϋπολογισμοί των
ταινιών να μικραίνουν. Στα χρόνια του κυνηγιού των μαγισσών, οι διωκτικές Αρχές έβαλαν στο
μικροσκόπιο τις «πρώιμες» αντιναζιστικές θέσεις του Lang, τις φιλίες του με έκπατρισμένους
μαρξιστές (όπως ο Brecht και ο Eisler), τις συνεργασίες του με οργανωμένους κομμουνιστές (και
συμπαθούντες) σεναριογράφους (John Wexley, Albert Maltz, Ring Lardner, Jr., Silvia Richards).
Καθόλου τυχαία, οι ταινίες του Lang από το 1949 ώς το 1956 υπογραμμίζουν όλο και πιο απελ
πισμένα τα μοτίβα της ενοχής, της βίας και των διώξεων, γίνονται όλο και πιο απογυμνωμένες,
όλο και πιο πικρές εκτιμήσεις της αντιστροφής του αμερικανικού ονείρου που βιώνει ο σκηνο
θέτης και, μαζί, ολόκληρος ο κόσμος. Το Σπίτι στο ποτάμι, ένα μικρό προσωπικό φιλμ νουάρ, δεν
έχει ούτε μία ακτίδα φωτός, ούτε έναν απόλυτα συμπαθητικό χαρακτήρα.
Παρά τις δυσκολίες ο μεγάλος δημιουργός δεν καταθέτει τα όπλα, έστω κι αν η επόμενη ταινία
του, Αμερικανοί αντάρτες στις Φιλιππίνες, είναι απλή διεκπεραίωση ενός πολεμικού σεναρίου α
πό ένα μάστορα του ρυθμού και της αφήγησης. Το Rancho Notorious, του 1952, το καλύτερο ουέστερν του Lang, καθαρίζει το είδος απο οτιδήποτε περιττό και αποτελεί ίσως την ποιητικότερη
μελέτη του θέματος της εκδίκησης, την ωριμότερη χαρακτηρολογία της μοιραίας γόησσας, την
πιο συναρπαστική μορφοποίηση του αμείλικτου πεπρωμένου σε φιλμικές φόρμουλες. Η μεγάλη
κάψα, η τρίτη ταινία της δεύτερης ρεαλιστικής κοινωνικής τριλογίας του ανάμεσα στο 1952 και
το 1953 (οι άλλες δύο είναι η Σύγκρουση τη νύχτα και Η γαλάζια γαρδένια), γίνεται μεγάλη επιτυ
χία και μένει στην Ιστορία ως ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα φιλμ νουάρ όλων των εποχών.
Το απρόβλεπτο δεύτερο ριμέικ ταινίας του Renoir Το ανθρώπινο κτήνος, του 1954, αξίζει να επανεκτιμηθεί ανεξάρτητα από το πρωτότυπο (από το οποίο, άλλωστε, απομακρύνεται σημαντι
κά) ως μια από τις σκληρότερες και αντιρομαντικότερες μελέτες της παγίδας του πόθου και του
απόλυτου αμοραλισμού των αισθημάτων. Το ακόμα πιο απρόβλεπτο και ονειρικό Ο τζέντλεμαν
του υποκόσμου για την MGM (1955) είναι η ανατροπή ενός πάλαι ποτέ τακτοποιημένου ούμπαντος, όπου ένα παιδί ψάχνει μάταια τον Θεό-δημιουργό του στον διφορούμενο συμβολικό πατέ
ρα του, έναν γοητευτικό λαθρέμπορο. Στο εξαιρετικό θρίλερ Ενώ η πάλη κοιμάται (μαζί με τη
Νέμεση ήταν οι αγαπημένες αμερικανικές ταινίες του Lang), η ίδια η λειτουργία του Τύπου και
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η έννοια του επαγγελματισμού αμφισβητούνται, καθώς συνδέονται όχι μόνο με τη βία του αθέ
μιτου ανταγωνισμού, αλλά και με κύκλους παρανοϊκών εγκλημάτων, που διαφθείρουν κάθε
σχέση των προσώπων της ταινίας. Και στο Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία είναι η ίδια λογική
που αντιστρέφεται, καθώς τα όρια ανάμεσα στον αθώο και τον ένοχο έχουν καταργηθεί.
Θα μπορούσε ποτέ το Χόλιγουντ να αντέξει τη σφοδρότητα αυτής της αηδιασμένης οπτικής
χωρίς να την απομονώσει; Μετά από απανωτές εμπορικές αποτυχίες, το μόνο που απομένει
στον Lang, είναι η αναδίπλωσή του στο ευρωπαϊκό φαντασιακό, η αισθητική επανεξέταση
του εξπρεσιονιστικού παρελθόντος του. Επιστρέφει στη Γερμανία και, με παραγωγό τον
A rtur Brauner, σκηνοθετεί τελικά το σχέδιο που του είχε πάρει μέσα από τα χέρια ο Joe May,
το 1920. Το ινδικό δίπτυχο Ο Τίγρης του Εσναπονρ/Ο τάφος τον Ινδού, σκηνοθετημένο όχι ως
απλή παρέλαση ψευτο-φολκλορικού κιτς, αλλά ως ψυχρή, θανατερή μελέτη του απόλυτα ά
ψυχου στιλ, γίνεται μεγάλη εμπορική επιτυχία για τον εξωτισμό του και μεγάλη κριτική α
ποτυχία για τον ίδιο λόγο. Οι γερμανοί κριτικοί καταδίκασαν και την τελευταία ταινία τού
Lang Τα 1000 μάτια του Δόκτορος Μαμποϋζε (1960), αρνούμενοι να δουν πίσω από την πολ
τώδη επιφάνεια του θρίλερ μια προσωπική ενδοσκόπηση του δημιουργού, που εκθέτει τη δυ
ναμική του ίδιου του κινηματογράφου, την ηδονοβλεπτική λειτουργία του, την αστείρευτη
δίψα του για θέαμα και φτηνή συγκίνηση.
Το 1963, με τη μεσολάβηση της Mary Meerson, συντρόφου του Henri Langlois, ο Lang δέχε
ται την πρόταση του Godard να παίξει τον εαυτό του στην Περιφρόνηση. Παρά τις προσπά
θειες και τις επαφές με παραγωγούς και ηθοποιούς, κανένα από τα κινηματογραφικά σχέδιά
του στη Γερμανία και τη Γαλλία δεν πραγματοποιείται, και η όραση του όλο και χειροτερεύει.
Τα πρώτα χρόνια της ανεργίας του, εξακολουθεί να συμμετέχει σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις,
διαλέξεις και συζητήσεις. 'Υστερα, απομονώνεται στο σπίτι του και προσπαθεί να αντιμετω
πίσει την αρρώστια και τα γηρατειά με αξιοπρέπεια. Λίγο πριν το θάνατό του, στις 2 Αυγούστου του 1976, παντρεύεται την πιστή σύντροφό του, Lilly Latté. Στα τελευταία του γενέ
θλια, στις 5 Δεκεμβρίου του 1975, ενώ το Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας είχε διοργανώσει μια τιμητική ρετροσπεκτίβα είκοσι ταινιών του, ο Lang, μόνος, έγραφε στο ημερολό
γιό του αυτές τις σκέψεις: «Μερικές φορές, αναρωτιέμαι τι είδους ταινίες θα έκανα σήμερα, αν
είχα την ευκαιρία... Έ τσι όπως έχει καταντήσει ο κόσμος, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι πο
λύ κριτικές... πολύ επιθετικές. Ας πούμε, θα ήθελα να δείξω πώς η τηλεόραση έκλεψε τη φα
ντασία των νέων. Αλλά αυτό θα ήταν μόνο ένα μικρό μέρος όσων θα ήθελα να πω».
Είκοσι οκτώ χρόνια μετά από αυτές τις σκέψεις, η πραγματικότητα έχει αλλάξει ακόμα πε
ρισσότερο, έχει αγγίξει έναν εξπρεσιονιστικό εφιάλτη. Τα 1000 μάτια του παράφρονα Μαμπούζε, οι μυστικές κάμερες και τα μικρόφωνα έχουν εξελιχθεί σε δορυφορικά δίκτυα που
κατασκοπεύουν την οριστική υποταγή του ανθρώπου στην απλή επιβίωση, ενώ τα σύννεφα
ενός καινούργιου ολοκληρωτισμού, πολύχρωμου, εκκωφαντικού, ψηφιακού, αποενοχοποιημένου, απροκάλυπτα κυνικού, τυλίγουν τον πλανήτη των λίγων προνομιούχων και των α
μέτρητων εξαθλιωμένων. Σ’ αυτόν τον θαυμαστό καινούργιο κόσμο, όπου εκτός των άλλων
το κινηματογραφικό πλάνο δεν είναι μια συσσώρευση ψυχικής έντασης και στιλιστικής
βίας, αλλά μια ξεκούραστη επιφάνεια όπου το βλέμμα ακουμπάει σχεδόν αδιάφορο, τι έχει να
πει ακόμα ο κινηματογράφος του Lang; Ό τι μια ταινία παράγει νόημα και γίνεται κομμάτι
μιας πολιτιστικής πολιτικής, μόνο μέσα από τη σύγκρουση των διαμετρικά αντιθέτων, του
άσπρου και του μαύρου, της έλξης και της απώθησης, του σεβασμού και της περιφρόνησης,
της γοητείας και του τρόμου. Από αυτή τη σκοπιά, οι μυθοπλασίες του δεν είναι ένα κλειστό
και αυταρχικό αισθητικό σύστημα, αλλά μια πεσσιμιστική εκδοχή του κόσμου που ο σκηνο
θέτης την κατασκευάζει ελπίζοντας ότι η πραγματικότητα, το μέλλον, η αντίδραση του θεα
τή θα τη διαψεόοουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να συγκρονστείς με το πεπρωμένο και
να προσπαθήσεις να το αλλάξεις - αυτό είναι το απόσταγμα των ταινιών του. Μια απλή, αιώ
νια φιλοσοφία, που ο Fritz Lang επαναλάμβανε ακούραστα σε όλες τις συνεντεύξεις του.
Αθήνα, Ιανουάριος 2003
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Στιλιστικές μορφές:
Ο θλιμμένος Θάναχος

Μηχρόπολη.

Το στιλ του Fritz Lang
του Georges Franju

O Lang, μεταφράζοντας (ή όχι) την Thea von Harbou, μοιάζει να ονειρεύεται διαρκώς δικαι
οσύνη και ανώτερα ισορροπία.
Αντιμετωπίζοντας στο ξεκίνημά του τα παραμύθια και τους θρύλους με τον τρόπο της τότε
γερμανικής σχολής, ο μεγάλος γερμανός σκηνοθέτης δεν καταφέρνει ούτε και τότε, παρά τις
κοινωνιολογικές του προθέσεις, να εφαρμόσει στην ανθρωπότητα (θεωρώντας την αυτεξού
σια) τη μανία του για ισότητα, ούτε να επιβάλει την επιθυμία του για μεταρρύθμιση στο ρε
αλισμό της δικαστικής δικτατορίας.
Συμβολιστής και εξωγήινος, ο δημιουργός tou Θλιμμένου Θανάτου θέτει σ’ αυτή την ταινία
(και για πρώτη φορά) το αιώνιο πρόβλημα που παριστά η ζυγαριά. Αυτό το φιλοσοφικό έργο
μάς διηγείται την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας (Lil Dagover), της οποίας το ψυχικό μεγα
λείο τη βοηθάει να ξεπεράσει μύριες παγίδες, και η οποία, στο πέρας μιας φοβερής δοκιμα
σίας, καταφέρνει να λυγίσει την ουράνια εξουσία.
Επιβεβαιώνοντας έτσι την κρίση του Θεού ως αρχέτυπο και ως παράδειγμα, ο Lang, με την
επόμενη ταινία του (Δρ Μαμποϋζε, ο παίκτης), περνά στην επίθεση με τη μεσολάβηση ενός νιχιλιστή επιστήμονα- ενώ η Μητρόπολη του δίνει την ευκαιρία να επιφέρει σ’ ένα σύνολο, σ’
έναν οργανωμένο κόσμο, την τομή που θέτει τον άνθρωπο ενώπιον της πραγματικότητάς
του. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο της κοινωνιολογικής μετεξέλιξης του θέματος...
Πέντε χρόνια αργότερα, έχοντας δεσμευτεί (όταν θα ερχόταν η ώρα) να αντιτάξει τη δικαιο
σύνη στους νόμους που την καθορίζουν, κάνει την εμφάνισή της η έμμονη ιδέα του δικα
στηρίου- ενός δικαστηρίου, όμως, εξωτερικού, ενώπιον του οποίου όλες οι κατηγορίες θα ει
σακουστούν και χάρη στο οποίο ο Fritz Lang θα επιτεθεί μετωπικά στην επικαιρότητα.
Από αυτό το σημείο και πέρα, ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά ενάντια στους κρατού
ντες που εκπροσωπούν την εξουσία, ενάντια στην εξουσία που είναι στην υπηρεσία της δι
καιοσύνης, ενάντια στη δικαιοσύνη που καθορίζεται απ’ τους νόμους, ενάντια στους νόμους
που προστατεύουν τα προνόμια, την παράδοση, την ανοησία.
Θα θεσμοθετηθούν δικαστήρια όπου θα εδρεύουν παντός είδους αρμοδιότητες (κείμενο) δια
τάγματα, κώδικες, κανόνες θα αναθεωρηθούν και, συχνά, θα δίνουν τη θέση τους σε σφοδρά
επιχειρήματα που, στη συνέχεια, θα μπορούν να ανατραπούν: κι οι παραστρατημένοι, οι α
νάπηροι, οι κλέφτες, που έχουν πεταχτεί στο περιθώριο της κοινωνίας, θα έχουν ως αποστο
λή τη δημιουργία μιας άλλης.
Ο Lang θα τρέφει πάντα συμπάθεια για τον άνθρωπο της χαμηλότερης κοινωνικής στάθμης,
όποιο κι αν είναι το παράπτωμά του και όποιο κι αν είναι το μέσο με το οποίο αυτός ο άνθρω
πος θα έχει καταπατήσει τα δόγματα μιας χαυνωμένης κοινωνίας.
Πρέπει να φτάσουμε σε μη βουβή ταινία, το Μ, ο δράκος του Ντίσελντορφ (δεν τίθεται ζήτημα
για τα ελάσσονα έργα ανάμεσα στη Μητρόπολη και το Μ) για να επιβεβαιωθούν τα λεγόμενό
μου. Γνωρίζοντας το πνεύμα του μεγάλου δημιουργού και παρά τη θανατική καταδίκη που
απαγγέλλεται στο σαδιστή, θα προσέξουμε πως ο Peter Lorre, όχι μόνο διαθέτει συνήγορο,
αλλά υπερασπίζεται και μόνος του το δίκιο του - και μάλιστα, κατηγορώντας μια κοινωνία
που έχει να επιδείξει ελάχιστη κατανόηση και γενναιοδωρία. Η μέριμνά του δεν είναι τόσο να
επικαλεστεί ως ελαφρυντικό στοιχείο τη διανοητική του κατάσταση, όσο να εκθέσει τις πλη
γές του στο φως της ημέρας. Στον κόσμο της αστικής τάξης και της γραφειοκρατίας που τον
περιεργάζεται (κείμενο), ο Lorre αποκαλύπτεται ως το τραγικό σύμβολο της δημιουργίας.
Στο τέλος της ταινίας, ο δράκος αποσπάται από τα χέρια των μελών του λαϊκού δικαστηρίου

* Σημαντικός γάλλος
σκηνοθέτης, πρόδρομος της
Νουβέλ Βαγκ. Γεννήθηκε στη
Φουζέρ, το 1912. Αρχικά
σκηνογράφος στο θέατρο,
συνίδρυσε με τον Henri
Langlois τη Γαλλική
Ταινιοθήκη (1936). Το 1938,
έγινε στέλεχος της Διεθνούς
Συνομοσπονδίας
Κινηματογραφικών Αρχείων
(FIAF). Από το 1945 ώς το
1953, εργάστηκε ως γενικός
γραμματέας του Ινστιτούτου
Επιστημονικής
Κινηματογραφίας και
σκηνοθέτησε τις πρώτες
μικρού μήκους ταινίες του (το
αριστουργηματικό προσωπικό
ντοκιμαντέρ Το αίμα των ζώων
είναι η πιο διάσημη). Από το
1959 ώς το 1973 σκηνοθέτησε 8
ταινίες μεγάλου μήκους, που
αναμιγνύουν τον ποιητικό
ρεαλισμό, το πνεύμα του
σουρεαλισμού και το
φανταστικό (Το κεφάλι κόντρα

στον τοίχο, Μάτια χωρίς
πρόσωπο, Judex, Θωμάς ο
απατεώνας κ.ά.) Πέθανε στο
Παρίσι, το 1987. (Σ.τ.Ε.)
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για να παρουσιαστεί στην τακτική δικαιοσύνη, αλλά εμείς δε θα μάθουμε ποτέ την ετυμηγο
ρία τους.
Συνεχίζοντας το διαλυτικό-συνθετικό, επιθετικό-κριτικό έργο του, ο Fritz Lang θα «βγάλει»
απ’ τον παλιά και τρομερά Δρα Μαμπούζε μια Διαθήκη η οποία, σύμφωνα με την ίδια την ται
νία, συνιστά ένα (κατά Μαμπούζε) ευαγγέλιο που προσπαθεί να καταπολεμήσει τις προκατα
λήψεις, τη χαύνωση και τις θεμελιώδεις αδικίες μέσω ενός εξόχως δραστικού συστήματος
ποινικών κυρώσεων.
Αξίζει να προσέξουμε ότι και εδώ (και εξαιτίας της τρέλας του) ο ένοχος χαίρει ατιμωρησίας
(ο Μαμπούζε γλιτώνει την γκιλοτίνα χάρη στο ψυχιατρείο) και επαναστατικής εκτίμησης
ως προδρομικός φορέας μιας αυθεντικής ηθικής.
Εντούτοις, τοΛιλιόμ (βασισμένο σ’ ένα θεατρικά έργο του Molnar) μας ξαναγυρίζει στην η
ρωική περίοδο της εξιδανικευμένης ουράνιας εξουσίας. Προτιμώντας την αυτοκτονία από τη
σύλληψη, ο Λιλιόμ Ζαντόφσκι θ’ αποφύγει κι αυτός την επέμβαση των δικαστών, κι ένας αγ
γελικός απεσταλμένος θ’ αναλάβει να τον αποκαταστήσει στα μάτια μας τόσο ηθικά όσο και
κοινωνικά.
Πιστεύω πως το παράδειγμα της Νέμεσης (η ταινία είναι το -κατά τη γνώμη μου- ατυχές
στερνοπαίδι του Lang, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία) είναι πολύ νωπό στη μνήμη για να
μας χρησιμεύσει ώστε να απομονώσουμε απ’ αυτό τους τυχόν δικαστικούς προβληματισμούς
του. Κάποιοι είδαν σ’ αυτή την ταινία μια διαμαρτυρία ενάντια στο λιντσάρισμα- εγώ βλέπω
κι ένα «κατηγορώ» κατά της αυθαίρετης σύλληψης που, κατά βάθος, ευθύνεται για τις δρα
ματικές συνέπειες.
Όπως και να ’χει, όταν ο Spencer Tracy δηλώνει στους δικαστές : «Σκοτώσατε μέσα μου κά
θε πίστη στη δικαιοσύνη», εκφράζει έναν από τους προβληματισμούς που προσδίδουν δύνα
μη και πρωτοτυπία στο έργο του Lang.
Το ντεκουπάζ

Το πιο ουσιαστικά σ’ ένα σενάριο στέρεο και σωστά ντεκουπαρισμένο είναι, φυσικά, το να
στηρίζεται πάνω σε σιδηρούς κανόνες που αφορούν σε σύνδεση των εικόνων, διαδοχή των
πλάνων, ρυθμό κ.λπ. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε στις αφηγήσεις του Lang μια έννοια
που (εξ όσων γνωρίζουμε) υπήρξε ο πρώτος ο οποίος την εφάρμοσε, ήδη από το 1921· δηλαδή,
σε μια εποχή όπου οι καλύτεροι περιορίζονταν στο να ακολουθούν την κλασική ανάπτυξη
της αφήγησης, ή αναζητούσαν το καλλιτεχνικό εύρος στον εξπρεσιονισμό της ερμηνείας ή
στον ιμπρεσιονισμό της κάμερας.
Αναφέρομαι στο διαισθητικό ντεκουπάζ, το πιο απλά παράδειγμα του οποίου βρίσκεται στην
αρχή του Θλιμμένου Θανάτου:
Άνοιγμα σ’ ένα σταυροδρόμι
μπροστά στο οποίο εμφανίζεται ένας άντρας.
Φοντί ανσενέ... σ’ ένα θάμνο...
Μια άμαξα σ’ ένα δρόμο...
Μεσότιτλος: κάπου, κάποτε, δυο ερωτευμένοι στο γαμήλιο ταξίδι τους.
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Χρειάζεται τίποτ’ άλλο για να προβλέψουμε ότι η άμαξα, μετακινούμενη στο χώρο, θα συνα
ντήσει κατ’ ανάγκην στην πορεία της αυτόν τον άντρα;
Η σκηνή αυτή, αποτέλεσμα μιας διευθέτησης των πλάνων και μιας χωροθεσίας που έχει α
ποκλειστικά να κάνει με το ντεκουπάζ, δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Απόδειξη αυ
τού είναι η εντύπωση που αφήνει η αρχή του Μ, η οποία βάζει αμέσως το θεατή στο «παιχνί
δι», υπό την έννοια ότι μια διαισθητική διεργασία εκ μέρους του, με την κατάλληλη οδηγία
και κατεύθυνση, μπορεί να οδηγήσει τη δραματική αίσθηση στα όριά της.
Ο λόγος είναι ο εξής: αν, μετά από μια ώρα αργοπορία που μας δείχνει το ρολόι, μπορούμε α
κόμα να ελπίζουμε στην επιστροφή της μικρής Έλζι, κι αν, μετά το επίμονο πλάνο του πιά
του και της άδειας καρέκλας της, χάνουμε σχεδόν κάθε ελπίδα, υποστηρίζω ότι, τη στιγμή ό
που η κάμερα βυθίζεται στο κλιμακοστάσιο, είναι πια αδύνατον να σκεφτούμε ότι το κορι-
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τσάκι θα γυρίσει ποτέ στη μητέρα του. Η θέα αυτού του τόσο απότομου, τόσο φτωχικού, τό
σο μουντού κλιμακοστασίου είναι καθοριστική. Μαντεύουμε: η μικρή Έ λζι δε θα ξανανέβει
ποτέ αυτή τη σκάλα, και η εξέλιξη των γεγονότων δικαιώνει τα προαισθήματά μας. Επειδή,
όμως, αυτό το σύστημα επιδέχεται ποικίλες εφαρμογές, καταλήγουμε να μελετάμε ένα μηχα
νισμό, ο οποίος, αντίθετα με την περίπτωση που εξετάσαμε παραπάνω, δεν δρα πλέον, μέσω
της αφήγησης, στη λογική σκέψη, αλλά, μέσω της ρήξης της αφήγησης, στην αντανακλα
στική αντίδραση.
Θυμηθείτε, στην αρχή του Λιλιόμ, τη σκηνή με τον καβγά ανάμεσα στον Boyer και τον
Rignault. Αφού η κάμερα έχει δείξει τους δύο άντρες να βρίζονται, ένα πανοραμίκ τη φέρνει
πάνω σ’ ένα πλήθος περιέργων που παρακολουθούν ξεκαρδισμένοι. Ξαφνικά, τα κεφάλια
στρέφονται όλα μαζί, οδηγώντας έτσι σε μια εκφραστική «στροφή» ολόκληρης της σκηνής.
Μαντεύεις ότι κάτι τραγικό συμβαίνει εκτός πεδίου. Τι, όμως;
Έ ν α αντίστροφο πανοραμίκ δείχνει τον έναν απ’ τους δύο νταήδες που έχει βγάλει ένα μα
χαίρι κι ετοιμάζεται να καρφώσει τον άλλο νταή.
Έ τσι, ένα ευφυές ντεκουπάζ, που δείχνει μια συγκινησιακά φορτισμένη εικόνα πριν δείξει
το λόγο της συγκίνησης, έχει άπειρες πιθανότητες να πετύχει το στόχο του, καθώς η άγνοια
του αιτίου ενός αποτελέσματος προκαλεί ασφαλώς σίγουρα την αντανακλαστική αντίδραση.
Αυτό το τέχνασμα, που δεν αποκλείεται να πρωτοχρησιμοποιήθηκε στον Θλιμμένο Θάνατο
(σκηνή του πανδοχείου), το ξανασυναντάμε, εν πάση περιπτώσει, εκτός απ’ τις σκηνές τις ο
ποίες προαναφέραμε, και στο Μ (σκηνή όπου η αστυνομία καταφθάνει στο υπόγειο) και στη
Διαθήκη του Δόκτορος Μαμποϋζε (σκηνή του αμφιθεάτρου) και αλλού.

Η σκηνοθεσία (σ’ αυτόν τον μεσότιτλο προσθέτω: το ντεκόρ)
Αν Οι Νιμπελούνγκεν δείχνουν να εξαρτώνται από καθαρά σκηνικές-θεατρικές συλλήψεις
που κι αυτές με τη σειρά τους συνδέονται με την επιλογή του ντεκόρ, μήπως θα ’πρεπε να ξεχάσουμε πως αυτό το έπος, μεταφερμένο στον κινηματογράφο, διέπεται εξ ολοκλήρου από
τους θεμελιώδεις κανόνες του κινηματογράφου κι από μια φωτογράφιση που η νηφαλιότητά
της ουδόλως μετριάζει τη δραστικότητά της; Σ τ’ αλήθεια πιστεύουμε πως ένα θέατρο, όσο
καλά εξοπλισμένο κι αν ήταν, θα μπορούσε να αποδώσει αυτό το θέμα με εξίσου θεαματικά α
ποτελέσματα; Περιμένω να δω το ντεκόρ εκείνο που θα αποδώσει με την ίδια δύναμη την κι
νηματογράφηση του θησαυρού των Νιμπελούνγκεν καθώς μπαίνει στην αυλή του πύργου
της Βορμς (δύναμη που οφείλεται αποκλειστικά στην κινηματογράφηση πλονζέ) ή το μεγα
λειώδες πλάνο (καθότι γενικό) του κυνηγιού στο δάσος ή εκείνο -αλησμόνητο!- του φτερού
του πουλιού καθώς πέφτει σε αργή κίνηση και διατρυπάται απ’ το σπαθί του Ζίγκφριντ
(γκρο). Ό λα αυτά, καθαρά προϊόντα του φακού, δεν επιτυγχάνονται με κανένα άλλο μέσο ε
κτός από τον τεχνητό οφθαλμό μιας κάμερας.
Και με τι υλικά, άραγε, θα μπορούσαν να μεταφερθούν στο σανίδι ενός θεάτρου όλα αυτά στα
οποία οφείλεται η ίδια η ατμόσφαιρα της ταινίας, όπως η απολίθωση των πλασμάτων, η ατμώδης υγρασία των δασών, το μεγαλείο της φλέγόμενης πεδιάδας;
Ό ταν ο Μ βγήκε στις αίθουσες, οι κριτικοί δεν παρέλειψαν να στηλιτεύσουν τη σκηνή τού
δικαστηρίου και, παρ’ όλο που αναγνώριζαν τη δραματική της αξία, να αρνηθούν τις κινη
ματογραφικές αρετές της, θεωρώντας την πως δεν ήταν τίποτ’ άλλο παρά εφέ για το εφέ.
Θα μπορούσε, άραγε, μια τέτοια επίδειξη, σε μία και μόνη εικόνα, όλου αυτού του στατιστι
κού και διακοσμητικού δυναμικού, να επιδράσει συγκινησιακά στο κοινό τόσο έντονα αν δεν
αποτελούσε το τελικό και αναπόφευκτο λογικό επιχείρημα, τη μάλλον σκηνική παρά θεα
τρική κατάληξη όλου του κινούμενου και ακίνητου δυναμικού;
Δε μπορεί ν ’ αρνηθεί κανείς ότι υπάρχουν κραυγαλέα σκηνικά κατάλοιπα στο έργο τού
Lang. Το «Βλέπω τρεις μπάτσους πάνω σε ποδήλατο» του Λιλιόμ (σκηνή του τούνελ), που το
ξαναβρίσκουμε στο Μ όταν ο νεαρός ζητιάνος που έχει πάρει στο κυνήγι τον Peter Lorre, λέ
ει στον τυφλό: «Τον βλέπω, κοντοστέκεται, ξαναφεύγει», αποτελούν αρκούντως ικανά πα
ραδείγματα και της καλύτερης σκηνικής παράδοσης, αλλά γιατί άραγε μια σκηνική σκηνή
δεν μπορεί να είναι κινηματογραφική;
Τιτλοφόρησα αυτό το άρθρο «Το στιλ του Fritz Lang». Αυτό σημαίνει ότι θα εξεταστούν εδώ
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όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το στιλ του, αλλά, όσο κι αν η μέθοδος επιδέχεται ανάλυση, οι
αστάθμητοι παράγοντες γίνονται αισθητοί, αν και δεν εκτίθενται και πολύ καλά. Συχνά, λοι
πόν, πρέπει να παίρνουμε τα πράγματα όπως φαίνονται. Το πνευματικό έργο του Lang κυ
ριαρχείται από μια πρωταρχική έγνοια: την αναζήτηση της ενεργητικότητας. Το δίχως άλλο,
αυτή η αναζήτηση βρίσκεται στη βάση ορισμένων δημιουργιών του οι οποίες, μαζί με τη Μη
τρόπολη και τη Γυναίκα στο φεγγάρι, του προσέφεραν, μέσω του ανοιχτού πεδίου της μελλο
ντολογίας, ένα θέατρο επιχειρήσεων για εκρηκτικά θεάματα.
Δεν πρόκειται να χρονοτριβήσω περισσότερο σε μερικά αποσπάσματα που, όντας τόσο δυνα
τά όσο η σκηνή της πλημμύρας στη Μητρόπολη ή η αναχώρηση του διαπλανητικού πυραύ
λου στη Γνναίκα στο φεγγάρι, ανήκουν στις ωραιότερες κινηματογραφικές στιγμές όλων των
εποχών. Όμως, θα κάνουμε μια παρατήρηση: ο Lang εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο όλα τα θε
αματικά γεγονότα βίαιου και εγκληματικού χαρακτήρα: πλημμύρες (Μητρόπολη, Μαμπονζε),
εκρήξεις (Κατάσκοποι, Μαμπονζε), πυρκαγιές (Ο θλιμμένος Θάνατος, Νέμεση).
Το ντεκόρ του Lang είναι ένας μεγάλος ηθοποιός. Δείτε το πλάνο της βιτρίνας του ορθοπεδι
κού, στη μέση του Μ, μπροστά στην οποία σταματά ο δράκος, έχοντας βάλει στο στόχαστρο έ
να κοριτσάκι. Αυτή η βιτρίνα, αξιοπρόσεκτη χάρη σε μια ασπρόμαυρη σπείρα που περιστρέ
φεται στο διηνεκές και που η κυκλική κίνησή της έρχεται σε αντίθεση με αυτήν ενός βέλους
που ανεβοκατεβαίνει με σταθερό ρυθμό, είναι μια σκηνογραφική λεπτομέρεια απ’ αυτές που
συνιστούν το ύφος του Lang· όπως ακριβώς και η βιτρίνα με τη γυμνή κούκλα στην Όπερα
της πεντάρας ήταν χαρακτηριστική του στιλ του Pabst, και η βιτρίνα της μοδίστρας στο Ενα
καπέλο από ψάθα Ιταλίας, του στιλ του René Clair.
Η ερμηνεία
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Οι ακραίες συμπεριφορές, οι έντονες εκφράσεις και οι νευρωτικές χειρονομίες αποτελούν τις
βάσεις στις οποίες στηρίζει ο Lang το σύστημα των ερμηνειών του. Είναι δύσκολο να προσ
διορίσουμε τις προσωπικότητες που αξιοποιήθηκαν ή ανακαλύφθηκαν από τον ίδιο. Εν πάση
περιπτώσει, η απόκοσμη γοητεία της Brigitte Helm, ο μαγνητισμός του Bernard Goetzke, το
σφρίγος του Klein-Rogge, η δύναμη του Peter Lorre, δείχνουν μια διάθεση να επιβληθούν
διά της βίας όχι τόσο πολυτάλαντοι ηθοποιοί όσο δυνατοί χαρακτήρες, επιλεγμένοι για τις
διαστάσεις τους - κι αυτό, φυσικά, απαιτεί κατατομή που να εκπέμπει μια ορισμένη δύναμη:
ενεργητική [Rogge (Μαμπονζε)] ή παθητική [Sidney (Νέμεση)]. Είναι ασφαλώς δύσκολο να
βρει κανείς ηθοποιούς που η προσωπικότητά τους να ταιριάζει απόλυτα στο ρόλο, αλλά εδώ
έχουμε να κάνουμε και με μια προσπάθεια απόταξης των απαράδεκτων πρακτικών της δρα
ματικής σχολής, που ήταν γεμάτες από φαντασιοπληξίες παντός είδους. Για τον Lang, ο ρό
λος δεν «φοριέται» από πάνω, αλλά από μέσα. Καθώς ο κινηματογράφος δεν είναι τόσο τέχνη
της εξωτερίκευσης όσο του εξωτερικού, λίγο μας ενδιαφέρει η ειλικρίνεια του ερμηνευτή·
αρκεί να υπήρξε αληθινός, αλλά απολύτως αληθινός.
Παραπέμπω στην ενσάρκωση του Θανάτου που ο Goetzke πραγματοποιεί το 1921 και που
συνιστά μια μεγαλοπρεπή απάντηση σ’ όσους συγχέουν το «φαινομενικά αληθές» με την
«εμφάνιση της αλήθειας».
Ένας διαρρήκτης, π.χ., δεν τραβά περισσότερο την προσοχή από τον πρώτο τυχόντα ακαδη
μαϊκό· μόνο τα χέρια μαρτυρούν το επάγγελμά του. Επομένως, σ’ αυτά -και μόνο σ’ αυτάπέφτει το βάρος της ερμηνείας (ο Μ που ανοίγει χρηματοκιβώτια).
Είναι βέβαιο ότι η έγνοια για την αλήθεια φέρει σ’ αυτές τις λεπτομέρειες την προσωπική
σφραγίδα του σκηνοθέτη, όντας αντιπροσωπευτική του στιλ του. Έχουμε ήδη επισημάνει
τη συμπάθεια του Lang για τον Υπόκοσμο (αν υπάρχει αυτό που λέμε «υπόκοσμος», όταν ο
λεγόμενος «καλός κόσμος» είναι χειρότερος), αλλά πρέπει και να τονίσουμε ότι εδώ, αν το
σκεφτούμε καλύτερα, δεν πρόκειται απλώς για απλή συμπάθεια, μια και αυτό το συναίσθη
μα δεν αρκεί για να δικαιολογήσει το πόσο δοξάζεται η κλοπή και το έγκλημα. Ο Lang αποθε
ώνει τον υπόκοσμο αδιακρίτως, αλλά οφείλουμε και να παραδεχτούμε ότι ουδέποτε οι ερμη
νευτές του, μέλη αυτού του υποκόσμου, υπήρξαν άξεστοι, ποταποί ή αδύναμοι.
Συχνά, μάλιστα, κάποιοι ερμηνευτές παίρνουν μια επίφαση αριστοκρατικότητας, κι έτσι
βλέπουμε τον αρχηγό μιας συμμορίας, ή να φορά μαύρα γάντια (Μ) ή να κρύβει τον αποτρό-
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παιο χαρακτήρα του κάτω από την εξωτερική εμφάνιση «νεαρού καλής οικογένειας». Και
στο τέλος, αυτό το πανέξυπνα οργανωμένο πλήθος, αυτό το θαυμαστά οργανωμένο πλήθος,
αποπνέει μια τέτοια αίσθηση ισχύος, που η παντοδυναμία της δεν επιδέχεται την παραμικρή
αμφισβήτηση.
Πλάσματα θεληματικά, σύνολο με έντονο μαγνητισμό, και να που επιστρέφουμε στο ίδιο ση
μείο: Ενέργεια, Ενέργεια πνευματική και φυσική, που καμιά φορά αγγίζει την καρδιά, και
πάντοτε τα νεύρα.
Αυτό το μέρος θα μπορούσε να φέρει τον τίτλο: «Τα νεύρα στα όριά τους».
Θυμάμαι την απλή κίνηση μιας ηθοποιού, ένα σημείο, μια χειρονομία: τη Sylvia Sidney, όλο
αγωνία, να χτυπάει τους κροτάφους της (Νέμεση).
Αυτή η χειρονομία [την ξαναβρίσκουμε ακριβώς ίδια, με τον ίδιο ρυθμό και με τα δάχτυλα
συσπασμένα με τον ίδιο τρόπο στον Θλιμμένο Θάνατο, στους Κατασκόπους (σκηνή του ταξί),
στη Γυναίκα στο φεγγάρι (σκηνή του διαστημόπλοιου), τη Διαθήκη του Δόκτορος Μαμπούζε
(σκηνή του τυπογραφείου)] δεν αποτελεί δείγμα του πνεύματος ακρίβειας που διακρίνει το
σκηνοθέτη; Είναι το χαρακτηριστικό μιας μανιώδους εμμονής και η επιβεβαίωση ιδιαίτερα
προσωπικών συλλήψεων που, κινηματογραφικά, εκδηλώνονται μέσα από το Στιλ.
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«Cinématographe»,
Μάρτιος 1937.
Μετάφραση: Σοφία Ιακωβίδου.

Το σεληνιακό τοπίο στο στούντιο: από το γύρισμα της Γυναίκας αχο φεγγάρι.

Σημειώσεις για χο έργο χου Fritz Lang
της Lotte Η. Eisner*

Μια ταινία ποιότητος αποκαλύπτει το ύφος του σκηνοθέτη της από τα πρώτα εκατό μέτρα
της. Η σφραγίδα του Stroheim, του Griffith, ανιχνεύεται αμέσως, πριν καλά καλά τελειώσει
η πρώτη μπομπίνα. Έ τσι, ο θεατής που μπαίνει τυχαία σε μια σκοτεινή αίθουσα, μπορεί μέ
σα σε λίγα λεπτά να αναγνωρίσει μια ταινία του Fritz Lang. Ο Lang της Γερμανίας, ο Lang
της Γαλλίας, όσο λίγο καιρό και αν δούλεψε στη συγκεκριμένη χώρα, ο Lang της Αμερικής,
τέλος, μπορεί να χρησιμοποίησε ποικίλα εκφραστικά μέσα, αλλά η ιδιαιτερότητα της τέχνης
του συνεχίζει να αντανακλά τη σύνθετη νοοτροπία του ως σκηνοθέτη, τον τρόπο του να α
ντιλαμβάνεται και να υλοποιεί την προσωπική του οπτική των πραγμάτων, τα ίχνη της κα
ταγωγής, της παιδείας και της κουλτούρας του.
Ορισμένα βιογραφικά στοιχεία θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε το ύφος του: γιος βιεννέζου αρχιτέκτονα, ο Fritz Lang υποχρεώθηκε να σπουδάσει αρχιτεκτονική- και η κατάρτισή
του αυτή θα αποτελέσει τη βάση στο μελλοντικό κινηματογραφικό του έργο. Με περισσότε
ρη διάθεση επιδίδεται στο σχέδιο και τη ζωγραφική. Στη συνέχεια, «δραπετεύει» και γυρίζει
τον κόσμο. Είναι ήδη δαμασμένος για εικόνες και γνώσεις (αργότερα, στο Βερολίνο, θα παρευρίσκεται ανελλιπώς σε όλες τις πρεμιέρες αγνώστων συγγραφέων και νέων ηθοποιών),
φεύγει για μακρινές χώρες, την Αφρική, τα νησιά των Νοτίων Θαλασσών, την Κίνα. Ο κινη
ματογράφος, αυτό το άγνωστο πεδίο, έχει ήδη αρχίσει να τον ελκύει από τα τέλη του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου.
Θα γράψει νοσταλγικά και στιλιζαρισμένα σενάρια για τον Otto Rippert. Ο ρομαντισμός
τους εκφράζεται με τα μέσα του εξπρεσιονισμού και απηχεί ωραία την αιώνια ανησυχία που
υποβόσκει στα βάθη της γερμανικής ψυχής και προσπαθεί να βρει ικανοποίηση στο όνειρο
και το φανταστικό.
Καταφέρνει να γυρίσει την πρώτη του ταινία το 1919: Μιγάς. Για την ιστορία του κινηματο
γράφου, όμως, η σταδιοδρομία του μεγάλου σκηνοθέτη αρχίζει το 1921, με rov Θλιμμένο Θά
νατο.
Παράξενη εποχή η μεταπολεμική περίοδος στη Γερμανία. Στη Γαλλία θα πρέπει να φαίνεται
παράξενη αυτή η μανιώδης αναζήτηση νέων εκφραστικών τρόπων, η επίμονη επιδίωξη σύμ
πηξης ενός τελεσίδικου δόγματος. Και η Γαλλία, ωστόσο, γνώρισε τον εξπρεσιονισμό, όπως η
Γερμανία- αλλά ο γερμανικός εξπρεσιονισμός συγκροτήθηκε πάνω σε βάσεις βαθιά εθνικές,
παρά το γεγονός ότι η Γερμανία, από την αρχή της επανάστασής της, υπέστη την επίδραση
του νέου ρωσικού στιλ, όπως αυτό κυρίως μεταφέρθηκε από το θέατρο του Στανισλάφσκι
και του Μέγιερχολντ.
Οι γερμανοί διανοούμενοι, αποφασισμένοι να κόψουν κάθε σχέση με τα ήθη και τις συμβά
σεις του παλαιού καθεστώτος, θεώρησαν το εν λόγω στιλ (το οποίο, μάλιστα, είχε διαγράψει
πλήρως όλες τις προηγούμενες καλλιτεχνικές αρχές) ως την οδό της σωτηρίας. Όμως, δεν
κατάφεραν να απελευθερωθούν πλήρως από την ιδεολογία, ούτε απ’ τη φιλοσοφία τους, η ο
ποία συνέχισε να αποκρυσταλλώνεται σε μια λέξη που είναι σχεδόν αδύνατον να μεταφρα
στεί: Weltanschauung (προσωπική κοσμοαντίληψη).
Από την άλλη, ο εξπρεσιονισμός, στιλ αυτό καθαυτό αφηρημένο, βρισκόταν ήδη πολύ κοντά
στην ιδέα τους για το καλλιτεχνικό δόγμα, η οποία εκπορευόταν μάλλον από τον καθαρό στο
χασμό παρά από την αισθητηριακή αντίληψη. «Προσπάθεια απόδοσης της έκφρασης ενός α
ντικειμένου με νοητικά μέσα και όχι με άμεση αναπαράσταση της οπτικής εντύπωσης που

* Γεννημένη στο Βερολίνο, χο
1896, πρωτοασχολήθηκε με
την κριτική κινηματογράφου
το 1927. Εγκατέλειψε τη
Γερμανία το 1933 και
εγκαταστάθηκε στο Παρίσι,
όπου και έζησε ώς το θάνατό
της, το 1983. Υπήρξε
αναμφισβήτητα η
σπουδαιότερη ιστορικός του
προπολεμικού γερμανικού
κινηματογράφου, κυρίως
αυτού της εξπρεσιονιστικής
περιόδου. Τα βιβλία της Η
δαιμονική οθόνη (1952),
Murnau (1964) και Fritz Lang
(1976) είναι πια κλασικά. Στο
Παρίσι, συνεργάστηκε πολύ
στενά με τον Henri Langlois,
τον θρυλικό διευθυντή της
Γαλλικής Ταινιοθήκης, στη
δημιουργία του μουσείου του.
Με τον Lang διατηρούσε φιλικές
σχέσεις και μια αδιάκοπη
αλληλογραφία. (Σ.τ.Ε.)
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μας προκαλεί»: αυτός ο κάπως βαρύγδουπος και μεγαλεπήβολος ορισμός της εξπρεσιονιστικής ζωγραφικής ικανοποιεί προφανώς μια πνευματική διάθεση προσκολλημένη στις διδα
κτικές ερμηνείες όλων των φαινομένων που συναντά. Παράλληλα, ο γερμανικός εξπρεσιονι
σμός αποτέλεσε (ίσως εν αγνοία των οπαδών του) μια εθνική αντίδραση έναντι του ιμπρεσιο
νισμού που για τόσον καιρό άνθιζε στη Γαλλία.
Αυτό το Weltanschauung, εν μέρει ενδιάθετο και εν μέρει εντυπωμένο από μια φορμαλιστική
και στικτογραφική εκπαίδευση, συνέβαλε βέβαια ώστε να υιοθετηθεί πολύ γρήγορα το νέο
στιλ σε όλα τα πεδία της τέχνης και του πνεύματος, αλλά μόνο μία πλευρά του γερμανικού
εξπρεσιονισμού εξηγεί· γιατί πρέπει ν ’ αφήσει κανείς να τον κατακλύσει η συγκεχυμένη
πνευματική διάθεση αυτής της ασταθούς εποχής και να φέρει στο νου του τη θολή ατμό
σφαιρα της περιόδου πριν από τον πληθωρισμό, όταν επικρέμαται η κατάρρευση όλων των
αξιών. Απογυμνωμένο, το γερμανικό πνεύμα που δεν έχει συνέλθει ακόμα από το όνειρο του
μεγαλομανούς Γουλιέλμου Β', ούτε απ’ τον αντίκτυπο της ήττας, δε θέλει και δεν μπορεί να
υποταγεί στην ορατή πραγματικότητα, τόσο ανυπόφορη για έναν περήφανο ηττημένο. Διαψευσμένος, ο Γερμανός προσκολλάται στην παλαιά του φήμη, που μιλάει για το «λαό των
ποιητών και των στοχαστών». Προσπαθεί να καταφύγει (μέσω του υποσυνείδητου) σ’ ένα
νέο όνειρο, επίσης γεμάτο αγωνίες και τύψεις, που τον παρασέρνει σε μια μοίρα στοιχειωμένη απ’ τα φαντάσματα ενός μεγαλόπρεπου παρελθόντος. Το γαλάζιο άνθος του ρομαντισμού
τού παλιού καιρού μοιάζει λεκιασμένο με αίμα. Για εκείνον που δεν έχει πια τίποτα να χάσει,
και πιστεύει πως το μόνο που του έχει απομείνει είναι το υπερβατικό υπερπέραν, τα πάντα α
ποτελούν ένα μυστήριο· μια αδιαπέραστη ομίχλη καλύπτει τα αντικείμενα του κόσμου τού
του, που γλιστράει μες απ’ τα δάχτυλά μας. Ακόμα κι όταν το νεφελώδες πέπλο μοιάζει για λί
γα λεπτά να διαρρηγνύεται, η ατμόσφαιρα παραμένει βαριά και κατάλληλη για να επικαλε
στούμε, μέσα σε μια δαιμονική φαντασμαγορία, τους γερμανικούς θεούς και το άγριο κυνήγι
τους σ’ έναν ουρανό που τον κατασπαράζουν τα σύννεφα.
Στη γερμανική λογοτεχνία, ο εξπρεσιονισμός μεταβάλλει και αποκαθαίρει φαινομενικά το
γραπτό ύφος με φράσεις εξαιρετικά σύντομες, που αντικαθιστούν τον βαρετό δαίδαλο των
συνηθισμένων δευτερευουσών προτάσεων- βραχείες λέξεις κεραυνοβολούν. Εντούτοις, αυτή
η υποτιθέμενη καθαρότητα δεν εμπεριέχει κανένα ρεαλισμό· αντιθέτως, είναι γεμάτη παγί
δες, την έννοια των οποίων αδυνατούμε να ερμηνεύσουμε αν δεν γνωρίζουμε το «σύνθημα».
Η έφεση προς τη σκοτεινότητα και την ασάφεια, αυτή η γερμανική τάση προς το Grübelei
(μια λέξη που σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα απ’ όσα λέει η εύκολη μετάφραση της:
«σπαζοκεφαλιά») εξακολουθεί να είναι εμφανής.
Αυτή η νοσταλγία των φωτοσκιάσεων (όπως, άλλωστε, και η κλίση προς τις έντονες αντιθέ
σεις, που στη λογοτεχνία εκφράζεται με πετσοκομμένες εκφράσεις) βρίσκει, πέραν του γρα
πτού λόγου, το ιδεώδες μέσο έκφρασής της στη νέα τέχνη του κινηματογράφου. Εν προκειμένω, το ζητούμενο είναι να έρθουν στο φως -με τρόπο οιονεί παλλόμενο και εξωπραγματι
κό- τα σχήματα μιας απροσδιόριστης ψυχικής διάθεσης.
Πολλές φορές έχει τεθεί το ερώτημα πώς κάποιοι σκηνοθέτες που λίγα χρόνια νωρίτερα θεω
ρούνταν «δευτεροκλασάτοι», όπως ο Wiene και Oswald, κατάφεραν να γυρίσουν έργα όπως ο
Δόκτωρ Καλιγκάρι ή η Λουκρητία Βοργία. Έ νας ολόκληρος λαός μοιάζει να έχει κατακλυστεί
από την αίσθηση μιας παραδόξως έντονης και παράφορης τέχνης, όπου τα ρομαντικά φαντά
σματα τύπου Eichendorff προσαρμόζονται, θα λέγαμε, στη νοσηρότητα των φροϊδικών που
ανατέμνουν την ψυχή. Ο εξπρεσιονισμός, που μονίμως αναζητεί νέους τρόπους έκφρασης, ι
διοποιήθηκε την εν λόγω τάση. Η τυραννισμένη ψυχή της Γερμανίας βρίσκει μια δικλίδα α
σφαλείας στις ταινίες του εφιάλτη, του θανάτου και του τρόμου που δημιουργεί κατ’ εικόνα
και καθ’ ομοίωσή της, και που, ακριβώς χάρη στη φλόγα της επιθυμίας της, επισφραγίζονται
με κάποιο μεγαλείο.
Αν μέτριοι σκηνοθέτες όπως ο Wiene γυρίζουν ταινίες μοναδικές στο είδος τους και αξεπέρα
στες, πώς θα λειτουργήσει η παλλόμενη ύλη της εξπρεσιονιστικής ταινίας στα χέρια ενός δη
μιουργού όπως ο Lang;
Ο Lang, με σπουδές αρχιτεκτονικής, αλλά γεννημένος ζωγράφος, έχει τη φυσική αίσθηση
του ρυθμού που εκπορεύεται από την ανάπτυξη του διπλού εκείνου χαρίσματος, χάρη στο ο-
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ποιο θα μας δώσει -α π ’ την αρχή της σταδιοδρομίας του- μια σειρά από δυνατές εικόνες, υποστηριζόμενες από μια ισορροπημένη δομή.
Είναι γνωστό ότι το θέμα του Δόκτορος Καλιγκάρι είχε προταθεί το 1919, πριν από τον
Wiene, στον Lang. Είναι ανώφελο να πελαγοδρομούμε με εικασίες σχετικά με το πώς θα γύ
ριζε την ταινία ο Lang...
Ό ταν, δύο χρόνια αργότερα, γύρισε τον Θλιμμένο Θάνατο, δημιούργησε μια ταινία τοποθετη
μένη, όπως ο Δόκτωρ Καλιγκάρι, σε μια εξπρεσιονιστική ατμόσφαιρα. Τα εκφραστικά του μέ
σα, όμως, ήταν άλλα: το ντεκόρ του Καλιγκάρι, παραμορφωμένο στα όρια του φανταστικού,
επιδιώκει μόνο το ηθελημένα επίπεδο και γραμμικό αραβούργημα· ενώ ο Lang αντιδρά ως
αρχιτέκτονας στην ως επί το πλείστον ζωγραφική στιλιστική οπτική της εποχής. Παρά το
μυστηριώδες πλαίσιό της, η μικρή ανώνυμη πόλη του, κάπου στη Γερμανία, μια ονειρεμένη
και στιλιζαρισμένη κατασκευή του Ρότενμπουργκ, είναι πιο ζωντανή και συγκλονιστική α
πό εκείνην όπου ζει ο υπνοβάτης Τσέζαρε- γιατί στον Fritz Lang, η λεπτή χρησιμοποίηση
του φωτός δημιουργεί μιαν αρχιτεκτονική πλαστικότητα την οποία δεν αξιώνει να δημιουρ
γήσει στον Καλιγκάρι η αμιγής αντίθεση ανάμεσα στο φωτεινό και το σκοτεινό. Αυτή η πλα
στικότητα, άλλωστε, κυριαρχεί σε ολόκληρη την ταινία του Lang, ακόμα κι όταν τα παλιά
σπίτια με τις μυτερές στέγες δημιουργούν ένα σχεδόν μυστικιστικό υπόβαθρο, ώστε να
πραγματοποιηθεί η άτεγκτη μοίρα, επιβεβλημένη σε πρόσωπα χωρίς όνομα, όπως δεν έχει ό
νομα και η πόλη, τα οποία αποκαλούνται απρόσωπα «ο άντρας», «η κοπέλα», «ο ξένος» ή «η
πόρνη», κατά τον τρόπο του εξπρεσιονισμού.
Έ να ς γερμανός συγγραφέας, μιλώντας για τον βωβό κινηματογράφο στη χώρα του, ανέδειξε
τον πρωτεύοντα ρόλο που διαδραματίζει το φως στη σκηνοθεσία και την ίδια τη δράση, και
χαρακτηρίζει αρκετά εύστοχα το φως ως «δραματικό παράγοντα». Πράγματι, με τα αναρίθ
μητα παιχνίδια του, τις αντιθέσεις του με το σκοτάδι ή με το ανατρεπτικό του «σφουμάτο»
που παραπέμπει στη χαλκογραφία, το φως κυριαρχεί σε όλες τις γερμανικές ταινίες της επο
χής. Στο στούντιο, υπάρχει μια τάση φωτισμού των ντεκόρ από κάτω, κι αυτές οι συγκλίσεις
των σκιερών με τις φωτεινές επιφάνειες προσδίδουν στα ντεκόρ μια εξωπραγματική όψη· άλ
λες φορές, πάλι, φωτίζουν βίαια τα ντεκόρ, ώστε να αναδειχθούν οι ακμές τους. Αυτό το υ
περβολικό ανάγλυφο, κυκλωμένο από το φως, γίνεται πια αντιληπτό ως μια δέσμη εκθαμβω
τικά λευκών γραμμών.
Ο Lang δε θα χρησιμοποιήσει ποτέ το φως για καθαρά διακοσμητικούς λόγους- το θεωρεί ένα
μέσο ενισχυτικό της φυσικής δομής του ντεκόρ.
Αυτή η πρωταρχική ιδέα της χρησιμοποίησης του φωτισμού για την επίταση του δράματος
είναι πρωτόγνωρα αποτελεσματική στη μαγευτική σκηνή της Μητρόπολης, όταν το φανάρι
του εφευρέτη-μάγου παραμονεύει τη φευγαλέα σιλουέτα της Μαρίας, ώς τη στιγμή που ο
φωτεινός κώνος την αιχμαλωτίζει ανηλεώς σ’ έναν μαγικό κύκλο απ’ τον οποίο δε θα μπορέ
σει ποτέ να δραπετεύσει.
Η διαλείπουσα λάμψη μιας φωτεινής επιγραφής που βομβαρδίζει αδιάκοπα το άρρωστο μυα
λό του δολοφόνου ταμία στη Σκύλα, χρησιμοποιείται με ανάλογη πρόθεση μαγέματος- και
μάλιστα, ο κανονικός, έμμονος ρυθμός αυτού του οιονεί φωτεινού σφυροκοπήματος έχει ι
σχυρότερα αποτελέσματα από τις ακουστικές παραισθήσεις.
Ωστόσο, η συνειρμική δύναμη των ταινιών του Lang δεν οφείλεται μόνο στη χρησιμοποίηση
του φωτός ως δραματικού στοιχείου. Στην πλαστική αντίληψη που έχει ο Lang για το ντε
κόρ, προστίθεται η σχεδόν ιμπρεσιονιστική ευαισθησία μιας ατμόσφαιρας οραμάτων. Οι ει
κόνες του στον Θλιμμένο Θάνατο μένουν αξέχαστες: η άλως των κεριών που τρεμοσβήνουν
μέσα στον τεράστιο καθεδρικό ναό του Θανάτου, συμβολίζει τις ζωντανές ψυχές ή τις ψυχές
που είναι έτοιμες να σβήσουν· παρά ταύτα, το διακοσμητικό έως και αρχιτεκτονικό αποτέλε
σμα της διάταξης των κεριών, ψιλόλιγνα όπως είναι σαν λεπτές, λευκές στήλες, ή, ακόμα κα
λύτερα, σαν σταλαγμίτες εικονισμένοι στις γοτθικές νευρώσεις των θόλων, τραβάει το βλέμ
μα περισσότερο από τις φλόγες. Ο Lang θα μεταφέρει και θα χρησιμοποιήσει ξανά αυτή την
εικόνα με τα λευκά κεριά στη Μητρόπολη.
Από την ώρα που ο Lang θα απελευθερωθεί από την κάπως υπερβολική έφεση που μερικές
φορές έχει προς το μεγαλοπρεπές, θα επιδιώκει να δημιουργεί μια όλο και καλύτερη αντίστι-
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ξη, θα λέγαμε, ανάμεσα στο φως και στο ντεκόρ, προσπαθώντας να δημιουργήσει μιαν ατμό
σφαιρα με κηλίδες ιριδίζοντος φωτός, με παιχνίδια αντανακλάσεων η ατμώδεις ομίχλες.
Εκτός από το φωτισμό με τους προβολείς, προσπαθεί να βρει στο ντεκόρ πηγές φυσικού φωτός.
Ο Lang, ο οποίος στο πλατό καραδοκεί πάντα για νέες εμπειρίες, επινοεί και αυτοσχεδιάζει μέ
σα σε λίγα δευτερόλεπτα, ασχέτως με το σχέδιό του που έχει ωριμάσει και που το εκτελεί με ευ
λαβική ακρίβεια. Όταν σκηνοθετούσε το Αιλιόμ σ’ ένα παριζιάνικο στούντιο, πέρασε πάνω α
πό μία ώρα μαζί με τον εικονολήπτη του, τον Rudi Maté, τραβώντας εικόνες από μια ρόδα του
λούνα-παρκ που γύριζε μες στο σούρουπο. Στην πραγματικότητα, είχε ανακαλύψει ότι η α
ντανάκλαση των φωτεινών ταλαντώσεων από τα διακοσμητικά λαμπιόνια της ρόδας σ’ έναν
γκρίζο τοίχο, του προσέδιδαν έναν παράδοξο παλμό, που ταίριαζε με το κλίμα της σκηνής.
Για την περίφημη καταδίωξη στο Ανθρωποκυνηγητό, ο Lang έστρεψε τεράστιους προβολείς
έξω, μέσα στη νύχτα, προς κάποιους θάμνους τους οποίους είχε προηγουμένως καταβρέξει,
ώστε μέσα στις πυκνές φυλλωσιές τους να εμφανίζονται, σαν σε καλειδοσκόπιο, άπειρες φω
τεινές κηλίδες.
Ο Lang θυμήθηκε το πείραμα αυτό (τίποτα δε χάνεται κατά την εξέλιξη της σοφής τεχνικής
του) και το επανέλαβε στη Γυναίκα της βιτρίνας, τη στιγμή όπου ο άκων δολοφόνος λυγίζει κά
τω από το βάρος του θύματός του και προσπαθεί ν ’ ανοίξει δρόμο ανάμεσα σε φυλλωσιές σαν
κι αυτές, όπου τρεμοπαίζουν σταγόνες νερού. Έτσι, καθεμία απ’ τις ταινίες του Lang σημα
τοδοτεί ένα στάδιο στο έργο του. Το κρυστάλλινο ύφος των παλαιότερων ταινιών του θα επα
νεμφανιστεί στις ταινίες της Αμερικής. Στο Μ, ο δράκος σταματά μπροστά σε μια βιτρίνα όπου
αντανακλώνται γυαλιστερά αντικείμενα, κι ύστερα εμφανίζεται η εύθραυστη σιλουέτα τού
παιδιού: τραγικός συσχετισμός και εξίσου τραγική εικόνα, η ανακλητική δύναμη της οποίας
προοιωνίζεται ήδη το πορτρέτο της Γυναίκας της βιτρίνας, καθώς φωτίζεται από τα φανάρια
των αυτοκινήτων που περνούν μέσα στη νύχτα, ώς τη στιγμή που η μοιραία σιλουέτα της ί
διας της γυναίκας του πορτρέτου πέφτει σαν φάντασμα πάνω στο τζάμι της βιτρίνας.
Σε όλες τις αμερικανικές ταινίες του, παιχνίδια φωτός ζωντανεύουν παντού το χώρο: λακκού
βες με νερό στους δρόμους της Νέας Υόρκης όπου καθρεφτίζονται αθέατα φανάρια· απόηχοι
της κυκλοφορίας και της φασαρίας του δρόμου που μας προετοιμάζουν για το δράμα· η γυαλι
στερή επιφάνεια ενός καθρέφτη όπου θα διαδραματιστεί εν ριπή οφθαλμού η ακριβής, μεμονω
μένη πράξη, κάτι το μαγικό που θα πυροδοτήσει την καταστροφή.
Αλλού, ο Lang χρησιμοποιεί απλώς και μόνο τον καπνό ενός πούρου για να υπαινιχθεί την πα
ρουσία ανδρών σ’ ένα σαλόνι, σ’ ένα γραφείο. Μόνο ο Jean Gremillon μπορεί ίσως να τον συνα
γωνιστεί στη δημιουργία ατμόσφαιρας με λεπτομέρειες που παίζουν μέσα στο φως: ας θυμη
θούμε, π.χ., ορισμένες αξιοθαύμαστες εικόνες στον Κυκλώνα και στο Καλοκαιριάτικο φως.
Το παιχνίδι των φωτοσκιάσεων θα συνεχίσει, όπως γνωρίζουμε, να υπάρχει για πολύ καιρό
στις γερμανικές ταινίες. Ο Lang, όπως οι περισσότεροι σκηνοθέτες της χώρας του, στηρίζεται
στη διακοσμητική αξία των φωτοσκιάσεων και θα προσπαθήσει ακόμα περισσότερο να δημι
ουργήσει μέσα απ’ αυτές ψυχολογικά αποτελέσματα. Στη Μητρόπολη, όταν, μετά τη σκηνή τού
ατυχήματος, μεταφέρουν τις σορούς των θυμάτων, ο Lang μας δείχνει μόνο τους γιγάντιους ί
σκιους των μεταφορέων να πλαισιώνουν τον Φρέλιχ, τον μοναδικό μάρτυρα που βλέπουμε.
Ο Fritz Lang προσφεύγει συχνά σ’ αυτόν τον δραματικό παράγοντα και επιτυγχάνει τα καλύ
τερα αποτελέσματα στους Κατασκόπους, ένα μελόδραμα στην κόψη του φανταστικού- ενός φα
νταστικού, που δημιουργείται απ’ τους περίτεχνους φωτισμούς και το ρεαλισμό του θρίλερ.
Για μια στιγμή, στη Σκύλα, διαγράφεται στον τοίχο το σκοτεινό σχήμα από τα πόδια ενός
κρεμασμένου... Αυτή τη φορά, το παιχνίδι των φωτοσκιάσεων υπογραμμίζει μια απόπειρα
αυτοκτονίας, την οποία ο Lang προσπαθεί έτσι να υποβαθμίσει, αντιμετωπίζοντάς την ως
μια κοινότοπη ειδησούλα, αφού η τραγωδία βρίσκεται αλλού.
Ωστόσο, δεν υπάρχει πιο εντυπωσιακή εικόνα (κυρίως επειδή το δραματικό αποτέλεσμα προ
κύπτει από μια φυσική περίσταση) από τη σκιά στο Μ, καθώς προβάλλεται ξαφνικά στην αφίσα που υπόσχεται αμοιβή σε όποιον ανακαλύψει τον ασύλληπτο δολοφόνο. Αυτή η σκιά
πλανάται σαν αρπακτικό πάνω απ’ το κοριτσάκι, που δεν αντιλαμβάνεται τη δυσοίωνη προ
ειδοποίηση.
Διαπιστώνουμε ότι, παραδόξως, τα ντεκόρ τόσο στο Καλιγκάρι όσο και στον Θλιμμένο Θάνατο
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είναι δημιουργήματα των σκηνογράφων Hermann Warm και Waiter Röhrig. Παρατηρώντας
τις διαφορές στη σκηνοθετική αντίληψη των δυο παραγωγών, μαντεύουμε ότι οι σκηνογράφοι
επέβαλαν τις απόψεις τους στον Wiene και, αντιθέτως. υποτάχθηκαν στη βούληση του Lang.
Ανάμεσα στην παρανοϊκή ελικοειδή σκάλα που αιωρείται στο κενό του αφηρημένου κόσμου
(Καλιγκάρι), και την ισορροπημένη δομή στα στενά σκαλιά που ξεκινούν από το άπειρο κι ανε
βαίνουν ολόισια κι αδυσώπητα ώς την κατοικία του Θανάτου, υπάρχει η απόλυτη αντίθεση.
Οι σύγχρονοι της ταινίας Οι Νιμπελοόνγκσν παρατήρησαν την κυριαρχία της αρχιτεκτονι
κής, άλλον έναν «δραματικό παράγοντα·· στην τέχνη του Fritz Lang. Έ νας κριτικός της ε
ποχής επισημαίνει ότι, στη σκηνή όπου έρχονται αντιμέτωπες οι δύο βασίλισσες, η τεράστια
σκάλα του καθεδρικού ναού της Βορμς αντιμετωπίζεται ως ανθρώπινη δύναμη και μετατρέπεται σε πρόσωπο που έχει υπό την εξουσία του την Κριμχίλδη, μια μικρή λευκή κηλίδα
στην οποία κυριαρχεί το μαύρο τρίγωνο της μορφής της Βρουγχίλδης.
Όμως, δε θα πρέπει να θεωρούμε τον συγκεκριμένο τρόπο ως απόλυτη και ανεπιφύλακτη ο
μολογία πίστεως προς τις αρχές της εξπρεσιονιστικής αφαίρεσης· γιατί, με τους Νιμπελοϋνγκεν, ο Lang μάλλον αποδεσμεύεται από τον εξπρεσιονισμό (στον οποίο, άλλωστε, ποτέ δεν εί
χε ποτέ υποταγεί ολοκληρωτικά). Κατά βάθος, το εκλεκτικό του πνεύμα, με την καλή έννοια
του όρου, πήρε απ’ το συγκεκριμένο στιλ μόνο όσα του άρεσαν για τα ψυχολογικά ή τα διακοσμητικά εφέ που ταίριαζαν στο ένα ή το άλλο θέμα. Όταν θέλει να εκφράσει την ανώνυμη και
άψυχη δύναμη του πλήθους στη Μητρόπολη ή να προσδώσει στο κάδρο των Κατασκόπων μια
συγκεχυμένα φανταστική όψη, ο Lang επανέρχεται στιγμιαία στην εξπρεσιονιστική μέθοδο.
Ωστόσο, ο συγκλονιστικός μύθος των Νιμπελοννγκεν, που επικαλύπτει το θηριωδέστερο έ
πος της σκανδιναβικής Έδδας, τον ωθεί να συνθέσει τις μεγάλες βαρβαρικές τοιχογραφίες
που το στιλιζάρισμά τους διατηρεί κάποια αφηρημένα στοιχεία του εξπρεσιονισμού.
Οι εικόνες του, ανεπαισθήτως σχεδόν συνδεδεμένες με τη βαγκνερική όπερα, εξακολουθούν
να χαρακτηρίζονται από μια τάση προς το θεατρικό εφέ. Εντούτοις, ηθοποιοί επιλεγμένοι για
το ευγενικό παράστημά τους έχουν αντικαταστήσει προγάστορες τραγουδιστές και ευτρα
φείς τραγουδίστριες. Ανάμεσα σε υπέροχα καδραρισμένους πίνακες, οι μορφές τους εξελίσ
σονται αρμονικά. Ο Lang προσκολλάται στη συμμετρία των συμπεριφορών της Κριμχίλδης
και του Ζίγκφριντ κάτω απ’ τ' ανθισμένα κλαδιά μιας ψεύτικης κερασιάς. Προσπαθεί να επι
τύχει το στιλιζάρισμά στα γεωμετρικά σχέδια ενός ρούχου, στο γυναικείο χτένισμα με τις
δύο παράλληλες πλεξούδες, έτσι βαλμένες ώστε να θυμίζουν βαρύ και πολύτιμο κόσμημα.
Η εικόνα του Φόλκερ που χάνεται μέσα στα οράματά του, ή του Χάγκεν που στέκει ακίνητος
σαν άγαλμα, με το βαρύ, απειλητικό σπαθί του ακουμπισμένο οριζόντια στα γόνατά του, εί
ναι εικόνες που μένουν αξέχαστες. Ο Lang αγαπάει αυτές τις ακίνητες μορφές που, για μια
στιγμή, μοιάζουν να εντάσσονται στο ντεκόρ το ίδιο, όπως οι ακίνητοι πολεμιστές στους Νιμπελοννγκεν, στηριγμένοι στις ασπίδες τους, που ανάμεσά τους περνάει μια πομπή κι είναι
σαν να προσπαθούν να την κρύψουν απ’ τα μάτια μας.
Στο ντεκόρ δε θα μείνει κανένα εξπρεσιονιστικό στοιχείο. Η γερμανική έφεση προς το μνη
μειώδες οδηγεί τον Lang προς γιγαντιαίες, υπεράνθρωπες αρχιτεκτονικές που επιδιώκουν
θεαματικά εφέ, αλλά δεν προκαλούν την τεράστια ανία του kolossal,1όπως, π.χ., τα αγάλμα
τα του Arnold Brecker γιατί αυτά τα ντεκόρ θα πλαισιώσουν ιδεωδώς τους θρυλικούς ήρωες με το ρωμαλέο παράστημα. Δύο χρόνια αργότερα, ο Lang θα θυμηθεί ένα ταξίδι του στις
ΗΠΑ και θα προσαρμόσει εντελώς φυσικά τους θεόρατους αμερικανικούς ουρανοξύστες στο
μακρόκοσμο της Μητρόπολης. Αυτή τη φορά, όμως, οι ηθοποιοί δε διαθέτουν το ανάστημα
των γερμανών πολεμιστών, το κάδρο τούς τσακίζει, και το μόνο που ξεχωρίζει, είναι τα πλή
θη των εργατών στην υπόγεια πόλη.
Η σκάλα στον καθεδρικό ναό της Βόρμς είναι αποτέλεσμα του καβγά ανάμεσα στις δύο βασί
λισσες στα σκαλιά της εκκλησίας, όταν καμία από τις δύο δεν ήθελε να παραχωρήσει στην
άλλη την τιμή του προβαδίσματος. Ο Lang, όμως, επιλέγει για την τραγική λύση των Νιμπελοννγκεν τη μνημειώδη σκάλα όπου ο τελευταίος επιζών, ο Χάγκεν, πέφτει πάνω στην α
νελέητη Κριμχίλδη, ενώ τα θύματα μιας υπεράνθρωπης εκδίκησής της κείνται στα σκαλιά,
επειδή προφανώς θεώρησε το συγκεκριμένο ντεκόρ πιο ταιριαστό στον δραματικό χαρακτή
ρα της σκηνής.

F R I T Z

Πολλοί' κριτικοί έχουν μεμφθεί συχνά τον Lang για τους εξωτερικούς του χώρους που είναι
εξ ολοκλήρου κατασκευασμένοι στο στούντιο ή στους αχανείς χερσότοπους γύρω από το
Στάακεν και το Νοϊμπάμπελσμπεργκ. Όμως, αυτός ο τεράστιος σωρός από γυψομάρμαρο,
πανιά και συμπιεσμένο χαρτί μοιάζει να ταιριάζει με τα απόμακρα πλάσματα του μύθου των
Νιμπελοϋνγκεν, ειδικά όταν στο ψεύτικο δάσος του Ζίγκφριντ ο αέρας ζωντανεύει από τις η
λιαχτίδες που λες κι είναι κεντημένες στους κορμούς των δέντρων, και κοσμείται με αιωρούμενες ομίχλες. Αυτή η σύνθεση είναι εμπνευσμένη από τον πίνακα του ελβετού ζωγρά
φου Arnold Böcklin «Σιωπή στο δάσος». Επίσης, στο λιβάδι με τα σκόρπια αγριολούλουδα και
τις νεαρές σημύδες όπου ο νεαρός Ζίγκφριντ θα υποκύψει στο δόρυ του σκοτεινού Χάγκεν,
το περίφημο ντεκόρ της πηγής αποτελεί προφανώς σύνθεση δύο πινάκων του Böcklin (από
τον οποίο ο Lang είχε δανειστεί, στον Θλιμμένο Θάνατο, τη μυστηριακή όψη του νησιού των
νεκρών). Την εικόνα του Αττίλα με τη μαύρη πανοπλία, στο φόντο του ανοιξιάτικου ουρα
νού, πλάι σε μια ομάδα γυμνών παιδιών που λειτουργούν σαν ντεκόρ, θα πρέπει να τη συ
γκρίνουμε και μ’ έναν άλλο γερμανικό πίνακα της ίδιας εποχής.
Έτσι, όμως, μπορεί μεν να βρίσκουμε την προέλευση των κινούμενων σκηνών, αλλά, αντιθέτως, θα πρέπει να διακόπτουμε την ταινία κάθε λεπτό (ιδίως όταν ο δημιουργός δεν έχει εμπνευ
στεί από έναν στατικό πίνακα) για να διακρίνουμε μια εικόνα επίσης αρμονική, χάρη στην ισορ
ροπία της σύνθεσής της και τις πλούσιες σχέσεις ανάμεσα στις σημασίες των σχημάτων.
Καμιά φορά, τέλος, ο Lang ξεχνάει το κάδρο που του έχει επιβάλει η επιθυμία του για στιλιζάρισμα. Έ τσ ι δημιουργήθηκε το αχανές, ομιχλώδες τοπίο όπου ο Άλμπεριχ θα στήσει με τα
αράχνινα δάχτυλά του την παγίδα του.
Από τη στατική συμμετρία των Νιμπελοϋνγκεν εκπορεύεται ένας αργός, αμείλικτος ρυθμός,
που προσιδιάζει στο πεπρωμένο του αρχαίου μύθου. Στις κινήσεις των μαζών στη Μητρόπο
λη,, ο ρυθμός αυτός γίνεται δυναμικός.
Ο Lang, ακούραστος παρατηρητής, είχε την τύχη να παρακολουθήσει τον Max Reinhardt να
καθοδηγεί το θίασο των κομπάρσων του πάνω στη σκηνή του Deutsches Theater του Βερο
λίνου. Ο Lang, όμως, είχε και την τύχη να παρακολουθήσει στην κλιμακωτή σκηνή ενός νέ
ου εξπρεσιονιστικού θεάτρου το πλήθος να μετατρέπεται σε σκοτεινή και συμπαγή μάζα, ά
μορφη, υποταγμένη σε μια κίνηση μηχανική, σχεδόν βαριά, απ’ όπου ξεχωρίζουν σε τακτά
διαστήματα κάποια πρόσωπα, όπως ο Κορυφαίος στο χορό της αρχαίας τραγωδίας. Αυτή η εξπρεσιονιστική σκηνοθεσία ταίριαζε απολύτως στη μάζα των σκλάβων στη Μητρόπολη, οι ο
ποίοι είναι πλάσματα χωρίς προσωπικότητα, με πλάτες κυρτωμένες, ντυμένοι με ρούχα ου
δέτερα, συνηθισμένοι να σκύβουν το κεφάλι, υποταγμένοι. Ό ταν ο Fritz Lang επέβαλε σ’ αυ
τό το πλήθος τη μονότονη και συνεχή κίνησή του, το μακάβριο βήμα προς το λάκκο με τα
πτώματα που προοιωνίζεται το ναζιστικό βάδισμα της χήνας, μπορούμε να πούμε πως προει
κόνισε το μέλλον.
Αυτοί οι σκοτεινοί κάτοικοι ενός υπόγειου κόσμου είναι αυτόματες μηχανές. Είναι πιο ρο
μπότ κι απ’ τη Μαρία-ρομπότ. Είναι συντονισμένοι με το ρυθμό των πολύπλοκων μηχανών.
Οι βραχίονές τους λειτουργούν σαν ακτίνες ενός τεράστιου τροχού. Εκτός απ’ αυτούς τους
ανθρώπους-μηχανές, όμως, ο Lang επιδιώκει και να εγγράφει μια ομάδα ηθοποιών σ’ ένα κά
δρο γεωμετρικού σχήματος. Το ανθρώπινό σώμα στους Νιμπελοϋνγκεν παρουσιαζόταν σαν
στοιχείο του ντεκόρ· στη Μητρόπολη, συνιστά στοιχείο της ίδιας της αρχιτεκτονικής, καθη
λωμένο μαζί με τα όμοιά του σ’ ένα τρίγωνο ή ένα ημικύκλιο.
Το γεωμετρικό στιλιζάρισμα, τελευταίο κατάλοιπο της αισθητικής του εξπρεσιονισμού, δεν
καταναγκάζει ποτέ τον Lang σε μια μηχανική ρουτίνα. Το πλήθος του, έστω και «αρχιτεκτονημένο», παραμένει ζωντανό, όπως η πυραμίδα των χεριών που υψώνονται ικετευτικά στην
πλημμύρα, το ανθρώπινο σταφύλι από παιδιά κρεμασμένα γύρω απ’ τη Μαρία στην τελευ
ταία τσιμεντένια νησίδα που δεν έχουν ακόμα καλύψει τα κύματα.
Η κίνηση των παιδιών που υψώνουν τα λιπόσαρκα χέρια τους, είναι πιο εύγλωττη από την
περίτεχνα διευθετημένη συμπλοκή των χεριών που απλώνονται λαίμαργα όταν εμφανίζεται
η ψεύτικη Μαρία. Αυτή η τελευταία σκηνή τραβάει μια διαχωριστική γραμμή, μέσα στην
παρωχημένη σήμερα υπερβολή της, με τη λιτή σύνθεση που είχε υλοποιήσει ο Lang στις με
γαλόπρεπες εικόνες του, όπως, π.χ., στον Πύργο της Βαβέλ.
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Τα σύνολα του Fritz Lang, αποκρυσταλλωμένα σ’ ένα σχήμα, σε κάποιες περιπτώσεις ζωντα
νεύουν και καταλήγουν να αποτελούν οργανικό στοιχείο της δράσης: όπως στη σκηνή στη
Μητρόπολη όπου από δρόμους ακτινωτούς φτάνουν και συγκλίνουν ουρές εργατών, που ο
δηγούνται από μια συλλογική βούληση.
Ένα τεράστιο κτίριο με μια απότομη σκάλα εμφανίζεται, σύμβολο έργου υπερανθρώπου. Το
κτίριο αυτό, το οποίο στεγάζει εργάτες που δουλεύουν, μοιάζει σαν τεράστιος δεινόσαυρος
που περισφίγγει στις πτυχές του ανθρώπινα σώματα· και το τέρας είναι οπλισμένο με γιγαντιαία σαγόνια που θα καταβροχθίσουν τους υπόδουλους θνητούς οι οποίοι απεργάζονται τη
δόξα του - ανάμνηση του παιδοκτόνου Μολώχ που είχε δημιουργήσει ο Griffith στη Μισαλ
λοδοξία. «Ό,τι δανειζόμαστε, καλό είναι», όπως έλεγε και ο Stendhal.
Ένας άλλος μείζων σκηνοθέτης, ο Marcel Carné, εμπνεύστηκε κι αυτός με τη σειρά του από
τις πάντα έντονες, καινοφανείς και εντυπωσιακές εικόνες του Lang. Παρακολουθώντας,
στους Επισκέπτες της νύχτας, τους καβαλάρηδες να καλπάζουν στην πετρώδη έρημο, θυμό
μαστε τον καλπασμό του Ζίγκφριντ και του Γκίντερ στη βραχώδη πεδιάδα που τους χωρίζει
απ’ τη Βρουγχίλδη. Λαβή για συγκρίσεις δίνουν επίσης η σκηνή της προετοιμασίας για το
κυνήγι ή η κινητή γέφυρα που υψώνεται όλο φως μες στο τοπίο.
Η ταινία Μ σηματοδοτεί μια καμπή στο έργο του Lang (ασχέτως του ότι είναι η πρώτη ομι
λούσα ταινία του). Σε καμιά άλλη ταινία τα υφολογικά του μέσα δεν είναι τόσο προβεβλημέ
να όσο στο Μ που, άλλωστε, ήταν και η αγαπημένη ταινία του σκηνοθέτη.
Η Γυναίκα στο φεγγάρι αποτελεί μια συνέχεια κατά κάποιο τρόπο της Μητρόπολης, πιο αδύνα
μη και χωρίς νέες υποσχέσεις. Μετά τη φανταστική πόλη του μέλλοντος, ένας φανταστικός
κόσμος που χαρακτηρίζεται από την παλιά δεξιοτεχνία του Lang, όπως, π.χ., στο ταξίδι τού
πύραυλου ή την ατμόσφαιρα στο σεληνιακό τοπίο. Οι Κατάσκοποι, παραλλαγή στο θέμα τού
πρώτου Δόκτορος Μαμποόζε, αποτελούν ήδη ένα πρελούδιο στον φανταστικό ρεαλισμό του Μ.
Παράξενο αμάλγαμα αυτή η ειδησοϋλα για ένα δράκο στο Ντίσελντορφ που ο Lang την πραγ
ματεύεται σαν όπερα της πεντάρας με τραγικό τέλος: η περιπλανώμενη ψυχή του δράκου, η
τρομερή επίδραση του μυστηριώδη λυκανθρώπου σε μια ολόκληρη φτωχογειτονιά, αναμι
γνύεται με τη χειροπιαστή απλότητα ενός αστυνομικού τμήματος, καθώς το παραμύθι με
τους κλέφτες που γίνονται εκδικητές, αναδύεται μέσα απ’ τα καθημερινά μικροσυμβάντα.
Οι συχνά παράδοξοι φωτισμοί και οι συχνά απροσδόκητες λήψεις των ντεκόρ, που η πραγ
ματικότητά τους μεταβάλλεται αιφνιδίως και ανεπαισθήτως, τονίζουν αυτές τις αντιθέσεις
με τόση έμφαση και τόση επιτυχία, ώστε άνθρωποι ριζωμένοι στην καθημερινή ζωή, όπως έ
νας αστυνομικός διευθυντής, να μη μοιάζουν καθόλου εκτός τόπου σ’ αυτόν τον ενδιάμεσο
κόσμο μεταξύ πραγματικού και εξωπραγματικού.
Για να καταλάβουμε την εξέλιξη του Lang, αρκεί να συγκρίνουμε την ακροαματική διαδικα
σία στο Μ με τη σκηνή όπου η Μαρία της Μητρόπολης αναγγέλλει ότι ξημερώνουν καλύτε
ρες μέρες. Στη Μητρόπολη, βλέπουμε ένα ανώνυμο πλήθος που εκφράζει τη συγκίνησή του
συλλογικά, παρά τις κάποιες αποχρώσεις προσωπικής συμπεριφοράς - αμιγώς διακοσμητικές, άλλωστε· στο Μ, κάθε πρόσωπο έχει ιδιαίτερη έκφραση, και κάθε προσωπικότητα στο
σώμα των ενόρκων επιβεβαιώνεται με τη διαφορετική αντίδρασή της. Το πλήθος έχει πάψει
να είναι ουδέτερο και ανώνυμο. Έχει διαχωριστεί -σωματικά και ψυχολογικά- απ’ τη συμ
βατική μορφή που του είχε επιβάλει ο εξπρεσιονισμός.
Η εξπρεσιονιστική εμπειρία θα είναι χρήσιμη στον Lang. Η συνήθεια να χρησιμοποιεί τους
ηθοποιούς του σαν πιόνια σε μια τεράστια, φανταστική σκακιέρα, του έχει προσδώσει μια φο
βερή ικανότητα να κυριαρχεί στο χώρο και να εναρμονίζει το οπτικό πεδίο. Όμως, έχει απε
λευθερωθεί από τις δεσμεύσεις που του επέβαλλε το συστηματικό στιλιζάρισμα. Το πλάνο με
τα παιδιά που παίζουν στο λιθόστρωτο, «τραβηγμένο» με πλονζέ, δημιουργείται από το ίδιο το
συμβάν, χωρίς επιδίωξη επιτήδευσης. Η κάμερα «τραβάει» από πάνω την τεράστια επιφάνεια
της ασφάλτου σ’ έναν σχεδόν έρημο δρόμο: δυο μικροσκοπικοί άνδρες, στο τέλος του δρόμου,
φράζουν το δρόμο στο δολοφόνο. Η κίνηση αυτή δείχνει να έχει καταγραφεί τυχαία, ενώ,
στην πραγματικότητα, έχει συνταιριαστεί και στην παραμικρή της λεπτομέρεια με την ίδια
τη δράση. Στο σημείο αυτό, η προσωπική καλλιτεχνική έκφραση ταυτίζεται απολύτως με τη
φυσική εξέλιξη του δράματος. Η σύνθεση είναι τέλεια.

Η εξπρεσιονιστική εμπειρία: Μητρόπολη.

Δρ Μαμπούζε, ο παίκτης.
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Η ίδια τελειότητα εμφανίζεται στο πολύ αυστηρό ντεκουπάζ και στο μοντάζ, το οποίο ο Lang
(τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό του έργο) ε'κανε πάντα μόνος του. Χανόταν για ατελείωτες μέ
ρες από προσώπου γης κι ήταν τόσο απορροφημένος από τη δουλειά του, ώστε δεν τολμούσε
να τον ενοχλήσει κανείς.
Στο ντεκουπάζ όλων των ταινιών του, από την πρώτη του ώς τη Γνναίκα τηςβιτρίνας και τη
Σκύλα,2 τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει ή να καθυστερήσει τη μοιραία πορεία του πεπρω
μένου. Σύμφωνα με αυτή την άτεγκτη αλληλουχία γεγονάτων, κάθε σκηνή ή κάθε πλάνο, ο
ρυθμός των γεγονότων που διαδέχονται το ένα το άλλο, τα διαστήματα που παρεμβάλλονται
ανάμεσά τους, η αξία μιας λέξης, μιας φράσης, όλα έχουν τη δική τους ιδιαίτερη σημασία κι
όλα είναι σημαντικά. Οι οπτικές και ακουστικές εντυπώσεις συσσωρεύονται και προσδιορί
ζουν το δράμα, πάνω απ’ το οποίο πλανάται η αμείλικτη ανάγκη3των ελληνικών τραγωδιών.
Με κάθε λεπτομέρεια, η τελική καταστροφή έρχεται πιο κοντά. Ακόμα κι όταν μια σκηνή
μοιάζει ν ’ αποσπά την προσοχή μας απ’ το δράμα, να παραγνωρίζει την εξέλιξή του ή να είναι
άσχετη προς αυτήν, αποκαλύπτεται στη συνέχεια πόσο αναγκαία ήταν.
Για να εκφράσει αυτή την τραγική λύση, ο Lang δεν προσφεύγει πια στην προσωποποίηση
του Θανάτου, όπως στον Θλιμμένο Θάνατο. Η μοίρα πραγματώνεται πια σ’ ένα άλλο επίπεδο.
Σ’ ένα θαυμάσιο άρθρο του για τον Lang, δημοσιευμένο προπολεμικά στο «Cinématographe»,
το περιοδικό που διηύθυνε ο Henri Langlois, ο ιδρυτής της Γαλλικής Ταινιοθήκης, ο Georges
Franju παρουσίαζε την αρχή του αυστηρά δομημένου ντεκουπάζ στο Μ. «Η αργοπορία [του
μικρού θύματος] που μας δείχνει το ρολόι, το επίμονο πλάνο του πιάτου και της άδειας καρέ
κλας του» και «η στιγμή όπου η κάμερα βυθίζεται σ’ ένα κλιμακοστάσιο τόσο απότομο, τόσο
καταθλιπτικό, ώστε η αίσθηση του κενού γίνεται αφόρητη» αποτελούν τρεις οργανωμένες
φάσεις της συγκίνησης του θεατή, ο οποίος, στην πρώτη σκηνή συνεχίζει να ελπίζει, στη δεύτερη έχει χάσει σχεδόν κάθε ελπίδα και στην τρίτη είναι βέβαιος για τη συμφορά.
Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κι άλλα παραδείγματα ανάλογων εικόνων που προετοιμά
ζουν την τραγωδία, όπως η μπάλα της μικρής, ένα τραγικά άχρηστο πια αντικείμενο και μο
ναδικό στοιχείο του φόνου, που κυλάει σαν ακυβέρνητο καράβι - μια εικόνα-σχόλιο πολύ πιο
εύγλωττη από οποιαδήποτε κραυγή.
Ο Lang, πάντως, καταφέρνει και χρησιμοποιεί με εκπληκτική λεπτότητα αυτόν τον νέο πα
ράγοντα: τον ήχο. Ο οιονεί θεατρικός οίστρος της στιχομυθίας στο μπαρόκ δικαστήριο όπου
δικάζεται ο δράκος, δεν καταλύει την πρωτοκαθεδρία της εικόνας. Ο ήχος, όμως, παράγει ή
δη αμιγώς κινηματογραφικά εφέ: το τραγούδι του μπαμπούλα, θλιβερό καθώς το τραγου
δούν αθώα παιδιά σε ψιλές και οξείες νότες, αιωρείται πάνω από τις άθλιες αυλές και συμμε
τέχει στο στήσιμο της επικείμενης τραγωδίας. Κάποιες στροφές απ’ το «Τραγούδι του ξωτι
κού» του Grieg αποτελούν την επωδό που προαναγγέλλει την παρουσία του τέρατος. Ο Lang
χρησιμοποιεί ως πρόδρομος τον πλούτο του ήχου, ο οποίος σπανίως θα είναι αργότερα τόσο
εκφραστικός όσο αυτή την πρώτη περίοδο των αναζητήσεων στις αρχές του ομιλούντος κι
νηματογράφου, τη στιγμή όπου ο δολοφόνος κλείνει τ’ αφτιά του για να μην ακούει άλλο το
ίδιο του το σφύριγμα που τον ακολουθεί και που, ταυτόχρονα, χαμηλώνει και για το θεατή.
Τώρα πια, το εν λόγω εφέ έγινε κλασικό. Ο εναγώνιος ρόγχος του άντρα, η ανάσα του σαν
του κυνηγημένου ζώου στη σιωπή της σοφίτας, τα ξερά και επαναλαμβανόμενα χτυπήματά
του για να σπάσει την κλειδαριά μιας πόρτας που δεν μπορεί πια να τον προστατέψει (ο θό
ρυβος αυτός θα τον προδώσει), αποτελούν ευρήματα που, στη συνέχεια, θα χάσουν τόσο τη
φρεσκάδα όσο και τη δύναμή τους· ακόμα και στο Ζεις μονάχα μια φορά, την πιο χαρακτηρι
στική σε επίπεδο στιλ αμερικανική ταινία του Lang, στη φυγή του κυνηγημένου ζευγαριού
έχουμε και πάλι σημαντικά ηχητικά εφέ. Από την άλλη, σε μια πρόσφατη επιστολή του στην
υπογράφουσα το παρόν, ο Lang γράφει ότι αυτή την περίοδο πειραματίζεται με την ηχητική
διπλοτυπία για να εκφράσει «τις φωνές της σκέψης» των προσώπων στην τελευταία ταινία
του, Το μυστικό πίσω από την πόρτα.
Η έφεση προς την εμβάθυνση του θέματος, με τον τρόπο της υποστήριξης ενός διδακτορικού,
συνιστά μιαν από τις τάσεις του γερμανικού πνεύματος. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι λάιτμοτίφ του έργου τού Lang, σύμφωνα με τις κοινωνιολογικές γνώσεις του αφ’ ενός και την
προσωπική του κλίση αφ’ ετέρου, γίνεται ο διακαής πόθος για δικαιοσύνη (υπεράνω των νό-
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μων). Η «συμπάθειά του για τους κυνηγημένους», κατά την έκφραση του Herman Weinberg,
εκδηλώνεται επίσης στο Αιλιόμ, τη Νέμεση, το Ζεις μονάχα μια φορά, το Εσύ κι εγώ και σε άλ
λες ταινίες. Μάλιστα, χρωματίζει ανεπαίσθητος ακόμα και το Μ, όπου (άλλο ένα προσφιλές
θέμα του Lang), πλάι στον τρομερό εγκληματία παρακολουθούμε έναν οιονεί νιτσεϊκό υπε
ράνθρωπο (βλ. τις Αράχνες, τους δύο Μαμποϋζε και τους Κατασκόπους). Ορισμένοι κριτικοί
προσπάθησαν να αποδείξουν ότι αυτό το δεσπόζον στοιχείο του αναρχικού (Μαμποϋζε) η α
πλώς α-κοινωνικού (Μ) υπερανθρώπου μπορεί να συγκριθεί με την πάλη των καταπιεσμένων
ενάντια στην καθεστηκυία εξουσία. Στη Διαθήκη τον Δόκτορος Μαμποϋζε ( 1932), ο Lang υπο
γραμμίζει ότι αναπαρέστησε αυτή την τρομοκρατική ιδεολογία για να αφυπνίσει το κοινό ε
νάντια στις σχεδόν υπνωτιστικές μεθόδους του Hitler. Η επιλογή του θέματος είναι πάντα ση
μαντική στον Fritz Lang, ο οποίος δεν είναι απλώς σκηνοθέτης, αλλά πρώτα και κύρια συγγραφέας-σεναριογράφος. Εκτός απ’ την ιδέα του κυνηγημένου, κι άλλα θέματα και μοτίβα ε
πανέρχονται μονίμως στις ταινίες του, μεταγραμμένα, ποικιλμένα, ανανεωμένα.
Άραγε αυτός ο άντρας, παντρεμένος με μια σύζυγο που του συμπεριφέρεται πάντα μητρικά
(όπως η Thea von Harbou), στοιχειώνεται απ’ την ιστορία της γυναίκας που παρασέρνει μοι
ραία στην καταστροφή της τον άντρα τον οποίο έχει σαγηνεύσει, αντιδρώντας κατά κάποιο
τρόπο στο «οιδιπόδειο σύμπλεγμα»; [Βλέπε τη Μιγάδα, τον Αφέντη της αγάπης και τα σενάρια
που έγραψε για τον Rippert (Πανούκλα στη Φλωρεντία και Η κυρία με τις ορχιδέες), τα οποία,
υπό μία έννοια, αποτελούν πρελούδια της Γυναίκας της βιτρίνας και της Σκύλας.]
Το θέμα του θανάτου, που εμφανίζεται, σε ελάσσονα τόνο, στις πρώτες ταινίες του Lang (στο
σενάριο της ταινίας Η Χίλντε Βάρεν και ο Θάνατος και στο σενάριο για μιαν άλλη παραγωγή τής
Decla-Bioscop που ακόμα και ο ίδιος ο Lang έχει λησμονήσει τον τίτλο, κι ύστερα στην Πανού
κλα στη Φλωρεντία και, κυρίως, στον Θλιμμένο Θάνατό), σιγά σιγά εξαφανίζεται, επειδή (προ
φανώς) ήταν μια απλή συνέπεια της αγωνίας που επικρατούσε στη Γερμανία μετά το 1918.
Δεν μπορούμε ν ’ αρνηθούμε ότι ένας καλλιτέχνης επηρεάζεται από την ατμόσφαιρα μιας χώ
ρας. Το βλέπουμε στο Αιλιόμ, μια γοητευτική ταινία που δεν έχει εκτιμηθεί όσο της αξίζει. Η
επιλογή αυτής της ιστορίας που αφηγείται την άνοδο ενός προσώπου με σάρκα και οστά προς
έναν ευφρόσυνο ουρανό, αντανάκλαση ενός αστικού μικρόκοσμου όπου ο χωροφύλακας παί
ζει το ρόλο του δεσμοφύλακα, δεν είναι τυχαία. Πάντως, ένα οξυμμένο κριτικό αισθητήριο
θα εντόπιζε σ’ αυτή την ταινία την επίδραση της Γαλλίας, η οποία μετανιώνει σήμερα που
δεν κατάφερε να κρατήσει τον Lang...
Αν ορισμένα κομμάτια απ’ τις παλιές ταινίες του, όπως το Μητρόπολη, μοιάζουν σήμερα πα
ρωχημένα, φταίνε τα σενάρια, που είναι φορτωμένα με ψεύτικα ή απλοϊκά, συμβατικά εφέ·
κι όσοι αγαπούν το στιλ του Lang, αρέσκονται να υποστηρίζουν ότι φταίει η σύντροφος και
πιστή συνεργάτις του, η Thea von Harbou, της οποίας ο άμετρος, βαρύς και επιτηδευμένος
συναισθηματισμός είναι ανάλογος με εκείνον της ηθοποιού Henny Porten, που υπήρξε επί
μακράν είδωλο του γερμανικού κοινού. Έ τσι, αυτή η συμφιλίωση των εργατικών μαζών με
τον αδιάφορο αφέντη τους, το «τρικ» της καρδιάς που λειτουργεί ως μεσολαβητής ανάμεσα
στο κεφάλι-αρχηγό και τα εργαζόμενα χέρια, έρχονται σε αντίθεση με την έννοια της κοινω
νικής τραγωδίας που παρουσιάζει ο Lang στις αμερικανικές ταινίες του Νέμεση και Ζεις μο
νάχα μια φορά · ένα δικαίωμα το οποίο το πλήθος αρνείται στον άνθρωπο που κυνηγάει να λιν
τσάρει, όπως και η αστυνομία σ’ εκείνον τον οποίο θεωρεί ότι δικαιούται να ξυλοφορτώνει.
Μακάρι να δούμε γρήγορα στη Γαλλία την ταινία Και οι δήμιοι πεθαίνουν!, της οποίας η ιδέα
και το σενάριο ανήκουν στον Fritz Lang και τον Bertolt Brecht, για να αποτιμήσουμε τα α
ποτελέσματα αυτής της συνεργασίας. Ό ταν ο Pabst γύρισε την Οπερα της πεντάρας, ανα
γκάστηκε να απαλύνει το εκπληκτικά σκληρό και βίαιο έργο του Brecht· η ταινία, εντούτοις,
διατήρησε ορισμένα ωραία κατάλοιπα από την τόσο έντονη αρχική σύλληψη του έργου. Ο
Lang, πάλι, πειραματίστηκε ο ίδιος με μια σύγχρονη Όπερα της πεντάρας σε μια μουσική εκ
δοχή του θέματος της ταινίας Ζεις μονάχα μια φορά: στο Εσύ κι εγώ, όπου στηρίχτηκε στο τα
λέντο του Kurt Weill, στη μουσική του οποίου ήταν πασιφανής εν προκειμένω η έλλειψη της
σκληρής πειθαρχίας που του επέβαλλε ο Brecht.
Έ να στιλ τόσο παγιωμένο όσο το στιλ του Fritz Lang, τι μπορεί να κερδίσει στο Χόλιγουντ;
Γ ία ν ’ απαντήσουμε, θέλουμε να δούμε πρώτα όλη την αμερικανική παραγωγή του καλλιτέ-
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Μετάφραση:
Τιτίκα Δημητρούλια.

Henry Fonda, Sylvia Sidney:
το κυνηγημένο ζευγάρι στο
επιβλητικό Ζεις μονάχα μια
36

ΨΟΡ0·

Τ Η Σ

Σ Κ Η

Ν Ο 0 Ε Σ I A Σ

χνη. Φαίνεται, πάντως, ότι, με εξαίρεση το Ζεις μονάχα μια φορά, οι ταινίες του ε'χασαν ώς έ
να βαθμό το στιβαρό τους μοντάζ, που ενισχύει περαιτέρω την επιβλητική κατασκευή τού
ντεκουπάζ και χαρακτηρίζει υπέροχα το Μ. (Ο Lang συνέχισε να δουλεύει τα σενάριά του,
συνηθισμένος όπως ήταν στην Ευρώπη να κάνει τα πάντα μόνος του· όπως φαίνεται, όμως,
τη μέριμνα για το μοντάζ των ταινιών του την εκχώρησε στους ειδικούς των καλκρορνέζικων στούντιο.)
Διευθυντής μιας ανεξάρτητης εταιρείας σήμερα, ο Lang θα καταφέρει να ξεχάσει εντελώς το
πρόβλημα του box-office, το οποίο τίθεται για κάθε παραγωγή που θέλει να είναι κερδοφάρα;
Και θα βρει τον τρόπο ν ’ ακολουθήσει αποκλειστικά την προσωπική του έμπνευση;
Ήδη, ανάμεσα στη σκηνοθεσία της Γυναίκας της βιτρίνας και τηςΣ/ατΙας υπάρχει μια μεγά
λη διαφορά· ανάμεσα στην ευφυή δεξιοτεχνία της πρώτης και την ηθελημένη προσαρμογή
μιας συγκεκριμένης τεχνικής στην υπέροχα ρυθμική διάρθρωση της δεύτερης. Άλλωστε,
δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη της καλλιτεχνικής συνείδησης του Lang από την αίτησή
του στη Γαλλική Ταινιοθήκη να του δοθεί ένα ανιίγραφο της πρώτης Σκάλας για να το με
λετήσει και να αποφύγει την οποιαδήποτε ομοιότητα (έστω και φευγαλέα) της ταινίας του με
το έργο του Jean Renoir. Αυτή η επιθυμία του, να ξαναγυρίσει την ταινία με βάση το προ
σωπικά του ύφος και τη δική του αντίληψη για την ιστορία, η επιθυμία του να μην ακολου
θήσει ούτε καν τυχαία το δρόμο των προκατόχων του, αποδεικνύει πόσο αυθεντικός δημι
ουργός είναι ο Lang, ελεύθερος, ικανός να ανανεώσει το θέμα που δανείζεται. Αν συγκρίνου
με τη Σκύλα του με την πρώτη Σκύλα, διαπιστώνουμε ότι αναδημιούργησε σε μεγάλο βαθμό
το θέμα του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δικής του αντίληψης: οι αλλαγές υπερβαίνουν
κατά πολύ την απλή μεταφορά των προσώπων από το παριζιάνικο περιβάλλον (στην ανά
κληση του οποίου έγκειται κατά κύριο λόγο η γοητεία της ταινίας του Renoir) στους δρό
μους και τις νύχτες τής Νέας Υόρκης (που δε θα πάψουν ποτέ ν ’ ανακαλούν στη μνήμη τού
Lang τους δρόμους και τις νύχτες του Βερολίνου). Τα πρόσωπα προσαρμόστηκαν στο νέο πε
ριβάλλον τους: η ιστορία της μικρής πόρνης που εξαπατά ένα φουκαρά για να του φάει τα
χρήματα, ανακατασκευάζεται με βάση μια λογική αλληλουχία, την οποία καθορίζει αδυσώ
πητα η μοίρα, μετά από μια τυχαία συνάντηση, σαν αυτές που μόνο ο Lang ξέρει να στήνει...

Η τραγική διαλεκτική του Fritz Lang
του Jean Douchet*

Η δικαιοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου τού Fritz Lang. Είναι η κινητήρια δύναμη
του, το αποτύπωμα της αγωνίας του- γιατί, εδώ, η δικαιοσύνη συνδέεται με την ίδια την ύ
παρξη. Είναι άραγε δίκαιο ή άδικο (αντικειμενική οπτική γωνία), είμαστε αθώοι ή ένοχοι (υ
ποκειμενική οπτική γωνία) που υπάρχουμε; Αυτό το έμμονο ερώτημα θα αποτελέσει το αντι
κείμενο όλων των ταινιών του Fritz Lang, ενώ η διαλεκτική του ανάπτυξη θα καθοδηγεί την
ίδια την ανέλιξη της κινηματογραφικής αφήγησης. Γι’ αυτό και το κινηματογραφικό σύμπαν
του Lang βρίθει από δίκες, δικαστήρια, νομικούς και αστυνομικές υποθέσεις. Γι’ αυτό και δί
νει τόση σημασία σε όλες τις ιεραρχικές μορφές κοινωνικής οργάνωσης (συμμορίες, επαγγελ
ματικές τάξεις, ομάδες) και την εξουσία τους- άρα, στην εξουσία την ίδια. Γι’ αυτό ο εγκλημα
τίας (που, για τον Lang, έχει περισσότερη σημασία από το ίδιο το έγκλημα) κατέχει εξέχουσα
θέση, αφού σ’ έναν κόσμο τόσο νομοθετημένο, κωδικοποιημένο, δομημένο, το άτομο χρωστά
την επιβίωσή του αποκλειστικά στην άρνηση, την αντίθεση, την εξέγερση, αφού πρέπει κα
νείς να αρνηθεί για να επιβεβαιωθεί. Και πρώτα πρώτα, πρέπει ν ’ αρνηθεί την ίδια την άρνη
ση: το θάνατο· γιατί ο θάνατος είναι ο ύψιστος νόμος: βαθύτατα δίκαιος, καθόσον ίδιος για ό
λους (αντικειμενική οπτική γωνία)· βαθύτατα άδικος, καθόσον αβάσταχτος για τον καθένα
(υποκειμενική οπτική γωνία). Μπροστά στον πρακτικά αμείλικτο και λογικά ασύλληπτο χα
ρακτήρα του, ο ήρωας του Lang δε θα σταματήσει να τον μάχεται, να μένει κοντά του, να προ
σπαθεί να του ξεφύγει. Μάταια. Η τραγικότητα προκύπτει από το γεγονός ότι όσο περισσότε
ρο ο ήρωας θα αρνείται το θάνατο για να σώσει την ύπαρξή του, τόσο περισσότερο θα επιβε
βαιώνει την ύπαρξη του θανάτου εις βάρος της δικής του [Ο θλιμμένος Θάνατος (1923)].
Στη συνέχεια και κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να αρνηθεί την ύπαρξη των άλλων. Οι άλλοι απο
τελούν δεσμά, φραγμούς, εμπόδια στην πορεία του ήρωα. Ο Lang υιοθετεί τον πιο τρομερό
φιλοσοφικό στοχασμό για την ανθρώπινη φύση· αυτόν του Hegel: «Η συνείδησή μας επιθυ
μεί το θάνατο του άλλου». Η συνείδηση, όμως, δεν είναι ορατή και δεν μπορεί να κινηματογραφηθεί- κι έτσι, η παραπάνω ρήση μετατρέπεται σε: «Το βλέμμα μας επιθυμεί το θάνατο
του άλλου» - με αποτέλεσμα, οι ταινίες του Lang να στοιχειώνονται από επίμονα, μανιακά,
δολοφονικά βλέμματα. Έ τσ ι εξηγείται και η ανέλιξη των ταινιών του: σε κάθε κίνηση αντιπαρατίθεται μια αντίθετη· στην κίνηση του κοριτσιού, η κίνηση του Μ· σ’ αυτήν της αστυ
νομίας, η κίνηση του υπόκοσμου...
Κάθε πλάνο διακόπτει το προηγούμενο. Στο εξής, η αμείλικτη πορεία την οποία αντιπροσω
πεύει κάθε ταινία του Lang, γίνεται η πορεία της δράσης- δηλαδή, του ήρωα, που επιζητεί
την ολοκλήρωση της ύπαρξής του. Και η καθαρή κίνηση της δράσης δεν υπάρχει παρά μόνο
αν συναντάει συνεχώς εμπόδια που αναζωπυρώνουν τα κίνητρά της· επομένως, και την κι
νητήρια δύναμή της. Εντέλει, τα πάντα ανάγονται στην ίδια την κίνηση του φιλμ μέσα στη
μηχανή προβολής. Απ’ τη στιγμή που η μηχανή παίρνει μπροστά, το φιλμ πρέπει να κυλήσει
απρόσκοπτα, χωρίς η δράση να υποχωρήσει ούτε για μια στιγμή, μέχρι να ολοκληρωθεί με τη
λέξη «Τέλος», που σημαίνει το θάνατο της ταινίας.
Ο λόγος του Lang, λοιπόν, ο οποίος, ακολουθώντας μιαν αυστηρή λογική, οδηγεί πάντα τους
συλλογισμούς του μέχρι τις πιο ακραίες συνέπειές του, συμπυκνώνεται στο να βλέπουμε την
ταινία ως υποκείμενη σ’ αυτόν τον καθολικό νόμο (ο θάνατος), φτάνοντας μέχρι την υλική
του βάση (το φιλμ). Ακόμα και η μηχανική δράση της κίνησης του κινηματογραφικού εξο
πλισμού συμμετέχει στη γενική δράση, που κατευθύνεται διαρκώς προς το ουσιώδες, το θε
μελιώδες: την επείγουσα ανάγκη της ύπαρξης ή την άρνησή της. Η έμμονη σκέψη του θανά-

* Απο τους βασικότερους
εμπνευστές της
«κινηματογραφοφιλίας» στη
μεταπολεμική Γαλλία.
Ξεκίνησε το 1957 ως κριτικός
στα «Cahiers du Cinéma», με
τις ευλογίες του Eric Rohmer.
Καταπιάστηκε πολύ νωρίς με
τον Fritz Lang (1958), πριν
ακόμα ασχοληθεί με τον
Hitchcock, για τον οποίο
ε'γραψε μια κορυφαία μελε'τη,
το 1967. Γύρισε μικρού μήκους
ταινίες και εργάστηκε στην
τηλεόραση, αλλά συνεχίζει να
γράφει για τους αγαπημένους
του δημιουργούς και, ως
ακούραστος διδάσκαλος, να
διαμορφώνει -στο
Πανεπιστήμιο, στη Γαλλική
Ταινιοθήκη και αλλούαντιλήψεις που, και σήμερα, η
επιρροή τους είναι σπουδαία.
(Σ.τ.Ε.)
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του βρίσκεται στην καρδιά του κινηματογράφου. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, γιατί ο Fritz
Lang θεωρείται ο κινηματογραφιστής των κινηματογραφιστών, όπως λέγεται για τον Τισιανό, τον Velazquez ή τον Cézanne ότι είναι οι ζωγράφοι των ζωγράφων.
Το βίαιο άγχος του θανάτου προκαλεί τη βία του πάθου. Αφού κάθε ύπαρξη δεν έχει εδώ άλ
λο στόχο από το να επιβεβαιωθεί ολοκληρωτικά και να φτάσει μέχρι τα όριά της, ο πόθος εί
ναι η κινητήρια δύναμή της. Είναι η έκφραση της κίνησης της ζωής, η απόδειξη της ύπαρ
ξης. Ο πόθος δεν έχει πια ανάγκη να προβληθεί πάνω σε κάποιο αντικείμενο. Αρκείται στον
εαυτό του. Γίνεται ο ίδιος αντικείμενο του εαυτού του.
Ως καθαρή αφαίρεση, ο πόθος στον Lang γεφυρώνει διαρκώς δύο άκρα: τον αισθησιασμό και
την εγκεφαλικότητα. Η σκέψη τροφοδοτεί το άγχος - και το αντίστροφο. Εξ ου και η μονα
δική γοητεία -ένα είδος ψυχρού τρόμου- που νιώθουμε παρακολουθώντας τις ταινίες τού
Lang και παρατηρώντας πώς ο πόθος που είναι ολοκληρωτικά επικεντρωμένος στη σωτηρία
της ύπαρξης, οδηγεί αναπόφευκτα στην καταστροφή της. Δεν είναι αυτό αντίθετο με τη φύ
ση του, που είναι η ανάπτυξη της ζωής, η απελευθέρωση του έρωτα;
Ο πόθος στον Lang γεννιέται από τη στέρηση του έρωτα. Αντί μέσα απ’ τον πόθο το άτομο να
ανοίγεται στον κόσμο και στους άλλους, κλείνεται σε μια έμμονη ιδέα. Αυτή η εμμονή τού
πνεύματος -του β λ έ μ μ α τ ο ς - φέρει το σημάδι του θανάτου. Ο πόθος στον Lang, όπως και στο
σάμπαν του μαρκησίου De Sade, έχει τη δολοφονική λάμψη της λεπίδας του στιλέτου. Το α
ντικείμενο του πόθου, όπως και η αιτία που τον υποκινεί, είναι απλά προσχήματα. Παρακι
νημένος από ένα κίνητρο (ζήλια, μίσος, εκδίκηση, σεξουαλική ορμή, απληστία), ο ήρωας με
ταβάλλεται ο ίδιος σε κίνητρο. Το σώμα του μεταμορφώνεται από μια πρωταρχική δύναμη,
και γρήγορα λησμονούνται οι λόγοι και οι δικαιολογίες που το έθεσαν αρχικά σε κίνηση.
Από εδώ και πέρα, η ύπαρξη λαμβάνει υπόψη τη χορογραφία των μετακινήσεων· όχι μόνο
των ηρώων, αλλά και της κάμερας. Ένα τράβελινγκ προς τα μπρος που συνοδεύει αντικει
μενικά την κίνηση ενός ήρωα, χρησιμοποιείται για να αποδώσει υποκειμενικά τα αισθήματά
του. Κάθε αντικειμενική οπτική γωνία αποκαλύπτει συστηματικά μια υποκειμενική οπτική
γωνία - και αντίστροφος. Τέτοια είναι η υποδειγματική διαλεκτική διαδικασία που κινηματογραφεί ο Fritz Lang, όπου η κίνηση ενός συμφέροντος ενεργοποιεί αμέσως το αντίθετο
συμφέρον· όπου ο θάνατος και ο πόθος ενδυναμώνονται μέσα απ’ την αντίθεσή τους, μέχρι
τη στιγμή της τελικής εμπλοκής που πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί, εξαντλώντας όλες τις δυ
νάμεις. Ο πόθος στον Lang, καταστροφικός, πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος της ίδιας του
της κίνησης, να συγκρουστεί με τον παραλογισμό του για να ξαναβρεί την αρχική ζωτική
του ορμή. Αφού ό,τι στοχεύει στη ζωή οδηγεί στο θάνατο, πρέπει κανείς να κάνει τις επιλο
γές του και να προτιμήσει τη ζωή από την ύπαρξη.
Έτσι, στη Νέμεση (1936), ο αθώος ήρωας που κατηγορείται για την απαγωγή ενός παιδιού,
μόλις που γλιτώνει το λιντσάρισμα. Ενώ όλοι τον θεωρούν νεκρό, ξεφεύγει κι αποφασίζει να
εκδικηθεί. Κρύβεται κατά τη διάρκεια της δίκης εκείνων που προσπάθησαν να τον λιντσά
ρουν, αλλά επεμβαίνει έτσι ώστε να καταδικαστούν σε θάνατο. Από κει κι ύστερα, όμως, η ύ
παρξή του χάνει κάθε νόημα, κι αρχίζει να αισθάνεται σαν ζωντανός νεκρός. Παρουσιάζεται
στο δικαστήριο για να απαλλάξει τους πρώην δήμιους που έγιναν θύματά του (αντικειμενι
κή οπτική γωνία), για να απαλλαγεί από την τρομακτική δύναμη που είχε παραχωρήσει στον
εαυτό του (υποκειμενική οπτική γωνία).
Η εξουσία, για τον Fritz Lang, περνάει μέσα από το νόμο. Το να κατέχει κάποιος την εξουσία,
σημαίνει να είναι κύριος των νόμων και της δικαιοσύνης. Το να έχει κανείς την απόλυτη ε
ξουσία, σημαίνει να είναι ο ίδιος ο υπέρτατος νόμος· να είναι ο θάνατος. Μια τρομακτική, πεσιμιστική και ξεκάθαρη οπτική συνδέει τη δικαιοσύνη με το θάνατο, μέσω μιας εσωτερικής
διαστροφής της εξουσίας, κι εξηγεί τον αριθμό των ταινιών με θέματα τη θανατική ποινή,
τους καταδικασμένους σε θάνατο, την αδυσώπητη εκδίκηση. Αντιπροσωπεύει έναν κόσμο
που υπόκειται στην περιοριστική εξουσία των νόμων, είτε αυτοί είναι καθολικοί, είτε κοι
νωνικοί ή φυσικοί. Περιγράφει την ανθρώπινη δικαιοσύνη σαν ένα σύστημα που λειτουργεί
μόνο του- ένα ανελαστικό σώμα που βαραίνει το άτομο, καθηλώνει την ύπαρξή του και το ε
μποδίζει να ζήσει.
Έτσι, στη γερμανική του περίοδο, θα μας δείξει την εξουσία που συντρίβει το άτομο: αυτήν

Αθώοι και ένοχοι σε
σύγκρουση μ ε τη
δικαιοσύνη:
Νέμεση
(πάνω και αριστερά)
Μ (κάτω δεξιά).
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του θανάτου, στον Θλιμμένο Θάνατο· αυτήν του Μαμπούζε, στο Δρ Μαμπούζε, ο παίκτης
(1922)· αυτήν της οργάνωσης του Μαμπούζε, στη Διαθήκη του Δόκτορος Μαμπούζε (1932)·
αυτήν των θεών, στους Νιμπελούνγκεν (1924). Στη Μητρόπολη (1927) κινηματογράφε! με
εκφραστικότητα αυτή την αίσθηση της συντριβής: η πραγματικότητα της εξουσίας εκδηλώ
νεται μέσα από τα αποτελέσματά της. Οι κυρίαρχοι του κόσμου επιβάλλουν στους προλετά
ριους συνθήκες τερατώδους αδικίας. Το Μ, ο δράκος τον Ντίσελντορφ δε θα ξεφύγει από αυτή
την αντίληψη που θέτει επί σκηνής την πάλη ανάμεσα στην κοινωνία του νόμου (την αστυ
νομία) και την κοινωνία της παρανομίας (τον υπόκοσμο) για την κατάκτηση της εξουσίας
μέσω της δικαιοσύνης (ποιος θα αποδώσει δικαιοσύνη;), όπου το άτομο θα απειληθεί, θα πα
γιδευτεί, θα συνθλίβει (πρβλ. τη σκηνή του -δικαστηρίου» του υποκόσμου, όπου τα σκηνι
κά και η χωροθέτηση προκαλούν εμφανώς την αίσθηση της συντριβής).
Στην αμερικανική του περίοδο (1936-1957), ο Lang παίζει με τους κανόνες της δημοκρατίας.
Δεν υπάρχει πια δικτατορική εξουσία που να επιβάλλει τους νόμους της. Μονάχα η δικαιο
σύνη θεμελιώνει και στηρίζει την εξουσία. Τόσο στις δύο πρώτες ταινίες αυτής της περιόδου
{Νέμεση και Ζεις μονάχα μια φορά (1937)1 όσο και στις δύο τελευταίες IΕνώ η πόλη κοιμάται
(1956) και Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία (1957)1, ο σκηνοθέτης αποκαλύπτει γρήγορα την
υποκρισία και την αυταπάτη που κρύβει αυτή η ιεροποίηση της δικαιοσύνης. Μας αποδεικνύει ότι η δικαιοσύνη δεν αναζητά, όπως διατείνεται, την αλήθεια· χρησιμεύει για να συγκαλύψει την αληθινή εξουσία, για να αποσιωπήσει τα πραγματικά συμφέροντα αυτών που
την κατέχουν. Στην αμερικανική του περίοδο, ο Lang υποκρίνεται ότι αρνείται την εξουσία
που υποστήριζε με δυναμισμό στη γερμανική, κάτι που ασφαλώς επηρεάζει τη γραφή του. Η
γερμανική του περίοδος σημαδεύεται απ’ τη θέληση να επεξεργαστεί ένα δυνατό στιλ. Σκη
νικά, φωτισμοί, ηθοποιία, σύνθεση των πλάνων, μετακινήσεις των ηθοποιών και της κάμε
ρας-όλα υποτάσσονται στο κριτήριο της μεγίστης εκφραστικότητας. Τα κάδρα είναι πυκνά,
τα σκηνικά δίνουν την εντύπωση ότι αντιστέκονται, ότι μπορεί κανείς να πέσει πάνω τους
και να χτυπήσει. Κάθε εικόνα είναι δουλεμένη με σκοπό ν ’ αφήσει το σημάδι της στο πνεύμα
του θεατή. Είναι μια γραφή που τοποθετείται απ’ την πλευρά της κατάφασης.
Απ’ τη στιγμή που ο Lang πατάει το πόδι του στο Χόλιγουντ, η αντιστροφή του τρόπου τής
σκηνοθεσίας είναι όλο και πιο ριζική· πρώτα απ’ όλα, γιατί έπρεπε να προσαρμοστεί στο αμε
ρικανικό αφηγηματικό στιλ, αλλά και, κυρίως, γιατί διαπίστωσε το ενδιαφέρον των ναζιστών για τη θετική θέση που παίρνει στο έργο του, και κατάλαβε ότι η επιθυμία για δύναμη
που περιέκλειε η γραφή του, υπέκρυπτε μια κάποια φασιστική τάση. Από εκείνη τη στιγμή
και μετά, θα απογυμνώσει τη γραφή του, θα την κάνει τελείως ουδέτερη. Τα σκηνικά θα γί
νουν κοινότοπα, τυποποιημένα, σαν ένα οποιοδήποτε ντεκόρ αμερικανικού γραφείου, μπαρ
ή διαμερίσματος. Όλα γίνονται λεία και ομοιόμορφα, χάνουν το φαινομενικό τους βάρος.
Τον εξαιρετικά στατικό, βαρύ χαρακτήρα της γραφής τής γερμανικής του περιόδου ο Lang
θα τον αντικαταστήσει με μια γραφή ρευστή, κοινά αποδεκτή, η οποία, όμως, καθοδηγείται
από την παθιασμένη κι επίμονη προσοχή του για την πραγματικότητα, την οποία καταδει
κνύει με σχολαστικότητα, ακρίβεια και κριτικό πεσιμισμό. Κατά βάθος, ο Fritz Lang συνεχί
ζει την εργασία που τον απασχολεί από την αρχή της καριέρας του: να κάνει το έργο του έναν
ακαταπόνητο ιχνηλάτη που αναζητά και το παραμικρό σημάδι, το παραμικρό ίχνος τού
πραγματικού, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη δύναμη της αφηγηματικής φαντασίας - κι
αυτό, επειδή τούτο το σημάδι συνδέεται με το πρόταγμα της δικαιοσύνης που βρίσκεται στο
επίκεντρο του κινηματογράφου του. Γία να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξή του, για να το προ
στατέψουμε κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, πρέπει να σβήσουμε τα ίδια του τα ίχνη:
αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να ξεφύγει απ’ τις παγίδες και την καταδίωξη. Και οι άλλοι
θα βαλθούν να αναζητούν ίχνη, ενώ ο ήρωας θα αναζητεί τα ίχνη των άλλων. Όμως στον
Lang, ποτέ δεν παγιδεύεται κανείς από τα ίχνη που υπάρχουν στον τρισδιάστατο χώρο. Τα
μόνα θανάσιμα ίχνη είνσι αυτά που ανήκουν στην τέταρτη διάσταση, στο χρόνο· γιατί κάθε
ύπαρξη πρέπει να τον διατρέξει, κι αυτή η διάσταση είναι η διάσταση του θανάτου. Στο έργο
του σκηνοθέτη μας, τα μόνα θανάσιμα ίχνη που αφανίζουν τον ήρωα, είναι χρονικής τάξεως:
προέρχονται απ’ τη μνήμη, την ανάμνηση, τα πληγωμένα αισθήματα... Ανήκουν στο σύμπαν
του εκκρεμούς, που παγιδεύει αμείλικτα το ανθρώπινο ον στον αέναο κύκλο του.

F R I T Z

Ο άνθρωπος xou Lang είναι ένας μετα-ρομαντικός, που αναλαμβάνει πλέον ο ίδιος την ευθύ
νη του αθεϊσμού του. Θέλει τον εαυτό του μοναδικό υπεύθυνο του σύμπαντος, κύριο της
κοινωνίας και των νόμων της, υπεύθυνο για τον εαυτό του. Τίποτα πια δεν τον δεσμεύει ούτε θεοί, ούτε θρησκεία, ούτε πάσχουσα ηθική συνείδηση ανακόπτουν την πορεία του. Ο
πόθος μετασχηματίζεται σε θέληση που προσανατολίζει και κυβερνά τη σκέψη, ενώ, ταυτό
χρονα, με μια διαλεκτική αντιστροφή, η σκέψη οπλίζει τη λογική και εντείνει την επιθυμία.
Περισσότερο κι απ’ τους ρομαντικούς, ο ήρωας του Lang γοητεύεται και, ταυτόχρονα, ανη
συχεί απ’ τη δύναμη της γνώσης του. Γι’ αυτό και αγωνιά. Παραμένει μια «δύναμη εν κινή
σει». Όμως, τίποτα πια δεν τον σταματάει. Αισθάνεται υπερβολικά ένοχος για να αποδεχθεί,
έστω και για μία στιγμή, την ενοχή του (βλ. την απολογία του Μ: η ίδια η δύναμη του πόθου
του τον απαλλάσσει από κάθε ενοχή. «Ich kan’t»: Δεν μπορώ!) Το πρόβλημά του δεν τίθεται
πλέον με όρους ηθικής, αλλά λογικής. Η αίσθηση του ακαταμάχητου, ιλιγγιώδους χαρακτή
ρα της πτώσης του αρκεί για να τον υπερπληρώσει, και εκμηδενίζει την ίδια την ιδέα της σω
τηρίας. Ο άνθρωπος του 20ού αιώνα που εικονογραφεί ο Fritz Lang, διεκδικεί ανοιχτά το δι
καίωμά του στην ύπαρξη ως κατάσταση δικαίου, ως απόδειξη αθωότητας. Δε χρειάζεται να
τη δικαιολογήσει, αλλά να τη βιώσει ολοκληρωτικά, απόλυτα, τραγικά.

Η συγκλονιστική ομολογία του παρανοϊκοί! δολοφόνου: Peler Lorre, Μ.
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Πρόλογος στο: Pierre Ghislain,
Μ. le maudit (Image par image,
Hatier, Παρίσι 1990).
Μετάφρασή: Μαριάννα
Κατσογιάννη.
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Ήρωες και αντιήρωες:
Ο ευσυνείδητος αστυνομικός και
το κορίτσι του γκάνγκστερ:
Η μεγάλη κάψα.

Η αρτίστα του καμπαρέ και ο
παράνομος: Rancho Notorious.

Σημειώσεις
για ένα εγκώμιο του Fritz Lang
του Gérard Legrand*

I
«Μα κι εσένα, κύριέ μου, κάτω α π ’ το βλέμμα σου
οι κάτοικοι των πόλεων καταστρέφονται διαμιάς,
σαν μυρμηγκοφωλιά που τη συντρίβει το πόδι του ελέφαντα».

(Lautréamont)

Η ιστορία είναι γνωστή: «Έτσι είναι» είπαν τα βουνά όταν πρωχοανχίκρισαν χον Hegel, σ’ έ
ναν κόσμο όπου σύνχομα οι μηχανές χων φορχηγών, ξεκινώνχας με χην όπισθεν, θα άρχιζαν
να ωρύονχαι σαν χις Ευμενίδες έξω απ’ χο ναό χου Αισχύλου.
Απ’ όσο ξέρω, ο Fritz Lang είναι ο μόνος σκηνοθέχης που δε φοβήθηκε να «αυχοκχονήσει» εξαπολύονχας χο αδυσώπηχο μπούμερανγκ μιας χαινίας που χχυπάει χους ίδιους χους ήρωές
χης (Ημεγάλη κάψα ξεκινάει με ένα γκρο πλάνο χου διάσημου χεριού με χο περίσχροφο· χο
κεφάλι χου αυχόχειρα πέφχει σχο πλάι, και μια γυναίκα καχεβαίνει μια σκάλα, ανχιγράφονχας απ’ χην ανάποδη χόσο χη χειρονομία όσο και χην ανχανακλασχική χης ανχίδραση).
Μα χι λέω για «ήρωες»; Σχη Μεγάλη κάψα δεν υπάρχουν ήρωες: ο αριβίσχας ασχυνομικός μεχαμορφώνεχαι σε εκδικηχή, κι αφού ολοκληρώσει χην εκδίκησή χου, γίνεχαι ένας πεχυχημένος ασχυνομικός, για χον οποίο η αφοσίωση σχη δικαιοσύνη -η οποία ασφαλώς προϋπάρχει
σχην ψυχή χου σκηνοθέχη- περιορίζεχαι σχην ασήμανχη παρουσία ενός καλοξυσμένου από
κάποιον υφισχάμενο μολυβιού.
Δεν είναι χυχαίο που διάλεξα αυχό χο ποχαπό σημείο εκκίνησης: μιλώνχας για χον Fritz
Lang, μπορεί κανείς να ξεκινήσει από οποιαδήποχε χαινία χου, κι όπως ο ίδιος ομολογεί όχι
ήλπιζε σ’ όλη χου χη ζωή, να «κλείσει χον κύκλο».
Τι θέλει να δείξει ο Lang; Μπαίνει κανείς σχον πειρασμό να απανχήσει: τίποτα. Αυχή χου η
σχάση χον διαχωρίζει από μια εποχή όπου κάθε καλλιχέχνης (και, καχ’ αναπόφευκχη συνέ
πεια, κάθε κριχικός) καλείχαι «να πάρει θέση»· ακόμα χειρόχερα, ν ’ ασχοληθεί με αποδεικτι
κά έργα - λέξη που χρησιμοποιείχαι επίσης για να χαρακχηρίσει χην επίδειξη, σε άλλες «αί
θουσες», από πωληχές οικιακού εξοπλισμού κάι ηλεκχρικών συσκευών. Ανχίρρηση:
«Θεωρώ όχι ο καλλιχέχνης έχει πολλά να κερδίσει απ’ χη φιλοσοφία. Τέλος, συμφωνώ απόλυχα κι ανεπιφύλακχα σχο εξής σημείο: σχα ζηχήμαχα χης καλλιχεχνικής δημιουργίας μπορείχε να κρίνεχε καλύχερα από κάθε άλλον και, συνάγονχας χις ανχιλήψεις σας απ’ χην ίδια
σας χην καλλιχεχνική εμπειρία κι από κάποια φιλοσοφία, ακόμα κι αν αυτή είναι ιδεαλιστική,
μπορείχε να οδηγηθείχε σε συμπεράσμαχα απ’ χα οποία θα επωφεληθεί εξαιρεχικά χο Κόμμα
χης εργαχικής χάξης».1
Ο Lang ανχισχέκεχαι σε κάθε προσπάθεια χαξινόμησης. Ακόμα κι οι χρισχιανοί δυσκολεϋχηκαν ν ’ ανχιμεχωπίσουν χον προφανή αθεϊσμό χου: ο Henri Agel, σχο βιβλιαράκι χου για χους
μεγάλους κινημαχογραφισχές, αρνείχαι να χον δει ως έναν βλάσφημο που απειλείχαι από χη
Θεία Χάρη, και καχαλήγει σ’ ένα σύνχομο χεχνικό εγκώμιο, παρομοιάζονχάς χον (παραθέχω
από μνήμης) με μια διάνοια σχη Σελήνη, ικανή να παραχηρεί σε συνθήκες εργασχηρίου χα
ανθρώπινα χέρια με χην ψυχραιμία χου ενχομολόγου.

* Ποιητής και φιλόσοφος.
Συμμετείχε ενεργά στην ομάδα
των σουρεαλιστών, γύρω από
τον Breton, από το 1948 ως το
1969. Παθιάστηκε με τον
κινηματογράφο από νωρίς. Με
τον Άδωνι Κόρου
πρωτοξεκίνησε το περιοδικό
«L'Age du cinéma» (1951), πριν
αρχίσει μόνιμη συνεργασία με
το «Positif», από το 1962 και
μέχρι το θάνατό του, πέρσι. Ο
Fritz Lang, για τον οποίο δεν
έπαψε να γράφει, υπήρξε από
τους πιο αγαπημένους του
σκηνοθέτες. (Σ.τ.Ε.)
1. Λένι ν, «Γράμμα στον Γκόρκι »
(25 Φεβρουάριου 1908).
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2. «Cahiers du Cinéma», τχ. 71:
•■Οαμερικανικός,
κινηματογράφος σήμερα».
3. René Magritte, Κατάλογος
της Έκθεσης του Λονδίνου
(1961).
4. Αυτό όμως δεν είναι και το
μυστικό της ,,οίησης;
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Αντίστοιχα, πρέπει ν ’ απορρίψουμε όσους, από τη Μητρόπολη ώς τη Νέμεση κι από τη Νέμεση
ώς το Rancho Notorious, βλέπουν, με μια ματιά, «μια απλή και φυσιολογική εξέλιξη»,2 καθώς
κι εκείνους για τους οποίους η αμερικανική περίοδος του Lang (πολΰ δε περισσότερο οι τελευ
ταίες του ταινίες) αποτελεί προδοσία σε σχέση με την εξπρεσιονιστική περίοδο που θεωρείται
το αποκορύφωμά του, χάρη σε μια -ακατανόητη σε μένα- νοσταλγία του βωβού κινηματογρά
φου και μιας «ποίησης» όπου σαβοϋρα και αυθεντικότητα ήσαν αξεδιάλυτα αναμεμιγμένες.
Οποιοσδήποτε έχει δει αυτή την κοντόχοντρη φιγούρα με το καθαρό πρόσωπο να κινείται,
γνωρίζει ότι έχει να κάνει μ’ ένα ον ανίκανο να παραιτηθεί από την ουσία των απαιτήσεων
του· πρέπει, όμως, να κατανοήσουμε και ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις.
Ο Lang, βεβαίως είναι ειλικρινής όταν δηλώνει ότι προτιμά [από τις ταινίες του] το Μ, ο δράκος
του Ντίαελντορφ, τη Νέμεση και το Ενώ η πόλη κοιμάται, γιατί είναι ταινίες που βασίζονται στην
«κοινωνική κριτική», κι ότι στο Βερολίνο, γύρω στα 1930, βρήκε ένα στοιχείο που του έλειπε
στο Υπουργείο του τρόμου και που ήταν η «ανάπτυξη των χαρακτήρων»· εν ολίγοις, η ψυχολογι
κή ανάλυση. Είναι προφανές όμως ότι δε χρησιμοποιεί ακόμα την ψυχολογική ανάλυση (δη
λαδή την ψυχανάλυση) και την κοινωνική κριτική παρά μόνο ως υλικά για κάτι διαφορετικό.
Παρομοίως, ο Lang συνιστά να δώσουν στον Bertolt Brecht την ευκαιρία να γράψει το Και οι
δήμιοι πεθαίνουν! Πρέπει να είναι κανείς μύωπας για να διαπιστώσει μια διάσταση ανάμεσά
τους ή κάποιο σαμποτάζ. Όταν, όμως, το σενάριο μετατρέπεται σε ταινία, ο Lang κυριολε
κτικά «εξαπατά» το δάσκαλο που μάχεται το φενακισμό κι αρχίζει, στη διάρκεια της ταινίας,
να μας μιλάει - για τον εαυτό του;
Ούτε καν αυτό, αν και δεν θα ήταν ούτε ανέφικτο ούτε άχρηστο να ψυχαναλύσουμε τον Lang
μέσω των ταινιών του. Έτσι, όμως, περιοριζόμαστε στην ψυχανάλυση ενός «ασθενούς» εξαι
ρετικά διαυγούς, με επίγνωση των ίδιων του των συμπλεγμάτων και παρορμήσεων. Η εμμο
νή του για την αρχιτεκτονική, η αδυναμία του στις μυστικές εταιρείες, η εντελώς «εγκεφαλι
κή» περιέργειά του για τις άπληστες και ψυχρές γυναίκες (μία σειρά χαρακτηριστικά που
σκιαγραφώ εδώ με πολύ φτηνό και κραυγαλέο τρόπο)· εν ολίγοις, η «θεματική» του, που φτά
νει στο σημείο ακόμα και να παίρνει την ευθύνη της μοίρας των ηρώων του, που κάνει τις κα
λύτερες ταινίες του όχι απλώς ντετερμινιστικές, αλλά, θα τολμούσα να πω, υπέρ-ντετερμινιστικές - όλα αυτά δεν είναι ακόμα για τον Lang παρά μόνο ένα υπόβαθρο, ένα πλαίσιο.
Ο Lang, λοιπόν, δεν τείνει προς την εναρμόνιση «μορφής και περιεχομένου», ούτε (ό,τι κι αν έ
χει ειπωθεί επ’ αυτού) προς την εξίσου σχολική αντίληψη της θυσίας ενός από τα δύο αυτά στοι
χεία υπέρ του άλλου. Δεν μπορώ να βρω άλλη προσέγγιση, πέρα από το πινέλο του ζωγράφου:
«Η ομοιότητα ταυτίζεται με την ουσιαστική πράξη της σκέψης: αυτήν της κατάταξης. Η
σκέψη κατατάσσει με το να γίνεται αυτό που της προσφέρει ο κόσμος, και με το να αποδίδει
αυτό που της προσφέρεται στο μυστήριο, χωρίς το οποίο δε θα υπήρχε καμία δυνατότητα ύ
παρξης του κόσμου, ούτε καμία δυνατότητα σκέψης».
Επομένως, ούτε ρεαλισμός, ούτε συμβολισμός με την κοινότοπη έννοια του όρου:
«Η εικόνα ενός δακρυσμένου προσώπου δεν εκφράζει τη θλίψη, με την έννοια ότι οι ιδέες και
τα συναισθήματα δεν έχουν εξωτερική μορφή που θα μπορούσε να αναπαρασταθεί εικαστικά».
Και παρακάτω:
«Αυτή η σκέψη κατανοεί αποκλειστικά τις μορφές που μας προσφέρει ο ορατός κόσμος: πρό
σωπα, άστρα, έπιπλα, όπλα, στερεά σώματα, επιγραφές κ.λπ. Η ομοιότητα ενώνει αυθόρμητα
αυτές τις μορφές σε μια τάξη που ανακαλεί άμεσα το μυστήριο. Η περιγραφή που προέρχεται
από μια τέτοια σκέψη, πάσχει από έλλειψη πρωτοτυπίας».3
Αναγκαστικά, ο κινηματογραφιστής είναι λιγότερο αυθόρμητος από το ζωγράφο. Και οι δύο,
όμως, «περιγράφουν» τα συναισθήματα με τον ίδιο τρόπο -ως αντικείμενα- μέσω μιας σκέ
ψης που λειτουργεί ως απλό φίλτρο. Ο τόνος δίνεται από την οθόνη και μονάχα από αυτήν
(στο τέλος του Τίγρη του Εσναποϋρ), όταν ο καστανόγκριζος ουρανός, που κυριαρχείται ολο
κληρωτικά από τον ήλιο, μεταμορφώνεται σ’ έναν εξίσου αβάσταχτα γαλάζιο ουρανό, όπου
τριγυρνούν τα όρνια. Η απειλή της Μοίρας παραμένει ακέραιη - τα ζάρια δεν έκαναν παρά
μια στροφή γύρω απ’ τον εαυτό τους.
Οριακά, ο Fritz Lang ενσαρκώνει το παράδοξο ενός μέσου επικοινωνίας που αρνείται να χρη
σιμεύσει στην επικοινωνία.4 Έπαιξα ένα συναρπαστικό παιχνίδι: να ανασκευάσω ορισμένες
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από τις ταινίες του, βάζοντας τον εαυτό μου στη θέση του. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν δεν
μπορεί να «κυριαρχήσει» όσο θα ήθελε στην παραγωγή, ασκεί ένα απεριόριστο δικαίωμα πε
ριφρόνησης, πάντα επιμελής, προσφέροντας έτσι (φαντάζομαι) στον εαυτό του την «αριστο
κρατική ευχαρίστηση του να μην είναι αρεστός».5
Έ τσι, ακολουθώντας την τραγωδία του ή, απλώς, την Τραγωδία (αυτό που ο Bachofen περιέγραφε ως «σύγκρουση των ατομικών δυνάμεων και των δυνάμεων της κοινότητας»6), ο
Lang επέλεξε μια ασκητική που δικαιώνεται με την καταφυγή στην ουσία, κάτι που χαρακτη
ρίζει τους μεγάλους ποιητές. Τα έντονα εφέ της εξπρεσιονιστικής του περιόδου συντίθενται,
ήδη από το 1930, με τις έρευνες για την τοποθέτηση των ηρώων στο χώρο· έρευνες, που γί
νονται όλο και πιο ακριβείς μέσα απ’ τις μπαρόκ εκρήξεις των επιδρομών στο ουέστερν (που
δεν είναι ό,τι καλύτερο έκανε ο Lang) μέχρι την τρομαχτική γύμνια τού Ενώ η πόλη κοιμά
ται και του Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία. Στη συνέχεια (ας θυμηθούμε εδώ ένα όνειρο του
Goethe), ο Lang πραγματοποιεί ένα νεανικό του σχέδιο: Ο Τίγρης και ο Τάφος - μ’ αρέσει αυ
τός ο φανταστικός τίτλος που συνοψίζει -όπως ο λύκος-τραπέζι του Victor Brauner- τους
δύο πόλους ενός δημιουργικού πνεύματος. Κι επιστρέφει σ’ έναν γνώριμο μύθο, γυρίζοντας
τον τελευταίο Μαμπούζε.
Μίλησα για τραγωδία: έχουμε την τάση να βλέπουμε τον Lang μόνο σαν έναν «πριμιτίφ αυτοδίδακτο», θύμα του σχεδόν καφκικού αισθήματος κατωτερότητας απέναντι στον πατέρα
του και των καβγάδων του με τη Thea von Harbou: η «ψευτο-Μαρία» που, ήδη στη Μητρό
πολη, κάνει τα πλήθη έρμαιο μιας προ-φασιστικής υστερίας, είναι προφανώς μια «ψευτοThea», μια ψευδής θεά, αληθινή στη χυδαιότητά της· παράλληλα, ο Lang ελπίζει απεγνωσμέ
να ότι η δική του θεά είναι διαφορετική: το τέλος της ιστορίας είναι γνωστό. Ακόμα μεγαλύ
τερη σύμπτωση είναι η παρατήρηση πως, όταν ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής στο
Χόλιγουντ, ο δημιουργός της Γυναίκας στο φεγγάρι ονόμασε την ηρωίδα του Diana, δηλαδή
Άρτεμη, από το όνομα της θεάς που κυνηγούσε τους άνδρες όπως και τα ζώα.
Ακριβώς, όμως, στην αμερικανική περίοδο, η έννοια της «τιμωρίας» περνά σε δεύτερο πλάνο.
Δηλωμένος πολέμιος της θανατικής ποινής,7ο Lang εξήγησε αργότερα ότι το Πέρα από κάθε
λογική αμφιβολία περιείχε ένα βασικό στοιχείο εξαπάτησης του κοινού: ο Dana Andrews πα
ρουσιαζόταν υπερβολικά συμπαθής προκειμένου να δικαιολογηθεί το τηλεφώνημα στο τέ
λος. Μ’ άλλα λόγια, η ποινή ήταν συνδεδεμένη με την τοπική, εφήμερη νομολογία μιας συγ
κεκριμένης πολιτείας· αποδεκτή ή όχι, μια τέτοια τιμωρία δε χρωματιζόταν αρκετά από το α
ναπόδραστο φως της Μοίρας που, για τον Lang, είναι από μόνο του αρκετό.
Οι πιο πένθιμες ταινίες του Lang είναι σαν μια μαύρη απόδειξη, μια εκ του αντιστρόφου από
δειξη της «αθωότητας της Ιστορίας».8 Η Ιστορία είναι γ ι’ αυτόν τόσο «ένοχη», ώστε η ενοχή
αυτή εξανεμίζεται. Δύσκολο να παραδεχθούν κάτι τέτοιο οι σύγχρονοί μας, για τους οποίους
κάθε μεταφυσική είναι ύποπτη και οι οποίοι πρόθυμα συγχέουν τον αστικό ηθικισμό με την
αναγνώριση ενός σύμπαντος υποκείμενου «στη δράση ορισμένων δευτερευόντων νόμων που
εφαρμόζονται για την πραγμάτωση ενός σκοπού ο οποίος μας είναι άγνωστος, αναγγέλλοντάς μας, παρά ταύτα, με την παντοδύναμή φωνή του ηθικού ενστίκτου, τον αόρατο κόσμο
της επίσημης αποκατάστασης όπου όλα θα φανερωθούν, θα εξηγηθούν».9
Μερικές φορές, στις «ρομαντικές» του ταινίες (στο Rancho Notorious και πολύ περισσότερο
στον Τζέντλεμαν του υποκόσμου, παρ’ όλο που δεν είχε μείνει ικανοποιημένος από το μοντάζ),
αλλά και σ’ αυτή την ταινία που είναι τόσο αριστουργηματική ώστε ν ’ αξίζει να μείνει για
καιρό παραγνωρισμένη, τον Τίγρη και τον Τάφο, ο Fritz Lang δε διστάζει να υπονοήσει ότι
κρατάει το κλειδί αυτού του αόρατου κόσμου. Ο κυρίαρχος ρόλος του Θανάτου σ’ αυτές τις
ταινίες δεν πρέπει να μας παρασύρει στην παγίδα της ανιμιστικής «επιβίωσης». Ο Θάνατος
δεν είναι εδώ παρά ένα πρόσκομμα, το φανερό πεπρωμένο χάρη στο οποίο η δράση αντανα
κλάται προς τον ηθοποιό· η σκέψη, προς το φιλόσοφο. Οριακά, για τα αλλοτριωμένα πλά
σματα της σκηνοθεσίας, δεν είναι παρά ένα ατύχημα·, στο Ανθρώπινο κτήνος, ο Glenn Ford
τον θεωρεί απλώς ένα περιστατικό σύμφυτο με τον πόλεμο από τον οποίο επιστρέφει, κι όταν
ανακοινώνεται ότι ένας σημαντικός μέτοχος μιας εταιρείας σιδηροδρόμων δολοφονήθηκε μέ-

5. Charles Baudelaire.
6. Αναφέρεται από τον Denis de
Rougemont στο: Ο έρωτας και η
Δύση.
7. ηρβλ. «Σας μιλάει ο Fritz
Lang», «Cinéma-, ιχ. 62.
8. Αυτός ήταν ο τίτ.Ιος που θα
έδινε ο Nietzsche στο χει/χίγραφο
το οποίο εμπορεύτηκαν οι
κληρονόμοι τον με τον τίτλο
Θέληση για δύναμη.
9. Alphonse Rabbe, Album d ’un
pessimiste.
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σα στο τρένο, ένα μέλος tou διοικητικού συμβουλίου φωνάζει: «Δεν μπορούσε να πάρει το αε
ροπλάνο;»
Όμως, ένας υπότιτλος στον Θλιμμένο Θάνατο μας είχε προειδοποιήσει:
«— Σε ποιον ανήκει η γη γύρω από το κοιμητήριο;
—Τη φυλάμε για την επέκταση του νεκροταφείου».

W. André Breton, Ειααγωψί στο
Discours sur le peu ue réalité.

Ο Lang, που πέρασε τα συνήθη δείγματα μυστηρίου από τον ίδιο δρόμο με τα δείγματα του
ρεαλισμού, δηλαδή του κωμικού που εμφανίζονται καμιά φορά στο έργο του, ακόμα θεωρεί
ται από τους πιο φυγόπονους ιστορικούς ένας «μετρ του φανταστικού». Από τον υπνωτισμό
του Μαμπούζε μέχρι τις σκηνές ψευδο-πνευματιστικών συνεδριών (Το υπουργείο του τρόμου,
Τα 1000μάτια του Δόκτορος Μαμπούζε), το «απόκρυφο» δεν είναι γι’ αυτόν παρά ένα προβλη
ματικό στοιχείο του Πραγματικού για το οποίο, υπομονετικά, μας προτείνει την προσωπική
του ερμηνεία, που είναι αναμφίβολα και η πιο αλαζονική.
Με τον ίδιο τρόπο, η Ανατολή «που για μας έχει μονάχα συμβολική αξία»,10είναι εντελώς πα
ραποιημένη στον Τίγρη και τον Τάφο, όχι μόνο από αρχιτεκτονική σκοπιά, αλλά κι από τελε
τουργική: ο Lang, εξαιρετικά λεπτολόγος όταν επέβλεπε τα χορευτικά κοστούμια τής Debra
Paget, αποδείχθηκε τσαπατσούλης ως προς την τελετουργία της κόμπρας: βλέπουμε το νήμα
που συγκρατεί το χάρτινο ερπετό να τρέμει, ενώ δυο-τρία ψεύτικα ρακόρ τονίζουν την έλ
λειψη φυσικότητας των ιερέων, που προφαντός είναι ευνούχοι.
Όσον αφορά στον άνθρωπο, ο Lang σέβεται ανεπιφύλακτα μονάχα το παιδί που έχει ακόμα
μπροστά του κάποιο μέλλον. Με όλη τους την αθωότητα, στην αρχή του Μ, ο δράκος, του Ντίσε.1ντορφ τα κοριτσάκια σχηματίζουν τραγουδώντας τον κύκλο μέσα στον οποίο θα πιαστεί
το τέρας, και προσφέρονται στα χτυπήματά του. Στο Μυστικό πίσω από την πόρτα, το παιδί
που γνωρίζει το μυστικό, είναι πρότυπο αξιοπρέπειας. Ο τζέντλεμαν του υποκόσμου, τέλος,
χρησιμοποιεί ένα παιδί για να οδηγήσει τον Τζέρεμι να σπάσει τις εξευτελιστικές αλυσίδες ό
που είχε πιαστεί με προθυμία. Με τον πιο φυσικό τρόπο, το παιδί με τη σειρά του κατεβαίνει
στο πηγάδι για να πάρει το διαμάντι που γλίτωσε απ’ την εισβολή των λαθρεμπόρων και του
αναπόφευκτου αντιγράφου τους, της αστυνομίας, σ’ αυτή τη μυθική χώρα - όπως και η καρ
διά του Τζέρεμι αντιστάθηκε στον ίλιγγο της λαγνείας (στις γυναίκες) και του θανάτου
(στον εισαγγελέα) που μαίνεται γύρω του. Πρόκειται, ας το επαναλάβουμε, για αναλογία· ό
χι για συμβολισμό. Το τελευταίο έκδηλο ίχνος εξπρεσιονιστικής γραφής στο έργο του Lang
(η «παρεμβολή» στη Νέμεση με τις κότες που κακαρίζουν μετά από τις κουτσομπόλες που
φλυαρούν) μπορεί να θεωρηθεί ανακόλουθο.
Ας σταθούμε μια στιγμή στο κυκλικό σχήμα που αρέσει σ’ αυτόν ο οποίος έστρεψε την πυξίδα
του θανάτου στο χάρτη μιας πόλης για να βρει τον Μ, το δράκο του Ντίοελντορφ: στις τρεις τε
λευταίες ταινίες του Lang, η δράση τείνει να συμπυκνωθεί ή, έστω, να βρει τη λύση της μέσα
σ’ έναν πραγματικό Πύργο της Βαβέλ (μπορεί να παρομοιαστεί με την κοινωνική πυραμίδα
της Πράγας στο Και οι δήμιοι πεθαίνουν!) του οποίου μας παρουσιάζει ταυτόχρονα μια ομόκε
ντρη οπτική και μια εγκάρσια τομή: το χωριό «ακουμπισμένο» στο κοιμητήριο-κρησφύγετο
που επικοινωνεί με την ακτή (Ο τζέντλεμαν του υποκόσμου), το Ξενοδοχείο Luxor (Μαμπούζε),
το παλάτι του Εσναπούρ (Ο Τίγρης και ο Τάφος). Δεν είναι παρά το κέλυφος της φιλοδοξίας
του σκηνοθέτη, αλλά ένα κέλυφος αποκαλυπτικό. Η οπτική του Lang είναι ταυτόχρονα ολο
κληρωτική και ατομοκεντρική. Αυτή είναι και η αιτία της μοναξιάς του.
Στο έργο του, τα σκηνικά, ακόμα και τα αντικείμενα, συμμετέχουν άμεσα στην τραγωδία. Η
μεγέθυνσή τους δεν έχει στόχο να τα κάνει τερατώδη, αλλά μάλλον να σμικρύνει τον άνθρω
πο - εννοώ να τον συρρικνώσει τόσο ώστε να μπορεί να τον βάλει κανείς κάτω απ’ το μικρο
σκόπιο. Προμηνύματα καταστροφής, αποδεικτικά στοιχεία, μηχανικές ενδείξεις ξεπεσμού
(δηλαδή προδοσίας), τα εξπρεσιονιστικά ρολόγια, η αφίσα στο Μ, το «μνημόνιο» στη Νέμεση,
τα μήλα και το πακέτο τσιγάρα στο Ζεις μονάχα μια φορά, το ψαλίδι στη Γυναίκα της βιτρίνας, το κοσμήματα της Marlene στο Rancho Notorious, ο αναπτήρας στο Πέρα από κάθε λογι
κή αμφιβολία - όλα αυτά είναι για τον Lang εργαλεία με τα οποία η Ανάγκη μετρά την ανθρώπινη «αμετροέπεια» (οι λέξεις αυτές πρέπει να εκληφθούν ως Νέμεση έναντι Ύβρεως, με
την αληθινή έννοια που τους έδιναν οι αρχαίοι, κι όχι μ’ αυτήν με την οποία αρέσκεται να
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Το μυστήριο της παιδικής
ηλικίας: Ο τζέντλεμαν του
υποκόσμου. ©MGM

Το εί,ωτικό τιαραμνθι:

Ο Τίγρης του Εσναπούρ.
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11. Ενα είδος καθυστερημένων
Χοϋμπεν, εξίοου φριχτών με τους
λαθρέμπορους τον Τζέντλεμαν
tou υποκόσμου (όπως τους
βλέπει το παιδί) και τους
λεπρούς τον Τίγρη.
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μας βομβαρδίζει ο Camus). Έ να ίχνος αρκεί: στο σημάδι χου Μ αντιστοιχεί η χοντρή μολυ
βιά στο πουκάμισο, στον Τάφο τον Ινδόν.
Δε χρειάζεται να είμαστε καχύποπτοι για την ειλικρίνεια των αισθημάτων του Lang απένα
ντι, ας πούμε, στο ναζισμό. Εξίσου αναμφίβολη, όμως, είναι και η γοητεία που ασκούν πάνω
χου, όπως και πάνω σ’ όλους τους μεγάλους ποιητές, οι δυνάμεις (ακόμα και οι πιο φριχτές)
που ενσαρκώνουν το -Κακά»· που είναι, δηλαδή, και κινητήριες δυνάμεις της ιστορικής εξέ
λιξης. Σ’ έναν αλλοτριωμένο κόσμο, το «Κακό» είναι καταφανώς διφορούμενο, αφού είναι η
κατ’ εξοχήν «διαλεκτική στιγμή»: ο Lang δεν είναι μανιχαϊστής (άλλο ένα σημείο στο οποίο
διαφοροποιείται από τον Brecht), δεν αποφεύγει μια μορφή του «Κακού» προς όφελος μιας
προοδευτικής αντίληψης για τον άνθρωπο και τον κόσμο: το θεωρεί ταυτόχρονα κινητήρια
δύναμη της Ιστορίας στην οποία, σύμφωνα με τα λόγια του Engels, «η θέληση του καθενός
συγκρούεται ακατάπαυστα με τη θέληση όλων των άλλων» και φορέα των ιερών δυνάμεων
το θεωρεί, τελικά, έναν διπρόσωπο Ιανό, στο μέτρο, π.χ., που η εξέλιξη της Ιστορίας μπορεί
να παρουσιάσει ένα πατριωτικό ή θρησκευτικό αίσθημα ως «έγκλημα», μια εξέγερση ή ελπί
δα επανάστασης ως «Καλό», χωρίς ποτέ η Τυραννία να πρέπει να πάψει να χαρακτηρίζεται
ως Κακό, τουλάχιστον ιδεατά.
1922 - 1932 - 1959: Τρεις φορές ο Fritz Lang καταπιάνεται με το ίδιο πρόσωπο: το Δόκτορα
Μαμπούζε. Έχει δηλώσει ότι αυτό έγινε για να ικανοποιηθεί η επιθυμία των παραγωγών:
μια ακόμα απόδειξη ότι ο μύθος λειτουργούσε. (Και λειτουργεί ακόμα, μιας και αργότερα γυ
ρίστηκε χωρίς αυτόν Η ατσάλινη qxahá τον Δόκτορος Μαμπούζε, η οποία, χάρη στην προσω
πικότητα του ήρωά της, ξεπερνάει κάπως τη συνηθισμένη κοινοτοπία των γερμανικών α
στυνομικών ταινιών.) 0 μύθος του Μαμπούζε είναι αυτός της παντοδυναμίας στην εποχή
της τεχνοκρατίας, καθώς και -πώς να το πούμε;- της χαρακτηριστικής στο Lang αντιπαρά
θεσης ανάμεσα στην αυταρχία και την κατάκτηση, που είναι αντιφατικές και θανάσιμες η
μια για την άλλη.
Όλοι ξέρουν ότι ο Goebbels, αφού απαγόρευσε τον δεύτερο Μαμπούζε, κάλεσε τον Lang, έ
ναν εβραίο, και του προσέφερε τη θέση του «δικτάτορα» χου γερμανικού εθνικοσοσιαλιστικού κινηματογράφου. Το ίδιο απόγευμα, ο Lang έφευγε για την εξορία.
Ας συνοψίσουμε: ο δόκτωρ Μαμπούζε, επαγγελματίας χαρχοπαίκτης, κλέφτης και εντολέας
δολοφονιών, αδρανοποιεί τα θύματά του υπνωτίζοντάς τα, πλαστογραφεί χαρτονομίσματα,
κι αφού εγκαταλειφθεί απ’ τους άλλους πλαστογράφους,11 καταλήγει στο άσυλο, τρελός
(1922). Μέσα απ’ το κελί του ξαναρχίζει τις εγκληματικές του δραστηριότητες (ο Hitler γρά
φει το Mein Kampf μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος χου Μονά
χου), επιβάλλοντας την προσωπικότητά τον στον ίδιο το διευθυντή του ασύλου (1932).
Εδώ βρισκόμαστε πολύ πιο κοντά στη σύγχρονη έννοια του δράματος απ’ ό,τι με τον Προμηθέα
ή ακόμα και με τον Φάουστ. Πολύ αργότερα, μιλώντας για εκείνη τη συνάντηση σε μια ταινία
μικρού μήκους, ο Fritz Lang αναπαρέστησε, απ’ ό,τι λένε με μεγάλο υποκριτικό ταλέντο, όχι
μόνο τον εαυτό του, αλλά και το συνομιλητή που επιχείρησε να τον δελεάσει (Goebbels).
Για να το πούμε αλλιώς, η κολασμένη διαλεκτική των Μαμπούζε καταγγέλλει και την ίδια τη
θέληση για δύναμη (για δημιουργία;) του σκηνοθέτη: ο καλλιτέχνης Lang ταυτίζεται με τον
Μαμπούζε -που είναι ένας Hitler πριν από τον Hitler-, όπως ο Φάουστ επωμίζεται την προ
σωπικότητα του δικού του δαίμονα, του Μεφιστοφελή. Αυτός ο ιδιοφυής εγγαστρίμυθος λό
γος συνεχίζεται και μετά το θάνατο χου Μαμπούζε, χάρη στη λογική καταγγελία χου μόνου
μέσου που θα του επέχρεπε να επιζήσει: τον ίδιον τον κινηματογράφον.
Πράγματι, Τα 1000 μάτια τον Δόκτορος Μαμπούζε, δηλαδή οι τηλεοπτικές κάμερες που βλέ
πουμε στην ταινία, επιχειρούν να αναγκάσουν το θεατή να αποδεχθεί την προσωπικότητα
του εγκληματία. Και στο βαθμό που ένα μεγάλο μέρος της ταινίας μάς παρουσιάζεται χωρίς
αυτόν τον ενδιάμεσο, που αποκαλύπτεται σταδιακά, πρέπει να συμπεράνουμε ότι ο ίδιος ο
Lang δέχεται ως ενδιάμεσος να είναι ο Μαμπούζε στον οποίο ασκεί κριτική. Δεν έχει σημασία
που η πλοκή είναι «αφελής»: σήμερα είναι πιο δύσκολο απ’ ό,τι την εποχή που γυριζόταν η
ταινία να φανταστεί κανείς ότι μόνος του θα επιφέρει το παγκόσμιο χάος· για την ώρα, κανέ
νας «ιδιώτης» δεν μπορεί ν ’ αποκτήσει δική του ατομική βόμβα (είναι, όμως, πιθανό, ο Lang,
χωρίς να το θέλει, να λειτουργούσε προφητικά...)
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Παρά ταύτα, επιλέγοντας να μας προειδοποιήσει για την ύπαρξη αυτής της τερατώδους τη
λεόρασης (και για το γεγονός ότι είμαστε «συνένοχοι», κάτι που οριστικοποιείται τη στιγμή
κατά την οποία ο Peter Van Eyck πέφτει ο ίδιος θύμα μιας σκηνοθεσίας που στήνεται πίσω α
πό έναν διπλό καθρέφτη), ο Lang, για μια ακόμα φορά, συστηματοποιεί μια διαδικασία που
διαφαίνεται ήδη στο προηγούμενο έργο του: από την ερασιτεχνική ταινία που προδίδει τα
πρόσωπα και τη συνενοχή όσων πήραν μέρος στο λιντσάρισμα {Νέμεση), μέχρι τις σκηνές
της δίκης που εμφανίζονται στην τηλεόραση στο Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία (οι οποίες
τραβούν σε μάκρος, παρ’ όλο που η δίκη δεν «ενδιαφέρει» πραγματικά το θεατή), χωρίς να ξε
χνάμε τη μεσολάβηση της μικρής οθόνης στο Ενώ η πόλη κοιμάται, όπου ο αστυνομικός α
πευθύνεται άμεσα στο δολοφόνο, βιάζοντας τη συνείδηση τον.
Αυτά τα παιχνίδια αντανακλάσεων συντρίβουν τους ήρωες και τους διασκορπίζουν σαν τα
κομμάτια ενός παζλ, το οποίο, όμως, ανασυντίθεται - και μάλιστα, καλύτερα, στο επίπεδο της
ταινίας, όταν το βλέπουμε στην ολότητά του. Θεωρητικά, η διαδοχική αναίρεση των διαφό
ρων διασπασμένων συνειδήσεων καταλήγει στην οριστική συγκρότηση της συνείδησης εκεί
νου που επιβλέπει τις μεταμορφώσεις τους, εκείνου που βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου.
Πρόκειται για την πιο πλούσια μυθική φιγούρα, το Μάγο (ή «Σοφό», σύμφωνα με τον Hegel),
που, όμως, για το Lang είναι απλώς ένας τρελός. Είναι το θύμα του μάντη (ο επιθεωρητής
Κράους, «αισιόδοξη» εκδοχή του φοβερού Γκρούμπερ από το Και οι δήμιοι πεθαίνουν!), γιατί
αυτός βρίσκει συμμάχους ένα πλάσμα χωρίς καθόλου συνείδηση (το σκύλο) κι ένα πλάσμα
που -εξαιτίας του έρωτα- είναι προικισμένο με τόση συνείδηση, ώστε απελευθερώνεται (Μά
ριον).
Από την αμερικανική περίοδο κι έπειτα, η όλο και πιο σύνθετη διαλεκτική του Lang εκδη
λώνεται μ’ ένα στιλ όλο και πιο απλό. Η αυξανόμενη ελλειπτικότητα δεν έχει στόχο την επι
τάχυνση της δράσης, αλλά τον περιορισμό του αριθμού των πλάνων στο ελάχιστο - κι αυτό,
γιατί κάθε πλάνο είναι μια καινούργια ματιά του σκηνοθέτη στο δημιούργημά του, το οποίο,
οριακά, θα έπρεπε να μπορεί να αποδοθεί, να αποθεωθεί και να καταστραφεί μέσα σ ’ένα σκαρδαμυγμό. Περισσότερο απ’ το χοροπηδητό του Σίβα πάνω στους κόσμους που γεννά και κα
ταστρέφει ακατάπαυστα, η σκέψη μου πάει σ’ εκείνον τον ιρλανδό καλόγερο, κατά τον οποίο,
«για το Θεό, το να βλέπεις και να δημιουργείς είναι μία και η αυτή πράξη».
Το συμπέρασμα που προκύπτει, είναι ότι ο κινηματογράφος του Lang είναι «α-ρυθμικός»,
αλλά όχι επειδή διαλύει τους δυνατούς και τους αδύνατους χρόνους σε μια από τις υποκειμε
νικές του αντιλήψεις για τη «διάρκεια»· αντιλήψεις, που διαβάζονται διαφορετικά, ανάμεσα
στις γραμμές, και στο Ποτάμι του Jean Renoir, στο Πέρσι στο Μαρίενμπαντ [του Resnais] και,
αν πιστέψουμε τον Jacques Rivette, στο Πυρετός στο αίμα [του Kazan|. Στον Lang, η εντύ
πωση είναι άμεση, συνυφασμένη με το σκηνικό: έτσι, το τρένο στο Ανθρώπινο κτήνος ή τα τε
ράστια κύματα στον Τζέντλεμαν του υποκόσμου αντιστοιχούν στο τρέμουλο των επίπλων και
των μπουκαλιών που δείχνει η κάμερα στη σπηλιά, στην αρχή της Διαθήκης του Δόκτορος
Μαμπουζε - τρέμουλο, που μας παίρνει κάποιο χρόνο για να καταλάβουμε ότι οφείλεται στο
λέβητα από δίπλα. Ό ,τι ακολουθεί, δεν έχει «σασπένς»: όταν ο Glenn Ford, στη Μεγάλη κά
ψα, συναντά την κουτσή δακτυλογράφο, εκείνη δεν του δείχνει αυτό που ψάχνει, αλλά κάτι
που τον πηγαίνει πολύ μακρύτερα.
Με αφορμή το έργο του Sade, ένας κριτικός έγραφε: «Ένα ελατήριο που διατηρείται τεντω
μένο για μία αιωνιότητα, χρειάζεται άλλη μία αιωνιότητα για να χαλαρώσει».12Οι ήρωες του
Lang είναι εφήμεροι, αλλά δρουν ακατάπαυστα, θαρρείς και οι φιλοδοξίες τους, η δίψα τους
για εκδίκηση και, σπανιότερα, ο πόθος τους για ευτυχία, είναι αιώνια. Κανόνας είναι, επίσης,
η επιτυχία τους να μεταμορφώνεται σε αποτυχία, μια και η εξέλιξή της τους οδηγεί πέρα από
όσα είναι δυνατά για τα εφήμερα. Την αιωνιότητα, μονάχα ο σκηνοθέτης την κατέχει· όχι ο
πραγματικός άνθρωπος Lang, αλλά ένας φανταστικός παρατηρητής με τον οποίο προσπαθεί
να μοιάσει και του οποίου δημιουργεί, από ταινία σε ταινία, το όλο και πιο ακριβές, πιο «μά
νικά» περίγραμμα, προσφέροντας στον εαυτό του, όπως οι θεοί του Ολύμπου, το θέαμα που
θέλει να δει, προκειμένου να επιτύχει αυτό που θέλει (στο πιο παράδοξο του συνειδητού) να
είναι.
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12. Maurice Nadeau, ΠράΧοψκ
atο Morceaux choisis (1947).
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II
Ο Θάνατος δεν είναι λύση,

Fritz Lang

0. Περισσότερο παρά ποτέ, αυτές οι σημειώσεις δεν μπορεί να είναι παρά σημειώσεις. Το «ε
γκώμιο» δε θα γραφεί ποτέ- όχι ότι θα υπήρχε κάτι καλύτερο να «ελπίζουμε» αν ο Lang συ
νέχιζε τη δραστηριότητά του αντί να παραμένει σ’ αυτή τη μακρά σιωπή. Όμως, ανιχνεύοντας (ελεύθερα και μοναχικά) ένα πεδίο σχεδόν αγνοημένο, πράγμα που υπήρξε ο στόχος
μου, δεν μπορεί κανείς να διαμορφώσει ένα κριτικό ή/και ιστορικό σώμα ταινιών, καλοσχεδιασμένο, καλοδουλεμένο, πληθωρικό και επιβλητικό. Πρέπει επίσης «να λάβει κανείς υπό
ψη του» την κούραση και την αυξανόμενη δυσκολία τού να ξαναδεί τις ταινίες, περιλαμβανομένων και εκείνων που, είτε το ομολογεί ο σκηνοθέτης είτε όχι, δεν είναι οι λιγότερο ση
μαντικές (δεν αναφέρομαι εδώ σε κάποια κοινωνικο-λογοτεχνική «συναίνεση»).
1. Πριν δεκατρία χρόνια (βλ. «Positif», τχ. 50-51-52) έκανα ένα λάθος. Έ χοντας δει μόνο μία
φορά το Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία, έγραφα για «φορτηγά που ξεκινούν με την όπι
σθεν», ενώ ήταν το αυτοκίνητο του διευθυντή της εφημερίδας, εκείνου που ήταν πολέμιος
της θανατικής ποινής, το οποίο, βγαίνοντας με την όπισθεν από το γκαράζ, συγκρούεται μ’ έ
να φορτηγό (ασύνειδο «κληρονόμο» εκείνου που παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στην αρχή της
Διαθήκης του Δόκτορος Μαμπούζε\). Αν αναφέρομαι ξανά σ’ αυτό το λάθος (βλ. και «Positif»,
τχ. 94), είναι επειδή προσπάθησα να πιστέψω ότι ήταν «καθαρά υλικό», κι ύστερα να ανακαλύψω σ’ αυτό μια «διαλεκτική» απόκλιση. Επρόκειτο, όμως, για καταχρηστική, αν όχι για ε
ντελώς άσκοπη χρήση της έννοιας «διαλεκτική», που τείνει πια να χάσει κάθε σημασία. [Το
έργο του Lang (όπως, άλλωστε, και του Hegel, ο οποίος σπανίως χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή)
είναι διαλεκτικό μόνον όσον αφορά στην αντιμετώπιση ή την εισαγωγή μας σ’ αυτό. Στο ίδιο
το έργο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, κάτι που ισχύει ακόμα και για τη «διαδοχή
των αντιθέτων» που παράγει αποτελέσματα αντίθετα από τα αναμενόμενα κ.λπ.] Καλύτερα
να επαναλάβω εδώ ότι, όσες φορές κι αν δούμε μια ταινία, δεν είναι πολλές αν σκοπεύουμε να
μιλήσουμε γ ι’ αυτήν. Απ’ την άλλη μεριά, σ’ αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, το λάθος δεν
είναι μονάχα «υλικό» (δηλαδή ως προς τη σκηνοθεσία), ούτε λάθος αναφοράς, όπως το lapsus
calami που, εξαιτίας μιας κάποιας ασάφειας του ρεπεράζ, μ’ έκανε να ονομάσω «Λατερανό» το
Βατικανό μιλώντας για το Μάμα Ρόμα (βλ. «Positif», τχ. 179).
Ας ξαναγυρίσουμε, όμως, στην ανάλυσή μας. Στο Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία, όλη η κί
νηση της σκηνής διεξάγεται από τα δεξιά προς τα αριστερά, από το «κοντινό μέλλον» προς το
«παρελθόν», σύμφωνα με τους όρους μιας «συμβολικής» ανάλυσης, που δεν είναι επίσης και
«εικονολογική».13Υπονοείται ότι ο ήρωας θέλει να «διατρέξει» το παρελθόν του σαν σπείρα,
αλλά θέλει και να το ακυρώσει. Είναι πράγματι η στιγμή που θέλει να τινάξει στον αέρα τη
συνωμοσία τής οποίας υπήρξε ο εμπνευστής. Τον βλέπουμε σε μετωπικό καδράρισμα ν ’ α
κούει ραδιόφωνο, να ψάχνει τα ντοκουμέντα που θα αποδείξουν «την αθωότητα» του Dana
Andrews, να τα βάζει γρήγορα στην τσέπη του και να βγαίνει προς τα αριστερά (για ένα-δυο
πλάνα η κάμερα ακολουθεί στιγμιαία την κίνησή του). Πάντα στ’ αριστερά, μπαίνει στο αυ
τοκίνητό του, ξεκινάει σαν σίφουνας με την όπισθεν, πάντοτε στον ίδιο άξονα (ή, μάλλον,
προς τη βορειοδυτική πλευρά της οθόνης). Το φορτηγό εμφανίζεται, μετά από ένα πολύ σύ
ντομο «κενό» που ακολουθεί την έξοδο από το γκαράζ. Η πλοκή μπορεί να «ξαναρχίσει» στη
γενική της κατεύθυνση. Το νόημα της σκηνής ταιριάζει απόλυτα με την κατεύθυνση της
παράλληλης μετακίνησης του ηθοποιού.
2. Μια γραμμή υπέρτατης έντασης διατρέχει τα καλύτερα σημεία του έργου τού Lang. Είναι
η αντίθεση ανάμεσα σε: α) έναν «επαγγελματισμό» που κάνει τον Lang να ξεκινάει κάθε ται
νία με τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό (πρβλ. τα σχόλιά του για την τεχνική ευρηματικότητα
του Schüfftan και του Günther Rittau στα γυρίσματα της Μητρόπολης ή για το ντόλι τού Ni-

13. Πρβλ. για παράδειγμα το
«τεστ του χωριού- του Pierre
Mabille και μερικές
παρατηρήσεις του René Huyghe
στο Dialogue avec le visible
(1953).
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cholas Musuraca τον καιρό της Γαλάζιας γαρδένιας, όπως και τις πρόβες για τόσους ρόλους
και χειρονομίες στη διπλή ινδική ταινία) και, ταυτόχρονα, με την επιθυμία να καταλήγει σε
ολοκληρωμένες ταινίες, σε αντικείμενα όσο γίνεται πιο «σφαιρικά», και β) μια συνολική πρα
κτική, που ανταποκρίνεται στην αντίληψή του για την «τραγωδία» χωρίς αρχική αποκάλυ
ψη - πρακτική, η οποία θα επιβεβαιωθεί στην αμερικανική περίοδό του, τουλάχιστον όταν
το βασικό υλικό δεν είναι καταφανώς θεατρικό (πρβλ. το Σύγκρουση τη νύχτα, η πιο δυνατή
σκηνή του οποίου, παρά ταύτα, διαδραματίζεται σε μια αίθουσα προβολής). Ο εσωτερικός
(ψυχαναλυτικός) λόγος κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής στο Μυστικό πίσω από την
πόρτα, η θεατρικοποίηση (με τη χρήση μιας μικρής θεατρικής σκηνής) της πρώτης συνά
ντησης των τριών ανδρικών χαρακτήρων στο Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία (και της
πρώτης εμφάνισης του «μοιραίου αναπτήρα») μετά την «ψευδοεισαγωγή» με τη θανατική ε
κτέλεση, και, τέλος, η πρόταση για εξοικείωση μ’ έναν «άγνωστο» κόσμο από τα πρώτα κιό
λας πλάνα του Τίγρη του Εοναπούρ, είναι τρία παραδείγματα της επιθυμίας του σκηνοθέτη
να μας βάλει τόσο μέσα στη δράση όσο και μέσα στα πράγματα.
Ο Lang, λοιπόν, κατέχει μια θέση διαφορετική, τόσο ως προς τη δημιουργία ταινιών που
«γεννώνται» από τις προηγούμενες (χαρακτηριστική σήμερα για διάφορα μεγάλα ονόματα
που «προσπαθούν» μ’ αυτόν τον τρόπο να συγκαλύψουν την ένδεια της κινηματογραφικής
τέχνης...) όσο και ως προς άλλους σκηνοθέτες, στους οποίους η ενότητα του ύφους επιβεβαι
ώνεται με λιγότερο εμφανείς σχηματικές αναφορές (Preminger, Bertolucci). Η στιλιστική
του Lang εδραιώνεται και εκλεπτύνεται στη διάρκεια της διαδρομής του, σχεδόν ανεξάρτητα
από τα «θέματα *και τα σχήματα. Από αυτή την άποψη, αν λάβουμε υπόψη και κάποια «ριμέικ» που, όμως, ο Lang δεν τα έχει μελετήσει ιδιαίτερα, δεν μπορούμε να τον συγκρίνουμε
παρά με τον Hawks - πρόκειται για απλή μεθοδολογική σημείωση.
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14. Στη -Βιεννέζικη νύχτα(-Cahiers du Cinéma-, τχ. 179
- και στο παρόν).
15. Στην τηλεοπτική εκπομπή
-Ο δεινόσαυρος και το μωρό(βλ. και στο παρόν: «Συζήτηση
με τον Jean-Luc Godard-).
16. Ελληνικά στο κείμενο.
(Σ.τ,Μ.)
17. Όπως, όμως, τόσο υπέροχα
το λέει ο Michel Piccoli: «Δεν
ονειρεύομαι με τον
οποιονδήποτε-. Ούτε και
οτιδήποτε.
18. Victor Hugo, στους Αθλίους.

3. Ο Fritz Lang το 1966: «Ο κινηματογράφος είναι διαστροφή. Τον λατρεύω. Έ χω πει πολλές
φορές πως τον θεωρώ την τέχνη του αιώνα μας. Είναι μια διαστροφή που τη λατρεύω, μια
κακή συνήθεια (μονάχα κακές συνήθειες έχω...) Την αγαπάω αυτή την τέχνη...»14
Ο Fritz Lang το 1964. «Δεν είμαι καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης είναι ο χειρουργός, για παρά
δειγμα...». Και συνεχίζει λέγοντας ότι ο κινηματογραφιστής πρέπει να είναι ένα είδος ψυχα
ναλυτή, που προσφέρεται ο ίδιος για ψυχανάλυση: «Αν κάποιος μπορούσε να ξέρει όλες μας
τις ταινίες και να γνωρίζει τα πάντα για την ψυχή μας, για τους πόθους μας, γι’ αυτά που α
γαπάμε και γι’ αυτά που μισούμε, θα μπορούσε να πει γιατί και πώς κάναμε ό,τι κάναμε».15
Έργο ατέρμον, που παραπέμπει τον φροϊδικό ψυχαναλυτή στον καντιανό επιστήμονα· τι θ’
απογίνει, όμως, ο εραστής της σκηνοθεσίας, ακόμα κι αν είναι προικισμένος με «κριτικό»
πνεύμα; Αντί για «ψυχανάλυση» θα προτιμήσουμε τον όρο «συμβολική» ανάλυση, που δεν
παραπέμπει σ’ έναν ακαθόριστο ή κωδικοποιημένο «συμβολισμό», αλλά στον περιοριστικό,
ασφυκτικό και, ταυτόχρονα, διχασμένο χαρακτήρα της αναλογίας. Δύο ανάλογα αντικείμενα
είναι «βαλμένα μαζί» (σνμ-βάλλειν'6). Το ένα «συμβολίζει» το άλλο, αλλά το καθένα δεν απο
τελεί παρά το ήμισυ της σημασίας (και ούτω καθεξής, όταν συνεχίζεται η ακολουθία των
συμβόλων). Από την άλλη, το κάθε «μισό» περιέχει δυνητικά «όλη» τη σημασία... «Η σημα
σία είναι η αποκάλυψη μυστικών που καταδεικνύονται μέσω του σημείου» [Raymond Lulle (η
υπογράμμιση δική μου)]. Μολαταύτα: «Ένας σκελετός πρέπει οπωσδήποτε να αναπαριστά
το Θάνατο, το Θάνατο ως προσωποποιημένη αφαίρεση; Γιατί να μην αναπαριστά απλώς ένα
σκελετό; Και γιατί όχι κάτι άλλο;» (Lessing). Μ’ αυτή την ελευθερία θεμελιώνεται η δυνατό
τητα της σκηνοθεσίας ως συστήματος καταχωρίσεων που είναι και οι ίδιες «ελεύθερες».
4. Πάω στον κινηματογράφο για να μαγευτώ.17Αποδέχομαι (όχι «παθητικά», πράγμα που, εν
πύση περιπτώσει, δεν έχει κανένα «νόημα») το παιχνίδι της γοητείας. Από τη μια, ο Fritz
Lang είναι ένας γητευτής χωρίς όμοιο του, στις ταινίες του οποίου το μοντάζ, τονίζοντας το
καδράρισμα αντί να το ακυρώνει με κάποια «αντίθεση», πολλαπλασιάζει (σε βαθμό που απο
πειράται μιαν «άλλη» συνέχεια) τις στιγμές όπου όλα γίνονται «σαν να είχε το βλέμμα τη δύ
ναμη να δημιουργήσει το επιζητούμενο αντικείμενο».18 Από την άλλη, κριτικάρει αυτή τη
σαγήνη, μέσω των ίδιων (των πιο ώριμων) ταινιών του (πολλά παραδείγματα αναφέρθηκαν
ήδη αλλού). Από αυτό προκύπτει ότι αγνοεί (μήπως πρόκειται για τον «τελευταίο των πριμι-
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χίφ»;) τόσο τα προβλήματα της αποστασιοποίησης όσο και εκείνα της ταύτισης, παρά τις κά
ποιες προσπάθειες να πετύχει folk-song (Εσύ κι εγώ, Rancho Notorious). Δε μας έχει δείξει ού
τε έναν συμπαθητικό ήρωα χωρίς την απόσταση που δημιουργεί το παραμύθι ή/και το «μυ
θολόγημα». Μονάχα η αυστηρότητα του Lang δημιουργεί αυτή την «απομάκρυνση» στην ο
ποία ίσως επιμείναμε υπερβολικά - εν πάση περιπτώσει, δεν την αγνοήσαμε. Hegel: «Η τέχνη
έχει σκοπό, σε όλη της την έκταση, να μετατρέψεχ τη φαινομενικότητα σε οφθαλμό, σε ευαισθητοποίηση του πνεύματος».
5. Ο Lang στοχεύει στην οικονομία με την κυριολεκτική σημασία του όρου (με όλες τις κυ
ριολεκτικές σημασίες του όρου). Εξ ου και η σπανιότητα της κίνησης της μηχανής, που μπο
ρεί να θεωρηθεί πολυτέλεια, όπως και η σημασία ενός άδειου σκηνικού όπου κυματίζει μια
κουρτίνα (το ακίνητο πλάνο του πρώτου Μαμηούζε). Πρόκειται για μια πολιτική οικονομία,
γιατί ταυτίζει άμεσα την Πόλι, τη συγκέντρωση των ανθρώπων, τις τάξεις τους, τα στρώμα
τά τους, με τον κατοικήσιμο Χώρο, που μπορεί να είναι ή να μην είναι κατοικημένος. Δεν υ
πάρχει διαφορά ανάμεσα στα παγκόσμια δρομάκια του πρώτου Μαμηούζε (και τις παγίδες
που κρύβουν) και την πυραμιδική κοινωνία του Εσναπούρ, ανάμεσα στη διάφανη «κυψέλη»
της εφημερίδας τού Ενώ η πόλη κοιμάται και τους πύργους από άμμο στη Γνναίκα στο φεγγά
ρι. Στην πραγματικότητα, είναι πάντα το ίδιο είδος εξωτερικής απειλής που κρέμεται πάνω
από την «κοινότητα»: το χάος, τα υπόγεια σκότη, το νερό των ποταμών, τα έλη, τα μανια
σμένα κύματα στον Τζέντλεμαν του υποκόσμου. Η κοινότητα, όμως, δεν είναι προικισμένη με
κάποια πρωταρχική και αναλλοίωτη αγνότητα, δεν είναι αποφασισμένη να «αμυνθεί με κάθε
τίμημα» και, επιπλέον, «απειλείται» στο εσωτερικό της από αμφιλεγόμενους παράγοντες α
νανέωσης. Θα πρέπει να συγκρίνουμε τη διαίσθηση και τις ανησυχίες του Lang με ένα πιο
συγκεκριμένο σύγχρονο κείμενο, το Ο πολιτισμός, πηγή δυστυχίας του Freud (που άργησε
πολύ να γίνει γνωστό στη Γαλλία). Ό πω ς και ο Freud, έτσι και ο σκηνοθέτης μας δεν είναι η
θικολόγος· απλώς, δείχνει την κοινή περίσκεψη στις εκφράσεις του. Είναι και οι δύο βαθιά
πεσιμιστές, αλλά χωρίς, να απογοητεύονται εντελώς σχετικά με τη δυνατότητα ηθικής βελ
τίωσης του ανθρώπου, υπό την έννοια του Aufklärung.19
6. Ο χώρος και ο χρόνος του Fritz Lang, που έχουν τεμαχιστεί «ελεύθερα» (πρβλ. την αρχή
του Υπουργείου του τρόμου, όπως και τόσα πλάνα στις βουβές του ταινίες και τουλάχιστον μέ
χρι το Μ, ο δράκος του Ντίσελντορφ, όπου δημιουργείται μια ισοδυναμία ανάμεσα στην άκρη
ενός τραπεζιού, σε μια κάρτα και το τοπίο που της «αντιστοιχεί»), κόβονται σε έδρες, σαν δια
μάντια, στις σημαντικότερες ταινίες του. Παραμένουν ο «καντιανός» ή, μάλλον, ο «εγελιανός» χώρος και χρόνος. Ο χώρος είναι η «οθόνη» (η ταινία «καλύπτει» την οθόνη), δηλαδή ο
«απόλυτος τεμαχισμός» (κάθε πλάνο είναι ένα όλον, ανεξάρτητα από την έννοια της ροής τού
φιλμικού χρόνου), ενώ ο χρόνος (η «φυσιολογική εξέλιξη» της ταινίας) είναι η «επανεύρεση»
της ταυτότητας στο πλαίσιο αυτής της πολλαπλότητας. Οι στιγμές του χρόνου δεν είναι «α
διάφορες» η μία για την άλλη, όπως είναι τα σημεία του χώρου, αλλά αλληλοαποκλείονται
«αναγκαστικά». Γνωρίζουμε ότι ο Lang προσπαθούσε πάντα να κρατηθεί μακριά από τις «υ
περβολές» του εξπρεσιονισμού, που επιζητούσε να «διαστρέφει» το χώρο, δηλαδή το χρόνο.
Εξ ου και η σημασία του καδραρίσματος για τον Lang, που υποχρεώνει κάθε πλάνο να είναι
σημαίνον, πλήρες σημασίας.
7. Δουλεύοντας κάθε σύνολο κομμάτι κομμάτι και, «κατά το δυνατόν» με κυκλικό τρόπο, ο
Lang οικοδομεί ένα «κυκλώπειο» τείχος ενάντια στο χάος. Η τάξη που προκύπτει, όμως, δεν
προτείνεται ως μοντέλο. Δε μελετώ, λοιπόν, τη βέβαιη και, άλλωστε, ομολογημένη επιρροή
του Lang σε ορισμένους σκηνοθέτες,20 που είναι εξίσου βέβαιη, αν και πιο δύσκολο να απο
καλυφθεί, σε ορισμένα ρεύματα του σύγχρονου κινηματογράφου (που προσπαθούν απελπι
σμένα να αποφύγουν τις μορφικές συνέπειες της «αντι-αισθητικής» λογικής τους). Όσον α
φορά στα σχήματα, η σχεδόν απλοϊκή εμπιστοσύνη που σε πολλές ευκαιρίες έδειξε ο Lang
στο ουμανιστικό και δημοκρατικό «περιεχόμενο» των ταινιών του,21 δεν αρκεί για να μη τον
τοποθετήσουμε μεταξύ των μοναχικών κατασκευαστών (με τον ίδιο τρόπο που, στο μορφικό
επίπεδο, ο αρχιτέκτονας μέσα του γρήγορα υπέταξε το ζωγράφο). Ο Lang αντιπαραθέτει τη

19. Γερμανικά στο κείμενο:
διαφωτισμός. (Σ.τ.Μ.)
20. Η περίπτωση Hitchcock,
πέρα από τις διασκεδαστικές
αντιρρήσεις του ενδιαφερομένου,
θέτει ένα πρόβλημα ουσίας:
εμπλοκή και διάλυση της
σχετικής «αφέλειας- που
επικρατούσε ως προς τις
μυστικές εταιρείες και τις
■■παρα-ψυχολογικές - πρακτικές.
Είναι μια ριζική διαφορά για τη
χρήση της «οπτικής γωνίαςστην (και πέρα από την)
αφήγηση και μια δουλειά που
γίνεται με τους ηθοποιούς.
21. Ως προς αυτό, είναι
ενδιαφέρον ότι ο δημιουργός της
Γυναίκα στο φεγγάρι, κάνοντας
την αυτοκριτική του για τη
Μηιρόπολη («η διαμάχη δεν
είναι ηθική, a U a κοινωνική-),
θεωρεί ότι η ταινία εικονογραφεί
ορθά την ενσωμάτωση του
ανθρώπου στις μηχανές (τα
ρολόγια), παρατηρώντας την πιο
σύγχρονη ενσωμάτωση των
αστροναντιάν στις κάψουλες τους
(πρβI. και: «Η βιεννέζικη
νύχτα-). Είχα επίσης στα χέρια
μου το κείμενο του τέλους που
προέβλεπε ο Lang για το
Μανδύας και αιιλέιο: η
αντιναζισιική τοποθέτηση,
παγκόσμια πλέον (με
επιστήμονες που προσπαθούν να
εντοπίσουν σε μια
γιγαντοφωιογμαφία τη θέση ενός
ατομικού εργαστηρίου),
εκφράζεται σαφέστερα αιι ’όσο
γράφειαι εδώ κι εκεί.
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«λογική» και διαυγή καλλιτεχνική τρε'λα του στους κινδύνους της συλλογικής τρε'λας, και
τίποτα παραπάνω- αλλά και τίποτα λιγότερο.
I. «Positif», ιχ. 50-51-52,
Μάρτιος 1963.
II. «Positif», τχ. 188,
Δεκέμβριος 1976.
Μετάφραση:
Μαριάννα Κατοογιάιννη.

8. Απ’ όλους τους σκηνοθέτες που θαυμάζω, ο Fritz Lang ήταν ο πρώτος χάρη στον οποίο
ψυχανεμίστηκα την αληθινή μου σχέση με τον κινηματογράφο, παρ’ όλο που αυτά έγινε αρ
χικά με αφορμή τη φωτογραφία, για την οποία το αίτημα του Paul Valéry, το 1939, ήταν «να
πάψει να θέλει να περιγράφει αυτά που μπορεί από μόνο του να εγγραφεί». Γνωρίζουμε τι
σχόλια, κατά 90^ περιγραφικά, για ταινίες που από μόνες τους ήταν ήδη περιγραφικές, ακο
λούθησαν αυτή την πρόταση... Ένας λόγος για να θεωρηθούν, εδώ, οι σημειώσεις αυτές περαιωμένες.

Ένας αδυσώπητος κόσμος: Ζεις μονάχα μια φορά.

Μοίρα, φόνος και εκδίκηση
του Peter Bogdanovich*
Ακούστε το θρύλο της Ρουλέτας, της Ρουλέτας,
ακούστε τον τροχό της Τύχης,
καθώς γυρίζει και γυρίζει και κινεί
εκείνη την παλιά, πολύ παλιά ιστορία
ΜΙΣΟΥΣ, ΦΟΝΟΥ και ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ.
«The Legend of Chuck-A-Luck» (από το Rancho Notorious)

Με εξαίρεση τη Γαλλία, ελάχιστα αξιόλογα πράγματα έχουν γραφτεί για τις αμερικανικές
ταινίες του Fritz Lang, παρότι είναι περισσότερες απ’ τις μισές. Η πιο συνηθισμένη άποψη
(όπως την εξέφρασε ο Gavin Lambert στα άρθρα του στο «Sight and Sound», το 1955) είναι
πως μετά από τις δύο πρώτες του ταινίες στο Χόλιγουντ (Νέμεση, Ζεις μονάχα μια φορά), ο
Lang έπεσε σε παρακμή, και παροδικές μονάχα εκλάμψεις φανέρωναν το ταλέντο και την
προσωπικότητά του. Αυτό το στερεότυπο είναι τόσο ανιαρό και ανακριβές όσο και η θεωρία
πως οι αγγλικές ταινίες του Hitchcock είναι καλύτερες από τις αμερικανικές του, πως ο John
Ford δεν γύρισε ποτέ ταινία ισάξια του Καταδότη ή πως ο Orson Welles δεν έκανε τίποτα α
ξιοσημείωτο μετά τον Πολίτη Κέιν.
Ενώ η δουλειά του Lang στην Αμερική είναι κατά κανόνα προσιτή, είναι πολύ δύσκολο να δει
κανείς τις γερμανικές του ταινίες, οπότε οι περισσότερες κριτικές βασίζονται σε απόψεις δια
μορφωμένες πριν από πολλά χρόνια. Τα παιχνίδια της μνήμης, λοιπόν, εξυψώνουν τις γερμα
νικές ταινίες, ενώ καμιά ευκαιρία δεν δίνεται στις «εύκολες» αμερικανικές. Το ότι κάτι που έ
γινε τώρα μπορεί να είναι καλύτερο από κάτι που είχε γίνει τότε, μοιάζει αδιανόητο για τους
περισσότερους «προοδευτικούς» κριτικούς. (Οι προτιμήσεις του Lang επηρεάστηκαν κατά
πολύ -όπως παραδέχεται κι ο ίδιος- από τις περιστάσεις που αφορούσαν στο γύρισμα των ται
νιών του, καθώς κι από την επακόλουθη επιτυχία ή αποτυχία τους.) Κάτι ακόμα που παίζει
ρόλο εδώ είναι το θέμα της αυθεντίας: όταν ο αναγνώστης διαβάζει πως η ταινία Κατάσκοποι
(1928) είναι πολύ καλύτερη από τη Μεγάλη κάψα (1953), δεν μπορεί ν ’ αμφισβητήσει εύκολα
τον κριτικό που το ισχυρίζεται αυτό, καθώς υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να έχει δει την
οαινία. Κάπως έτσι καθορίζονται όλες οι αξίες στην ιστορία του κινηματογράφου, κι αναρω
τιέται κανείς πριν πόσα χρόνια άραγε να είχε δει εκείνος ο κριτικός την ταινία Κατάσκοποι.
Πιο κατατοπιστική και ουσιαστική είναι η παρατήρηση του Andrew Sarris ότι τόσο η Μη
τρόπολη (1927) όσο και Ο τζέντλεμαν του υποκόσμου (1955) «μοιράζονται την ίδια απαισιόδο
ξη άποψη για το σάμπαν όπου ο άνθρωπος αντιμάχεται το προσωπικό του πεπρωμένο κι α
ναπόφευκτα χάνει» («Film Culture», τχ. 28, Άνοιξη 1963). Η δουλειά του Lang όλα αυτά τα
χρόνια υπήρξε εξαιρετικά συνεπής, τόσο ως προς το θέμα όσο και ως προς τις αντιλήψεις: η
μάχη ενάντια στη μοίρα συνεχίζεται από τον Θλιμμένο Θάνατο (πρώτη του επιτυχία στη Γερ
μανία) μέχρι το Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία (τελευταία αμερικανική ταινία του). Το
τραγούδι «Chuck-A-Luck» συνοψίζει το ηθικό δίδαγμα του Rancho Notorious (1952), αλλά
θα μπορούσε να αφορά εξίσου και τουςΝιμπελούνγκεν (1924):
«Η εκδίκηση είναι ένα πικρό και διαβολικό φρούτο,
κι ο θάνατος κρύβεται πίσω της, μες στα κλαδιά.
Εκείνοι οι άνδρες που έζησαν με τον κώδικα του μίσους,
τώρα έχασαν ακόμα κι αυτόν.»
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι αμερικανικές ταινίες του Lang είναι καλύτερες από τις

* Ο διάσημος σκηνοθέτης
ταινιών όπως Η τελευταία
παράσταση, Το χάρτινο φεγγάρι,
Η μάσκα κ.ά., γεννήθηκε στη
Νέα Υόρκη το 1939, σπούδασε
ηθοποιός, αλλά στράφηκε στον
κινηματογράφο αρχικά ως
κριτικός στο περιοδικά
«Esquire» και ύστερα ως
βοηθάς του Roger Corman.
Μελετητής του έργου των
John Ford, Orson Welles, Fritz
Lang, Howard Hawks και
Alfred Hitchcock έχει
δημοσιεύσει τα κλασικά βιβλία
για τον κινηματογράφο Pieces
o f Time και Who The Devil
Made It κι ετοιμάζει ένα βιβλίο
για τους ηθοποιούς με τίτλο
Who The Hell’s in It. (Σ.τ.Ε.Ι
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γερμανικές του· σίγουρα απευθύνονται σ’ ένα ευρύτερο ακροατήριο. «Όταν κάνουμε ταινίες
για τις ΗΠΑ» είπε κάποτε ο Hitchcock, «αυτόματα τις κάνουμε για όλο τον κόσμο - αφού η
Αμερική είναι γεμάτη ξένους». Μιαν άλλη φορά, πιο λακωνικός, άλλοτε, συμβούλευσε τον
Truffaut, κάθε φορά που γυρίζει μια ταινία, «να θυμάται πάντα την Japon...»1Με τον δικά
του τρόπο και εξίσου συνειδητά, ο Lang έκανε το ίδιο. Μετατρέποντας τον γερμανά υπέρ-ηρωα
σε αμερικανό καθημερινά άνθρωπο, έδωσε στη δουλειά του ευρύτερη απήχηση, αλλά και με
γαλύτερη συναισθηματική επιρροή: ένα πλατύτερο ακροατήριο μπορεί πολύ ευκολότερα να
ταυτιστεί με τους ήρωες της Νέμεσης (1936) και της Μεγάλες κάψας παρά με εκείνους των
Νιμπελοάνγκεν.
Η μετάβαση από τον βωβά στον ομιλούντα κινηματογράφο ήταν μια ακόμα κρίσιμη καμπή
για τον Lang. Η πρώτη του ομιλούσα ταινία [Μ, ο δράκος του Ντίσελντορφ (1931)] μοιάζει με
ντοκιμαντέρ κι είναι τόσο διαφορετική από τις προηγούμενες γερμανικές του ταινίες όσο κι
από τις επόμενες αμερικανικές. Στην πραγματικότητα, νομίζει κανείς ότι, με δεδομένη την ί
δια ελευθερία και τη διαφορά τοποθεσίας, ο Lang θα μπορούσε να γυρίσει το Μ στο Χόλιγουντ
ακριβώς όπως το έκανε και στο Βερολίνο. Το Μ δεν είναι μόνο η πιο γνωστή του ταινία (κι η
πιο αγαπημένη του) αλλά -αισθητά- η μόνη που θα μπορούσε να γίνει ριμέικ στην Αμερική
- το πραγματοποίησε ο Joseph Losey, το 1951, αντιγράφοντας ορισμένες σεκάνς πλάνο πλά
νο.
Στις δύο πρώτες αμερικανικές του ταινίες, ο Lang διατυπώνει με σαφήνεια τα βασικά του θέ
ματα, τα οποία και θα πραγματευτεί, σε διάφορες παραλλαγές, στις περισσότερες από τις εί
κοσι ταινίες που θα γυρίσει εκεί. Η Νέμεση ασχολείται με την αρρώστια της εκδίκησης και
του μίσους, αλλά και με τις αδικίες της μοίρας, ενώ η αναλγησία αποκτά σχεδόν κλασική διά
σταση στο Ζειςμονάχα μια φορά (1937). Ο τρις χαμένος Έ ντι (Henry Fonda) είναι ευθύς ε
ξαρχής ένας καταραμένος Οιδίποδας. Γία τον Lang, ωστόσο, στη μάχη ενάντια στη μοίρα δεν
μετράει το αποτέλεσμα, αλλά η ίδια η μάχη. Όταν θα έχει ξεχαστεί η κοινωνική πλευρά των
ταινιών του (οι κίνδυνοι της νοοτροπίας του όχλου, η κοινωνική αδικία προς τους πρώην
καταδίκους), οι πιο οικουμενικές αρετές του θα εξακολουθήσουν να διατηρούν τη δύναμη
και την οξύτητά τους.
Κι όμως, η κοινωνική τους δέσμευση είναι αυτή ακριβώς που έκανε τις δύο συγκεκριμένες
ταινίες τόσο δημοφιλείς, καθώς ο Lambert και διάφοροι κριτικόί-οπαδοί του Grierson, που
θεωρούν τον Sternberg «φωτογράφο» κι αναφέρονται στην τέχνη με όρους όπως «σπουδαιότητα» και «ηθική», τείνουν να αγνοούν την οπτική διάσταση μιας ταινίας αν, κατ’ αυτούς,
δεν έχει κάποια ευρύτερη σημασία. Μια ταινία, λοιπόν, κρίνεται με βάση το κατά πόσο εκτί
θεται όχι τόσο ο καλλιτέχνης όσο η κοινωνία. Έτσι, κι αφού αφορά μια προσωπική τραγωδία
κι όχι τον κόσμο συνολικά, Η σκύλα ( 1954), σύμφωνα με τον Lambert, είναι «μόνο μια άσκη
ση πάνω στις κατώτερες υπάρξεις», ενώ Η μεγάλη κάψα, που μπορεί να ερμηνευτεί ως μια
σπουδή πάνω στη διαφθορά της πόλης, είναι «μια ελάσσων ταινία που, όμως, έχει τόσες λα
μπρές στιγμές, ώστε να μπορεί να συγκριθεί με τις καλύτερες του σκηνοθέτη». Εξίσου εύκο
λα, βεβαίως, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι Η σκάλα δεν έχει κανένα ψεγάδι, ενώ Η
μεγάλη κάψα βρίθει από «τυπικές οικογενειακές» σκηνές (ο Glenn Ford, η γυναίκα του και
το παιδί) που μοιάζουν ψεύτικες, ίσως επειδή ο Lang έβρισκε ελάχιστο ενδιαφέρον σε ό,τι
πλησίαζε την κανονικότητα - ουσιαστικά, αρνιόταν την ύπαρξή της. Από την άλλη, όλοι οι
ήρωες της Σκάλας μοιάζουν αληθινοί, μια κι ο καθένας τους, με τον τρόπο του, έχει παρα
μορφωθεί από τη ζωή. Καθώς η -σωματική ή ψυχική- αναπηρία είναι ο τομέας όπου ο Lang
είναι κυριολεκτικά αξεπέραστος, οι καλύτερες σκηνές της Μεγάλης κάψας (και όλων των υ
πόλοιπων ταινιών του) είναι αυτές που έχουν να κάνουν με τους ταπεινωμένους και τους
πληγωμένους.
Η επιρροή του Brecht είναι εμφανής, φυσικά, στο Και οι δήμιοι πεθαίνουν! (1934), μια και ο
δραματουργός συνεργάστηκε στο σενάριο με τον Lang, υπάρχει όμως, αν και πιο απρόβλε
πτα, στο Rancho Notorious, ένα συναρπαστικό ουέστερν που η ιστορία του λέγεται διαμέσου
-και με τη μορφή- μιας μπαλάντας. IG εδώ πάλι υπάρχει μια ατομικότητα, μια κινητήρια δύ
ναμη, που λείπει από τα άλλα του ουέστερν όπως Η επιστροφή του Φρανκ Τζέιμς και το
Western Union (1941). Και οι δύο αυτές προσπάθειες παραμένουν μέχρι σήμερα ελκυστικές
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για τη χρήση του χρώματος (πρώτες έγχρωμες ταινίες του Lang), καθώς και για την αυθε
ντικότητα στη λεπτομέρεια και στην ατμόσφαιρα. Παρά το γεγονός ότι είναι ψυχαγωγικές
(ειδικά η δεύτερη), θα μπορούσαμε άνετα να φανταστούμε τον Henry King (σκηνοθέτη τού
Τζέσι Τζέιμς, συνέχεια του οποίου αποτέλεσε η ταινία του Lang) ή τον De Mille [το πετυχη
μένο του Western Union (1939) οδήγησε το δίχως άλλο τη Fox να αναλάβει την παραγωγή
της ομότιτλης ταινίας του Lang) να πραγματοποιούν τα ίδια σχέδια. Αντίθετα, το Rancho
Notorious είναι μια καθαρά λανγκική ταινία - οπτικά, ιδιοσυγκρασιακά, θεματικά. Ό ταν
βιάζουν και σκοτώνουν την αγαπημένη του, ένας άντρας αρχίζει να ζει μόνο για την εκδίκη
ση. Μόλις την πάρει, η ζωή του θα χάσει το νόημά της, αφού το μίσος που μέχρι τότε τον κα
θοδηγούσε σαν πυξίδα, έχει κάψει την ψυχή του. Παρά τον περιορισμένο προϋπολογισμό
της, η ταινία είναι μια από τις καλύτερες του Lang.
Με το Ανθρωποκυνηγητό, ο Lang ξεκινά μια αντιναζιστική τετραλογία [Και οι δήμιοι πεθαί
νουν!, Το υπουργείο του τρόμου (1944), Μανδύας και στιλέτο (1945)]. Καθεμία απ’ αυτές τις ται
νίες χαρακτηρίζεται από την προσωπική εμπλοκή του σκηνοθέτη κι από τη βαθιά γνώση τής
φασιστικής σκέψης, στοιχεία που λείπουν από άλλες, συναφείς ταινίες της εποχής. Ο Lang,
όχι μόνο είχε γνωρίσει τέτοιου τύπου ανθρώπους στη Γερμανία, αλλά και πολλές από τις
πρώτες του ταινίες \Δρ Μαμποϋζε, ο παίκτης (1922), Κατάσκοποι, Οι Αράχνες (1919-’20)] προέβλεπαν τον χιτλερικό όλεθρο όταν παρουσίαζαν διαβολικούς υπερ-εγκληματίες να σχεδιά
ζουν την κατάκτηση του κόσμου. Η τελευταία ταινία του Lang στην προπολεμική Γερμανία
[Η διαθήκη του Δόκτορος Μαμποϋζε (1932)] ήταν, στην πραγματικότητα, μια ελαφρώς συγ
καλυμμένη αντιναζιστική ταινία (η πρώτη στον κόσμο), με αποτέλεσμα να απαγορευτεί από
τον Goebbels και να μη παιχτεί σχεδόν πουθενά αλλού. Με τις δολοπλοκίες του Hitler να γί
νονται πραγματικότητα, ο Lang έφερε μια δηκτικότητα και μια αγριότητα σ’ αυτές τις αμε
ρικανικές ταινίες μαζί μ ’ ένα είδος οικουμενικότητας που υπερβαίνει την εφήμερη προπα
γάνδα: το Ανθρωποκυνηγητό διαπνέεται και σήμερα απ’ το ίδιο πάθος, ενώ το Και οι δήμιοι πε
θαίνουν! (η πιο προσωπική ταινία της τετραλογίας) διατηρεί ένα θυμό άθικτο απ’ το χρόνο.
Ανάμεσα σ’ αυτές τις ταινίες του ναζιστικού τρόμου, ο Lang δημιούργησε τρεις εξίσου ανατριχιαστικά εφιαλτικούς κόσμους: Η γυναίκα της βιτρίνας (1944), Η σκύλα και Το μυστικό πί
σω από την πόρτα (1948) αποτελούν αξιόλογες μελέτες πάνω στο ανεξερεύνητο του πεπρωμέ
νου. Η πρώτη (παρότι ο Lang την υπερασπίζεται) και η τελευταία αμαυρώνονται από ένα μη
ικανοποιητικό τέλος που τείνει να διαλύσει την υπνωτιστική δύναμη η οποία προηγήθηκε
της «αφύπνισης». Η σκύλα, πάντως, είναι μια από τις καλύτερες ταινίες του -το συνταρακτι
κό πορτρέτο ενός καλού και ταλαντούχου άνδρα που -απελπισμένα, αλλά και μοιραία- γοη
τεύεται από ένα γύναιο και τον εραστή της (η femme fatale ήταν το θέμα πολλών προηγού
μενων ταινιών του Lang). Η ταινία, με μια διάχυτη αίσθηση ζόφου, μεγάλη οπτική πυκνό
τητα και αφηγηματική δύναμη, μοιράζεται τη μορφική τελειότητα και την οδυνηρή μελαγ
χολία του Ζεις μονάχα μια φορά.
Ο Lang ξεκίνησε την τελευταία του δεκαετία ως σκηνοθέτης του Χόλιγουντ με την ταινία
Αμερικανοί αντάρτες στις Φιλιππίνες (τη μόνη απ’ τις ταινίες του που θα μπορούσε κανείς να
τη χαρακτηρίσει «δουλειά ρουτίνας») και το Σπίτι στο ποτάμι (1950), ίσως την πιο άγνωστη
δουλειά του. Η ταινία αυτή, γεμάτη εντυπωσιακές εικόνες και θεματικά συνεπής (ένας ά
ντρας δολοφονεί άθελά του μια γυναίκα, κι ύστερα προσπαθεί να ξεφύγει απ’ την παγίδα που
του έστησε η μοίρα), αξίζει να αναστηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τη Σύγκρουση τη νύχτα
(1952), μια εκρηκτική ταινία (η εκρηκτικότητα οφείλεται στο συνδυασμό της σκηνοθεσίας
με τους διαλόγους του Clifford Odets) που ξεκινά με μια σεκάνς ψαρέματος τόσο ρεαλιστική,
ώστε να κάνει πολλούς ντοκιμαντερίστες να ντραπούν.
Ο Lang δεν μπορεί να προσεγγίσει κανένα σχέδιό του επιπόλαια: του αρέσει υπερβολικά να
κάνει ταινίες. Ακόμα και μια σχετικά ελάσσων ταινία όπως Η γαλάζια γαρδένια (1953) περιέ
χει την ίδια διαβρωτική εικόνα της κοινωνίας με τις άλλες του ταινίες αλλά με πιο δόλιο τρό
πο, καθώς η επιφάνεια μοιάζει πολύ κανονική και οι άνθρωποι ιδιαίτερα ευθείς. Στο Ενώ η
πόλη κοιμάται (1956), η επιφανειακά πολιτισμένη όψη αποκαλύπτει ένα καρκινογόνο κέ
ντρο: εδώ, αντίθετα με τον Χάγκι (στους Κατασκόπους), τα τέρατα δεν είναι παραμορφωμένοι
σούπερ-κακοποιοί που δολοπλοκούν σε καταγώγια, αλλά καλοντυμένοι πολίτες στο επίκε-
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νχρο χης «κανονικής» ζωής. Αυχοί οι άνθρωποι, που ανχαγωνίζονχαι ο ένας χον άλλον λυσ
σαλέα για χη διεύθυνση μιας μεγάλης ασχικής εφημερίδας, είναι πολύ πιο κχηνώδεις και διε
φθαρμένοι απ’ χους ψυχοπαθείς δολοφόνους χους οποίους καχαδιώκουν | ακριβώς όπως σχο
Πέρα από κάθε.λογική αμφιβολία (1956), όπου η πράξη προδοσίας χης πουριχανής που προδί
δει χον ερασχή χης είναι πολύ πιο ψυχρή και καχακριχέα από χο έγκλημα πάθους εκείνου]. Ο
διεσχραμμένος δολοφόνος χού Ενώ η πάλη κοιμάται, που ικεχεύει: «Σας παρακαλώ, πιάσχε με
πριν σκοχώσω κι άλλους», έχει μια αυχογνωσία, ακόμα και μια ανθρωπιά, που δεν χην έχουν
οι διώκχες χου. Όμως, η ψυχική καχασχροφή που εκείνοι προκαλούν, μένει αχιμώρηχη - η
πραγμαχική αρρώσχια χης κοινωνίας δε γιαχρεύεχαι.
Λίγοι μπορούν να συναγωνισχούν χον Lang ως προς χους εφιάλχες που δημιουργεί. Ο κό
σμος χου [είχε πρόκειχαι για χην Αγγλία χου 18ου αιώνα σχον Τζέντλεμαν τον υποκόσμου είχε
για χη μικροασχική κοινόχηχα χων σιδηροδρομικών υπαλλήλων σχο Ανθρώπινο κτήνος
(1954)] είναι σκιώδης και νυχχερινός, δυσοίωνος και σχοιχειωμένος, γεμάχος κακά προαισθήμαχα και βία, άγχος και θάναχο. Τα δάκρυα χα οποία προκαλούν σχο θεαχή οι καχαραμένες μορφές που χον ενοικούν (χο ζευγάρι σχο Ζεις μονάχα μια φορά, η πόρνη σχο Ανθρωπο
κυνηγητό, ο καλλιχέχνης σχη Σκύλα, η φιλενάδα χου γκάνγκσχερ σχη Μεγάλη κάψα), γεννι
ούνται από χα βάθη χης προσωπικόχηχάς χου και, όπως λέει κι ο βιος, καχέχουν ολόκληρη
χην καρδιά χου.

Η σκηνοθεσία του βλέμματος: Το μυσιικό πίσω από ιην πάρια.

Διπλή όραση
του Raymond Bellour*

Ο εισαγγελέας Τόμσον στέκεται μπροστά στο παράθυρο, απ’ όπου στο βάθος απέναντι φαίνο
νται μια σειρά πολυκατοικίες. Κόβονται σε πλάνα άνισου βάθους, τα οποία μεταβάλλονται
καθώς ο Τόμσον μετακινείται στο γραφείο του, αναλόγως με τη γωνία και την απόσταση της
κάμερας που τον ακολουθεί, καθώς συνομιλεί με το βοηθό του, και τις παραλλαγές τους· πα
ραλλαγές υπό μία έννοια ασήμαντες, που, όμως, επηρεάζουν υπογείως το βλέμμα με όσα εμ
φανίζουν κι εξαφανίζουν από το παράθυρο. Οι επίπεδες προσόψεις αυτών των πολυκατοι
κιών που μοιάζουν σαν να είναι στοιβαγμένες η μια πάνω στην άλλη, αλλά και να κλιμακώ
νονται σε μια προοπτική, είναι στην πραγματικότητα διάτρητες από αναρίθμητα παράθυρα,
που σχηματίζουν τετράγωνα και παραλληλόγραμμα περισσότερο ή λιγότερο σκοτεινά, σε
λευκό και γκρίζο φόντο. Ο εισαγγελέας Τόμσον εκφράζει τη δυσαρέσκειά του που η Σούζαν
Σπένσερ χρησιμοποιεί την επιρροή της στην εφημερίδα του πατέρα της-μετά το θάνατο του
Όστιν Σπένσερ σε αυτοκινητικό ατύχημα- κι επιδιώκει, δημιουργώντας «τεχνητές» συγκι
νήσεις στους αναγνώστες της, να αμφισβητήσει την απόφαση του δικαστηρίου που καταδί
κασε σε θάνατο, όπως είχε ζητήσει ο εισαγγελέας, τον Τομ Γκάρετ για τη δολοφονία της Πάτι Γκρέι. Ο Τόμσον στέκεται μπροστά στο παράθυρο και κάνει μια κίνηση απευθυνόμενος
στο βοηθό του. Γι’ άλλη μια φορά βλέπουμε πολύ καθαρά κι από πολύ κοντά το παράθυρο κι
όσα δείχνει. Κι έτσι, ένας θεατής μπορεί ξαφνικά να δει κάτι που μπορεί και να μην μπόρεσε
να το δει, αλλά που, εκείνη τη στιγμή, δεν μπορεί παρά να το πιστέψει: έχει την παραίσθηση
ότι στις μαύρες τρύπες των αντικρινών προσόψεων είδε φωτογράμματα.
Αυτός ο υποψιασμένος και υπερβολικά φορτισμένος θεατής θα αντιληφθεί πολύ γρήγορα
την πηγή της παραίσθησής του, απ’ την οποία διατηρεί μια ζωηρή συγκίνηση. Αντιλαμβάνε
ται ότι έχει ήδη εισέλθει επανειλημμένως στο συγκεκριμένο ντεκόρ κι ότι κάθε φορά έμενε
κατάπληκτος με όσα έβλεπε μέσα απ’ το παράθυρο. Γνωρίζει επίσης ότι, δύο σκηνές νωρίτε
ρα, είδε τη Σούζαν Σπένσερ να κρατά στα χέρια της, στο ίδιο αυτό δωμάτιο και σχεδόν ακου
μπισμένη με την πλάτη στο παράθυρο, τις δύο γυάλινες πλάκες με τα μαυρισμένα κατάλοιπα
πάνω απ’ τις φωτογραφίες του Γκάρετ που είχε τραβήξει ο Σπένσερ (αυτές οι φωτογραφίες,
απτές αποδείξεις της αθωότητας του Γκάρετ, κάηκαν μαζί με τον ίδιο τον Σπένσερ στο θανα
τηφόρο ατύχημά του). Ο θεατής γνωρίζει καλά ότι, υπό μία έννοια, η εικόνα που βλέπει, δεν
είναι παρά μια ιδέα· τίποτα, όμως, δε μειώνει την άγρια βαναυσότητά της. Γνωρίζει, τέλος, ό
τι η ταινία αυτή έχει την ιδιαιτερότητα, μαζί με ελάχιστες άλλες ταινίες, να συναιρεί δύο ται
νίες σε μία· ή, μάλλον, να μετατρέπει την ταινία που βλέπουμε, σ’ ένα διαρκώς απατηλό ο
μοίωμα της άλλης ταινίας, η οποία δομείται και κρύβεται μέσα της, και την οποία ανακαλύ
πτουμε κατατρομαγμένη στο τέλος, την ώρα που αισθανόμαστε την πιεστική ανάγκη να ξαναδούμε αμέσως την ταινία που μόλις είδαμε- κι αυτή τη φορά, να προσλάβουμε και τις δύο
ταινίες μαζί, φαντασιώνοντας εσαεί τη μία μέσα από την άλλη.
Ό ,τι σημαντικό ήταν να ειπωθεί γ ι’ αυτή τη διπλή ταινία και την επίδρασή της, έχει ειπωθεί
(Κΐνθίίβ, 1957· Οσηβγ, 1981). Όμως, μας εκπλήσσει τόσο πολύ κάθε φορά που προβάλλεται,
ώστε κάθε φορά προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα εξαιρετικά της στοιχεία και να τα δούμε υ
πό νέα οπτική γωνία.
Η ιστορία του Τομ Γκάρετ, δημοσιογράφου και επιτυχημένου συγγραφέα από το πρώτο κιό
λας βιβλίο του, ο οποίος πρέπει να ξεφορτωθεί την ανεκδιήγητη σύζυγό του για να παντρευ
τεί την πλούσια κόρη του αφεντικού και φίλου του, Όστιν Σπένσερ, με την οποία είναι προ
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σπουδαίο ρόλο στην εφαρμογή
της σημειολογίας στον
κινηματογράφο. Του αρέσει ν ’
αναλύει κλασικούς
δημιουργούς (Lang, Hitchcock,
Minelli, Hawks), αλλά και τις
πιο πρωτοποριακές μορφές
βίντεο τέχνης. Έ χει εκδώσει
πολλά δοκίμια και ανήκει στη
συντακτική ομάδα του
περιοδικού »Trafic·. (Σ,τ.Ε.)
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φανώς ερωτευμένος, δεν είναι παράλογη. Όταν, όμως, αυτή η υπερβολικά απλουστευτική δο
μή γίνεται το εργαλείο σε μια δολοπλοκία ανάμεσα στον ήρωα και τον πεθερό του, που στόχο
έχει να αποδείξει σε μια ολόκληρη κοινωνία (αλλά πρώτα και κύρια στον εισαγγελέα Τόμσον)
τον απαράδεκτο χαρακτήρα της θανατικής ποινής, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβληθεί
σ’ έναν αθώο· όταν ο Γκάρετ, ο ένοχος, θα γίνει μέσα απ’ αυτή τη δολοπλοκία ο αθώος που ε
νοχοποιείται προκειμένου να αθωωθεί στη συνέχεια με τον καλύτερο τρόπο, αλλά, τελικά, θα
αποδειχθεί ένοχος χάρη σ’ ένα ουρανοκατέβατο ατύχημα και την ύστατη ομολογία ενός ονό
ματος που για καιρό του έκαιγε τα χείλη, τότε έχουμε να κάνουμε με μια απίθανη ιστορία, που
δύσκολα μπορεί κανείς την πιστέψει. Το ζήτημα, όμως, δεν είναι τόσο να την πιστέψουμε, ό
σο να υποστούμε τον αντίκτυπο που δημιουργούν οι δύο ιστορίες τη στιγμή που συγκρούο
νται, μέσα από ένα παιχνίδι κενού και πλήρωσης που δύσκολα μπορούμε να αποτιμήσουμε
πόσο πραγματικό είναι. Αυτό το προέβλεψε ο Lang κι είχε καταγράψει αναλυτικά σε δύο στή
λες (στις προπαρασκευαστικές του σημειώσεις) όσα θα πρέπει να γνωρίζει και όσα δεν θα πρέ
πει να γνωρίζει το κοινό· γιατί στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι να εμπλακεί όσο πιο πολύ
γίνεται και πέρα από τα αποδεκτά τεκμήρια ο θεατής, το κατ’ εξοχήν θύμα της γοητείας που
αισθάνεται, όπως υποθέτουμε, ως συνένοχος και μάρτυρας της εν λόγω σκηνοθεσίας.
Αφού παραδινόμαστε, όμως, πρέπει να γνωρίζουμε για ποιες αμαρτίες πληρώνουμε, ώστε να
αισθανθούμε με βεβαιότητα το ηδονικό -τρομακτικό- ρίγος που προϋποθέτει μια τεράστια,
αλλά ακριβέστατη, ικανότητα παραίσθησης- γιατί μπορεί κανείς να δηλώνει ότι η συγκεκρι
μένη ποινή που ζητείται είναι πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» (έκφραση που χρησιμο
ποίησε ο εισαγγελέας απευθυνόμενος στους ενόρκους), αλλά αυτό δεν σημαίνει κι ότι ο ανε
ξέλεγκτος ίλιγγος των επιφαινομένων δεν έχει ένα κέντρο, ένα σταθερό σημείο που όλη του
η αξία έγκειται στην κινητικότητά του.
Αυτό το κέντρο είναι διπλό, και το ένα από τα δύο στοιχεία του είναι εξαρχής διχασμένο. Φέρ
νει ένα γάμο αντιμέτωπο με δύο φόνους: τον πραγματικό και τον ψεύτικο. Ο ψεύτικος φόνος
δημιουργεί μια συνενοχή ανάμεσα σε δύο άνδρες, υποστηρικτική του σεναρίου σύμφωνα με
το οποίο οι τρεις γυναίκες, με μια διπλή αναγωγή της μιας στην άλλη, μένουν δύο. Ο γάμος
της Σούζαν Σπένσερ με τον Τομ Γκάρετ διαφαίνεται από την αρχή της ταινίας και θα ανα
βληθεί για να μπορέσουν να συμβούν όσα θα τον υποκαταστήσουν. Ο πραγματικός φόνος εί
ναι ο φόνος (τον οποίο παρακάμπτουμε και προσπερνάμε) της Πάτι Γκρέι-Έμα Μπλούκερ α
πό τον Τομ Γκάρετ. Ο ψεύτικος φόνος (προσχεδιασμένος-εικονικός) είναι ο φόνος της Ντόλι
Μουρ (μιας χορεύτριας, συναδέλφου της Πάτι Γκρέι) από τον Γκάρετ. Στο βαθμό που ο μέλλων γαμπρός του θα παίξει το ρόλο του εικονικού εκτελεστή, ο Όστιν Σπένσερ θα γίνει ο υ
ποκινητής του εικονικού φόνου. Ο Γκάρετ διασφαλίζει μόνος (ο θαυμάσιος, μονίμως διφο
ρούμενος Dana Andrews) τη συνομιλία των δύο ταινιών: αυτής που βλέπουμε, και της άλ
λης, της κρυμμένης, που, στη συνέχεια, θα δικαιώσει την πρώτη.
Για να κατανοήσουμε τα τεκταινόμενα, αρκεί να απαριθμήσουμε τα στοιχεία των πρώτων
κιόλας σεκάνς (συμπεριλαμβάνοντας, όπως κάνει και ο Lang, όλα όσα δεν αντιλαμβανόμαστε
ή δεν βλέπουμε).1
1.
2.

3.
4.
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Ζενερίκ (σχεδόν βουβό). Εκτέλεση ενός θανατοποινίτη. Μεταξύ των θεατών που παρα
κολουθούν, ο Όστιν Σπένσερ και ο Τομ Γκάρετ.
Ο Σπένσερ και ο Γκάρετ κάθονται στο καφενείο και σχολιάζουν την εκτέλεση. Ο Όστιν
αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του κατά της θανατικής ποινής, κι όταν τους πλη
σιάζει ο εισαγγελέας Τόμσον, τον συστήνει στον Γκάρετ. Έρχεται η Σούζαν, φεύγει ο
πατέρας της, αρχίζει η αποπλάνηση (ο Γκάρετ προσκαλεί για πρώτη φορά τη Σούζαν στο
σπίτι του).
Στο σπίτι του Γκάρετ. Φιλί μεγάλης διάρκειας, που διακόπτεται από ένα τηλεφώνημα
(από την Πάτι Γκρέι). Αναχώρηση της Σούζαν.
Στο σπίτι του Σπένσερ: η Σούζαν θέλει να ορίσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα την ημε
ρομηνία του γάμου τους. Ο Γκάρετ επικαλείται το πιεστικό αίτημα του εκδότη του (το
τηλεφώνημα της Πάτι Γκρέι), να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το δεύτερο μυθι
στόρημά του, και ζητά από τη Σούζαν να μεταθέσουν την ημερομηνία. Ο Γκάρετ συζη-
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τά και πάλι με χον Σπένσερ σχετικά με τη θανατική ποινή: ο Σπένσερ διατυπώνει την υ
πόθεση του ένοχου-αθώου, η καταδίκη του οποίου θα έθετε υπό αμφισβήτηση τη λει
τουργία της δικαιοσύνης: «Κάποιον που να τον γνώριζα, που να μπορούσα ν ’ αποδείξω
την αθωότητά του και που θα συλλαμβανόταν, θα δικαζόταν και θα καταδικαζόταν για
ένα φόνο που δε θα είχε διαπράξει».
(δολοφονία της Πάτι Γκρέι).
Γραφείο του Σπένσερ. Ο Γκάρετ και ο Σπένσερ σχολιάζουν την υπόθεση η οποία έχει γί
νει πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες και για την οποία η αστυνομία δεν έχει κανέναν ύπο
πτο. Επανέρχονται στην υπόθεσή τους. Γκάρετ: «Παραδέχομαι ότι, αν στήναμε μια τέ
τοια ιστορία, θα ήταν φοβερή. Ποιον, όμως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν πειρα
ματόζωο;» Σπένσερ: «Εσένα».

Έτσι, ο επικείμενος γάμος του Γκάρετ με τη Σούζαν Σπένσερ αντικαθίσταται -τόσο εικονι
κά όσο και πραγματικά- από δύο σενάρια: το φόνο της Πάτι Γκρέι και την ψεύτικη αποπλά
νηση της Ντόλι Μουρ. Ο πεθερός και ο γαμπρός διανθίζουν την εξέλιξη του πρώτου σεναρί
ου με μια σειρά φωτογραφίες, χάρη στις οποίες ο Γκάρετ μπορεί να αθωωθεί για το φόνο, ενώ,
με τη συμπεριφορά του προς την Ντόλι Μουρ, η οποία καταθέτει στην αστυνομία ότι ο Γκά
ρετ ενδέχεται να προετοιμάζει έναν δεύτερο φόνο, επιτρέπει να καχηγορηθεί για χον πρώτο.
Οι φωτογραφίες αναπαριστούν, εχεροχρονισμένα, τις αναδρομικές φάσεις του φόνου, υπο
γραμμίζοντας τη δολοπλοκία των δύο ανδρών: έχουμε, λοιπόν, κάποια οφθαλμοφανή, χαλκευμένα στοιχεία, ικανά να απαλείψουν τα πραγματικά στοιχεία που δεν υπάρχουν και δε θα
υπάρξουν ποτέ- θα υπάρξουν μόνο ψεύτικα. Η αλληλουχία των σεναρίων επιτυγχάνεται,
γιατί το ένα μπορεί κι επικαλύπτει το άλλο, το δε δεύτερο μας δίνει μια γεύση απ’ όλα εκείνα
τα στοιχεία του πρώτου που θα συνεχίσουμε να τα αγνοούμε ώς το τέλος. Το πρώτο σενάριο
θ’ αποκτήσει σάρκα και οστά στη δίκη, χάρη στον εισαγγελέα που ανασυνθέτει τη λογική
του. Εμείς, όμως, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε: είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια να υφαίνεται ανάμεσα στους δύο άνδρες το σενάριο που φαινομενικά προηγείται του αθώου-ένοχου,
χον οποίο θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε άσχετο με το αντικείμενο του σεναρίου, το φόνο
της γυναίκας δηλαδή, αν δεν έδειχνε ότι υπάρχει μόνο μέσα από αυτόν.
Η αρνητική αύρα που στεφανώνει την ελλειπτική μορφή της Πάτι Γκρέι (τη βλέπουμε ε
ξαρχής νεκρή, στη θολή, ουδέτερη φωτογραφία μιας εφημερίδας· και η εικόνα της, η οποία
αιωρείται στη δίκη, ξεκαθαρίζει μόνο με την έρευνα για τον παρελθόν της που διεξάγει την
τελευταία στιγμή ο βοηθός του Τόμσον), αυτή η αύρα ολοκληρώνει το πορτρέτο μιας τυχαί
ας γυναίκας που μεταμορφώθηκε σε μοιραία. Η μοίρα της γυναίκας. Θεωρούμενη από τη σε
ξουαλική σκοπιά, γίνεται ο απόλυτος άλλος. Ασκεί έτσι εκ των προτέρων μια ζωώδη, απεριό
ριστη εξουσία, της οποίας την πίεση υφίσχαχαι ο άντρας· μια πίεση, την οποία αναπόφευκτα
θα ανταποδώσει. Ιδού η κενή και δυνατή εικόνα την οποία αναπαράγει, σ’ έναν άβουλο κό
σμο, η Ντόλι Μουρ, για να ενσαρκώσει στο πλαίσιο της πλοκής χον μυστικό διχασμό ανάμε
σα στην Πάτι Γ κρέι και τη Σούζαν (η οποία χωρίζει με χον Γκάρετ αμέσως μόλις αυτός εμ
φανίζεται με τη χορεύτρια χωρίς να μπορεί να ομολογήσει στη μνηστή του ούτε χον αληθινό
ούτε τον ψεύτικο λόγο για τον οποίο το κάνει, ούτε τη σκευωρία που έχει στήσει με χον
Σπένσερ, ούτε όσα αυτή συγκαλύπτει - το μόνο που μπορεί να πει, είναι όχι έτσι δουλεύει το
μυθιστόρημά του: μια αναληθοφανής αλήθεια).
Άραγε, όμως, αυτή η αντιστροφή ανάμεσα στη Σούζαν και την Πάτι Γκρέι, αυτό το (ψευδώς)
ρομαντικό φιλί που διακόπτεται από το κουδούνισμα του τηλεφώνου, αυτοί οι αρραβώνες
που καταλήγουν σε φόνο (η υποκατάσταση θα προχωρήσει πολύ: όταν ο Τόμσον τον κατηγο
ρεί ότι σήκωσε απ’ την Τράπεζα ένα χρηματικό ποσό για να ανταποκριθεί στον εκβιασμό τής
Πάτι Γκρέι, ο Γκάρετ απαντά ότι με τα χρήματα αυτά σκόπευε ν ’ αγοράσει το δαχτυλίδι των
αρραβώνων για τη Σούζαν και δεν έβαλε πίσω στο λογαριασμό του τα χρήματα δύο μέρες αρ
γότερα επειδή είχε σκοτώσει τη γυναίκα, αλλά επειδή είχε χωρίσει με τη Σούζαν) - όλα αυτά
έχουν άραγε στόχο να φέρουν αντιμέτωπες δύο γυναίκες, την κακή και την καλή; Ακούγεται
πολύ απλουστευχικό. Σπανίως ένα «θετικό» πρόσωπο βγάζει με την εμφάνισή του και μόνο
τόση αρνητική δύναμη όση η Σούζαν Σπένσερ, την οποία ερμηνεύει με ιδιαίτερη σκληρότητα
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η Joan Fontaine. Η σκηνοθεσία αποτυπώνει στο λιπόσαρκο σώμα αυτής της κοσμικής ασχής
που περιφέρεται με κινήσεις ερπετού και εντόμου μαζί, έναν οιονεί διακριτικό τρόμο, ταιρια
στό με τα ελάχιστα προσωπικά χαρακτηριστικά που της αποδίδει το σενάριο, σ’ αυτή την ται
νία όπου το στιλιζάρισμα των μορφών υπερισχύει της αληθοφάνειας των προσώπων (ο Σπένσερ απάλλαξε τον Γκάρετ από τη δουλειά του ως δημοσιογράφου, επειδή η κόρη του έχει γού
στα σικ και ακριβά, κι ήθελε να του δώσει την ευκαιρία να γίνει ένας επιτυχημένος συγγρα
φέας). Ο Lang έβαλε τεχνηέντως στο στόμα του πατέρα τη διφορούμενη ατάκα που συναιρεί
τις δύο γυναίκες, την ορατή και την αόρατη, στην ίδια μορφή που ενσαρκώνει τον εν γένει α
ντίκτυπο της γυναίκας: -Μόλις αρραβωνιαστήκατε την κόρη μου, και το μόνο που μπορείτε
να σκεφτείτε, είναι η εσχάτη των ποινών». Ο θάνατος ως ποινή και ο θάνατος ως φόνος γίνο
νται η άλλη όψη του γάμου και της υπόσχεσης γάμου, της αξιωματικής και, κατά το δυνατόν,
εξωπραγματικής εν προκειμένω αγάπης. Τα εκπληκτικό είναι, λοιπόν, ότι αυτός ο φαινομενι
κά αμιγώς ηθικός προβληματισμός σχετικά με τη θανατική ποινή δεν μπορεί να αντισταθμι
στεί παρά με ένα φόνο, φανταστικό όσο και πραγματικό. Κι ο φόνος αυτός υποκαθιστά το γά
μο στην τέλεση του οποίου οφείλει να συμβάλει, τον ακυρώνει τελικά και, έτσι, συνδέει με
τρόπο φοβερά αφηρημένο τη σεξουαλική επιθυμία με την επιθυμία του θανάτου.
Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα, κατά πόσον το σημείο αντιστροφής που δημιουργείται κατ’ αυ
τόν τον τρόπο ανάμεσα στις δύο γυναίκες (ένα τυφλό σημείο αρχικά, το οποίο, καθώς βλέπου
με και ξαναβλέπουμε την ταινία, γίνεται εκτυφλωτικό), κατά πόσον αυτό το αμετακίνητο και,
ταυτόχρονα, ευμετάβλητο σημείο, που αντλεί τη δύναμή του απ’ τη συγκεκριμένη ιδιαιτερόχητά του, μπορεί να υποστηρίξει και να δημιουργήσει τη διπλή ταινία, από την οποία εξαρχά
τας φέρ’ ειπείν, η οιονεί παραίσθηση που κυριεύει το θεατή στο δωμάτιο με τα παράθυρα.
Όπως φαίνεται, μπορεί- γιατί η ίδια αυτή δομή επιτρέπει στην προκειμένη περίπτωση μια
κατ’ εξοχήν πραγμάτωση του κινηματογράφου. Είναι σαφές ότι το Πέρα από κάθε λογική αμ
φιβολία είναι πάνω απ’ όλα η ιστορία μιας ταινίας εν προόδω που αναστοχάζεται τον εαυτό της
και κατασκευάζεται βήμα βήμα, σε επίπεδο τόσο σεναρίου όσο και σκηνοθεσίας. Η εμβέλεια
της ταινίας, όμως, η ψυχρή ακρίβειά της, η ιδιαίτερη διαστροφή της, εκπορεύονται από το γε
γονός όχι αυτός ο αναστοχασμός κι αυτή η κινηματογραφική πράξη πρέπει να εκπληρωθούν
υπό το ψυχρό και κρύφιο φως του αληθινού και, ταυτόχρονα, φανταστικού φόνου μιας γυ
ναίκας, σχεδιασμένου από έναν ή από δύο άνδρες - διαστροφή διανοητική, στιλιστική, ιστορι
κή.
Αν το καλοσκεφτούμε, υπάρχει κάτι το εξαιρετικά παράδοξο στην ετεροχρονισμένη συμμαχία των δύο ανδρών, του πατέρα και του αρραβωνιαστικού: ο ένας υπακούει στις ηθικές του
πεποιθήσεις, για να παίξει στο νόμο ένα από τα πιο ριζοσπαστικά παιχνίδια που μπορεί να βά
λει ο νους του ανθρώπου- κι ο άλλος εξαπατά το νόμο όσο δεν παίρνει, ωσότου τον πάρει με
το μέρος του. Και οι δύο μαζί εξοστρακίζουν τη Σούζαν από την αλήθεια της υπόθεσης, με το
πρόσχημα ότι μπορεί να μην έχει το σθένος να τη διαφυλάξει. Φυσικά, αν δεν γινόταν αυτό,
το σενάριο θα ήταν αδιανόητο. Το ζήτημα, όμως, είναι ότι η Σούζαν, ως γυναίκα, βρίσκεται
στην πλευρά εκείνων που παρακολουθούν την ταινία, κι όχι εκείνων που τη φτιάχνουν.
Έτσι, στους δύο άνδρες πέφτει ο κλήρος να μοιραστούν, δήθεν επί ίσοις όροις, τη σκηνοθε
σία, την οποία ο Lang έχει χωρίσει στα δύο, ανάλογα με το λειτούργημα που έχει να επιτελέσει ο καθένας.
Ο Σπένσερ είναι ο υποκινητής (δική του είναι η ιδέα), ο μάρτυρας (αυτός φωτογραφίζει τα
χαλκευμένα στοιχεία) και ο υποτιθέμενος από μηχανής θεός (πρέπει να παρέμβει την ημέρα
με το Η κεφαλαίο για να εξαγνίσει τον Γκάρετ από την υποψία που θα τον οδηγούσε στην η
λεκτρική καρέκλα, ώστε να θριαμβεύσει επιτέλους η ανώτερη αντίληψη της οποίας θεωρούν
óci είναι οι θεματοφύλακες). Ο Σπένσερ πεθαίνει σ’ ένα ελάχιστα αληθοφανές ατύχημα (κα
νείς δεν τρέχει σαν τρελός με την όπισθεν σ’ ένα στενό δρομάκι χωρίς ορατότητα, εκτός κι αν
υπάρχει τρομερή κι επείγουσα ανάγκη - εδώ, όμως, η μόνη επείγουσα ανάγκη είναι η αναμε
νόμενη ανατροπή: να πάει ο Σπένσερ στο δικαστήριο και να καταθέσει τις αθωωτικές απο
δείξεις)· πεθαίνει, λοιπόν, μ’ αυτόν τον εξαιρετικά βίαιο τρόπο, όταν το αυτοκίνητό του ανατρέπεται από ένα φορτηγό κι αρπάζει φωτιά, μόνο και μόνο επειδή ο θάνατός του είναι απα
ραίτητος για την έκβαση της πλοκής- επειδή οι φωτογραφίες που καίγονται στο φλέγόμενο
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αυτοκίνητο πρέπει να λείψουν από τον Γκάρετ, αφού είναι ψευδείς ή χαλκευμένες. Αυτό το
μοιραίο, όμως, εκφράζει επίσης το ότι κανείς δεν μπορεί με τη δική του φωνή, ως άτομο, να
τα βάλει με το νόμο. Ακόμα και άδικος, ο νόμος λειτουργεί ως εγγυητής της φωνής της κοι
νότητας, που μόνο αυτή μπορεί να επανορθώσει την αδικία. Τέλος, ο εν λόγω θάνατος αντι
σταθμίζει την (έμμεση) συμμετοχή του Σπένσερ στο φόνο της Πάτι Γκρέι, αφού παρέχει
στον Γκάρετ την ευκαιρία και τη στρατηγική για το έγκλημά του. Ας μη ξεχνάμε επίσης το
κακό που ο συγκεκριμένος πατέρας κάνει (μετά λύπης του, αλλά το κάνει) στην κόρη του, η
οποία αναγκάζεται να διαλύσει τον αρραβώνα της εξαιτίας των «εμφανίσεων» του Γκάρετ με
την Ντόλι Μουρ. Σε τελική ανάλυση, λοιπόν, ο Σπένσερ ενσαρκώνει για τον Lang εκείνο το
κομμάτι της σκηνοθεσίας που η αθωότητα και η ηθική επιθυμία θα ήθελαν να το σώσουν α
πό το Κακό, και που, παρ’ όλα αυτά, παραμένει συνυφασμένο μαζί του.
Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας είναι πως αυτό το Κακό, περίλαμπρο και θαμπό, είναι ο Γκάρετ, αυτός ο δεύτερος σκηνοθέτης, κουτοπόνηρος και παντοδύναμος, που ωθείται να γίνει το
δρων πρόσωπο της σκευωρίας, η οποία μετατρέπεται σε παγίδα και τον αιχμαλωτίζει: πεθαί
νει, επειδή προφέρει μπροστά στη Σούζαν το όνομα της Έ μα Μπλούκερ, το αληθινό όνομα
της Πάτι Γκρέι, το οποίο δεν νομιμοποιείται να γνωρίζει. Το γεγονός, όμως, ότι ο Lang επέμεινε να είναι μυθιστοριογράφος, ότι η βιωμένη ιστορία στην οποία τον εμπλέκει σχεδιάζεται
αρχικά στις συνομιλίες του με τον Σπένσερ σαν ένα ενδεχόμενο μυθιστόρημα, ότι ως μυθι
στόρημα παρουσιάζεται (απατηλά) στη Σούζαν, με αποτέλεσμα το δεύτερο μυθιστόρημα που
έχει παραγγείλει στον Γκάρετ ο εκδότης του να εμπεριέχει όλα εκείνα που αλλάζουν μέσα
στην ταινία, ένα βιωμένο μυθιστόρημα που γίνεται σενάριο- ότι η Πάτι Γκρέι, τέλος, κάνει
την επανεμφάνισή της μόνο μετά την έκδοση του πρώτου μυθιστορήματος του Γκάρετ, υποχρεώνοντάς τον έτσί να συλλάβει μια δεύτερη αφήγηση στην οποία ο ίδιος ενσωματώνεται
οργανικά και δεν μπορεί πλέον να διακρίνει τα προϊόντα της φαντασίας του από εκείνα που
ορμώνται απ’ την πραγματική ζωή και τον πραγματικό θάνατο - όλα αυτά μαζί αποτελούν
τον σαφέστατο τρόπο με τον οποίο ο Lang καταδεικνύει πού έγκειται ένα απόλυτο Κακό, του
οποίου ο πειρασμός θα έφτανε σε οριακό σημείο αν η παρεκτροπή που οδήγεί από το μυθι
στόρημα στο σενάριο κι από κει στην ταινία, καθώς το ένα μεταβάλλει διαρκώς το άλλο, δεν
αποτελούσε αυτή καθαυτή την πιο ασφαλή άμυνα ενάντια στη φρίκη, που πρέπει να κατο
νομαστεί- την ταινία, αλλά και το Κακό που η ίδια η ταινία καταγγέλλει. Επομένως, πρέπει
να αναδεχθούμε πλήρως την επικίνδυνη σαφήνειά της. Αυτή θα είναι, λοιπόν, η απάντηση
του Γκάρετ στον Τόμσον, αρχικά στο δωμάτια με τα παράθυρα (που το βλέπουμε για πρώτη
φορά), έπειτα στη διάρκεια της δίκης: στις 9 του μηνός, γύρω στις 11 το βράδυ, την ώρα που
στραγγαλίζουν την Πάτι Γκρέι με μια κάλτσα μέσα σε μια μαύρη λιμουζίνα, ο Γκάρετ είναι
ολομόναχος στον κινηματογράφο. Δεν μπορεί να το αποδείξει, ήταν μόνος (ως αληθινός θεα
τής), και επομένως θα πρέπει (ο ίδιος το υπογραμμίζει) να πιστέψουν στο λόγο της τιμής του.
Όμως, δεν μπορεί να πει ποια ταινία είδε. Όταν όμως η ταινία του Lang ολοκληρώνεται, δε
μας μένει πια καμία αμφιβολία. Βίωσε άμεσα την ταινία που εμείς πρέπει να ξαναδούμε, προκειμένου να αισθανθούμε μέχρι τέλους το δυϊσμό της.
Έτσι, οι μαυρισμένες φωτογραφίες που η Σούζαν Σπένσερ τείνει ματαίως προς το φως στο δω
μάτιο με τα παράθυρα, δεν είναι μόνο τ’ αποκαΐδια απ’ τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει ο πα
τέρας της (τις συγκεκριμένες φωτογραφίες τις γνωρίζουμε, αφού έχουμε ήδη δει τρεις φορές
τους δύο άνδρες να τις σκηνοθετούν, και μας επιδεικνύονται σε γκρο πλάνο ως αυτό που είναι:
ως αδιαμφισβήτητες αποδείξεις της αλήθειάς τους, αυτού του απατηλού τεχνάσματος). Αυτές
οι μαυρισμένες φωτογραφίες γίνονται επίσης εικονικά φωτογράμματα του φόνου που διέπραξε ο Γκάρετ. Είναι τα αποσπασματικά, διαφαινόμενα ίχνη, μνημονικά όσο και τεκμηριωμένα, ό
σων ο Γκάρετ θα έβλεπε ή θα διέβλεπε (και μαζί του κι εμείς) στον κινηματογράφο, αν δεν είχε
προβεί στην πράξη της οποίας τίποτα δεν μπορεί να ορίσει την πραγματική βιαιότητα: τη συ
γκεχυμένη εικόνα της ερωτικής πράξης και του θανάτου, του θανάτου που συνδέεται με την ε
ρωτική πράξη κι εκπορεύεται απ’ αυτήν. Ποτέ, ίσως, δεν είχε συνδεθεί τόσο ψυχρά η ίδια η
στιγμή του θανάτου, της παραδειγματικής θανάτωσης του νόμου, μια αφόρητη, ασύλληπτη
στιγμή, με την άλλη στιγμή, με το θάνατο-φόνο της γυναίκας, που αποτελεί κι αυτή την άλλη
όψη μιας σεξουαλικής στιγμής εξίσου αφόρητης και ασύλληπτης. Στον πρόλογο-ζενερίκ, η ε-
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κτέλεση εκτυλίσσεται (κλασικά) εκτός πεδίου, αλλά αντανακλάται στο εκστασιασμένο βλέμμα
του Γκάρετ, που το βλέπουμε σε γκρο-πλάνο. Ο θάνατος-φόνος και η σεξουαλική στιγμή εκτυ
λίσσονται, με ψυχρή ακρίβεια, στο γενικευμένο εκτός πεδίου που δημιουργεί η ίδια η ταινία.
Αυτές οι κατεστραμμένες φωτογραφίες αποτελούν -τόσο για τη Σούζαν που τις κοιτάζει, όσο
και για το θεατή που τις θυμάται- τα κατάλοιπα τρόπον τινά από το θάνατο του Σπένσερ, από
εκείνη την κεραυνοβόλα στιγμή εξαιτίας της οποίας η ταινία περιστρέφεται γύρω από τον εαυ
τό της, μια στιγμή που θα περάσει κι αυτή πολύ γρήγορα, ενώ εμείς θα θέλαμε ίσως να τη στα
ματήσουμε, για να ξαναδούμε όσα δεν προλάβαμε να δούμε. Πειρασμός: να κάνουμε ένα πέρα
σμα αυτής της σκηνής καρέ καρέ, για να ανακαλύψουμε μια σειρά αξιοθαύμαστες πόζες που
μαρτυρούν, γ ι’ άλλη μια φορά, αυτή την ιδιότητα του αοράτου· μια ιδιότητα, την οποία η ω
ραία σπασμωδική κίνηση του ορατού μάς επιτρέπει απλώς να υποθέσουμε, στον σπουδαίο κλα
σικό κινηματογράφο. Τέλος, μπορούμε να φανταστούμε ότι η Σούζαν βλέπει και αυτή παραισθητικά όλα όσα θ’ αποτελόσουν την αφόρητη για εκείνην εικόνα, διαμέσου του θανάτου τής
Πάτι Γκρέι ή των «εμφανίσεων» του Γκάρετ με την Ντόλι Μουρ, αφού έχει γίνει το είδωλο τό
σο της μιας όσο και της άλλης. Αυτή η σύγχυση, λοιπόν, ανάμεσα σ’ έναν πραγματικό, αινιγ
ματικό, ασύλληπτο χρόνο και τον εν αποσυνθέσει χώρο, προφανώς θα παραστήσει μια οιονεί
έκφραση, μια καθήλωση, ψυχική και υλική, όλων αυτών αυτή μπορεί να είναι η παραίσθησή
μας (ή, τελοσπάντων, η δίκη μου παραίσθηση) στο δωμάτιο με τα παράθυρα, μπροστά σ’ αυτές
τις επίπεδες προσόψεις στο βάθος που είναι στοιβαγμένες η μία πάνω στην άλλη, σαν σελίδες α
πό άλμπουμ, διάτρητες με αναρίθμητες μαύρες τρύπες.
Ιδού, λοιπόν, με ποιο τρόπο η φωτογραφία, σ’ αυτή την τελευταία αμερικανική ταινία τού
Fritz Lang, λειτουργεί ως κατοπτρική μυθοπλασία για το φάντασμα της σκηνοθεσίας. Φω
τογραφία: όλα όσα στοιβάζονται ως σημεία παύσης, ως αποσιωπητικά ανάμεσα στην ταινία
που διαρθρώνει τα ίχνη τους, και την οθόνη του θεατή, ο οποίος παρακολουθεί, από την
πραγματική οθόνη στην εσωτερική του συνείδηση, σαν πρόγραμμα που εξαρτάται από αυτόν
και μόνο, τη διαλείπουσα προβολή τους.
Περιορίζοντας έτσι στο έργο του Lang την ιδεώδη, τρομακτική στιγμή του θανάτου (το μαγεμένο-τρομοκρατημένο βλέμμα το οποίο προϋποθέτει, την απελπισμένη επιθυμία του για έ
λεγχο) στη σεξουαλική σκηνή που, υποτίθεται, λειτουργεί υποστηρικτικά προς αυτήν, ως α
ντηχείο, λειτουργούμε κάπως αφελώς. Πολλές απ’ τις ταινίες του εκδιπλώνουν πράγματι με
(αρκετή) καθαρότητα τη θανάσιμη απειλή της ερωτικής επαφής. Η γυναίκα δεν εμφανίζεται
ως η στροβιλιζόμενη μορφή χάρη στην οποία η απειλή γίνεται απτή και μετατρέπει λίγο-πολύ την ταινία σ’ ένα σενάριο με διπλό υπόστρωμα, αλλά ως απλή σύντροφος του ήρωα, ο ο
ποίος έχει αναλάβει να αντιμετωπίσει (σχεδόν) μόνος του την πραγματικότητα, καθώς και
την εικόνα του θανάτου.
Ο λοχαγός Θόρνταϊκ, λ.χ., ακολουθεί χωρίς περιστροφές το ριζοσπαστικό του σχέδιο να δο
λοφονήσει τον Hitler (Ανθρωποκυνηγητό). Και μπορεί η Τζέρι-Joan Bennett να τον ακολου
θεί στην πορεία του, κατά την οποία θα έρθει συχνά και πολύ βίαια αντιμέτωπος με το θάνα
το (είναι εντυπωσιακή η σκηνή στο λονδρέζικο μετρό, όπου τον καταδιώκει ο ναζιστής με το
μπαστούνι-λόγχη), αλλά μεταξύ τους δεν υπάρχει (ή υπάρχει σε πολύ μικρό βαθμό) αυτός ο
δεσμός του συμβόλου που αναγκάζει το βλέμμα τού -ατομικού και συλλογικού- θανάτου να
εξαρτάται από το φύλο και την έμμονη σηματοδότηση της διαφοράς του. Το ίδιο (σχεδόν)
μπορεί κανείς να πει και για τη Νέμεση, που έχει ωθήσει πολύ μακριά την πραγμάτωση της
επιθυμίας του θανάτου και τη θεμελίωσε πολύ εμπεριστατωμένα στην πραγμάτωση του συστήματος-κινηματογράφου. Στη σκηνή του δικαστηρίου (τα «δεκαεφτά» πλάνα που διασα
φηνίζει ο Jean Douchet), το μάτι της κάμερας γίνεται το κοινωνικό και μεταφυσικό εργαλείο
της αλήθειας: οι δράστες του λιντσαρίσματος, που στην αίθουσα του δικαστηρίου μετατρέπονται σε θεατές, έρχονται αντιμέτωποι (ενώπιον δικαστή και ενόρκων, μέσω της ταινίας
των Επικαίρων) με την ίδια τους την εικόνα, η οποία είναι πλέον αδιαμφισβήτητα πραγματι
κή. Αυτή η ιδιαίτερη μορφή μαρτυρίας την οποία επιτρέπει ο έλεγχος των επιφαινόμενων,
παρουσιάζεται ως η ιδανική ευκαιρία για να θεμελιωθεί εκ νέου η άσκηση της δικαιοσύνης,
η οποία θα συμπορεύεται ανυπερθέτως με την αντικειμενικότητα του νόμου. Όμως, μέσα
απ’ το εκδικητικό βλέμμα του Τζο-Spencer Tracy, το οποίο ενσωματώνεται στο μάτι του φα-
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κού και τον μετατρέπει σε εργαλείο χειραγώγησης που προσφέρεται έτσι στην επιθυμία τού
θανάτου τού ατόμου, η εικόνα του κινηματογράφου περνάει χωρίς μετάβαση από τον δημο
κρατικά νόμο στην αμιγή βία της βούλησης για δύναμη. Παρασυρμένη αρχικά από μια τυ
φλή αταξία (το λιντσάρισμα του Τζο), αυτή η επιθυμία θανάτου συγκεντρώνεται ανταποδο
τικά στο βλέμμα εκείνου που, για να εκδικηθεί το φονικό πλήθος, εξισώνεται σχεδόν με το δι
κτάτορα που έχει επιλέξει να το χειραγωγεί. Ο Τζο, κρυμμένος, αόρατος, γίνεται ένας άλλος
Μαμπούζε, ένας Μαμπούζε των ειδησαρίων, και, παριστάνοντας τον νεκρά, επιβάλλει έναν
εικονικό θάνατο σε όσους είδε η κάμερα, σε όσους κατηγορρεί το βλέμμα της, διαμέσου του απάντος και παντοδύναμου βλέμματος του Τζο.
Έχουμε να κάνουμε με μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον άντρα και την κοινωνία, στην οποία
δεν συμμετέχει η γυναίκα. Η κοινωνία μπορεί να προδώσει τον ίδιο της τον εαυτό, να παρα
συρθεί, αψηφώντας το νόμο, και να εκστασιαστεί με τη βία και το θάνατο. Ο άντρας, θύμα
αυτού του εκστασιασμού, δεν μπορεί παρά να αντανακλά τον εκστασιασμό του σε μια βία ι
διαιτέρως ακραία στην προκειμένη περίπτωση, αφού περνά μέσα από το νόμο και γίνεται κά
τι σαν διαστροφή, σαν αντιστροφή του νόμου. Αυτός είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη
Νέμεση και το Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία: το κοινά σημείο ανάμεσα στον Γκάρετ και
τον Τζο, παρ' όλο που ο ένας είναι ένοχος και ο άλλος αθώος - αλλά και ένοχος, αφού προσο
μοιώνει το θάνατο από τον οποίο αντλεί τη δύναμή του. Και ο κινηματογράφος μπορεί πάντα
να ταλαντεύεται, στην εν λόγω δίκη, ανάμεσα στην κοινωνική αλήθεια και το νόμο, και στη
μεταμόρφωσή τους με την καθ’ υπερβολήν επιθυμία θανάτου ενός μεμονωμένου ατόμου. Η
γυναίκα στη Νέμεση, λοιπόν, δεν είναι παρά η εκλεκτή διαμεσολαβήτρια της συμβολικής τά
ξης. Θα χρειαστεί να παρέμβει η Sylvia Sidney-Κάθριν, που επιτέλους ξαναβρίσκει τον Τζο,
για να τον πείσει να εγκαταλείψει την εκδίκησή του και να αποδεχθεί εντέλει -τόσο ενώπιόν
της όσο και ενώπιον της κοινωνίας και εκείνων που ήθελαν να τον λιντσάρουν- τον εαυτό
του ως άνθρωπο απλώς ζωντανά, ως άνθρωπο μεταξύ των ανθρώπων.
Έχουμε επίσης κατά νου εκείνη τη στιγμή (την επισημαίνουν ο Jean-Louis Comolli και ο
François Géré) στο Και οι δήμιοι πεθαίνουν!, όπου το βλέμμα των δύο αντιστασιακών χει
ρουργών, καθώς το απομονώνουν οι μάσκες τους και γίνεται ακόμα πιο έντονο, συγκλίνει
στον Γκρούμπερ, τον ναζιστή αστυνομικά, και οι δύο άνδρες κυριολεκτικά τον σκοτώνουν
με τα διασταυρούμενα πυρά των βλεμμάτων τους, σ’ ένα λόγιο παιχνίδι με champs-contre
champ που μετατρέπουν τους εν λόγω αντιστασιακούς σε «δήμιους» της απογυμνωμένης α
λήθειας του βλέμματος, που έχει αντικαταστήσει το βλέμμα της κάμερας, απομονωμένο και
στυλωμένο και σαν να έχει το ίδιο πληγεί από μια αμιγή δύναμη θανάτου. Και εδώ, όπως και
στη Νέμεση ή το Ανθρωποκυνηγητό (και παρά το ρόλο που παίζει στο στήσιμο της προσομοί
ωσης σε μια σκηνή-κλειδί η δεσποινίς Νοβότνι, μια νεαρή τσέχα αντιστασιακή), παρακολου
θούμε το βλέμμα της σκηνοθεσίας που, εξ ονόματος της βίας στην οποία συμμετέχει, ασκεί
ται μάλλον άμεσα μεταξύ ανδρών, από και για άντρες. Λες και οι τσέχοι αντιστασιακοί, ασχέ
τως του πόσο δίκιο έχουν, μπορούν να απαντήσουν στη σκηνοθεσία που έστησε ο Χάιντριχ
και οδήγησε στην εξόντωσή τους μόνο με μια σκηνοθεσία στην οποία ο θάνατος θα αποδίδε
ται χωρίς τη διαμεσολάβηση του νόμου. Το ανθρώπινο βλέμμα, λοιπόν, φέρει αφ’ εαυτού τη
δύναμη θανάτου τής οποίας γίνεται θεματοφύλακας ο κινηματογράφος και την οποία πρέπει
αδιάκοπα να γυρίζει πίσω στην κοινωνία, για να μη διατρέχει τον κίνδυνο να την εξασκήσει
εναντίον της.
Έτσι, στον Fritz Lang υπάρχουν δύο μείζονα σενάρια (με άλες τις διαβαθμίσεις και τις μετα
πτώσεις που χωράει ο νους του ανθρώπου) με τα οποία η μηχανή-κινηματογράφος φέρει τη
δύναμη του θανάτου την οποία, τελικά, ενσαρκώνει. Και τα δύο εμπλέκονται εξαρχής στην
ασαφή λογική την οποία ανέκαθεν απέδιδε ο Lang σ’ αυτή την παράδοξη δύναμη του κινη
ματογράφου. Αφ’ ενός μεν η λογική αυτή αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη και την έκφραση
μιας δύναμης του Κακού, της οποίας η συγκεντρωμένη στη θανάτωση διά του βλέμματος βία
είναι το σημείο που έχει εκλεπτυνθεί διά του κοινωνικού χώρου και της Ιστορίας, αφ’ ετέρου
δε ο κινηματογράφος, καθώς η κάθαρση και η ηθική δύναμη το αντιλαμβάνονται και του ε
πιστρέφουν τρόπον τινά την κακή επιρροή, ο κινηματογράφος γίνεται το κατ’ εξοχήν μέσο
καταπολέμησής της. Το πρώτο σενάριο συσχετίζει -άμεσα- τον άνθρωπο με την κοινωνία
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στην οποία ασκεί την προαιώνια εξουσία της βίας και του θανάτου (στη δικαιοσύνη και τον
πόλεμο, την οικονομία και την πολίτικη). Το δεύτερο σενάριο επικεντρώνεται στη γυναίκα
ή στα περί τη γυναίκα. Πλήττει τη γυναίκα (όπως εν γένει συμβαίνει από την εποχή του ρο
μαντισμού και εφεξής) με την αμφίσημη εξουσία που συγκεντρώνει και ως εκ τούτου περιθλά, μέσα στον ίδιο τον άντρα, το φως του θανάτου, το οποίο καταλήγει να ταυτιστεί με το ε
ρωτικά βλέμμα. Μια τέτοια δύναμη αποδεικνύει με τον τρόπο της τη νέα ιστορική θέση που
έχει σιγά σιγά κερδίσει και συνεχίζει να κερδίζει η γυναίκα- σε σημείο ώστε σιγά σιγά να πα
ρακολουθούμε τη διάλυση (αυτό θα είναι το έργο του σύγχρονου κινηματογράφου) των
στοιχείων μιας δομής που έχει γίνει η ίδια υπερβολικά κλασική.
Αυτό το δεύτερο σενάριο έχει τα σημεία κορύφωσής του, σκληρές στιγμές θεάτρου δωματίου
όπου, μέοω της άμεσης αντιπαράθεσης με τη γυναίκα, με μία ή δύο γυναίκες, με μια αναδιπλασιασμένη. καλή ή/και κακή γυναίκα, με τη γυναίκα που θανατώνεται ή οφείλει να θανα
τωθεί, η δημιουργία διερωτάται τόσο για τα μέσα όσο και για τους σκοπούς της- όπως, λ.χ. Το
μυστικό πίσω από την πόρτα, που οδηγεί στα άκρα τον φανταστικό φόνο της αγαπημένης και
ποθητής γυναίκας, την αντιστρεψιμότητα θανάτου και έρωτα. Στη συγκεκριμένη ταινία,
την πιο ψυχαναλυτική του Lang, η Joan Bennett-Σίλια πρέπει να πιστέψει ότι ο Michael
Redgrave-Μαρκ σκότωσε την πρώτη του γυναίκα, όπως πρέπει και ο ίδιος να το πιστέψει, ε
νοχοποιώντας φανταστικά τον εαυτό του, ώστε η απειλή του θανάτου να συγκεντρωθεί πλή
ρως στη γυναίκα, να εκδηλωθεί για να αποτραπεί, χάρη στη γυναίκα που προσφέρεται και ε
πιτρέπει στον άντρα να στήσει μια σκηνή στην οποία κυριαρχεί ανυπερθέτως η φαντασίωσή
του και από την οποία έτσι απελευθερώνεται- μια φαντασίωση την οποία ο Lang οργάνωσε
ως τη φαντασίωση μιας σκηνοθεσίας όπου η εικόνα, χάρη σε αντανακλάσεις και αναδιπλα
σιασμούς του ντεκόρ, θριαμβεύει ως εικόνα. Σ’ ένα δωμάτιο ολόιδιο με της γυναίκας του (αλ
λά και ίδιο με το δωμάτιο της νεκρής του γυναίκας), το τελευταίο της σειράς των άλλων έξι
δωματίων με τους φόνους που αναπαριστώνται σύμφωνα με την ιστορική αλήθεια, σαν κι
νηματογραφικά ντεκόρ ή μουσεία κέρινων ομοιωμάτων, σ’ ένα τέτοιο δωμάτιο ο φανταστι
κός κυανοπώγων πρέπει να επιτελέσει το φόνο, το κλειδί του οποίου βρίσκεται στη φαντασία
του και μόνο, «πίσω από την πόρτα »· αλλά η γυναίκα τού κλέβει το κλειδί και ενσαρκώνει τη
φαντασίωση για να την οδηγήσει στο τέλος.
Έχουμε επίσης το Σπίτι στο ποτάμι. Ο (αξιολύπητος) ήρωας του Lang είναι ένας μανιακός
και αδύναμος συγγραφέας, που γίνεται ήρωας για τον εαυτό του και για τον κύκλο του μόνο
μέσα από το φόνο μιας γυναίκας, από τη στιγμή που ο αληθινός φόνος γίνεται η εγγύηση
μιας πιθανής μυθοπλασίας: αυτού του μυθιστορήματος που επιτέλους εκδίδεται και που την
αλήθειά του ο Στίβεν Μπερνς αφήνει επιδέξια να την καταλάβει μέχρις ενός σημείου η γυ
ναίκα του. Σ’ αυτό το αναληθοφανές σενάριο (ας θυμηθούμε το δεύτερο σενάριο του Γκάρετ), το ενδιαφέρον έγκειται στην επικάλυψη δύο φόνων: του τετελεσμένου, του φόνου της
υπηρέτριας Έμιλι, την οποία ο Στίβεν σκοτώνει προσπαθώντας να τη φιλήσει, την ώρα που
αυτή βγαίνει απ’ το μπάνιο της γυναίκας του φορώντας το άρωμά της- και του επικείμενου,
του φόνου της γυναίκας του, Μάρτζορι, από τη στιγμή που της έχει αποκαλύψει την αλή
θεια για τον πρώτο φόνο, αποτέλεσμα της κλίσης του ως άντρα και ως συγγραφέα. Στο οικο
γενειακό θέατρο που δεν φοβάται να ωθήσει στα άκρα τα παιχνίδια με τους σωσίες, αυτοί οι
δύο φόνοι προϋποθέτουν και έναν τρίτο: το φόνο του αδελφού τού Στίβεν, Τζον, που αγαπά
ει πλατωνικά τη νύφη του (εκείνη του το ανταποδίδει ασυνείδητα) και, αργότερα, είναι μάρ
τυρας στο φόνο της Έμιλι. Για το λόγο αυτόν, ο Στίβεν αποφασίζει να τον βγάλει από τη μέ
ση. Ο Τζον, όμως, δεν πεθαίνει, κι επιστρέφει τη στιγμή που ο Στίβεν ετοιμάζεται να σκοτώ
σει τη Μάρτζορι. Ωθεί έτσι τον Στήβεν στον παραδειγματικό θάνατο που του χαρίζει η ταυ
τόχρονη επιστροφή δύο φαντασμάτων: του αδελφού του, τον οποίο θεωρεί νεκρό και του ο
ποίου το φάντασμα προσπαθεί ν ’ αποφύγει, και, κυρίως, της νεαρής γυναίκας που έχει σκο
τώσει και που η αιφνίδια παραισθητική της εικόνα κυριολεκτικά τον εγκλωβίζει μέσα σε μια
κουρτίνα που τον στραγγαλίζει καθώς πέφτει στα σκαλιά- ένα θάνατο με τον οποίο η σκηνο
θεσία, σκοτώνοντας τον ένοχο, αντισταθμίζει το θάνατο που είχε σκηνοθετήσει ο ήρωας, που
το μυθιστόρημά του, αυτή η υπερβολικά αληθινή μυθοπλασία, συμπίπτει απόλυτα με τη μυ
θοπλασία της ταινίας.
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Στη συνέχεια έχουμε τη Σκύλα, όπου ένας ερασιτέχνης ζωγράφος αυτή τη φορά μετατρέπεται σε διπλό θύμα της γυναίκας που, τελικά, σκοτώνει. Ο Κρίστοφερ Κρος-Edward G.
Robinson είναι πρώτα πρώτα θύμα του έρωτα και της ερωτικής πράξης, αφού η γυναίκα που
συντηρεί τον απεχθάνεται, τον αντιμετωπίζει ως άντρα δευτέρας διαλογής και προτιμάει τον
προαγωγό-εραστή της· κατά δεύτερο λόγο, όμως, και μ’ έναν πιο λεπτό τρόπο, γίνεται θύμα
και στο επίπεδο της ίδιας του της ταυτότητας, αφού η Κίτι-Joan Bennett του παίρνει (με τη
συγκατάθεσή του, μάλιστα) το έργο του και, χάρη σ’ αυτόν το σφετερισμό, γίνεται πλούσια
και διάσημη. | ...] Ό ταν ο Κρίστοφερ, που μετά το θάνατο της Κίτι έχει καταντήσει ένας φου
καράς αλήτης, βλέπει το πορτρέτο να δεσπόζει στη βιτρίνα ενός μαγαζιού, προτού την αγο
ράσει ένας συλλέκτης και χαθεί απ’ τα μάτια του, βρίσκεται μπροστά στην πιο τρελή εικόνα
- την τρέλα της εικόνας στης οποίας την επιθυμία για σκηνοθεσία επανέρχεται ο κινηματο
γράφος διαμέσου της ζωγραφικής. Αυτή η ζωγραφισμένη εικόνα της γυναίκας που αγάπησε
και σκότωσε, είναι επίσης η εικόνα τον. η εικόνα της οποίας ο ιδεώδης χαρακτήρας είναι
φτιαγμένος για να κατευνάζει/παροξύνει την επιθυμία του ως υποκειμένου- γιατί μέσα απ’
αυτή την εικόνα πρέπει να αναγνωρίσει και να δει τον εαυτό του, όπως επιτρέπει στη γυναί
κα να θαυμάσει τον εαυτό της. Την εικόνα αυτή, όμως, πρέπει να του την κλέψουν, ώστε να
γίνει το κατ’ εξοχήν θύμα της σκηνοθεσίας, στο οποίο μόνο ο φόνος χαρίζει μια στιγμή πραγ
ματικής εξουσίας, πριν του την αφαιρέσει για πάντα και την προσδώσει στην εικόνα την ίδια,
στον πίνακα· μια εικόνα, χάρη στην οποία ο άντρας στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει μό
νο αν η γυναίκα τού την προσφέρει και του την πάρει πίσω, ως κίνητρο και εξουσία της σκη
νοθεσίας την οποία ιδιοποιείται πλήρως η ταινία, ενσωματώνοντας τη ζωγραφική, αλλά παραμένοντας υπό την απειλή της, της οποίας η γυναίκα αποτελεί το στόχο και την πηγή.
Αντίθετα, το ενδιαφέρον σε μια ταινία όπως Η μεγάλη κάψα έγκειται στο ότι παρεμβάλλει μια
χρονική απόσταση ανάμεσα στα δύο σενάρια, με την άμεση δύναμη και την παροξυμμένη αί
σθηση του κοινωνικού χώρου. Αυτός είναι προφανώς ο λόγος για τον οποίο θωρείται μέχρις
ενός σημείου υποδειγματική στο έργο του Lang. Στην εν λόγω ταινία, χρειάζεται να εκραγεί
μια γυναίκα (η καλή, η ιδεώδης, η «μάνα»), ώστε η βία των ανδρών να υπερβεί το νόμο. Δι
πλή βία: του υποκόσμου που πλήττει τον άντρα διαμέσου της γυναίκας του, και του Μπάviov-Glenn Ford που, για να εκδικηθεί, θα πρέπει να προσπαθήσει να διαφυλάξει το νόμο α
πό την ίδια την ανεπάρκειά του, θέτοντας εαυτόν, για όσον καιρό διαρκεί η κρίση, εκτός νό
μου ή, μάλλον, στο περιθώριο του νόμου. Και πρέπει μια γυναίκα (η κακιά, η ελαφριά, η
«πουτάνα»), η Ντέμπι-Gloria Grahame, να κατοικήσει εκ νέου την εικόνα της καλής, χάρη
σε δύο ακραίες πράξεις με τις οποίες βρίσκεται στο πλευρό του Μπάνιον αλλά και τον ξεπερ
νά, όπως ξεπερνά και τον ίδιο τον εαυτό της επιλέγοντας τη βία και το θάνατο. Από τη μια θα
έχουμε την παραμόρφωση του Βινς-Lee Marvin (καθαρός αντικατοπτρισμός των όσων έχει
υποστεί η Ντέμπι - η διπλή σκηνή της καφετιέρας), κι από την άλλη, τη δολοφονία τής
Μπέρθα Ντάνκαν, που αντικατοπτρίζει όλα όσα θα μπορούσε να είναι η Ντέμπι, αν η ταινία
δεν την είχε εκ των προτέρων καθαγιάσει και δεν την έβαζε να θυσιαστεί προκειμένου να α
νακτήσει ο νόμος την ισχύ του, στην καρδιά όλων και, κυρίως, του θεατή. Όλα αυτά απο
κρυσταλλώνονται στα τελευταία λόγια της Ντέμπι, όταν, ενώ ψυχορραγεί, ζητάει από τον
Μπάνιον να της μιλήσει γ ι’ άλλη μια φορά για τη γυναίκα του, έτσι ώστε, τη στιγμή του θα
νάτου της, επαναλαμβάνει τη στιγμή του θανάτου της Κάτι Μπάνιον και, επιτέλους, οι δύο
γυναίκες ταυτίζονται.
Μπροστά σε μια τόσο αδυσώπητα απλή κλιμάκωση των αιτίων, χάρη στην οποία η παραίσθη
ση εμπεριέχεται στις συνέπειες των πλάνων και των σωμάτων (που, όμως, είναι επίσης απε
ριόριστες), το προνόμιο του Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία, ταινίας μοναδικής απ’ αυτή την
άποψη στο έργο του Lang, είναι ότι έχει διαπλέξει και επικαλύψει τα δύο σενάρια πολύ αφηρημένα, κάνοντας έτσι το θεατή να πληρώσει για τη σκέψη του. Αυτό ίσως εννοούσε ο Rivette
όταν έκανε λόγο για έννοια: ο Lang ως σκηνοθέτης της έννοιας. Προσέθετε: «επιστημονική
φαντασία» και παρέπεμπε στη Γυναίκα στο φεγγάρι που υποτίθεται ότι έδωσε στον Lang «το
πρόσχημα για το πρώτο προσχέδιο ενός απολύτως κλειστού σύμπαντος.» Μ’ αρέσει αυτό το
βραχυκύκλωμα- κυρίως για όσα υπαινίσσεται σχετικά με την παραίσθηση, ως πιθανό όριο της
έννοιας. Οδηγεί σε μιαν αναπόφευκτη διασταύρωση γυναικών και μηχανών, γυναικών και
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μέσων, εξαιτίας της οποίας η σκέψη αναγκάζεται να φτάσει στα άρια των μεταφορών της, η α
ναφορά ν ’ αγγίξει την εσώτερη φάση της, όσο κι αν ο αστρικός ρομαντισμός της Γυναίκας στο
φεγγάρι απέχει έτη φωτός από τον σπάνιο τρόμο που δημιουργεί ένα στυφά καθημερινό φα
νταστικό.
Πράγματι, τι βλέπουμε στη Γυναίκα στο φεγγάρι; Μια μηχανή, τον πύραυλο, ο οποίος επιδρά
στους επιβάτες του σαν κινηματογραφικό σύστημα, συναιρώντας τον ύπνο-ύπνωση του σώ
ματος με την έξαψη του βλέμματος που αιχμαλωτίζεται από ένα υπέρμετρο θέαμα, κι οδηγώ
ντας προς αυτή τη γη της ουτοπίας, τη Σελήνη, που τα υποτιθέμενα πλούτη της αποτελούν
επίσης έκφραση της μαγείας των εικόνων οι οποίες γεννιούνται στο στούντιο ενός κινημα
τογράφου. Εν προκειμένω, όμως, παραδόξως και για μοναδική φορά (νομίζω) στο έργο τού
Lang, την κάμερα την κρατά η γυναίκα. Δεν είναι μόνο η επιβάτισσα που η μοίρα της τη φέρ
νει ρομαντικά σε πρώτο πλάνο - μια γυναίκα μόνη ανάμεσα σε τέσσερις άντρες, όπως η ίδια
απαιτεί για το φύλο της την ώρα που εκτοξεύεται ο πύραυλος, κι όπως υπογραμμίζει ο τίτ
λος· κρατάει και την κάμερα, γυρίζει την ταινία της αποστολής. Σε σχέση με τον Χέλιους,
τον εραστή της, που σχεδιάζει τον πύραυλο και διευθύνει την ομάδα, είναι η γυναίκα με την
κινηματογραφική μηχανή (σε σχέση με τον αντίστοιχο άντρα του Βερτόφ, καθώς και τον α
νασφαλή κινηματογραφιστή του Keaton). Θαρρείς και σ’ αυτή την ταινία ο Lang υπογραμ
μίζει το άλλο άκρο της καμπύλης, το σημείο αντιστροφής όσων το έργο του σχεδιάζει: κρατά
δηλαδή τη γυναίκα εκτός του πεδίου αναφοράς και την ανάγει ρητώς σε αντικείμενο του πό
θου, με το σπασμό του θανάτου που συνήθως συνεπάγεται κάτι τέτοιο (δύο μόλις χρόνια χω
ρίζουν τη Γυναίκα στο φεγγάρι από το Μ που έπεται)- της επιτρέπει να παρεισφρήσει εντέλει
στον κύκλο της αναφοράς, μέσα από την απροσδιόριστη σχέση της με τη μηχανή (όθεν, με
τον ίδιο τον κινηματογράφο) της οποίας ο άντρας θα παραμείνει πάντα ο σαδιστικός εμψυχωτής (και καταστροφέας). Από αυτή την άποψη, το Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία στέκει
στο μεταίχμιο που αναγκάζει τη σκέψη να αναστοχαστεί τον εαυτό της, αφού, τελικά, η γυ
ναίκα συμπίπτει απόλυτα με το σώμα της μηχανής-κινηματογράφου (το όλο διακύβευμα α
ντλεί τη δύναμή του από την αλληλοδιείσδυση της αφηρημένης εικόνας και της αφήγησης),
επειδή ακριβώς συνιστά το αντικείμενο αυτής της απατηλής και φονικής χειραγώγησης.
Μ’ αρέσει, λοιπόν, να ξεφυλλίζω τα χαρτιά του Fritz Lang και να σταματάει το βλέμμα μου σ’
ένα σχέδιο: στο κοστούμι της Ντόλι Μουρ στο στριπτίζ της πεντάρας, σώμα χωρίς χέρια, α
χνά σχεδιασμένο κεφάλι, αλλά τονισμένο σουτιέν και κιλότα κάτω από ένα διάφανο ύφασμα
- ένα σχέδιο που παραπέμπει σαφώς (για όποιον επιθυμεί κάτι τέτοιο) τη σκηνή στη Μητρόπολτι όπου περνάμε από το αφηρημένο σώμα του ρομπότ στο σώμα της αληθινής-ψεύτικης
Μαρίας, έτοιμης να γδυθεί μεγαλοπρεπώς μπροστά στους ξετρελαμένους άντρες, που απλώ
νουν τα χέρια προς το ημιδιάφανο κορμί της.
Μ’ αρέσει επίσης να πηγαίνω προς τα πίσω, από ταινία σε (βουβή) ταινία, και να φτάνω στον
Μαμπούζε, όπου συναντάμε αυτούσιο το μύθο της σκηνοθεσίας. Θυμάμαι ότι ο Μαμπούζε,
που χειραγωγεί (και οδηγεί στο θάνατο) άντρες κυρίως, για να ασκήσει τη βούληση δύναμης
και καταστροφής που τον καθιστά κύριο του βλέμματος και, επομένως, της μηχανής-κινηματογράφου του οποίου γίνεται το έμβλημα, θυμάμαι ότι ο Μαμπούζε δεν μπορεί να φαντα
στεί τον εαυτό του χωρίς γυναίκα. Έ χει δύο, και η μία είναι είδωλο της άλλης, ίσως με τρό
πο υπερβολικά απλό. Από τη μία, η Καρότσα, η μοναδική γυναίκα της συμμορίας. Χορεύτρια,
συμπυκνώνει στην εικόνα της την ηδονοβλεψία και το φετιχισμό που προσδίδονται στη γυ
ναίκα στα παιχνίδια του θεάματος στα οποία επιδίδεται ο κινηματογράφος, αφού όχι μόνο α
ποτελεί ένα επόμενο στάδιό τους, αλλά και τα αναπαράγει (να μια εικόνα που μένει αξέχαστη:
η Καρότσα, σχεδόν γυμνή στη σκηνή, να της επιτίθενται δυο τεράστιες και χοντροκομμένες
μορφές με μάτια τρελά και μύτες ορθωμένες σαν φαλλοί) - κι όλα αυτά, στη σκηνή όπου ο
Μαμπούζε, αδιάφορος για τα κάλλη που αυτή επιδεικνύει, εξασκεί για πρώτη φορά εξ αποστάσεως το υπνωτιστικό του βλέμμα σ’ ένα από τα «θύματά» του. Η Καρότσα, σαν να είναι
μονίμως υπνωτισμένη, αγαπά τον Μαμπούζε με μιαν αγάπη απόλυτη, χωρίς ανταπόκριση, η
οποία την οδηγεί αναπόφευκτα στο θάνατο (όταν ο Μαμπούζε θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος
να τον βλάψει, τη σκοτώνει, δηλητηριάζοντάς την στη φυλακή). Αντιθέτως, την κόμισσα
Τολντ, την «ηδονοβλεψία», η οποία αρέσκεται να παρατείνει το βλέμμα της πάνω στα πράγ
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ματα σαν να απομακρύνεται απ’ τον εαυτό της (λόγω της ιδιότητάς της αυτής αποτελεί μιαν
αδύναμη εκδοχή του «μεγάλου υπνωτιστή»), την κόμισσα Τόλντ θα την ποθεί επί ματαίω ο
Μαμπούζε, ο οποίος την απάγει αφού καταστρέψει και δηλητηριάσει τον άντρα της. Έ τσι, σ’
αυτή την ιστορία, που είναι μαζί μύθος και μήτρα, κυκλοφορεί ένας πόθος υπερβολικός ή ελλειμματικός- στο πλαίσιό της, η γυναίκα, παρά την κάπως περιθωριακή θέση της, αντιμετω
πίζει διπλές δυσκολίες, για να ενσωματωθεί σύμφωνα με το φύλο της στον θεμελιακό τρόμο
που προκαλεί ο Μαμπούζε, στο όνομα του θανατηφόρου βλέμματος της σκηνοθεσίας, αρνη
τικό του νόμου, το οποίο ο νόμος πρέπει να απορρίψει για να θριαμβεύσει. Και, παρακολου
θώντας τους Μαμπούζε, μπορούμε να θυμηθούμε ότι το έργο του Lang τελειώνει, στο ενδιά
μεσο του τυχαίου και του μοιραίου, με το πλάνο μιας γυναίκας που πεθαίνει. Στα 1000μάτια
τον Δόκτορος Μαμπούζε, η Dawn Addams-Μάριον πεθαίνει στο κρεβάτι της, στο νοσοκομείο,
στην αγκαλιά του αφελούς εραστή της, επειδή υπνωτίστηκε (εφ’ όρου ζωής, θα λέγαμε) από
τον Μαμπούζε, αυτοκτόνησε στα ψέματα, της επιτέθηκαν στα ψέματα (σεξουαλική επίθεση
με μαχαίρι) και σκότωσε στα ψέματα (με πυροβολισμούς), αμφίσημη και συναινούσα λεία
στο πιο όμορφο ηδονοβλεπτικό σύστημα που συνέλαβε ποτέ ο κινηματογράφος (η σκηνή του
αμφίδρομου καθρέφτη), μέσα στο πιο ολοκληρωμένο σύστημα («1000 μάτια») που επινόησε
ποτέ ο κινηματογράφος ως εικόνα του.
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Νέμεση χου Fritz Lang (1936): ο Τζο Ουίλσον «έπιασε» κάπου χην χσέπη από χο αδιάβροχο χου
και η Κάθριν Γκρανχ χη ράβει, με μια σχαυρωχή βελονιά που χη βλέπουμε σε σφήνα· χάρη σ’
αυχήν, αργόχερα, η Κάθριν θ’ αρχίσει να καχαλαβαίνει όχι ο αρραβωνιασχικός χης μπορεί και
να μη κάηκε ζωνχανός σχη φυλακή χου Σχρανχ. Αναγνωρισχικό σημείο ανάλογο με εκείνο
σχον Τάφο του Ινδόν (1959): η κλωσχή από χο κουμπί που η Ιρέν έχει ράψει σχο σακάκι χου α
γνοούμενου αδελφού χης, ο οποίος υποχίθεχαι όχι σκοχώθηκε σ’ ένα κυνήγι χίγρης, είναι η
πρώχη απόδειξη όχι είναι ακόμα ζωνχανός. Άσμα 6 χου Ζίγκφριντ, πρώχου μέρους χων Νιμπελοϋνγκεν (1924), σφήνα: ένα χέρι καρφώνει μια χελευχαία φορά χη βελόνα σ’ ένα ύφασμα, και
σχη συνέχεια εξαφανίζεχαι κάχω από χο ύφασμα· χο αόραχο χέρι ξεμπλέκει χην κλωσχή που εί
χε μπερδευχεί με χις χρεις προηγούμενες βελονιές, η οποία σχημαχίζει ένα σχαυρό. Σε ανχίθεση
με χο έργο χης βελόνας σχις προηγούμενες περιπχώσεις, αυχή η σχαυρωχή βελονιά δεν επιδιώ
κει να μανχάρει ένα ύφασμα, ούχε επιχελεί καμιά υλική επανορθωχική λειχουργία- είναι απλώς
ένα αναγνωρισχικό σχοιχείο, ένα σημείο (όπως χο Μ που ένα χέρι σχεδιάζει με κιμωλία σχον ώ
μο χου δράκου χου Νχίσελνχορφ, χο 1931), και χο σημείο αυχό υπαινίσσεχαι έναν κίνδυνο.
Η αφελής Κριμχίλδη κένχησε με κλωσχή αυχόν χο σχαυρό σχο χιχώνα χου Ζίγκφρινχ, σχον
αρισχερό χου ώμο, αποκαλύπχονχας έχσι χο κρυφό σημείο όπου είναι χρωχός σε «πλήγμα και
νύγμα», αφού εξαιχίας ενός φύλλου φλαμουριάς χο αίμα χου δράκου με χο οποίο ο Ζίγκφρινχ
είχε λουσχεί από πάνω ώς κάχω, δεν έφχασε σχον ώμο χου: «Θα σου δείξω εγώ η ίδια χο ση
μείο μ’ ένα σχαυρουδάκι». Ο Χάγκεν Τρόνιε χης είχε υποσχεθεί όχι υπ’ αυχόν χον όρο θα μπο
ρούσε να προσχαχεύσει χο «δρακοφονιά» σ’ αυχό χο συνηθισμένο, όπως χης χο παρουσίασε,
κυνήγι· ένα κυνήγι-πρόσχημα, σχην πραγμαχικόχηχα, για ένα ανθρωποκυνηγηχό που σχόχο
έχει χην εξόνχωση χου ήρωα, μια σχτνωμοσία χου προδόχη Χάγκεν και χου Γκίνχερ, αδελφού
χης Κριμχίλδης και αδύναμου βασιλιά χων Βουργουνδών. Φονχί ανσενέ: σχην αίθουσα χων
όπλων, ο δόλιος Χάγκεν επιλέγει ένα κονχάρι, χο ζυγιάζει και, σχη συνέχεια, χο καρφώνει βίαια
σχο έδαφος.
Αυχές οι δύο σχαυρωχές γραμμές αποχελούν ως εκ χούχου ανχικείμενο δύο αναγνώσεων: η
πρώχη είναι εσφαλμένη, και η Κριμχίλδη χη θεωρεί ορθή· η δεύχερη, αυχή χου Χάγκεν (και
χων θεαχών...) είναι ακριβής. Έχσι, συμβαίνει χο ανχίθεχο από εκείνο που επιδίωκε η Κριμχίλδη, η οποία έρχεχαι ανχιμέχωπη με χο ανχίθεχο αποχέλεσμα: ενώ μ ’ αυχόν χο σχαυρό, που
ονομάζεχαι και «βουργουνδικός», ήλπιζε να προσχαχεύσει χον ήρωα σύζυγό χης, σχην πραγμαχικόχηχα χον καχαδίδει σχο δολοφόνο χου: χο χέρι που επιδιώκει να προσχαχεύσει, γίνεχαι
χο χυφλό χέρι χης Αχρόπου, και η μύχη χης βελόνας, χο νύγμα, προοιωνίζεχαι χο πλήγμα χής
λόγχης που θα διαπεράσει χον Ζίγκφρινχ. Εκεί όπου χέμνονχαι οι δύο κλωσχές χου σχαυρού,
χο σημείο χης ραφής είναι χο σχόχασχρο (σχα γερμανικά, Fadenkreuz: σχαυρός από κλωσχή).
Ενώ υποχίθεχαι όχι αποφεύγει χον κίνδυνο, χον προκαλεί. Κενχώνχας χο σχαυρό για να σώ
σει χον Ζίγκφρινχ, η Κριμχίλδη μπήγει χο σχαυρό σχον χάφο χου.
Αυχό χο διχχό χαρακχηρισχικό δηλώνει επίσης κάποιες αναχροπές, κάποιες ανχισχροφές: σχο
πρώχο επεισόδιο χης χαινίας, η αφελής Κριμχίλδη, επιδιώκονχας να αποχρέψει χον κίνδυνο,
επιχρέπει χο φόνο· σχο δεύχερο |Η εκδίκηση της Κριμχίλδης (1924)], όχαν η Κριμχίλδη θέλει
να εκδικηθεί χο θάναχο χου Ζίγκφρινχ και μεχαχρέπεχαι σε επικίνδυνη και καχασχροφική
γυναίκα, μεχαμορφώνεχαι σε μαινάδα που θέλει πάση θυσία να εξονχώσει ολόκληρη χη γενιά
χων Βουργουνδών, χης ιδίας συμπεριλαμβανομένης.
Πώς μπορεί κανείς να υπαινιχθεί χον κίνδυνο χρησιμοποιώνχας ένα μινιμαλισχικό σχήμα,
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1. Μεταβατικό στιλ ενδυμασίας
και επίπλωσης που άκμασε στις
αρχές και τα μέσα του 19ου
αιώνα στην Κεντρική και τη
Βόρεια Ευρώπη, ανάμεσα στο
νεοκλασικισμό και το
ρομαντισμό. (Σ.τ.Μ.)
2. Σαφές «κλείσιμο ματιού» του
συγγραφέα στον Jean Eustache
και στην ταινία του Η μαμά και
η πουτάνα/La maman et la
putain (1972)1. (Σ.τ.Μ.)
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μια ελάχιστη ένδειξη, το χιαστά σχήμα, μια σταθερή έννοια; Ο Lang χρησιμοποιεί αυτόν το
μηχανισμό σε πολλές ταινίες του (και μάλιστα, από τις πιο σημαντικές), γεγονός που υπο
γραμμίζει περαιτέρω την ισχυρή μορφική και σημασιολογική ενότητα του έργου του. Από το
συγκεκριμένο σύστημα προκύπτουν ποικίλα αποτελέσματα, και η καθεμία απ’ τις απεικονί
σεις παραπέμπει σε όλες τις υπόλοιπες. Στη στιλιζαρισμένη, υπερτονισμένη, αν όχι παρα
φορτωμένη Κριμχίλδη, λ.χ., συναντάμε κι εντοπίζουμε εύκολα το συγκεκριμένο σχήμα, υπό
μορφή χχχχ: ξανθές κοτσίδες πλεγμένες με σταυρωτές κορδέλες που μπλέκονται με τα μαλ
λιά και τους προσδίδουν όγκο, σταυρωτό κορσάζ στο στήθος, χωρίς να ξεχνάμε τις δύο άκρες
της κάπας με τις δύο τεθλασμένες γραμμές στην μπορντούρα που, αν τις κοιτάξουμε από κο
ντά, σχηματίζουν μια αλυσίδα από χχχχ.
Σε αντίθεση με το σταυρό της Κριμχίλδης, που αποτελεί ένα απλό σημείο, συχνά στον Lang
ένα αντικείμενο λειτουργεί ως σημείο και, παράλληλα, πληροί τη λειτουργία του ως αντικει
μένου, ενώ ο ένας ρόλος του επικαλύπτει ενίοτε τον άλλον. Γία παράδειγμα, ο Lang είχε ήδη
χρησιμοποιήσει το σταυρωτό κορσάζ στην Περιπλανώμενη εικόνα (1920). Κυνηγημένη στο
βουνό, η Ίρμγκαρντ Βάντερχαϊτ τρέχει για να ξεφύγει από τον δίδυμο αδελφό του αγνοού
μενου άντρα της, τον οποίο παντρεύτηκε για να δώσει ένα όνομα στο παιδί της· ανταλλάσσει
τα κομψά ρούχα της αστής κυρίας με μια παραδοσιακή, βαυαρική, αγροτική φορεσιά. Όπως
οι ραφές στη Νέμεση και τον Τάφο τον Ινδού, έτσι και το σταυρωτό κορσάζ λειτουργεί σε επί
πεδο πραγματικότητας και, παράλληλα, εκπληρώνει το ρόλο του ως ένδειξη κινδύνου. Το ί
διο ισχύει και με το σταυρωτό σακάκι της νεαρής μνηστής στην ιστορία-πλαίσιο του Θλιμμέ
νου Θανάτου (1921): αφ’ ενός σημειώνει έναν κίνδυνο (ο Θάνατος της κλέβει τον αρραβωνια
στικό της και θέτει και την ίδια σε κίνδυνο) και αφ’ ετέρου βρίσκεται σε συμφωνία με την αι
σθητική των γυναικείων ενδυμάτων της εποχής των Biedermeier.1
Στη Μητρόπολη (1927), για να εκφράσει την ιδέα ενός ήρωα που μεταμορφώνεται στο αντί
θετό του, την ιδέα της αντιστροφής που αποτελεί μια σταθερά του κινηματογράφου του, ο
Lang χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά πρόσωπα, δύο γυναίκες που δε διαδέχονται πια η μία την
άλλη, όπως οι δύο Κριμχίλδες, αλλά συνυπάρχουν, έχουν δημιουργηθεί για να προκαλούν τη
σύγχυση και να εξαπατούν (εκεί αποσκοπεί η συνωμοσία) δύο Μαρίες: η Παναγία με το παλ
τό και η θανατηφόρα βαμπ. Και οι δύο φορούν το ίδιο φόρεμα που σταυρώνει στο στήθος - η
μαμά το έχει κουμπωμένο ώς πάνω· η πουτάνα, ανοιχτό.2 Rancho Notorious (1952): όταν εμ
φανίζεται για πρώτη φορά στην οθόνη η γερασμένη τραγουδίστρια των σαλούν Όλταρ Κιν,
είναι ντυμένη μ’ ένα φόρεμα αλά Dietrich· η οθόνη αυτή, όμως, είναι η οθόνη της μνήμης,
των ιστοριών της παρελθούσας ζωής της σε φλασμπάκ, τις οποίες ανακινεί ο Βερν Χασκέλ
που την αναζητεί. Όταν επιτέλους την ξετρυπώνει, επικίνδυνη αφεντικίνα στο χαμένο ράν
τσο όπου έχει καταφύγει με τον Φρέντσι, σύνεργό των κακοποιών στους οποίους δίνει στέ
γη, εκείνη φορά μπλουτζίν κι ένα πουκάμισο δεμένο σταυρωτά. Θα σκοτωθεί από τη σφαίρα
που προοριζόταν για τον καινούργιο εραστή της ντυμένη έτσι, σαν γυναίκα που, αυτή τη
φορά, είναι η ίδια σε κίνδυνο. Μεγαλείο και παρακμή μιας τραγουδίστριας, μιας ηθοποιού
που εμφανίζεται πρώτα σαν ονειρική εικόνα σε διάφορες ιστορίες: το Rancho Notorious είναι
επίσης μια ταινία για το μύθο της Marlene Dietrich, η οποία, εξ άλλου, είχε «πιάσει» πολύ κα
λά το μήνυμα, αν κρίνουμε από τις... φιλοφρονήσεις που απηύθυνε στον Lang...
Στη Μητρόπολη, το χιαστό σχήμα δημιουργείται, πάντα με την έννοια της δομής-κινδύνου,
στις χιαστές υποστηρίξεις των υψηλών πυλώνων που πλαισιώνουν το παράξενο σπίτι του ε
φευρέτη Ρότβανγκ. Κατασκευάζοντας ένα ομοίωμα της καλής Μαρίας με βάση το πρότυπο
της Χελ, της γυναίκας που του έκλεψε ο Κύριος της Μητρόπολης και που του πέθανε στη
γέννα, θα δημιουργήσει ένα αντεστραμμένο ομοίωμά της, μια φοβερή καταστροφική γητεύτρα, και θα κάνει έτσι το αντίθετο από αυτό που του ζήτησε ο Γιο Φρέντερσεν: ο Κύριος της
πόλης-μητέρας θέλει να σώσει τη Μητρόπολη καταστέλλοντας την εξέγερση των εργαζομέ
νων, και πιστεύει ότι ο Ρότβανγκ θα τον βοηθήσει, ενώ ο εφευρέτης ένα μόνο έχει στο νου
του: να την καταστρέψει για να τον εκδικηθεί. Σπίτι στο ποτάμι (1950), μια από τις πιο χαρα
κτηριστικές ταινίες του Lang: το γενικό πλάνο που ακολουθεί μετά το ζενερίκ, αποκαλύπτει
το αφρισμένο ποτάμι, κι αμέσως μετά, μια πέργκολα. Ο συγγραφέας Στίβεν Μπερν είναι κα
θισμένος στο γραφείο του, πλαισιωμένο από ξύλινα δοκάρια με δικτυωτό ανάμεσα, που υπο-
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στηρίζουν τη θολωτή στέγη του υπόστεγου, κάθετα χχχχ συνδεδεμένα με ομοειδείς κολόνες.
Φοράει μια ρομπ-ντε-σαμπρ με λαιμόκοψη καπιτονέ σε σχήμα χ. Η υπηρέτρια της γυναίκας
του, δύστηνος άγγελος, του έχει μόλις φέρει το ένατο χειρόγραφά του που απορρίπτεται. Η
Έ μιλι μπαίνει στην πέργκολα (στο χώρο του Στίβεν δηλαδή), αφήνει το δέμα στο τραπέζι κι
ακουμπάει σ’ ένα δοκάρι. Στη συνέχεια, πάει προς το σπίτι, με την ποδιά δεμένη στην πλάτη
χιαστή προαναγγέλλοντας το κορδόνι με το οποίο ο αποτυχημένος συγγραφέας, αφού τη
στραγγαλίσει, θα δέσει το σάκο με το πτώμα και θα το πετάξει στο ποτάμι. Χάρη στο φόνο αυ
τόν θα γίνει διάσημος και θα αφηγηθεί την ιστορία του σ’ ένα μυθιστόρημα, προτού πεθάνει
κι ο ίδιος στραγγαλισμένος από μια κουρτίνα, πέφτοντας στο πλατύσκαλο όπου τυχαία, όπως
ισχυρίζεται, είχε σκοτώσει την υπηρέτρια: οι ερωτοδουλειές των αφεντικών με τα δουλικά
και η τραγωδία τους.
Ώ ς εδώ, αναγνωρίζουμε εύκολα το χιαστό σχήμα μέσα στις συγκεκριμένες παραλλαγές του.
Εμφανίζεται επίσης φευγαλέα στη σκιά που προβάλλεται μέσα από ένα παράθυρο στη Μεγά
λη κάψα (1953), όπου η Ντέμπι Μαρς πεθαίνει από σφαίρα σε συνθήκες ανάλογες με την
Όλταρ Κιν και, όπως εκείνη, θυσιάζεται για τον αγαπημένο της. Ξανασυναντάμε το συγκε
κριμένο σημείο στην αρχή του Rancho Notorious ως κάγκελο στο οποίο πιάνεται το χέρι ε
κείνου που θα βιάσει και θα σκοτώσει τη μνηστή του Βερν Χασκέλ, ενός γενναίου καουμπόη
που ο φόνος αυτός θα τον μεταμορφώσει σε μανιασμένο κι άγριο εκδικητή· ανάλογη θα είναι
και η μεταμόρφωση του Ντέιβ Μπάνιον στη Μεγάλη κάψα, όταν η γυναίκα του σκοτωθεί σε
μια επίθεση που είχε στόχο τον ίδιο.
Αυτή η δομή-κίνδυνος σε χιαστό σχήμα εντοπίζεται επίσης με μορφή ανάλογη, παράγωγη, σύν
θετη από πανομοιότυπα μοτίβα, επαναλαμβανόμενα και συνδυασμένα, στους Αγώνες της καρ
διάς (1921): έχουμε πολλά πλάνα της Φλόρενς, μιας γυναίκας που κινδυνεύει καθώς πολιορκείται από τέσσερις «καρδιές που αγωνίζονται» για χάρη της, η μία απ’ τις οποίες ανήκει στον
άντρα της, μέσα στο σπίτι της, κοντά σε μια πόρτα που το περβάζι της είναι διακοσμημένο με
γεωμετρικά σχήματα, σαν αστεροειδή άνθη, με τα πέταλά τους κολλημένα μύτη με μύτη. Στο
πρώτο επεισόδιο του Θλιμμένου Θανάτου, το ανατολίτικο, η μνηστή Ζοβεϊδα στέκεται δίπλα σ’
ένα καφασωτό παράθυρο στολισμένο με παρόμοια διακοσμητικά στοιχεία, ένα σχέδιο που συ
ναντάμε και στα παράθυρα του δωματίου όπου κρατείται αιχμάλωτη η χορεύτρια Σίθα στον
Τάφο του Ινδού - κάτω από τα πέπλα της η Ζοβεΐδα έχει κοτσίδες τουλάχιστον εξίσου μακριές
και τευτονικές με αυτές της Κριμχίλδης· ίδιο είναι και το χτένισμα της Σίθα όταν υφίσταται τη
δοκιμασία του φιδιού, χορεύοντας μπροστά του με τη μακριά μαύρη κοτσίδα της μόνο στην
πλάτη, ίδια με της κρουπιέρισσας Άννας Μίντον στον Τζέντλεμαν του υποκόσμου (1955).
Η ιδέα των δύο γραμμών που διασταυρώνονται [θα μπορούσα ν ’ αναφέρω ακόμα το ψαλίδι
στη Γυναίκα τηςβιτρίνας (1944), το οποίο η Άλις Ριντ δίνει στον καθηγητή Ουόνλι για να σκο
τώσει μ’ αυτό τον εραστή της· ή, στο δεύτερο επεισόδιο του Θλιμμένου Θανάτου, το βενετικό,
τη μονομαχία ανάμεσα στη μνηστή Φιαμέτα που ξιφομαχεί με το μνηστήρα της, Φραντσέσκο,
προκαλώντας (όπως και στο πρώτο επεισόδιο) το θάνατό του, ενώ το μόνο που ήθελε, ήταν να
τον σώσει- δεν προσπαθώ, όμως, να καταρτίσω έναν κατάλογο...) ενυπάρχει και στο σταυρο
δρόμι. Το σταυροδρόμι είναι ένας τόπος επικίνδυνος, ένας τόπος όπου πρέπει κανείς ν ’ απο
φασίσει, όπου το πρόσωπο ή τα πρόσωπα κάνουν μια στάση· αντιμετωπίζουν το δίλημμα: να
πάνε αριστερά, προς τον κίνδυνο και το Κακό, ή να πάρουν τον ευθύ δρόμο; «Στο σταυροδρό
μι όπου τόσα και τόσα έχουν συμβεί, ο Θάνατος τους περιμένει, σιωπηλός.» Στον Θλιμμένο
Θάνατο, σ’ αυτόν ακριβώς τον τόπο ο Θάνατος περιμένει αυτοπροσώπως το ζευγάρι των νεα
ρών αρραβωνιασμένων. Αριστερά του υπάρχει ένας οδοδείκτης με χιαστές πινακίδες· δεξιά
του, ένας σταυρός πάνω σ’ ένα στύλο κορινθιακού ρυθμού. Επιπλέον, θα χαράξει στο χώμα έ
να σταυρό και, στη συνέχεια, κάτω αριστερά από την οριζόντια γραμμή, ένα άλφα και δεξιά, έ
να ωμέγα - καταιγισμός σημείων, όπως στους Νιμπελοϋνγκεν. Σ’ ένα τέτοιο χώρο ξεκινά και Ο
τζέντλεμαν του υποκόσμου, αυτή η πολύ προσωπική ταινία του Lang, όπου ένα «μεγάλο μαύρο
Υ», όπως το ονομάζει ο νεαρός Τζόν Τρέντσαρντ στο μυθιστόρημα του J.-M. Falkner, χαλάει
το έμβλημα των Μοχιούν, ένας σχισμένος σταυρός, ένα υοειδές σχήμα (pairle) με ισοπαχείς
βραχίονες στην εραλδική. Στον Lang, έχει μετατραπεί σ’ ένα διχαλωτό σημείο-σταυροδρόμι,
αλλά και σε απόσπασμα γενεαλογικού δέντρου, όπου ο φορτωμένος κεντρικός κλάδος συμβο
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λίζει τη γενιά των Μοχιούν, και ο ξεκομμένος, νόθος κλάδος (κατά το λεξικό, κατ’ αναλογίαν:
«που δεν είναι καθαρόαιμος, που είναι προϊόν διασταύρωσης») το «γιο της Ολίβια» όπως τον ο
νομάζει ο ηγούμενος, ένα όνομα που δεν κρύβει κανένα μυστήριο, αφού ο Τζον Μοχιούν είναι
γιος του τζέντλεμαν-λαθρέμπορου Τζέρεμι Φοξ. Ο τζέντλεμαν τον υποκόσμου είναι μια ταινία
«επανόρθωσης» που αναζητά τις οικογενειακές ρίζες - γνωρίζουμε όχι ο πατέρας του σκηνο
θέτη, Anton Lang, ήταν αγνώστου πατρός (γιος βιεννέζου «ευπατρίδη», όπως ισχυριζόταν), κι
έτσι ο Lang φέρει το επώνυμο μιας γυναίκας. Το στοιχείο αυτό σχετίζεται ενδεχομένως με το
εξής: ο ερασιτέχνης ζωγράφος Κρίσχοφερ Κρος στη Σκύλα ( 1945) θα γίνει διάσημος μόνο όταν
θα υπογράψει τους πίνακες του μια γυναίκα, η οποία του θα του κλέψει την ταυτότητα.
Από τη διασταύρωση θα περάσουμε στο σταυροδρόμι που, επαναλαμβανόμενο, δημιουργεί το
λαβύρινθο, άλλη μια σταθερά στο έργο του Lang, έναν τόπο όπου χάνεται κανείς, ένα μέρος απ’
όπου περνά και ξαναπερνά. Μας έρχονται στο νου οι πόρτες που περιμένουν τον Φρένχερ όταν
μπαίνει στο παράξενο σπίτι του Ρότβανγκ. Άλλο αδιέξοδο: στο Σπίτι στο ποτάμι, νύχτα, ο Στίβεν Μπερν γυρίζει και ξαναγυρίζει στους δαιδάλους του ποταμού με τη βάρκα του, αναζητώ
ντας το σάκο που περιέχει το πτώμα της Έμιλι. Πολυάριθμες είναι και οι διακλαδώσεις στα υ
πόγεια του Τάφου του Ινδού, τόπους περιπλάνησης πριν από την τελική αναχώρηση των δύο ε
ραστών την οποία διατάζει ο μετανιωμένος μαχαραγιάς. Μπορούμε να προσθέσουμε τις σήραγ
γες του μετρά στο Ανθραιποκννηγητό (1941) και στο Υπουργείο του τρόμου ( 1944), καθώς και τον
τρόπο με τον οποίο ο Lang περιγράφει επανειλημμένως -και σε διάφορες παραλλαγές- την ο
δύσσειά του, μια μέρα του Μαρτίου τού 1933, όταν κατευθϋνεται από διάδρομο σε διάδρομο στο
γραφείο του Goebbels, για τη θρυλική συνέντευξή του με τον νέο υπουργό Προπαγάνδας τού
Ράιχ.
Δομή-κίνδυνος στο σχήμα του σταυρού, του σταυροδρομιού, του λαβυρίνθου. Διασταύρωση
επίσης, αλλά με την έννοια της επιμιξίας, είναι κι ένα στοιχείο που ο Lang επεξεργάστηκε
στην πρώτη περίοδο της κινηματογραφικής του δημιουργίας, πριν απ’ το Θλιμμένο Θάνατο,
κατά την οποία γύρισε επτά ταινίες κι έγραψε δέκα σενάρια που γυρίστηκαν από άλλους. Κα
τά την περίοδο αυτή, προσπαθεί στην καλύτερη περίπτωση να «βγάλει άκρη» με την προσω
πική του οικογενειακή ιστορία και τη Βιέννη της δικέφαλης μοναρχίας που δέσποζε σε μια
πολυεθνική (όπως θα την ονομάζαμε σήμερα) αυτοκρατορία, στην οποία οι θεματοφύλακες
του γερμανικού πολιτισμού φοβόνταν τόσο τον «εκσλαβισμό» όσο και τον «εξιουδαϊσμό».
Μιγάς \HaIbblut ( 1919)]. Κυριολεκτική έννοια της λέξης «halbblut»: «ημίαιμος», λέξη ρατσι
στική ήδη από εκείνη την εποχή, που ήξερε ήδη προ πολλού να διακρίνει τη συγκεκριμένη
λέξη που αναφερόταν στα ζώα (ειδικά στα άλογα), από τη λέξη «μιγάς», mixtus, κράμα. Σ’ αυ
τή την -πρώτη- ταινία του Lang, που βασίζεται σε δικό του σενάριο, η Χουανίτα είναι κόρη
ενός Ισπανού και μιας Αζτέκος. Γέννημα αυτού του «μικτού γάμου», αυτής της «φυλετικής
διασταύρωσης», η Χουανίτα, σύμφωνα με την παραδεδομένη ιδεολογία της εποχής που αναζηχά τη φυλή, «δεν έχει κληρονομήσει από τις δύο καταγωγές της τίποτ’ άλλο εκτός απ’ τα
κακά της καθεμιάς» και δουλεύει ως πόρνη σ’ ένα χαμαιτυπείο του Σάνχα Φε. Η γόησσα έρ
χεται στην Ευρώπη με τον λευκό της σύζυγο και από δυνάμει επικίνδυνη γυναίκα γίνεται
θανατηφόρα κι εκδικείται τους Ευρωπαίους. Στη Χρυσή λίμνη ( 1919), πρώτη εποχή των Κα
τασκόπων (1919-’20), την ιέρεια του Ήλιου Ναέλα, παρ’ όλο που είναι μια «καθαρόαιμη»
Ινκας, χη φέρνουν κι αυτήν στην Ευρώπη για να παντρευτεί έναν Ευρωπαίο, αλλά θα τη
δολοφονήσει η Λίο Σα, η αφέντρα των Αραχνών Ι'Οχαν ο Gustave Le Rouge, το 1921, ξανα
γράφει για την εφημερίδα «La Lanterne», με τον γαλλικό τίτλο της ταινίας, Mystéria, το πε
ριπετειώδες μυθιστόρημα του Lang που είχε κυκλοφορήσει σε συνέχειες παράλληλα με το
γύρισμα των δύο επεισοδίων της ταινίας, κάνει τη Λίο Σα Ευρασιάτισσα, μιγάδα από πατέρα
Άγγλο και μητέρα Ινδή, ενώ, στο μυθιστόρημα του Norbert Jacques Δρ Μαμπούζε, ο παίκτης
(1922), η Κάρα Καρότσα, η εγκαταλειμμένη ερωμένη του Μαμπούζε, είναι επίσης μιγάς.] Να
μη ξεχάσω το Χαρακίρι (1919), όπου η γιαπωνέζα Οτάκε-Σαν φέρνει στον κόσμο ένα νόθο
παιδί (που θα είναι ο μεγαλύτερος αδελφός του Τζον Μοχιούν), γιο του λευκού αξιωματικού
τού ναυτικού Όλαφ Τζ. Άντερσον. Όταν αυτός την κοροϊδεύει και παντρεύεται μια Ευρω
παία ονόματι Εύα, η Οτάκε-Σαν αυτοκτονεί κάνοντας χαρακίρι· δηλαδή ανοίγει την κοιλιά
της με δύο σταυρωτές τομές με το μαχαίρι του πατέρα της που είχε σκοτωθεί νωρίτερα με
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τον ίδιο τρόπο. Κατά τον Lang, την εποχή εκείνη δεν ήταν καλό να είσαι ξένη: είτε μιγάς εί
τε «καθαρόαιμη», το τέλος σου θα ήταν ο βίαιος θάνατος, η δολοφονία. Στο έργο του θα δια
σωθεί μία μόνο μιγάς, αλλά είναι αλήθεια ότι θα έχουμε φτάσει πια στο 1959· δηλαδή θα έ
χουν περάσει σαράντα χρόνια: η Σίθα, η ιερή χορεύτρια του ναού, η ντεβαντάοι του διπτύχου
Ο Τίγρης του Εσναποϋρ και Ο τάφος του Ινδού, είναι κόρη μιας Ινδής κι ενός Ιρλανδού. Όπως
στον Τζέντλεμαν του υποκόσμου, όπου δυο παιδιά, ο Τζον και η Γκρέις, εισέρχονται στο τέλος
μαζί στο κτήμα των Μοχιούν και το καταλαμβάνουν, έτσι κι αυτά τα δύο επεισόδια, ριμέικ
των δύο εκδοχών που είχε γυρίσει το 1921 ο Joe May με βάση ένα σενάριο της Thea von
Harbou σε συνεργασία με τον μελλοντικό σύζυγό της Fritz Lang, συμβολίζουν τη γαλήνη
και τη συμφιλίωση μ ’ ένα ολόκληρο το παρελθόν.
Η σκύλα, για την οποία ο Lang είπε: «I put a lot of myself in it»,3είναι η ταινία όπου έχουν συμ
πυκνωθεί όλα τα χιαστά σχήματα, με όλες τις δυνατές σημασίες και αντιστοιχίες. Στο πρώτο
πλάνο του ζενερίκ που ενσωματώνεται έτσι στην ταινία, η κάμερα κατεβαίνει κατά μήκος ενός
οδοδείκτη με διαδοχικές χιαστές πινακίδες, όπου αναγράφονται κατά σειράν τα ονόματα των δύο
παραγωγών, των δύο πρωταγωνιστών και ο τίτλος της ταινίας. Στο τραπέζι που γίνεται προς τι
μήν του, ο ταμίας Κρίστοφερ Κρος σταυρώνει τα δάχτυλά του για να ξορκίσει τη μοίρα. Φτά
νουν στη στάση του λεωφορείου μαζί με το φίλο του, Τσάρλι, τον οποίο συνοδεύει παρά το γε
γονός ότι βγαίνει από το δρόμο του, ερχόμενοι από έναν κάθετο δρόμο: cross street. Ο Κρις Κρος
χάνεται στο λαβύρινθο των δρόμων του Γκρίνουιτς Βίλατζ - «Guess I got turned around»·4
στην πραγματικότητα, όμως, αυτός είναι mixed up.5 Ο Κρις Κρος βλέπει για πρώτη φορά την
Κάθριν Μαρς και τον Τζόνι Πρινς από το απέναντι πεζοδρόμιο: για να στηθεί πραγματικά η πλο
κή, πρέπει να διασχίσει το δρόμο, να περάσει απέναντι - όπως η άμαξα με τους αρραβωνιασμένους στον Θλιμμένο Θάνατο, στην οποία επιβαίνει ο Θάνατος, διασχίζει στην αρχή της ταινίας
μια γέφυρα παρόμοια με αυτήν που βλέπουμε στο Νοσφεράτου του Murnau. Όταν ο Κρις και η
Κίτι χωρίζουν μετά την πρώτη τους συνάντηση, εκείνη του προσφέρει ένα κακάσχημο χάρτινο
λουλούδι, κι εκείνος θα ζωγραφίσει αυτή τη μαργαρίτα που συμβολίζει την Κίτι. (Το μοτίβο γυναίκα-λουλούδι είναι τυπικό της αισθητικής στα τέλη του αιώνα: όταν η μάγισσα Μαρία χορεύ
ει στην κόκκινη συνοικία της Μητρόπολης, τη Γιοσιουάρα, η μακριά κάπα της είναι κεντημένη
με επαναλαμβανόμενα μαργαριτόσχημα σχέδια.) Σ’ έναν άλλο πίνακα στη Σκύλα, «Eve Under
the Elevated»,6 σκηνή αστικού πειρασμού απ’ την οποία δεν λείπει ο όφις, η Κίτι, ντυμένη στα
κατάμαυρα, είναι ακουμπισμένη σ’ έναν πυλώνα με κάθετους χιαστούς βραχίονες. Το ίδιο σχή
μα συναντάμε και στο γεφυρόστρωμα της γέφυρας του εναέριου. Πολύ γρήγορα θα αποκαλυ
φθεί ότι δεν πρόκειται τόσο για μια Εύα όσο για μια Λίλιθ, μια μαργαρίτα του δρόμου που τη φω
νάζουν «Lazy Legs» («Τεμπέλικα πόδια»), ένα παρατσούκλι που διαλύει κάθε πιθανή αμφιβολία
σχετικά με το επάγγελμά της, αν το «Κίτι» δεν ήταν αρκετά σαφές... Γυναίκα επικίνδυνη, αλλά
και θύμα την ίδια στιγμή, πεθαίνει από τέσσερα χτυπήματα με παγοθραύστη που της καταφέρ
νει ο Κρος, σ’ ένα κρεβάτι καπιτονέ σε σχήμα χιαστό, όπως είναι μέσα τα φέρετρα. Και κυρίως,
αλλά το έχουμε ήδη επισημάνει, ο ερασιτέχνης ζωγράφος φέρει τη δομή-κίνδυνο χ μέσα στο ίδιο
του το επίθετο - Κρος: σταυρός, βέβαια, αλλά και κράμα, ανάμιξη, σύγχυση, αταξία, χάος. Στη
σκηνή του μπαρ όπου η Κίτι τον κοροϊδεύει για τ ’ όνομά του, ο Κρος απαντά ότι το αστείο αυτό
είναι τόσο παλιό που ούτε καν το αντιλαμβάνεται· εδώ, όμως, κάνει λάθος, γιατί έτσι είναι off
guard7και ξέρουμε πολύ καλά απ’ την ταινία που προηγήθηκε της .Σκύλας, τη Γυναίκα της βιτρίνας, ότι μια στιγμή να είναι κανείς off guard, αμέσως μπαίνει ο κίνδυνος στο σπίτι.
Μένει η χρήση του χ εγγεγραμμένου σε κύκλο: όπως, λ.χ., το στόχαστρο που ο Lang δείχνει
σε πρώτο πλάνο στο Western Union (1941), αλλά και, κυρίως, στο Ανθρωποκυνηγητό, όπου η
τομή των δύο γραμμών σκοπεύει με ακρίβεια την καρδιά του Hitler. Αυτή, όμως, είναι και
μια άλλη ιστορία, όπου μπαίνει στο παιχνίδι ένα νέο σχήμα, το σχήμα (ο), που μορφοποιείται
σε διάφορα αντικείμενα: στο Μ, μια μπάλα κατρακυλάει τις σκάλες και υποδηλώνει ένα φό
νο· έντεκα χρόνια αργότερα, στο Και οι δήμιοι πεθαίνουν! (1943), ένα καπέλο μελόν κυλάει
και υποδηλώνει έναν άλλο φόνο· στη μια ταινία ο τροχός των λούνα παρκ, στην άλλη ο τρο
χός της τύχης, στην τρίτη ένα πηγάδι στο οποίο είναι αλυσοδεμένος ένας άντρας, ή ένα άλλο
πηγάδι όπου κατεβαίνει ένα αγόρι ψάχνοντας ένα διαμάντι, κ.λπ.
Κι όλα αυτά, χάρη σε ένα φακό και στο ίδιο πάντα μονόκλ που ζωντανεύει στο βιζέρ.
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-Trafic-, τχ. 41, Άνοιίη 2002.
Μετάφραση:
Τιτίκα Δημητρονλια.
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Η βούληση για στιλ και οι μορφές της
του Paolo Bertetto

Η μείζων δημιουργική περιπέτεια του Fritz Lang διαπνέεται από ένα ιδεώδες απόλυτης τε
λειότητας. Ο Lang κατασκευάζει σκηνοθετικούς μηχανισμούς που διαθέτουν τεράστια μα
γευτική δύναμη και εξαιρετική ακρίβεια. Εκτός αυτού, συναιρεί με εντελώς νέο τρόπο τη
συστηματική εφαρμογή των πιο καινοτόμων τεχνολογιών της εικόνας και της σκηνής με μια
δημιουργική στάση την οποία έχει σε βάθος σημαδέψει μια ρητή και μεθοδική Kunstwollen.1
Η κινηματογραφική πρακτική του Lang, καθ’ όλη τη γερμανική του περίοδο, αντανακλά
μια ιδιαίτερη πολυπλοκάτητα, η οποία χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του συγκερασμού
όλων των τεχνικών, γλωσσολογικών και πραγματολογικών στοιχείων, εγγενών στον κινη
ματογράφο, σε μια νέα, συνθετική οπτική, πολύ οργανωμένη και καλλιτεχνικά νομιμοποιη
μένη. Κανένας άλλος καλλιτέχνης στη δεκαετία του ’20 δεν ωθείται στην εργασία του από
μια τέτοια βούληση για τέχνη, η οποία τείνει προς τη δημιουργία ενός Gesamtkunstwerk,2με
πολύπλοκα και συνθετικά χαρακτηριστικά. Ο Lang έχει συνείδηση ότι τοποθετείται σ’ ένα
δύσκολο και αναγκαίο σταυροδρόμι ανάμεσα στο παλιό και το καινούργιο, ανάμεσα στη βα
θιά επιδίωξη ενός στιλ συνδεδεμένου με τη μεγάλη καλλιτεχνική παράδοση, και την ανα
γκαιότητα σύμπηξης των νέων μορφών επικοινωνίας στη μαζική κοινωνία. Ο Lang έχει επί
σης συνείδηση ότι πρέπει να τιθασσεύσει και να εκμεταλλευτεί τα τεράστια τεχνολογικά μέ
σα για την επεξεργασία ενός γλωσσικού κώδικα που θα πρέπει αφ’ ενός να γοητεύει το κοινό
και αφ’ ετέρου να εγγυάται μια καθολική καλλιτεχνική νομιμότητα. Ο σκηνοθετικός μηχα
νισμός του Lang είναι, λοιπόν, μια οιονεί μείζων τεχνική σκηνή, τελειοποιημένη μέχρις ε
σχάτων, που αυτή καθαυτή αναπαράγει, μέσα στην ίδια τη δομή και την πρακτική της, το ι
δεώδες που διαπνέει τη βούληση για τέχνη του Lang. Την ίδια στιγμή, όμως, ο τεράστιος και
πολυσύνθετος σκηνοθετικός μηχανισμός του Lang, που έχει την τάση, όπως γνωρίζουμε, να
χρησιμοποιεί τους ίδιους τεχνικούς και τους ίδιους ηθοποιούς, είναι κι ένας γιγαντιαίος μη
χανισμός παραγωγής μορφών και συνόλων, τα οποία μόνο η απόλυτη ιδιαιτερότητα μιας α
μείλικτης και τελεσίδικης Stilwille3 θα τα μετατρέψει επιτέλους σε μια καθολική μορφή. ' Η
μεγάλη πολυπλοκάτητα και η ποιότητα του δημιουργικού μηχανισμού του Lang απαιτούν,
ο εν λόγω μηχανισμός, ακριβώς λόγω του ιδεώδους της τελειότητας στο οποίο οφείλει το σχεδιασμό του, να μεταμορφώνεται και να επανασχεδιάζεται από μια μεταγενέστερη, ιδιαίτερη
δημιουργική στάση, που μόνη αυτή μπορεί να εγγυηθεί τη βούληση για στιλ ενός δημιουρ
γού. Παραδόξως, όσο οι τεχνικοί και οι συνεργάτες αποτελούν εν γένει το άνθος της γερμα
νικής κινηματογραφικής παραγωγής, τόσο πιο αναγκαία γίνεται η λειτουργία σύνθεσης και
μετασχηματισμού από τον καλλιτέχνη, που συντονίζει σε επίπεδο εσωτερικής διαδικασίας τα
διάφορα στοιχεία που πραγματώνονται. Η μελέτη του πολύτιμου αρχείου που ο Fritz Lang
εμπιστεύτηκε στη Γαλλική Ταινιοθήκη, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς το παράδοξο όσον αφο
ρά στη δημιουργικότητα του Lang, καταδεικνύοντας επίσης, ειδικά για τις ταινίες της πε
ριόδου της Βαϊμάρης -τις οποίες θα αναλύσω εδώ - την υψηλή ποιότητα του προπαρασκευ
αστικού υλικού της mise en scène5 και την ύφους σημαντική διαφορά που εγγυάται η πα
ρέμβαση του Lang σε επίπεδο φόρμας. Η κύρια δουλειά του Lang βρίσκεται στη λεπτή, αλλά
ριζική, διαφορά ανάμεσα στο σκηνογραφικό σχέδιο και το οπτικό κείμενο- γιατί ο Lang κα
τασκευάζει μορφές και μηχανισμούς με τα οποία επιτυγχάνει ένα ειδολογικό στιλιζάρισμα με
πολύ μεγάλη αναπαραστατική δύναμη, ξεκινώντας από ένα βασικό υλικό, πλούσιο σε ορι
σμούς και υποστηρικτικά στοιχεία, αλλά διαφορετικό από το τελικό αποτέλεσμα ως προς την

* Καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο της Ρώμης και
επιστημονικός διευθυντής του
Εθνικού Μουσείου
Κινηματογράφου του Τορίνο.
Έ χει ασχοληθεί με τον
κινηματογράφο της ουτοπίας
και με τις πρωτοπορίες της
δεκαετίας του ’20, κυρίως στη
Γερμανία και τη Σοβιετική
Ένωση. Έ χει γράψει πολλές
μελέτες για τον Fritz Lang και
επιμελήθηκε, μαζί με τον
Bernard Eisenschitz, τον τόμο
Fritz Lang, La mise en scène
(1993). (Σ.τ.Ε.)
1. Γερμανικά στο κείμενο: βού
ληση για τέχνη. (Σ.τ.Μ.)
2. Γερμανικά στο κείμενο: καθο
λικό έργο τέχνης. (Σ.τ.Μ.)
3. Γερμανικά στο κείμενο: βού
ληση για στιλ. (Σ.,ι.Μ.)
4. Δεν είναι τυχαίο που ένα από
τα πρώτα άρθρα τον Lang τιτλο
φορείται -Ηβούληση για στιλ
στις ταινίες- [«Stilwille im
Film -1και δημοσιεύτηκε στο
«Jugend-, τχ. 3, 1924. Τα γερ
μανικά κείμενα του Lang είναι
συγκεντρωμένα στο: Fred
Gehler, Ullrich Kasten, Fritz
Lang, die Stimme von
Metropolis | Fritz Lang, η φωνή
της μητρόπολης], Henschel
Verlag GmbH, Βερολίνο 1990.
5. ΓοΙλικά στο κείμενο: σκηνο
θεσία. (Σ.τ.Μ.)
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ποιότητα και τα ενδιάθετα χαρακτηριστικά. Όπως τα σενάρια της Thea von Harbou -που
φυλάσσονται στη Γερμανική Ταινιοθήκη και το Μουσείο Κινηματογράφου του Μονάχουείναι εξαιρετικά οργανωμένα και εξαιρετικά γόνιμα σε υποδείξεις σχετικές με τη σκηνοθεσία
και με το μοντάζ ακόμα, αλλά παραμένουν ένα λειτουργικό υποστηρικτικό υλικό που προσ
διορίζει τα αφηγηματικά θέματα και τις αφηγηματικές δομές χωρίς να προαναγγέλλει το
στιλ ή τη δυναμική φόρμα του Lang, έτσι και ο μηχανισμός με τα σχέδια της σκηνογραφίας
προσδιορίζει το ορατό πλαίσιο, χωρίς να αποδίδει ακόμα τη βαθιά και απολύτως πρωτότυπη
δομή του δυναμικού-οπτικού στιλ του Lang. Γία να προσπαθήσουμε να συλλάβουμε την ιδι
αίτερη ποιότητα της Kunstwollen του Lang, την ουσία της σκηνοθετικής του τέχνης, πρέπει
να εστιάσουμε το βλέμμα μας σ’ αυτή τη διαφορά. Ο λόγος μας, λοιπόν, θα πραγματευτεί τις
διαδικασίες, τους τρόπους και την ποιότητα μιας διαφοράς, που θα αναλυθούν σε συνάρτηση
με δύο θεμελιώδεις ταινίες, βαθιά διαφορετική η μία από την άλλη, οι οποίες προσδιορίζουν
τα σημαντικότερα πρότυπα της γραφής του Lang. Οι ταινίες είναι Οι Νιμπελοννγκεν (Μέρος
πρώτο: Ο θάνατος τον Ζίγκφριντ, Μέρος δεύτερο: Η εκδίκηση της Κριμχίλδης) και Η διαθήκη
του Δόκτορος Μαμπονζε, σε σκηνογραφία (αντίστοιχα) του Otto Hunte και του Emil Hasler,
και αποσαφηνίζουν αναμφίβολα στον ύψιστο βαθμό την ένταση των μορφικών προτύπων
στον κινηματογράφο του Lang της περιόδου της Βαϊμάρης· δύο ταινίες που μαρτυρούν την
πολυπλοκότητα της mise en scène του σε επίπεδο γλωσσικού κώδικα, η οποία καταφεύγει
στο ετερογενές για να επεξεργαστεί σύνθετα και μαγευτικά ειδολογικά σχήματα.
I. Οι Νιμπελοννγκεν: το ειδολογικό σχήμα

Στο αρχείο του Fritz Lang στη Γαλλική Ταινιοθήκη φυλάσσονται 18 σκίτσα του Otto Hunte
για τα δύο μέρη των Νιμπελοννγκεν. Είναι κυρίως τέμπερες (ή τέμπερες και μολύβι) σε χαρ
τόνι διαστάσεων 33x49 κυρίως (βλ. Κατάλογο).
Η διάταξη των σκηνογραφιών για το tournage6ακολουθεί με αρκετή ακρίβεια τα σχέδια του
Hunte και απομακρύνεται από αυτά σε μερικές (πολύ σπάνιες) περιπτώσεις, προφανώς λόγω
συγκεκριμένων δυσκολιών υλοποίησης. Όπως γνωρίζουμε, οι χώροι και η ατμόσφαιρα ανα
δημιουργήθηκαν μέχρι κεραίας. Ακόμα και το δάσος όπου θα λάβει χώρα ο φόνος του Ζίγκ
φριντ, αναδημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου στα στούντιο του Νοϊμπάμπελσμπεργκ. Η χωρικότητα και η εικόνα πραγματώθηκαν, λοιπόν, σε συνάρτηση μ’ ένα σκηνοθετικό σχέδιο κι ένα
δυναμικό-οπτικό πρόγραμμα: έχουν διαποτιστεί από την επιθυμία σύνθεσης, από τη βούλη
ση για στιλ. Όμως, ανάμεσα στα σχέδια του Hunte, τις κατασκευές της σκηνογραφίας και
την αντίστοιχη εικόνα της ολοκληρωμένης ταινίας υπάρχουν διαφορές που δε συνδέονται
μόνο με την ιδιαιτερότητα του εκάστοτε γλωσσικού κώδικα ο οποίος χρησιμοποιήθηκε, αλλά
και με τις εμπρόθετες επιλογές γραφής και σύνθεσης.
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6. Γαλλικά στο κείμενο: γύρισμα.
(Σ.τ.Μ.)

Περπατώντας στο κάστρο της Βορμς. Ο βασιλικός πύργος και ο κόσμος των Βουργουνδών -α
νταγωνιστικός προς τον κόσμο των στοιχειών, των μυθικών πλασμάτων, της μαγείας και των
θεϊκών πεπρωμένων του Ζίγκφριντ - παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μια σύντομη σεκάνς
που περικλείει, ειδικά στο εναρκτήριο πλάνο, τη στιγμή της πιο έντονης οπτικής υποβολής. Η
τέμπερα του Hunte δείχνει έναν εσωτερικό χώρο, όπου το μισό δάπεδο είναι στρωμένο με α
σπρόμαυρους ρόμβους και το άλλο μισό γκρίζο, και σ’ έναν γκρίζο τοίχο διαγράφεται μια πιο
ανοιχτόχρωμη καμάρα. Μπροστά στον τοίχο στέκονται ακίνητοι τέσσερις στρατιώτες, με με
γάλες ασπίδες στο χέρι, η καθεμία από τις οποίες φέρει διαφορετικό διάκοσμο. Στο κέντρο προ
χωρούν ο βασιλιάς και οι βουργουνδοί αξιωματούχοι, στη σειρά, ντυμένοι με βαρυστολισμένα
πανωφόρια. Είναι η αναπαράσταση ενός κόσμου εν τάξει, στον οποίο τα διακοσμητικά μοτίβα
διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο: προσδιορίζουν το πνεύμα του αναπαριστώμενου κόσμου.
Το αντίστοιχο πλάνο του Lang επαναλαμβάνει το κάθετο ντεκουπάζ και τα χαρακτηριστικά
του ντεκόρ, αλλά τροποποιεί ορισμένα θεμελιώδη στοιχεία: από τη μια, καταργεί τη φωτο
σκίαση και φωτίζει τον τοίχο με τρόπο πιο άμεσο και ομοιογενή, και, παράλληλα, κατασκευά
ζει ένα λιθόστρωτο με πιο πλούσια διακοσμητικά στοιχεία σε λευκό, γκρίζο και μαύρο· από
την άλλη, κι αυτό είναι το κυριότερο, αλλάζει τη θέση των στρατιωτών και δεν τους τοποθετεί στο βάθος, αλλά μπροστά στην κάμερα, με αντίθετο φωτισμό· ο βασιλιάς, οι ευγενείς και οι
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αξιωματούχοι παρελαύνουν αργά (κατά γκρίζες, μαύρες και λεύκες ομάδες) και εμφανίζονται
κι εξαφανίζονται πίσω από τις σκοτεινές μορφές των πολεμιστών. Η θέση που κατέχουν οι
στρατιώτες, στο πρώτο πλάνο, και το γεγονός ότι λειτουργούν απλώς σαν σκοτεινοί στύλοι
που υπάρχουν για να κατατέμνουν το χώρο, επιτείνει τον ιερατικό χαρακτήρα του συνόλου,
περιορίζει το διακοσμητικό μέρος και απολιθώνει έτσι για πρώτη φορά τον άνθρωπο, ο οποίος
διαδραματίζει απλώς έναν παρασκηνιακό ρόλο σε μια φανταστική σκηνή.7
Η επεξεργασία του οπτικού υλικού, λοιπόν, εμπλουτίζεται αμέσως με έναν πρόσθετο διανοη
τικό και συμβολικό προσδιορισμό. Το ανθρώπινο στοιχείο μπορεί κατά τον Lang να διαρ
θρωθεί σε επίπεδο οπτικό και μορφικό με δύο διαφορετικούς τρόπους, που προϋποθέτουν
διαφορετικές συμβολικές δομές. Οι στρατιώτες, χωρίς τα στολίδια του Hunte, έχουν γίνει
«σκιώδη» υποστηρίγματα της σκηνής κι εκφράζουν έναν θεμελιακό περιορισμό του ανθρώ
πινου στοιχείου, που έχει σμικρυνθεί σε μεγάλο βαθμό. Αντιθέτως, οι ευγενείς που παρελαύ
νουν ανάμεσα στους σκιώδεις στύλους, τους στρατιώτες, εκφράζουν -με το τελετουργικό,
την αργή κίνηση, τα ενδύματά τους- ένα διαφορετικό, συμπληρωματικό πρότυπο ανθρώπι
νης οργάνωσης: ένα ανθρώπινο στοιχείο εντελώς τυποποιημένο, καθηλωμένο στην εθιμοτυ
πία του, που μοιάζει να έχει περιορίσει την πολλαπλότητα και τη ζωτικότητα του ανθρώπου
σ’ ένα εξαϋλωμένο τελετουργικό. Το έμψυχο μεχατρέπεται σε άψυχο μέσα απ’ τη δουλειά τής
μορφικής σύνθεσης, δηλαδή της σκηνοθεσίας- και το άψυχο τελετουργικό αναλαμβάνει το
καθήκον να εκφράσει τη σχηματική τάξη ενός πολιτισμού που έχει χάσει κάθε ορμή και κά
θε όραμα ανάπτυξης.
Η άφιξη στη χώρα των Βουργουνδών. Η άφιξη της Βρουγχίλδης με καράβι στη χώρα των
Βουργουνδών συνιστά άλλη μια ιδιαιτέρως σημαντική στιγμή. Στο σχέδιο του Hunte, καθο
ριστικής σημασίας είναι δύο οπτικά στοιχεία. Πάνω, στο μεγάλο ξεδιπλωμένο πανί του κα
ραβιού που καλύπτει όλη σχεδόν την επάνω μεριά του κάδρου, υπάρχουν δύο μαύρα, τριγω
νικά διακοσμητικό σχέδια σε γκρίζο φόντο. Παρακάτω, έχουμε την ομάδα των προσώπων,
στην οποία περιλαμβάνονται ο Γκίντερ και η Βρουγχίλδη, και τους στρατιώτες που είναι παρατεταγμένοι στο πλοίο. Κάτω, η σκοτεινή θάλασσα, και στο πλευρό του πλοίου ένα σχέδιο
με κανονικούς ρόμβους. Στην ταινία, το πλάνο του πλοίου ακολουθεί μετά από ένα άλλο
πλάνο, «τραβηγμένο» απ’ την αντίθετη γωνία, στο οποίο δύο μακριές σειρές στρατιώτες με
περικεφαλαίες, διατεταγμένοι μες στο νερά ανά ομάδες των πέντε, κρατούν μια ξύλινη γέφυ
ρα. Το ευρύ πλάνο των στρατιωτών στο νερά προετοιμάζει το μεγάλο πλάνο του πλοίου που
δένει στην αυτοσχέδια γέφυρα. Ο Lang ενεργεί γ ι’ άλλη μια φορά, σε σχέση με το σχέδιο του
Hunte, απλουστευτικά και καθαρτήρια, προσπαθώντας να ορίσει τις κύριες οπτικές δομές.
Πρώτα και κύρια, καταργεί το ξεδιπλωμένο πανί που απορροφούσε όλη την προσοχή με το υπερμέγεθες διακοσμητικό του σχέδιο, και το δείχνει μαζεμένο στο μεγάλο κατάρτι. Με τον
τρόπο αυτόν, εισάγει ένα διακοσμητικό θέμα με δύο ευθείες γραμμές που διασταυρώνονται,
σχηματίζοντας μια ελαφρώς αμβλεία γωνία. Στο βάθος, ο ουρανός φωτίζει τη σκηνή με δια
φορετικό τρόπο, ενώ, πάνω στο πλοίο, τα πρόσωπα είναι αναγνωρίσιμα. Το πλάνο, ευρύτερο
απ’ το σχέδιο, περικλείει στο οπτικό πεδίο τους στρατιώτες που, μέσα στο νερό, στηρίζουν
την ξύλινη γέφυρα και που βλέπουμε τις περικεφαλαίες τους. Το διάφανο ίχνος της διαγώ
νιας γέφυρας δημιουργεί ένα ιδιαίτερο πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών, που εισάγει στο
πλάνο έναν ελεγχόμενο δυναμισμό. Εκτός αυτού, η περικεφαλαία με το λοφίο του Χάγκεν,
στο ανοιχτόχρωμο φόντο, εισάγει ένα συμπληρωματικό στοιχείο παραστατικής αυθαιρεσίας.
Στο χώρο ενσωματώνονται ποικίλες συνιστώσες, τις οποίες ο Lang αναλύει με μια χωρική
λογική που συναρτάται μ’ ένα μορφικό σχέδιο. Στην περίπτωση αυτή, ο Lang δεν θέλει να οι
κοδομήσει μια τέλεια συμμετρία, αλλά, αντιθέτως, να προσδώσει δυναμική σε ποικίλα στοι
χεία. Το πλάνο της αποβίβασης της Βρουγχίλδης και του Γκίντερ είναι εκ των πραγμάτων
τοποθετημένο σε contrechamp, κι έτσι, με τις διαγώνιους της γέφυρας που κρατούν οι στρα
τιώτες, δημιουργεί μια διπλή δυναμική δύο διαφορετικών κατευθυντήριων γραμμών.
Το εγχείρημα του Lang, λοιπόν, καταλήγει σε μια διπλή ανασύνθεση των οπτικών στοιχεί
ων: πρώτον, απλοποιεί τις συνιστώσες στο χώρο και στην παραστατικότητα της εικόνας, ώ
στε να αναδειχθούν οι θεμελιακές δομές της- δεύτερον, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες

7. Ο Lang γράφει: «Στην πρώτη
ταινία των Νιμπελούνγκεν, το
Θάνατο tou Ζίγκφριντ, προ
σπάθησα να Χύσω το πρόβλημα
της σκηνοθεσίας των μαζών,
χρησιμοποιώντας έναν σχετικά
περιορισμένο αριθμό κομπάρ
σων και βάζοντάς ιούς να στέκο
νται άκαμπτοι και ακίνητοι, σαν
διακοσμητικό στοιχείο τοποθετη
μένο πίσω από ιοι>ς κυρίους ερ
μηνευτές· ένα ζωντανό, αΧΙά ακί
νητο, φόντο: εκ των πραγμάτων,
στο Ζίγκφριντ, οι μάζες δεν παί
ζουν· λειτουργούν σαν οιονεί α
ντικείμενο [ -Aufgelöste Massen ·
(-Σαστισμένες μάζες·), στο -De
Film-Gids-Der Film-Führer-,
τχ. 2, Απρίλιος 19241.
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της λήψης από γωνία και του μοντάζ, όχι μόνο επιτυγχάνει μια πολύμορφη δυναμική που
εγγυάται τη γεωμετρία των μορφών και τη μεταβλητότητά τους, αλλά και συγκροτεί μια ι
διαίτερη τυπολογία των σχέσεων ανάμεσα στη στατική και τη δυναμική μορφή. Παράλληλα,
η ιδέα της ξύλινης γέφυρας την οποία κρατούν οι βουργουνδοί στρατιώτες και η οποία ορί
ζεται από τη διπλή γραμμή που σχηματίζουν οι περικεφαλαίες τους καθώς ξεπροβάλλουν απ’
το νερό, είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι μια χωρική καινοτομία που δεν τη διέθετε το σχέ
διο του Hunte και που υπογραμμίζει ακόμα περισσότερο τον εξαντικειμενισμό του ανθρώ
που και τη μετατροπή του σε μικρο-αρχιτεκτονικό όσο και μορφικό-οπτικό στοιχείο.

82

8. Γερμανικά στο κείμενο: Αί
θουσα των Υπηρετών. (Σ.τ.Μ.)
9. Εχω αναπτύξει μια πιο δομη
μένη ανάλυση σχετικά με το συγ
κεκριμένο θέμα στο έργο μου
Fritz Lang. Metropolis. Lindau,
Τορίνο 1990, σο. 146-148. ΒΧ.
και το κλασικό έργο της Lotte
Eisner Fritz Lang. Αυτή τη δου
λειά θέλω, φυσικά, να την αφιε
ρώσω στην latte Eisner.

Η εκδίκηση της Κριμχίλδης είναι μια διαφορετική ταινία, σχεδιασμένη με την ίδια μορφική
και ειδολογική αυστηρότητα, αλλά διαρθρωμένη σε προοπτική, σε μια κατεύθυνση ριζικά
διαφορετική. Πράγματι, η αναπαράσταση του βάρβαρου κόσμου των θύννω ν θεωρείται
συμμετρικά αντίθετη προς την αναπαράσταση του τακτικού και πολιτισμένου κόσμου των
Βουργουνδών· και η σεκάνς της σφαγής των Βουργουνδών στη Saal der Knechte8 αποτελεί
σίγουρα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Το πρώτο πλάνο στη Saal der Knechte είναι μια εικόνα συνόλου, στην οποία κυριαρχούν οι
τοξωτοί θολοί του σπηλαίου επάνω και, παράλληλα, κάτω, οι μεγάλες μάζες των Βουργουνδών και των θύννων που κινούνται σαν τρελοί. Την ίδια οίρα, το συμπόσιο της (φαινομενι
κής) συμφιλίωσης μεταξύ θύννων και βουργουνδών ευγενών είναι οργανωμένο με συμμε
τρική διάταξη των προσώπων· οι ρυθμοί χαρακτηρίζονται από βραδύτητα, σ’ ένα χώρο που,
εντούτοις, σημαδεύεται από σκηνογ'ραφικά στοιχεία και πρωτόγονα διακοσμητικά σχέδια,
στοιχειώδη και αυθαίρετα.
Στη Saal der Knechte, τα πολυάριθμα πρόσωπα που κινούνται χωρίς λογικό προσανατολι
σμό και σκοπό, καταγράφουν ένα διάχυτο χάος, μέσα στο οποίο χάνεται κάθε ανθρώπινο χα
ρακτηριστικό. Το ανθρώπινο στοιχείο συντρίβεται από τον θηριώδη όχλο των ανδρών που
χοροπηδάνε, χορεύουν, παλεύουν και αναμιγνύονται μεταξύ τους σε μιαν άμορφη βουή. Η
μάζα τους καταλαμβάνει όλο το χώρο στο διαθέσιμο έδαφος του υπογείου και φωτίζεται μόνο
εν μέρει. Οι άνδρες δεν είναι παρά κινούμενες, μαύρες, γκρίζες κι ανοιχτόχρωμες γκρίζες κηλίδες, με κάποια λευκά στίγματα που αντιστοιχούν στα πρόσωπα. Αυτές οι κηλίδες κινού
νται ασταμάτητα, σαν μυρμήγκια ή μέλισσες στην κυψέλη τους, ή σαν σπόροι διαφόρων
χρωμάτων. Ο Lang θα περιγράφει τους εξεγερμένους εργάτες στη Μητρόπολη9 σύμφωνα με
το ίδιο αναπαραστατικό πρότυπο.
Τα ίχνη του ανθρώπου μοιάζουν να χάνονται μπροστά στον όχλο που επιβάλλεται, στη χαώ
δη κινητικότητα. Δεν αναδύεται καμιά δομή, καμιά λεπτομέρεια, κανένα σκηνογραφικό στοι
χείο που να κυριαρχεί: μόνο το βουητό μιας μάζας που έχει απολέσει τα ανθρώπινα χαρακτη
ριστικά της. Και η έλλειψη ανθρωπιάς αυτής της μάζας αποκαλύπτεται παραδόξως ενώ εμφα
νίζεται να κινείται αδιάκοπα. Η χαοτική κίνηση που στερείται κάθε λογικής, κάθε σκοπού,
δεν έχει μορφή, δεν έχει ψυχή. Ομως, αυτό ακριβώς το χάος, αυτή η ξέφρενη οχλαγωγία, έχει
εντέλει μια βαθιά σημασιολογική προθετικότητα: είναι η σφραγίδα του βάρβαρου χάους, της
έλλειψης τάξης και ορθολογισμού στον πρωτόγονο κόσμο και, κυρίως, στις κατώτερες τάξεις·
έναν κόσμο που δεν εγγράφεται στο πεδίο των αξιών και της πνευματικότητας, και δεν έχει
πρόσβαση στη συμβολική τάξη πραγμάτων έναν κόσμο που δεν θεωρείται ακόμα πολιτισμέ
νος. Μάλιστα, η ίδια η οργάνωση του χαοτικού και άμορφου στοιχείου και της αταξίας, υψω
μένη στον μέγιστο βαθμό, διασφαλίζει στο δυναμικό-οπτικό πεδίο την υλοποίηση μιας αναπα
ράστασης που, την ίδια στιγμή, αποτελεί μια ιδέα· άρα, μια ειδολογική παράσταση.
Το αντίστοιχο σχέδιο του Hunte, αντιθέτως, απεικονίζει τον μεγάλο υπόγειο χώρο με τους
θόλους και τα παράπλευρα σπήλαιά του, που στόχο έχουν να υπογραμμίσουν τον πρωτόγο
νο χαρακτήρα του περιβάλλοντος· την ίδια στιγμή, όμως, διατάσσει τους θύννους και τους
Βουργουνδούς-ισάριθμους- γύρω από μεγάλα τραπέζια και βάζει στο κέντρο σχεδόν μια με
γάλη φωτιά, που δρα καταλυτικά και μονοπωλεί την προσοχή του θεατή. Με λίγα λόγια, ο
Hunte όριζε έναν πρωτόγονο χώρο που, ωστόσο, χαρακτηρίζεται από έντονες αρχές μικρολειτουργικότητας και μικρο-οργάνωσης όσον αφορά στους χώρους και τη διάταξη των αν
δρών : αναπαριστά ένα μεγάλο σπήλαιο όπου είναι συγκεντρωμένοι πρωτόγονοι πληθυσμοί,
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και όχι την εικόνα του όχλου. Η παρέμβαση του Lang αποτελεί, λοιπόν, μια συστηματική α
ναδιοργάνωση των στοιχείων, με την οποία επιδιώκει να απεικονίσει το χάος, να μας δώσει
την οπτική εικόνα της ίδιας της ιδέας τής αταξίας, και οργανώνεται σαν ειδολογική αναπα
ράσταση των βάρβαρων λαών, των ακέφαλων συμπεριφορών και τελετουργικών, στη μεθό
ριο του ανθρώπινου στοιχείου. Η εν λόγω αναπαράσταση περιλαμβάνει επίσης στην εικόνα
του βαρβάρου τις κατώτερες τάξεις των Βουργουνδών, οι οποίες, αντιθέτως, στο πρώτο μέ
ρος των Νιμπελούνγκεν ορίζονταν με βάση τις δομές της τάξης και του πολιτισμού. Οι μάζες
των Βουργουνδών μετατοπίζονται εν προκειμένω προς τα όρια του χάους κι αποκτούν ένα
νέο και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τους το προσδίδει η γενική οργάνωση της ταινίας. Αν
εξαιρέσουμε τη λαϊκή συνδήλωση της ομάδας των Βουργουνδών, το σημαντικό στην αναπαραστατική επιλογή του Lang είναι η βούλησή του να χαρακτηρίσει τον κόσμο των θύννων
που αναπαριστάται στο δεύτερο μέρος των Νιμπελούνγκεν, ως έναν κόσμο του χάους και της
βαρβαρότητας. Η στιλιστική επιλογή καθοδηγεί τους προσδιορισμούς της μορφής και της α
ναπαράστασης, η δε ιδέα της μορφής καθορίζει την ίδια τη λογική της αναπαράστασης.
Η πραγμάτωση, σε επίπεδο σκηνοθεσίας, που υπερβαίνει σε φιλμικές εικόνες τόσο τους κώ
δικες του σεναρίου της Thea von Harbou όσο και τα σχέδια του Hunte (όπως και της αρχιτε
κτονικής και της τεχνικής δουλειάς των Kettelhut και Vollbrecht), συνεπάγεται μια δυναμι
κή εικονοποίηση, σε συνάρτηση μ’ ένα σύνολο χωρικών στοιχείων κι ένα σύνολο κινήσεων
και χειρονομιών εξαιρετικά ανομοιογενή. Επιπλέον, οι εικόνες αυτές πρέπει να δουλευτούν
και να αναλυθούν με όρους της κινηματογραφικής γλώσσας· πρώτα και κύρια, επομένως,
μέσα από ασυνεχείς λήψεις που, στη συνέχεια, μοντάρονται σύμφωνα με μια διαρθρωτική
λογική. Όμως, εντός και πέραν αυτών των μεταβάσεων που συνιστούν το συγκεκριμένο μέ
ρος της κινηματογραφικής πρακτικής, ο Lang επανεπεξεργάζεται με ιδιαίτερο τρόπο ορισμέ
να στοιχεία που δεν καταδεικνύουν μόνο τη Stilwille του, αλλά και μαρτυρούν την ιδέα τής
μορφής που ο Lang είχε την πρόθεση να υλοποιήσει. Με μια αναλυτική εξέταση της ταινίας
του Lang, ενταγμένη στην ανάλυση των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στα σχέδια του
Hunte και τις φιλμικές εικόνες, μπορούμε να διατυπώσουμε κάποιες υποθέσεις σχετικές με
τη μορφολογία του έργου τού Lang. Πρόκειται για λειτουργικά κριτήρια και αισθητικές επι
λογές που αλληλοδιαπλέκονται και διαγράφουν τις κατευθυντήριες γραμμές της στάσης τού
Lang ως προς το στιλ και τη δημιουργία του.
Α. Έντονη παράσταση του ορατού στοιχείου, που πραγματοποιείται μέσα σ’ ένα πλαίσιο συ
στηματικής διάδρασης όλων των στοιχείων -προφιλμικών και φιλμικών-, τα οποία είναι πά
ντα απολύτως προγραμματισμένα και αλληλεπιδραστικά.
Β. Περιορισμός των οπτικο-σκηνογραφικών προσδιορισμών του Hunte στις απολύτως απα
ραίτητες πλευρές τους, ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος με αυστηρές δομές : πράγματι, ο
χώρος δε θα πρέπει να εμφανίζεται ως ένα χαοτικό σύνολο στοιχείων, αλλά ως μια διάσταση
διαρθρωμένη με βάση αναγνωρίσιμες θεμελιακές γραμμές.
Γ. Μια ιδιαίτερη επιλογή σύνθεσης όσον αφορά στην κατασκευή των στατικών και των συμ
μετρικών δομών· τις επιλογές αυτές ο Lang τις θεωρεί αυστηρότερες και αρμονικότερες, αλ
λά και ως ακριβέστερες αποδείξεις της προσωπικής παραστατικής αισθητικής του.
Δ. Συντονισμένη μετατροπή των στατικών γεωμετρικών δομών σε δυναμικά στοιχεία που
διαρθρώνουν εκ νέου τις μορφικές γεωμετρίες. Έ να από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά τής
mise en scène του Lang βασίζεται ακριβώς στην ικανότητά του να προσδίδει δυναμική στις
γεωμετρικές μορφές της εικόνας και, επομένως, να αντιλαμβάνεται την κίνηση μέσα από
γραμμές και όγκους γεωμετρικού-μορφικού χαρακτήρα.
Ε. Επεξεργασία των μορφοποιήσεων του χώρου άμεσα συναρτώμενη με την απαίτηση οι εν λό
γω μορφοποιήσεις να παράγουν ιδέες και να εγγράφουν τις ιδέες αυτές στο επίπεδο του ορατού·
επιλογή μιας ειδολογικής σύνθεσης που επιδιώκει να θεωρήσει δυνάμει και να αναπτύξει τη
δυνατότητα μιας εικόνας να γίνει ιδέα· σύλληψη του κινηματογράφου που τείνει στην πραγ
μάτωση μιας διανοητικής ιδέας, ενός συστήματος σύνθεσης της εικόνας που στηρίζεται στην
ενσωμάτωση της σκέψης και της εικόνας· σύλληψη του κινηματογράφου ως Είδους,10ως εικόνας-μορφής-ιδέας που συγχωνεύονται σε μια αυστηρή και δημιουργική ενότητα.
ΣΤ. Δυναμική πραγμάτωση, στα πλαίσια της εναλλαγής συγκεκριμένου-αφηρημένου των ει-
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κόνων, μιας σύνθεσης του αναπαριστώμενου χώρου, του φορμαλιστικού και του ειδολογι
κού χώρου.
Στη δεκαετία του ’20, λοιπόν, η mise en scène του Lang εργάζεται για την κατασκευή μιας
δυναμικής μορφής που ενσωματώνει την ιδέα. Εντούτοις, η δυναμική μορφή του Lang είναι
διαφορετική από την αντίστοιχη του Αϊζενστάιν. Ο Αϊζενστάιν αντιλαμβάνεται το δυναμι
σμό ως εντατικοποιημένη κίνηση που προσδίδει νέες δυνατότητες στις συγκρουσιακός γραμ
μές και αντιθέσεις : η δυναμική του Αϊζενστάιν είναι μια συγκρουσιακή μορφή, που χρησι
μοποιεί το μοντάζ ως ενισχυτή και επιταχυντή της αντίφασης. Κατά τον Αϊζενστάιν, η οπτι
κή μορφή πρέπει να τίθεται στην υπηρεσία της αντίφασης και του δυναμισμού που, τελικά,
γίνονται τα κυρίαρχα και χαρακτηριστικά στοιχεία.
Σιον Lang, αντιθέτως, το έργο της σκηνοθεσίας αντανακλά τη βούλησή του να εγγράφει την
κίνηση στη μορφή, να δημιουργήσει μια διάσταση νέας σύνθεσης, από την οποία θα προκύ
πτει μια απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στη μορφή και την κίνηση, ανάμεσα στο δυναμισμό και
τη δομική γεωμετρία. Κι ενώ στον Αϊζενστάιν η ιδέα παράγεται από την αντίθεση στο αντιστικτικό μοντάζ («δύο αναπαραστάσεις μαζί [δημιουργούν] αυτό που δεν μπορεί να αναπα
ρασταθεί»11), στον Lang η ιδέα αναδύεται από τη σύνθεση, βρίσκεται μέσα στη διάρθρωση
των οπτικών στοιχείων, στη γεωμετρική-δυναμική αλληλοδιασύνδεση των συνιστωσών. Η
ιδέα-μορφή του Αϊζενστάιν έγκειται στην οργάνωση της κίνησης-αντίθεσης που προγραμ
ματίζεται από τα στοιχεία, τα οποία μετατρέπονται σε φορείς ιδεολογίας. Η ιδέα-μορφή τού
Lang, αντιθέτως, έγκειται στην αφηρημένη-μνημειακή, παραστατική-γεωμετρική οργάνω
ση του ορατού, η οποία, χάρη στην Kunstwollen, υπερβαίνει το στιλ. Είναι ένα πρότυπο γραφής-σύνθεσης που αντανακλά τις ποικίλες απαιτήσεις και παραμένει στο πεδίο της αντίφα
σης: αποτελεί μεν αναπαράσταση, αλλά τείνει στο να προσδώσει νέες δυνατότητες στις γεω
μετρικές συνιστώσες της παράστασης και να κατευνάσει τις μικρό- και μακρο-αφηρημένες ε
ντάσεις των προσδιορισμών, που δε χάνουν ποτέ τη σχέση τους με το φαινομενολογικό οπτι
κό στοιχείο. Η ιδέα βρίσκεται στη στιλιζαρισμένη και γεωμετρική παράσταση, στην ακρίβεια
της οπτικής μορφής.
Στον Lang, όπως και στον Αϊζενστάιν, η παράσταση είναι είδος, μορφή-ιδέα-εικόνα,12 καθα
ρότητα του οράν και διανοητική πολυπλοκότητα του παραστασίμου. Ο Lang και ο Αϊζενστάιν δεν είναι τυχαία οι μεγαλύτεροι δημιουργοί ειδολογικών παραστάσεων και γλωσσικών
κωδίκων του βωβού κινηματογράφου.
Το στιλ του Lang προσδιορίζεται συνολικά από την επεξεργασία του γλωσσικού κώδικα, η ο
ποία παράγει την ειδολογική μορφή, κι από τις γραμμές σύνθεσης των οπτικών στοιχείων
και των στοιχείων αναπαράστασης που εμπεριέχονται στην κινηματογραφική μορφή.

II. Η διαθήκη τον Δόκτορος Μαμποϋζε: η διαφοροποιημένη αναπαράσταση
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Lang συλλαμβάνει τις ταινίες του, που τοποθετούνται στη Γερμανία
της εποχής, ως φιλμ νουάρ. Από τις βωβές ταινίες του, μόνο οι Αγώνες της καρδιάς, ο Δόκτωρ
Μαμποϋζε και οι Κατάσκοποι είναι σύγχρονες ταινίες, κι είναι όλες τους φιλμ νουάρ. Ακόμα
και στις αρχές της δεκαετίας του ’30, το φιλμ νουάρ μοιάζει να είναι για τον Lang το κλειδί
για την κατανόηση του 20ού αιώνα. Ωστόσο, στα φιλμ νουάρ των αρχών της δεκαετίας τού
’30, ο Lang εργάζεται έχοντας συνείδηση ότι πρέπει να αντιμετωπίσει ένα νέο και σημαντικό
πρόβλημα υφολογίας: το πρόβλημα του γλωσσικού κώδικα και του μέσου. Ο Lang ξέρει ότι
πρέπει να επινοήσει τα σχήματα που θα στιλιζάρουν τη σύγχρονη πραγματικότητα στο «ζωντα
νό κουτί» του ομιλούντος κινηματογράφου και, κατ’ ακολουθίαν, τα ενδεχόμενα σχήματα στιλιζαρίσματος στον ομιλούντα κινηματογράφο μέσα απ’ τις εικόνες της σύγχρονης πραγματι
κότητας. Στο Μ, όπως και στη Διαθήκη του Δόκτορος Μαμποϋζε, ο Lang δημιουργεί ένα σύ
νολο από καθολικά σχήματα που συνδέονται με τις κινήσεις και το χρόνο, την εικόνα και το
χώρο, ώστε να εγγράφει το ζωντανό κουτί του ομιλούντος στο πεδίο της μορφής μέσα από
μια αναπαράσταση που πρέπει να γραφεί με το ύφος. Το εγχείρημά του είναι διπλό και διαρ
θρώνεται με άξονα μια σειρά ιδιαίτερες αλληλεπιδράσεις του συμβολικού με το ορατό-ομιλών, που παρουσιάζει βαθιές διαφορές από το οπτικό-ειδολογικό και, ενδεχομένως, το αφηρημένο-αφαιρετικό πλαίσιο του βωβού. Ο Lang, φυσικά, δεν ξεκινά από την προϋπόθεση ότι

11. Σ. Μ. Αϊζενστάιν, «Εκτός πε
δίου» (Επίμετρο στο: Ν.
Kaufman, Ιαπωνικός κινημα
τογράφος Μόσχα 1929.
12. Σ ’ένα δοκίμιό τον τον 1933,
με τον τίτλο «Υπέρ της μορφής»,
ο Αϊζενστάιν γράφει: «Ιδέα, ιωνι
κή λέξη. 1. Όψη, εξωτερική εμ
φάνιση. 2. Εικόνα, είδος, τρό
πος, ιδιότητα, χαρακτηριστικό...·
ειδικότερα, τρόπος έκφρασης,
μορφή και είδος τον λόγον. 3.
Ιδέα, ιδεώδες αρχέτυπο. [...] Να
Θυμίσουμε γ ι' άλλη μια φορά το
φύοει σύμφυτο της ιδέας Iσημείο
3), τον τρόπου έκφρασης (σημείο
2) και... της όψης, του φαινομέ
νου (σημείο 1)».
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η σύγχρονη πραγματικότητα και ο ομίλων κινηματογράφος αποτελούν κατώτερες διαστά
σεις, που δύσκολα μπορούν να αναχθούν σε στιλ. Είναι προφανές, όμως, ότι αντιμετωπίζει το
πρόβλημα του στιλιζαρίσματος της σύγχρονης πραγματικότητας και του ομιλούντος κινη
ματογράφου με τη συνείδηση μιας Stilwille που την έχει ασκήσει ολοκληρωμένα στην πολυ
δύναμη και συμβολική υλοποίηση των παραστατικών μακρο-σχημάτων. Το εγχείρημα του
Lang, λοιπόν, όπως πραγματώνεται στη Διαθήκη του Δόκτορος Μαμποϋζε, είναι πολυσύνθε
το, διαρθρώνεται σε πολλά επίπεδα και υιοθετεί ποικίλους τρόπους γραφής και αναπαράστα
σης. Τα μέσα που επινοεί ο Lang, μπορούν να ερμηνευτούν πρώτα και κύρια διαμέσου μιας
συγκριτικής ανάλυσης των σχεδίων της σκηνογραφίας του Hasler που φυλάσσονται στη
Γαλλική Ταινιοθήκη, και των εικόνων της ταινίας. Στο αρχείο του Fritz Lang στη Γαλλική
Ταινιοθήκη φυλάσσονται οι μακέτες του Μ, σε φορμά 37x52, και οι μακέτες της Διαθήκης
του Δόκτορος Μαμποϋζε, του ίδιου φορμά. Κατά την προετοιμασία του Μ και της Διαθήκης
του Δόκτορος Μαμποϋζε, ο Hasler κατάρτισε σχέδια για τη σκηνογραφία που παρουσιάζουν ι
διαίτερο ενδιαφέρον, σχεδιάζοντας με κάθε λεπτομέρεια και με οπτικά και διακοσμητικά χα
ρακτηριστικά τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους. Τα σχέδιά του, πάνω σε χαρ
τόνι και σπανίως έγχρωμα, τείνουν στο να συσσωρεύουν πολυάριθμα στοιχεία μέσα στο κά
δρο και, παράλληλα, να διασφαλίζουν μια περίσσεια πληροφοριών και υλικών.
Ο Lang παρεμβαίνει στα σχέδια του Hasler με μιαν απολύτως ιδιαίτερη βούληση για στιλ,
που δεν αποκΑίνει απ’ την ανάλογη με την οποία επεξεργάστηκε τα σχέδια του Hunte, αλλά,
προφανέστατα, οργανώνεται με εντελώς διαφορετικούς όρους.
Ο Lang ξεκινά από τα σχέδια που περιγράφουν με τρόπο ομοιογενή ένα ντεκόρ ομοιογενές σε
επίπεδο αντικειμένων και στιλ των αντικειμένων, κι επιδιώκει να οικοδομήσει το ανομοιογενές. Η ενσωμάτωση του προσώπου και της δράσης εισάγει μια πρώτη διαφοροποίηση στο
πλαίσιο του αναπαριστωμένου, κι έτσι δημιουργεί μια διαφοροποιητική δυναμική ανάμεσα
στις ομάδες των στοιχείων. Τις διαρθρώσεις και τα διαφοροποιητικά σημεία, όμως, τα δημι
ουργεί κατά κύριο λόγο η επεξεργασία του ορατού στοιχείου στο σύνολό του. Ο ιδιαίτερος
χαρακτήρας της αναπαράστασης δεν προσδιορίζεται προφανώς από το γούστο, ούτε, αντιθέτως, απ’ το ρεαλισμό του ντεκόρ, αλλά απ’ την αλληλεπίδραση δύο ανομοιογενών στοιχείων,
από τη δημιουργία μιας διαφοροποιητικής συνθήκης μεταξύ αλληλοσυσχετιζόμενων συνό
λων. Τα σχέδια του Hasler, βεβαίως, είναι πιο δουλεμένα και διαθέτουν ένα συμπαγές στιλ
που δεν είναι καθόλου κατώτερο από το στιλ του Hunte. Μάλιστα, είναι πολύ πιο πλούσια σε
λεπτομέρειες από τις μακέτες του Hunte κι έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο
Hunte θέλει να ανακαλέσει και να διαρθρώσει το χώρο και τα υποδειγματικά σημεία μιας άλ
λης εποχής, κι επεξεργάζεται φανερά το μοναδικό, το γεωμετρικό και το μνημειώδες. Ο
Hasler επιδιώκει μάλλον την εσωτερική συνοχή των στοιχείων που διατάσσονται μέσα στο
κάδρο, και, προφανώς, το υπόδειγμα. Όμως, ενώ ο Hunte καταφεύγει στο μνημειώδες και το
γεωμετρικό, ο Hasler παρουσιάζει μια συνολική ομοιογένεια, επικεντρωμένη στο παραστατικό-αναπαραστατικό υπόδειγμα. Η σκηνοθετική εργασία του Lang πρέπει, λοιπόν, να εικονίσει εντός του φιλμικού χώρου κάποιες άλλες οπτικές και δομικές διαρθρώσεις, για να δημι
ουργήσει μια στιλιστική απόκλιση σε σχέση με την απλή αναπαραγωγή του σύγχρονου ο
πτικού στοιχείου. Κι αυτό ακριβώς κάνει ο Lang καταγράφοντας τις διαφορετικές γραμμικότητες και διαρθρώσεις μέσα σε ομοιογενή συστήματα (αντικειμένων, ανθρώπων, σε κινη
ματογραφικά συστήματα) που υπεισέρχονται στην αναπαράσταση.
Η αναλυτική εξέταση δύο σημαντικών πλευρών της ταινίας, σε σχέση με δύο συγκεκριμένα
σχέδια του Hasler μπορεί να αποβεί γόνιμη.
Το πρώτο πλάνο της Διαθήκης του Δόκτορος Μαμποϋζε αποκαλύπτει ένα πισωμάγαζο μες
στην αταξία. Αρχικά, η κάμερα καδράρει μια σκοτεινή πόρτα, ενσωματωμένη σ’ έναν εξίσου
σκοτεινό τοίχο- στη συνέχεια, γλιστράει προς τα δεξιά και δείχνει ράφια, πάνω στα οποία εί
ναι στοιβαγμένα φύρδην-μίγδην σιδερικά και παλιομηχανές, μπουκάλια και ζάντες.
Η κάμερα συνεχίζει να κινείται, από το πανοραμίκ περνά στο τράβελινγκ, και στη συνέχεια α
ποκαλύπτει το χώρο και κυριαρχεί. Από την κίνηση της κάμερας, γοργή και διεισδυτική, μάλ
λον ασυνήθιστη για τον κινηματογράφο στις αρχές της δεκαετίας του ’30, κι από την ασταθή ι
σορροπία των αντικειμένων στα ράφια, δημιουργείται μια αίσθηση αστάθειας: ο χώρος, θαρρείς

F R I T Z

και τραντάζεται βίαια από τη δραστηριότητα των μηχανών που, προφανώς, είναι εγκατεστη
μένες σ’ έναν διπλανό χώρο και κάνουν φοβερό σαματά. Έπειτα, η κάμερα μετατοπίζεται πιο
γρήγορα (όχι μόνο προς τα δεξιά, αλλά και προς τα μπρος), συναιρώντας δύο τύπους μετατόπι
σης χάρη στους οποίους δημιουργείται η εντύπωση ότι η εικόνα είναι ιδιαιτέρως δυναμική.
Η κίνηση της κάμερας λειτουργεί πράγματι αποκλείοντας και περικλείοντας, στο βαθμό που
αποκαλύπτει καινούργια κομμάτια του χώρου. Η κάμερα, ολοκληρώνοντας την περιήγησή
της στο χώρο, σταματάει μια στιγμή στον τραχύ τοίχο, κάτω από μια λάμπα πετρελαίου, και
περιλαμβάνει στο κάδρο έναν κάπως ανησυχητικό κόμπο ιδρώτα που κυλάει- ύστερα, κατε
βαίνει γρήγορα και καδράρει έναν τρομαγμένο άντρα, ζαρωμένο σε μια γωνιά. Ο άντρας
σκουπίζει τον ιδρώτα που τρέχει στο πρόσωπό του, και, μετά, γυρίζει ξαφνικά και κοιτάζει
προς τα αριστερά. Μ’ ένα κλασικό ρακόρ, η κάμερα μας δείχνει αμέσως το κομμάτι του χώρου
που παρατηρεί, και τους δύο άντρες που έχουν μόλις μπει στο μαγαζί.
Ο θόρυβος (προέρχεται από μια πρωτόγονη μηχανή που δουλεύει σ’ έναν πλαϊνό χώρο) είναι
τόσο μεγάλος, που δεν κυριαρχεί μόνο στην ηχητική και ακουστική διάσταση, αλλά και σε ο
λόκληρη την εικόνα. Σαν η εισβολή ενός εξωανθρώπινου ήχου, που δημιουργείται από ένα α
ντικείμενο εκτός πεδίου, να σφράγιζε και να επαναπροσδιόριζε σημασιολογικά το χώρο. Μια
λιγότερη προφανή, αλλά εξίσου θεμελιακή, λειτουργία επιτελούν οι φωτισμοί, που απο
κτούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τους φωτισμούς έχει αναλάβει ο μεγαλύτερος γερμανός δε
ξιοτέχνης εικονολήπτης, ο F.A. Wagner, δημιουργώντας νέα οπτικά εφέ που υπερβαίνουν
κατά πολύ το μοντέλο του διάχυτου φωτός, καθώς και το μοντέλο των φωτεινών αντιθέσε
ων και της αντιπαράθεσης σκοτεινών και φωτεινών ζωνών. Πράγματι, το φως μοιάζει να δια
γράφει τα αντικείμενα και το χώρο, δημιουργώντας έτσι σε κάθε επιφάνεια παιχνίδια και πα
ραλλαγές έντασης και φωτεινότητας.
Η πρακτική αυτή τείνει στο να θεωρήσει το προφιλμικό σύνολο στοιχείων, τους χώρους και
τα αντικείμενα του πραγματικού κόσμου ως ένα χώρο όπου μπορεί κανείς να γράψει και να
συνθέσει με τους φωτισμούς, κι όχι ως μια αδιαφοροποίητη και ομοιογενή πραγματικότητα.
Όντως, οι φωτισμοί δεν αναλαμβάνουν, ως φαίνεται, μόνο τη διαφοροποίηση του χρώματος
και της οπτικής εικόνας των αντικειμένων, αλλά και, υπό μία έννοια, μια ιδιαίτερη διαφορο
ποίηση των αντικειμένων, μια ιεράρχησή τους με βάση τη σημασία και τη λειτουργικότητά
τους σε επίπεδο χώρου και πραγματολογικών στοιχείων. Βαθύτερα, όμως, οι φωτισμοί πραγ
ματοποιούν μια οπτική σύνθεση διαμέσου της κατανομής του φωτός, μετατρέποντας το χώρο
και το «μηχανικό κουτί» του ομιλούντος κινηματογράφου σ’ ένα πεδίο γραφής, έναν ιστό δια
φορών. Χάρη σ’ αυτήν ακριβώς τη λειτουργία τους, διασώζουν τον κινηματογράφο από την
τάση να περιοριστεί στη διάσταση της ρεαλιστικής αναπαραγωγής, λόγω της έλευσης του ομιλούντος κινηματογράφου, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα του κινηματογράφου να γρά
φει το ορατό, αντί απλώς να υφίσταται τις άμεσες συνέπειές του. Οι φωτισμοί δε δημιουργούν
πια αντιθέσεις ανάμεσα σε κομμάτια του ορατού, αλλά γλιστράνε πάνω στα αντικείμενα και
στο χώρο, και, παράλληλα, διαφοροποιούν και ζωγραφίζουν, γιατί γνωρίζουν πώς να περνούν
από το ένα στοιχείο στο άλλο δυναμώνοντας απαλά, κολλώντας στα πράγματα και, ταυτόχρο
να, χαρακτηρίζοντας και διαφοροποιώντας κάθε στοιχείο, αλλά και το εσωτερικό των στοιχεί
ων, των διαφορετικών χώρων επιφάνειας. Το σχέδιο του Hasler, που απεικονίζει το χώρο,
προβλέπει ένα μαγαζί φτωχό και αφιλόξενο, με παλιωμένες εγκαταστάσεις, τροχαλίες και μη
χανές, με τραχύ δάπεδο και τραχείς τοίχους, που προετοιμάζουν αποτελεσματικά τη σκηνο
γραφία για τη σκηνοθεσία του Lang. Οι διαφορές ανάμεσα στο σχέδιο και το χώρο στη σεκάνς
του Lang δεν είναι προφανείς, αλλά είναι βαθιές. Ο Lang επιμένει στην αταξία του μαγαζιού,
κι έτσι συμβάλλει στην ανάδειξη και την αποσαφήνιση του χάους που επικρατεί στο χώρο.
Παράλληλα, στην ταινία, ενώ στο σχέδιο του Hasler το φως είναι διάχυτο και ομοιογενές, τα
παιχνίδια των φωτισμών δημιουργούν μωσαϊκά ορατότητας διαπλεγμένα με μωσαϊκά μη ορα
τότητας- έτσι, το «ζωντανό μηχανικό κουτί» του ομιλούντος κινηματογράφου δε μετατρέπεται σε πεδίο αναπραγωγής, αλλά σε χώρο του «μη-αδιαφοροποίητου» (για να χρησιμοποιήσου
με μια έκφραση του Αϊζενστάιν) τον οποίο δημιουργεί η σκηνοθεσία. Εξ άλλου, ο τελευταίος
και ουσιώδης προσδιορισμός της δημιουργίας του μη-αδιαφοροποίητου της αναπαράστασης
συνδέεται φυσικώ τω τρόπω με τη χρησιμοποίηση της κίνησης της κάμερας, αυτού του ιδιαί-
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ιερού κινηματογραφικού κώδικα. Ο Lang αποκαλύπτει το χώρο του γεγονότος μέσα από δια
δοχικές μερικές λήψεις, δομημένες και ανταγωνιστικές, και, στη συνέχεια, μ’ έναν συμπλη
ρωματικό χαρακτηρισμό, που βελτιώνει τη διαφοροποίηση της αναπαράστασης. Αντιθέτως,
το εκπληκτικό στα συγκεκριμένα και δομημένα σχέδια του Hasler είναι ακριβώς η ομοιογέ
νεια της αναπαράστασης, η λειτουργική οργάνωση των στοιχείων, εμπνευσμένη από τους νό
μους της ρεαλιστικής αναπαραγωγής. Στην πρώτη σεκάνς, ο Lang ορίζει αμέσως τον ιδιαίτε
ρο τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το οπτικό υλικό· με την παρουσίαση του Μαμπούζε, όμως,
εγκαινιάζει μια νέα μορφή εικονοποίησης, απολύτως ξεχωριστή, η οποία σχετίζεται κυρίως με
τον εξαιρετικό χαρακτήρα του προσώπου.
Ο Μαμπούζε εμφανίζεται αρχικά σε μια διαφάνεια στο μάθημα του καθηγητή Μπάουμ, σ’ έ
να αμφιθέατρο. Κάθεται σ’ ένα τραπέζι, τον έχουν «τραβήξει» προφίλ κι έχει μια έκφραση με
γάλης συγκέντρωσης. Δύο ακόμα διαφάνειες τον δείχνουν να σχεδιάζει: ο Μαμπούζε έχει πα
ράξενα σημεία ανάκατα με λέξεις και σκορπισμένα στο χαρτί. Υστερα εμφανίζεται μυστηριωδώς το όνομα του Μαμπούζε ανάποδα στην επιγραφή που χάραξε σ’ ένα τζάμι ο επιθεω
ρητής Χοφμάιστερ πριν τρελαθεί. Μετά το πλάνο του αστυνόμου Λόμαν που παρατηρεί το
παράξενο χαρακτικό στο τζάμι, η ταινία αλλάζει χώρο και πρόσωπα, και μας παρουσιάζει
ξαφνικά τον Μαμπούζε στο κελί του, στο ψυχιατρείο: είναι και πάλι προφίλ, αλλά δείχνει παράφρων και γερασμένος. Το πλάνο τον αιφνιδιάζει σε μια κάμαρα μες στην αταξία, και το
προφίλ του διαγράφεται στον τοίχο. Τα μαλλιά του είναι όρθια, άκαμπτα σχεδόν, και γράφει
σαν τρελός, σαν πεφωτισμένος σε δημιουργική έκσταση. Έπειτα, η κάμερα αποκαλύπτει χά
μω αναρίθμητες κόλλες χαρτί, μουντζουρωμένες από τον Μαμπούζε με τρόπο νευρωτικό.
Εκείνη τη στιγμή, ο Μπάουμ μπαίνει στο κελί και πλησιάζει τον Μαμπούζε, ενώ ένας νοσο
κόμος μαζεύει τα χαρτιά από κάτω. Ξαφνικά, εμφανίζεται στην οθόνη η εικόνα μιας σιδεριάς
εν μέρει φαγωμένης, με αντίθετο φωτισμό: το φως εισβάλλει βίαια από πίσω, ενώ γύρω γύρω
επικρατεί σκοτάδι. Ο Μπάουμ στέκεται δίπλα στον Μαμπούζε που συνεχίζει να γράφει, όταν,
ξάφνου, πίσω από τον Μπάουμ περνά ένας γοργός κι αινιγματικός ίσκιος. Ο Μπάουμ στρέ
φεται απότομα, και η κάμερα ακολουθεί την κατεύθυνση του βλέμματός του, που συλλαμ
βάνει τη φασματική εικόνα του Μαμπούζε στο βάθος - όρθιου, απειλητικού και ανησυχητι
κού. Η κάμερα μετατοπίζεται ξανά χωρίς διακοπή, παρατηρεί το νοσοκόμο που μαζεύει τα
φύλλα, και συνεχίζει να μετακινείται, ωσότου ο Μαμπούζε χάνεται.
Η εμφάνιση του αναδιπλασιασμένου Μαμπούζε δεν είναι μόνο η αρχή της ψυχικής κυρίευσης του Μπάουμ από τον Μαμπούζε· ενσωματώνει, παράλληλα, την ταινία στο μηχανισμό
των παρανοϊκών εμμονών του Μαμπούζε. Ο καθηγητής Μπάουμ παρουσιάζεται ως ο άνθρω
πος που ασκεί την ψυχιατρική εξουσία, ως θύμα του Μαμπούζε και ως μέγας εγκληματίας,
υποκατάστατη μορφή του Μαμπούζε· και οι αμφισημίες της λειτουργίας του υπογραμμίζο
νται ακριβώς στα πλάνα με τον Μαμπούζε. Αυτό το σχήμα υλοποιείται χάρη στη συγκρότη
ση ενός ιδιαίτερου χαρακτηριστικού της αναπαράστασης, που το επόμενο πλάνο του Μα
μπούζε προσδιορίζει περαιτέρω.
Ο Μαμπούζε εμφανίζεται μια τελευταία φορά πριν πεθάνει σε δύο πλάνα, μόνος, ακίνητος,
σαν «ζωντανός νεκρός», αλλά με βλέμμα κάποιου που έχει σώας τας φρένας. Στο πρώτο πλά
νο, ο Μαμπούζε είναι στο κρεβάτι, σ’ ένα απογυμνωμένο ντεκόρ, στηριγμένος στα χέρια του,
άκαμπτος, με βλέμμα απλανές. Στο δεύτερο, αντιθέτως, τον βλέπουμε σε γκρο-πλάνο, με τα
μάτια βυθισμένα εν μέρει στη σκιά, αλλά να εκπέμπουν μια ιδιαίτερη και ανησυχητική έν
ταση. Το φως πέφτει απευθείας στα μάγουλά του, ενώ η γαμψή του μύτη ορίζει μιαν άλλη
σκιώδη ζώνη. Στο δεξί του μάτι λάμπει μια φωτεινή κουκκίδα, σαν σημάδι μιας δαιμονικής ε
σωτερικής δύναμης που ξεπερνά τη σκιά.
Ο Μαμπούζε εμφανίζεται και πάλι (αυτή τη φορά, το λείψανό του) σ’ ένα πλάνο που, μάλι
στα, υπογραμμίζει με ακρίβεια την άκρη του σώματος του μεγάλου εγκληματία. Από τον Μα
μπούζε βλέπουμε μόνο τα δύο γυμνά πόδια ενός πτώματος, σκεπασμένου μ’ ένα σεντόνι, ενώ
δύο χέρια τού περνάνε στον αστράγαλο μια κάρτα με το όνομα «Μαμπούζε».
Η κατά Lang αναπαράσταση του Μαμπούζε στη Διαθήκη τείνει σε μια συστηματική κατάρ
γηση των στοιχείων, ώστε να δημιουργηθεί εντός του ορατού ένα ιδιαίτερο, θεμελιακό χαρα
κτηριστικό, χάρη στο οποίο το ορατό θα εγγράφεται στην ιδέα, και η ιδέα στο ορατό.
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Το φάντασμα του Μαμηοϋζε
κυριεύει τον ψυχίατρο Μπάουμ.
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Λίγο αργότερα, ο έλεγχος του αστυνομικού Λόμαν διεξάγεται σ’ ένα εντελώς ασκητικό δωμάτιο
όπου ο Μαμπούζε είναι πια ένα πτώμα μόνο, σκεπασμένο μ’ ένα σεντόνι. Το πλάνο δείχνει στην
αρχή ένα απροσδιόριστο σχήμα κάτω απ’ το λευκό σεντόνι, που μετά βίας διακρίνεται πάνω
στον άσπρο τοίχο. Ένα χέρι σηκώνει το σεντόνι κι αποκαλύπτει προφίλ το κεφάλι του Μαμπούζε. Υστερα, η κάμερα μετατοπίζεται και συμπεριλαμβάνει τον καθηγητή, διατηρώντας στο
κάδρο το πρόσωπο του Μαμπουζε. Αρχίζει ένας διάλογος ανάμεσα στον Μπάουμ και τον Λόμαν,
τον οποίο ο Lang γυρίζει κρατώντας με εξαιρετική στιλιστική ακρίβεια: τα πρόσωπα καδράρονται πάντα ατομικά, το ένα απέναντι στο άλλο, το καθένα μπροστά σ’ έναν λευκό τοίχο, απομο
νωμένα και χωρισμένα, σαν οντότητες ριζικά διαφορετικές, βυθισμένες στην απόλυτη αντίθεση.
Έχουμε ένα αντιθετικό μοντάζ που συμπαραθέτει δυο αντίθετους πόλους, μ’ ένα σχήμα φορέα
συμβολικής δύναμης (μόνο το τελευταίο πλάνο ενώνει τον Μπάουμ και τον Λόμαν).
Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η σεκάνς όπου ο καθηγητής Μπάουμ μελετά τα γραπτά
του Μαμποϋζε, και η σεκάνς της ψυχικής κυρίευσης του Μπάουμ από τον Μαμπούζε. Το εν
διαφέρον της ερμηνείας επιτείνει η ύπαρξη ενός σχεδίου του Hasler για το κομψό γραφείο
του Μπάουμ. Το ντεκόρ που σχεδιάζει ο Hasler, είναι ζεστό και κομψό, με παλιά έπιπλα, α
ντικείμενα και λάμπες, διακοσμητικά και μεγάλες βιβλιοθήκες που καλύπτουν τους τοίχους:
ένα γραφείο πλούσια επιπλωμένο, διακοσμημένο και στην πραγματική του λεπτομέρεια, το
οποίο κινείται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από το χώρο που περιορίζεται στα απα
ραίτητα και μόνο, χαρακτηριστικό στις σκηνές του Μαμπούζε.
Η διαφορά ανάμεσα στο σχέδιο του Hasler και την ταινία είναι περιορισμένη, αλλά ριζική. Με
τά από δύο πλάνα που δείχνουν τα χειρόγραφα του Μαμπούζε, η κάμερα καδράρει με ελαφρό
πλονζέ και διαγώνια το μεγάλο γραφείο όπου είναι καθισμένος ο Μπάουμ. Το πλάνο παρουσιά
ζει ένα δομημένο κάδρο του γραφείου, γυρισμένο με ντεκουπάζ σαφώς διαφορετικό από αυτό
του σχεδίου τού Hasler, που ο ίδιος ο Lang το είχε διορθώσει με κόκκινο. Τα επόμενα πλάνα τεί
νουν αντιθέτως προς μια κατάργηση των στοιχείων, προς μια εξαφάνιση του χώρου και προς
την επιβεβαίωση μιας φασματικής και, ενδεχομένως, παραψυχικής διάστασης. Όμως ο Lang,
πριν μας δείξει τον Μαμπούζε σε διπλοτυπία σαν κακοποιό-φάντασμα, είχε απομονώσει στα ρά
φια του γραφείου μια σειρά μάσκες -αληθινές ή ζωγραφισμένες- και νεκροκεφαλές, για να εν
τάξει το χώρο της δράσης στην ατμόσφαιρα του θανάτου. Έχουμε μια σειρά πλάνα που μετα
τρέπουν τον αφηγηματικό χώρο σε χώρο μορφικό και συμβολικό μαζί. Τα διαδοχικά γκρο πλά
να και τα ραπροσέ στις μάσκες και τις νεκροκεφαλές πραγματοποιούν έναν μεθοδικό κατακερ
ματισμό του χώρου, ο οποίος, προφανώς, αποτελεί μια τεχνική που επιδιώκει να μεταβάλει την
ποιότητα και την προθετικότητα του ορατού, και της ίδιας της σκοπιμότητάς του. Πριν καν α
ναπτύξει την αναπαράσταση της σχέσης Μπάουμ-Μαμπούζε, ο Lang διαμελίζει τη χωρική και
την αφηγηματική ενότητα, έτσι ώστε, πέρα από την αμεσότητα της ιστορίας, να καταδηλωθεί
και η διαμεσολαβητική παρέμβαση του συμβολικού. Στη συνέχεια, όμως, στο βαθμό που ο
Μπάουμ προχωρά στην ανάγνωση των κειμένων του Μαμπούζε («Aufzeichnungen des Dr.
Mabuse», «Herrschaft des Verbrechebs»), τα σχήματα της εικονοποίησης της δραματικής πλο
κής μεταλλάσσονται περαιτέρω. Κι ενώ τα κείμενα του Μαμπούζε μαγεύουν κι αιχμαλωτίζουν
τον Μπάουμ, ο Μαμπούζε εμφανίζεται σε διπλοτυπία σαν λευκός, ημιδιαφανής λεμούριος, που
κάθεται απέναντι στον Μπάουμ για να του μιλήσει· έπειτα επανεμφανίζεται εντός του Μπά
ουμ, για να διεισδύσει στο πνεύμα και τη βούλησή του. Όλο αυτό το κομμάτι με την έντονα με
ταφυσική και συμβολική δυναμική είναι στην πραγματικότητα γυρισμένο σ’ ένα ντεκόρ που
έχει απολέσει όλες τις διακοσμητικές συνδηλώσεις του κι έχει μετατραπεί σε διανοητικό χώρο·
έναν εσωτερικό χώρο στον οποίο διακυβεύεται μια δραστική σαγήνη, μια διαστροφική ψυχική
κυρίευση, με αναρίθμητες αντηχήσεις.
Στην ταινία, όλα όσα αφορούν στον Μαμπούζε μεταφέρονται διαμέσου της αναπαράστασης
στο κύριο χαρακτηριστικό του. Η εμφάνιση του Μαμπούζε συνδέεται πάντα με τη δημιουρ
γία μιας νέας διάστασης της αναπαράστασης, στην οποία το είναι και η υπέρβασή του διαπλέκονται με αινιγματικό τρόπο. Ο Μαμπούζε εμφανίζεται εξαθλιωμένος, άρρωστος και εγ
κάθειρκτος, αλλά, την ίδια ώρα, είναι και το ομοίωμα ενός απόλυτου Άλλου. Στη γερασμένη
εικόνα του, στην τρελή μορφή του, εξακολουθεί να κυριαρχεί μια συγκλονιστική ψυχική
δύναμη, και η αναπαράσταση του Lang δείχνει τον αμιγή «άλλο» χαρακτήρα της ύπαρξής
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του. Το βασικό ντεκόρ, η κυριαρχία του λευκού, η κατάργηση όλων σχεδόν των συγκεκρι
μένων στοιχείων της καθημερινής ζωής και των συνηθισμένων ντεκόρ, μαρτυρούν αμέσως,
σε οπτικό επίπεδο, τον εξαιρετικό χαρακτήρα του προσώπου, που συνιστώ πρότυπο του Κα
κού. Η γραφή του Lang επιβεβαιώνει με μια σειρά στοιχεία σε επίπεδο αναφοράς, με ακριβείς
στιλιστικούς προσδιορισμούς, την ύπαρξη ενός πλάνου ζωής ριζικά διαφορετικού από τις κα
θημερινές διασυνδέσεις. Η επιλογή ενός βασικού ντεκόρ που περιορίζεται σχεδόν στο τίποτα,
μας παρέχει το σημείο της σχέσης με το Κακό, με το θάνατο, με το μηδέν και τις μυστηριώ
δεις δυνάμεις της ψυχής που συνεπάγεται ο Μαμπούζε.
Ο Lang δείχνει γ ι’ άλλη μια φορά ότι στο «ηχητικό μηχανικό κουτί» του ομιλούντος κινη
ματογράφου έχει κανείς τη δυνατότητα να επεξεργαστεί μια πολύπλοκη γραφή, που παρα
μένει ειδολογική, που μπορεί να χαρακτηρίσει σημασιολογικά και συμβολικά το πεδίο του ο
ρατού, και ν ’ αποφύγει την απλή συσσώρευση του αδιαφοροποίητου που χαρακτηρίζει τον
πιο διαδεδομένο ομιλούντα κινηματογράφο. Η γραφή των επεισοδίων που αφορούν στον Μα
μπούζε, αποτελεί, λοιπόν, ένα άλλο πρότυπο αναπαράστασης· μια γραφή της διαφοράς που
συναιρεί τον εξαιρετικό χαρακτήρα και τα άκρα σε μια ειδολογική διάσταση.
Δεν είναι τυχαίο που δεν υπάρχει κανένα σχέδιο του Hasler για το κελί του Μαμπούζε. Το
κελί του Μαμπούζε βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο νου του Lang και είναι εμπνευσμένο με μια
απόλυτη έλλειψη, που ανάγεται σε αμιγή φόρμα. Η συμβολή του σκηνογράφου δεν μπορού
σε να είναι περιττή. Η απόλυτη έλλειψη αποτελεί, στο πεδίο του ομιλούντος κινηματογρά
φου, επιβίωση της εικονοποίησης του Lang της εποχής του βωβού: μια επιλογή αντιπαράθε
σης με το ακραίο και διανοητικής παράστασης.
Με τη συνολική ανάλυση της ταινίας και τη σύγκριση των εικόνων της ταινίας με τα σχέδια
του Hasler, μπορούμε να καταδείξουμε, λοιπόν, όχι μόνο την πολυπλοκότητα της σκηνοθετικής δουλειάς του Lang, αλλά και την ικανότητά του να απαντά στο πρόβλημα της επινόη
σης της νέας αισθητικής μορφής του ομιλούντος κινηματογράφου διαμέσου της διαφοροποί
ησης των μέσων αναπαράστασης.
Μπορούσε να πούμε, συγκεφαλαιώνοντας, ότι υπάρχουν τέσσερα κατά Lang πρότυπα ανα
παράστασης του ορατού/ηχητικού στοιχείου διαμέσου του στιλιζαρίσματος:
1. Έ να πρώτο επίπεδο ανασύνθεσης του ορατού ως δομημένου και επανακαδραρισμένου
συνόλου (όπως φαίνεται από τις διορθώσεις που κάνει ο Lang με κόκκινο μολύβι στα
σχέδια του Hasler, κι από τα πλάνα της ίδιας της ταινίας). Πρόκειται για τμήματα ανα
παράστασης που μαρτυρούν ολοφάνερα τη δουλειά της σκηνοθεσίας, αλλά δε διαθέτουν
έντονα στοιχεία στιλιζαρίσματος.
2. Έ να δεύτερο πεδίο αναπαράστασης διαμέσου της αποκάλυψης ενός χώρου μη αδιαφοροποίητων στοιχίων, που καθίστανται ανομοιογενή, αλλά σχεδιάζονται και τοποθετού
νται διαφορετικά, και, επομένως, πραγματώνονται απ’ τη σύνθεση, τη σκηνοθεσία, κι ε
νεργοποιούνται και χαρακτηρίζονται από τους φωτισμούς και τις φιλμικές παραμέ
τρους.
3. Έ να τρίτο επίπεδο θεμελιακά εγγενές στην αναπαράσταση του Μαμπούζε. Είναι οι διερ
γασίες δραστικής κατάργησης των στοιχείων, που ευνοούν τη διάσταση του θεμελιακού
και του ειδολογικού, και δηλώνουν την ανεπάρκεια του απλού ορατού να σημασιοδοτήσει τα ακραία πεδία.
Πρόκειται για ένα σύνολο μέσων αναπαράστασης και στιλιζαρίσματος που αποτελεί μια ιδιό
τυπη και μελετημένη απάντηση στο θεμελιώδες ερώτημα του κινηματογράφου στις αρχές
της δεκαετίας του ’30: πώς να διαφυλάξουμε την ιδιαίτερη μορφή της ταινίας και την καλλι
τεχνικά νομιμοποιημένη δομή της στο «μηχανικό κουτί» του ομιλούντος κινηματογράφου.
Η επιλογή του Lang είναι με τρόπο άμεσο στο Μ και στη Διαθήκη του Δόκτορος Μαμπούζε, υ
περβολικά ώριμη και προσανατολισμένη προς μια διαφοροποιημένη επανεπεξεργασία του ο
ρατού στοιχείου. Για τον Lang της δεκαετίας του ’30, μόνο με τη δέσμευση διαφοροποίησης
του οπτικο-ακουστικού πεδίου με τα πολλά και ποικίλα στιλ της σκηνοθεσίας μπορεί να δια
σφαλιστεί ότι το φιλμικό σύμπαν του ομιλούντος κινηματογράφου θα γλιτώσει απ’ την απλή
αναπαραγωγή του ορατού. Το στιλ του ομιλούντος κινηματογράφου είναι για τον Lang τόσο
co σύνολο των διαφοροποιητικών στοιχείων όσο και η φορμαλιστική τους ανασύνθεση.
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Οι σιωπές του Μαμπούζε
του Michel Chiorf

Όταν, το 1932, ο Fritz Lang και η Thea von Harbou συλλαμβάνουν μια συνέχεια της βουβής
ταινίας τους zip Μαμπούζε, ο παίκτης (1922) και ξαναρίχνουν σε νέες περιπέτειες τον ήρωά
τους, αυτή την ψυχοπαθή διάνοια του Κακού, ο δρόμος μοιάζει στρωμένος. Και καθώς ο κι
νηματογράφος έχει προικιστεί με φωνή μόλις πριν λίγο καιρό, τίποτα δε θα ήταν πιο απλό α
πό το να δώσουν μια υπέροχη φωνή στον διαβολικό υπνωτιστή και να ανακοινώσουν στο
κοινό: «Ο Μαμπούζε μιλάει!», όπως η διαφήμιση της Αννα Κρίση που βασιζόταν στο γνωστό
σλόγκαν: «Η Garbo μιλάει!»
Αντί γι αυτό, όμως, κάνουν ακριβώς το αντίθετο, το οποίο, ακόμα κι αν το εμπνεύστηκαν λό
γω των συγκεκριμένων συνθηκών, είναι μια εξαίρετη ιδέα: χρησιμοποιούν τον ομιλούντα κι
νηματογράφο ακριβώς για να μην ακουστεί η φωνή του Μαμπούζε, ή, μάλλον, για να μη συν
δέσουν ποτέ αυτή τη φωνή μ ’ ένα ανθρώπινο σώμα. Η φωνή που αποδόθηκε στον Μαμπούζε
και που θα κατέληγε να γίνει η φωνή ενός άλλου, δε θ’ ακουγόταν παρά μόνο πίσω από μια
κουρτίνα. Όσο για τον πραγματικό, τον αυθεντικό Μαμπούζε, αυτόν στον οποίο ο Rudolf
Klein-Rogge έχει δανείσει για πάντα τα γαμψά, λεπτά χαρακτηριστικά του, αυτός θα παραμείνει πεισματικά αμίλητος μέχρι το θάνατό του. Δε θα τον δούμε να μιλάει παρά μόνο σε κατά
σταση φαντάσματος που διπλοτυπώνεται στο φιλμ, με μια εξωπραγματική και απάνθρωπη
φωνή κακιάς μάγισσας. Κι ακριβώς εξαιτίας της σιωπής του ζωντανού Μαμπούζε, η φωνή η ο
ποία μιλά εξ ονόματος του από πίσω απ’ την κουρτίνα, αποκολλημένη από κάθε σωματικό
στήριγμα, μπορεί να εξασκεί τη διαβολική εξουσία που της αποδίδεται. Έ να αμίλητο σώμα,
μια φωνή χωρίς σώμα: έτσι διαιρείται για να βασιλεύει καλύτερα ο απαίσιος Μαμπούζε.
Μπορούμε πάντα να υποθέσουμε ότι οχ δημιουργοί της Διαθήκης τον Δόκτορος Μαμπούζε εί
χαν έναν καλό λόγο για να κάνουν τον Μαμπούζε βουβό: ότι ο Rudolf Klein-Rogge δε μιλάει
γαλλικά! Στην πραγματικότητα, Η διαθήκη γυρίστηκε, όπως συνηθιζόταν τότε, σε δύο
γλώσσες, στα γερμανικά και στα γαλλικά, στο ίδιο ντεκόρ, αλλά με δύο διαφορετικές διανο
μές. Αυτός ήταν ο (ακριβός, βέβαια) τρόπος που είχαν βρει για να διανέμουν την ταινία σε
διαφορετικές χώρες - η μεταγλώττιση δεν είχε φτάσει ακόμα σε σημείο τελειοποίήσης. Όπως
φαίνεται, όμως, στους Lang και von Harbou άρεσε η ιδέα να διατηρήσοτχν τον ηθοποχό-βεντέτα που ερμήνευε τον Μαμπούζε αμίλητο στη γαλλική εκδοχή. Εξ ου και αυτό το τέχνα
σμα που αποκατέστησε τη συνέπεια: ο Μαμπούζε, που ήταν φυσικά αμίλητος στις πρώτες
του περιπέτειες στον βωβό κινηματογράφο (αλλά δεν ακούγαμε τη φωνή του), θα σώπαινε
και στον «ομιλούντα». Η φωνή που μιλάει εξ ονόματος του θα αποκολλούνταν απ’ το σώμα
του και, άρα, θα ήταν και η μόνη που θα ερμηνευόταν από διαφορετικούς ηθοποιούς. «Και ι
δού (καταλήγει η κοινή λογική) γιατί ο Μαμπούζε σας είναι βουβός!» Η ιδέα ήταν λαμπρή,
αλλά αυτό που την έκανε μεγαλοφυή, είναι ότι από αυτήν προέκυψαν οι πιο τρελές εξελίξεις
στην ίδια την πλοκή της ταινίας.
α) Εκ πρώτης όψεως, η αφηγηματική δομή της Διαθήκης απηχεί αυτήν ενός περιδέραιου που
φτιάχνεται από μικρές σκηνές η οποίες συγκρικώνονταχ σαν πέρλες, στην αρχή χωρίς προ
φανή σχίνδεση, μα που λχ'γο λίγο μοιάζοχτν να κλείνουν τον κύκλο, να «δένουν». Έχουμε,
στην αρχή, από τη μια έναν Μαμπούζε βουβό και από την άλλη μια φωνή που μιλά αντί γι’
αυτόν, επχζεί του θανάτου του και κάνει την εμφάνισή της στο ένα τρίτο περίπου της αφή
γησης. Το ξετύλχγμα του κουβαριού μάς δίνει κατ’ αρχάς τη λογική ανάλυση όλου αυτού
που μοιάζει μυστήριο: αυτή η ασώματη φωνή που ακούγαμε από πίσω απ’ την κουρτίνα, θα

* Συνθέτης, μουσικολόγος,
κριτικός και σκηνοθέτης
ταινιών μικρού μήκους.
Συνεργάστηκε στα «Cahiers du
Cinéma» και επέβαλε τις
προτιμήσεις του, τον Fellini
και τον Lynch. Οι μελέτες του
για τη φωνή, τον ήχο και το
λόγο στον κινηματογράφο
γνώρισαν διεθνή απήχηση.
(Σ.τ.Ε.)
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ήταν αυτή του Μπάουμ, tou διευθυντή του ασύλου, που υπνωτίστηκε από τον Μαμπούζε.
Κατά τα φαινόμενα, λοιπόν, η σωστή φωνή» αποδίδεται στο σωστό σώμα, και το ομιλών σώ
μα, το anacousmêtre, συναρμολογείται εκ νε'ου. Αυλαία.
Αν η πρώτη φορά που βλε'πουμε την ταινία μάς αφήνει κατά το μάλλον ή ήττον ικανοποιη
μένους, με μια έκβαση που μοιάζει να δίνει σε κάθε ερώτηση τη λογική της απάντηση, όσο
περισσότερο την ξαναβλέπουμε, τόσο συνειδητοποιούμε ότι ο κύκλος δεν έχει κλείσει πραγ
ματικά. Δε βλέπουμε ποτέ τον Μπάουμ όταν δανείζει τη φωνή του στον Μαμπούζε, αλλά συμ
περαίνουμε απλώς ότι αυτός μιλάει, βασισμένοι στην ταύτιση αυτής της φωνής από τον Κεντ,
όταν την ακούει από πίσω από την πόρτα του γραφείου του Μπάουμ. Μ’ άλλα λόγια, ο Κεντ
αναγνωρίζει σε μια φωνή που αναμεταδίδεται (από ένα δίσκο), μιαν άλλη φωνή που αναμεταδίδεται (από ένα μεγάφωνο). Ό χι μόνο δε βλέπουμε ποτέ τον Μπάουμ να την εκπέμπει, αλ
λά ούτε ξέρουμε και πού βρίσκεται· μόνο ότι είναι αλλού και όχι εκεί που νομίζουμε. Πώς γί
νεται και ο θεατής, που του επιτρέπεται να δει και ν ’ ακούσει πιο πολλά από κάθε πρόσωπο
της ταινίας, δεν είναι σίγουρος ότι αναγνώρισε τη φωνή του Μπάουμ στις τρεις της εκφάν
σεις: ζωντανά, πίσω απ’ την κουρτίνα και πίσω από την πόρτα του γραφείου; Αυτό οφείλεται
στο ότι η ταύτιση μιας φωνής είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να μας αναστατώσει και να αλ
λάζει. Προκειμένου, σε μια ταινία, ν ’ αναγνωρίζουμε μια φωνή αμέσως και στα σίγουρα, θα
πρέπει αυτή η φωνή να διαθέτει έντονα προσωπικά χαρακτηριστικά (μια προφορά, έναν ιδιαί
τερο τόνο, οποιαδήποτε άλλη ιδιοτυπία). Εξ ου και η χρήση που της γίνεται για να αποπροσα
νατολίσει, και η ευκολία με την οποία κάποιος μπορεί να μιλάει στη θέση κάποιου άλλου,
β) Τι βλέπουμε πίσω απ’ την κουρτίνα που σκίζει ο Κεντ, όταν θέλει να ξεσκεπάσει την ασώματιι φωνή lacousmêtre]; Αντί για τον άνθρωπο που θα περιμέναμε να δούμε με σάρκα και ο
στά, έναν τεχνολογικό μηχανισμό: ένα μικρόφωνο, ένα σύστημα μεγαφώνου και τη χαρτονένια σιλουέτα που φαινόταν στο κόντρα φως πίσω απ’ την αδιαφανή κουρτίνα (όταν αυτή φω
τιζόταν για λίγο από πίσω) και χρησίμευε για να πιστοποιήσει την παρουσία του Μετρ. Και
δε λείπει τίποτα απ’ αυτόν τον μηχανικό εξοπλισμό που θα έπρεπε να τα ξεδιαλύνει όλα; Μα
και βέβαια: το μάτι της κάμερας!
Γιατί η φωνή συμπεριφερόταν σαν φωνή που βλέπει, αντιδρώντας σε πραγματικό χρόνο στην
παραμικρή κίνηση αυτών που παρήλαυναν μπροστά απά την κουρτίνα. Πού είναι, λοιπόν, ο
οπτικός μηχανισμός, ο ενισχυτής σήματος του ματιού, εφόσον μας εμφανίζονται οι ενισχυτές
σήματος της φωνής και του αφτιού; Πουθενά. Το πώς βλέπει η φωνή, επαφίεται στη μαγεία,
στις δυνάμεις της Fernhvpnose» (ύπνωση εξ αποστάσεως). Φυσικά, η τηλεόραση δεν είχε ε
φευρεθεί ακόμα, αλλά η ιδέα ήδη υπήρχε. Η Μητρόπολη, το 1926, έδειχνε μια προεικόνισή
της, αλλά εκεί βλέπαμε την οθόνη, ενώ εδώ θα έπρεπε να βλέπουμε την κάμερα που δημιουρ
γεί όλο το ζήτημα. Το να δείχνει κανείς την οθόνη είναι πολύ διαφορετικό ζήτημα από το να
δείχνει την κάμερα- στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει κανείς να προσφέρει σε κοινή θέα ταυ
τόχρονα ένα μάτι και μια μηχανή· άρα, πρέπει να εφεύρει και την οπτική τους. Ο τελευταίος
Μαμπούζε, του 1961, θα καταλήξει να δείξει την κάμερα, υπό την απλοποιημένη μορφή των
ματιών, διασκορπισμένων μέσα στα ανάγλυφα του ταβανιού.1
Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι, απ’ αυτή την απουσία της κάμερας, κανείς δεν ταράζεται: ού
τε ο Κεντ, ούτε η Λίλι (που δε θ’αναφερθούν ποτέ σ’ αυτήν, όπως άλλωστε θα αποφύγουν να
πουν έστω και μία λέξη για το μηχανισμό που ανακαλύπτουν, να τον κατονομάσουν μεταξύ
τους ή μπροστά στον Λόμαν), ούτε και ο θεατής. Άραγε αυτή η κάμερα που είναι αδύνατον
να δειχθεί, που ίσως φαίνεται μέσα στα έκθαμβα μάτια των Κεντ και Λίλι οι οποίοι κοιτάζουν
προς το μέρος μας (μ’ ένα βλέμμα που είναι σχεδόν, θα λέγαμε, ένα βλέμμα-κάμερα), αλλά δε
δείχνει το αντίστοιχο πλάνο [contrechamp], βάζοντάς μας αυτό που βλέπουν κάτω απ’ τα μά
τια, αυτή λοιπόν η κάμερα δε θα μπορούσε να είναι η ίδια η κάμερα του γυρίσματος, εξ ορι
σμού αδύνατον να δειχθεί, αφού το μόνο που μπορεί είναι να καταγράψει το είδωλό της μέσα
σ’ έναν καθρέφτη;
Με ευκολία θα λέγαμε ότι δεν υπήρχε η ανάγκη ενός οργάνου-ματιού για να βλέπει από από
σταση, γιατί αυτό το μάτι υπήρχε μέσα στην ίδια την ασώματη φωνή.
γ) Και τι ανακαλύπτουμε, τελικά, μέσα στο γραφείο του Μπάουμ, όταν παραβιάζεται η απαγορευμένη πόρτα πίσω απ’ την οποία αντηχούσε η ίδια φράση κάθε φορά που κάποιος, θέλο-
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ντας να μπει, ακουμπούσε το πόμολο («Δε θέλω να μ’ ενοχλήσει κανείς»); Ακόμα ένα τεχνο
λογικό σύστημα· αυτή τη φορά, εντελώς μηχανικό: ένα έξυπνο σύστημα, που έβαζε σε λει
τουργία το δίσκο όπου ήταν γραμμένη η εν λόγω φράση. Ο ίδιος ο εισβολέας, βάζοντας σε κί
νηση το πόμολο, γινόταν έτσι ο φορέας της φωνής που του απαγόρευε την είσοδο. Μπορούμε
να συμπεράνουμε ότι στην παραβίαση του ακουστικού φράγματος δεν υπήρχε άλλο εμπόδιο
από την εθελοτυφλία, απ’ την επιθυμία να πιστεύει κανείς στην εξουσία του Μετρ. Ό πως
στο Μάγο του Οζ, όλα αποδεικνύονται μηχανές, οφθαλμαπάτες, ικανές να εξαπατήσουν όσους
θέλουν να εξαπατηθούν.
Ωστόσο, το πιο σημαντικό, το πιο οφθαλμοφανές, αλλά κι αυτό μπροστά στο οποίο δεν ταρά
ζονται ούτε τα πρόσωπα της ταινίας ούτε οι θεατές, είναι αυτό που μας αποκρύπτει η αποκά
λυψη της μηχανης. Πρόκειται για το ερώτημα: Πού είναι και τι κάνουν αυτή τη στιγμή όσοι
απέχουν, όσοι δε βρίσκονται ούτε πίσω από την πόρτα ούτε πίσω απ’ την κουρτίνα;
Δε βλέπουμε (και δε θα δούμε ποτέ) από ποιο κέντρο, από ποιο σημείο ο στρατηγός Μαμπούζε-Μπάουμ (ή όποιος άλλος) δίνει τις διαταγές του όταν τα μέλη της συμμορίας του εμφανί
ζονται μπροστά στην κουρτίνα. Ακόμα καλύτερα, σε μια απ’ αυτές τις σκηνές της κοινής πα
ρουσίας, το μοντάζ αφήνει να πιστέψουμε ότι ο Μπάουμ είναι ταυτόχρονα μέσα στο γραφείο
του απασχολημένος με το διάβασμά του, ενώ μας τον παρουσιάζει και ως κάτοχο της φωνής
τής κουρτίνας (στην αμερικανική εκδοχή, όπου το μοντάζ και το ντουμπλάζ έγιναν υπό την
επίβλεψη του Fritz Lang, ανακατατάχθηκε η σειρά των σεκάνς και των διαλόγων, ακριβώς
για να εξαφανιστούν τέτοια λογικά λάθη, αλλά εδώ συζητάμε με βάση την αυθεντική γερμα
νική έκδοση).
Έτσι, οι δύο σκηνές της «απο-ακουστικοποίησης», οι οποίες αποκαλύπτουν, πίσω απ’ την
κουρτίνα και πίσω από την πόρτα, στη θέση του Μετρ που θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί, ένα
μηχανισμό φωνητικής αναμετάδοσης, λειτουργούν ως απόκρυψη - κι αυτό, με δύο έννοιες:
• αναβάλλουν για αργότερα και για πιο μακριά (δηλαδή για ποτέ και για πουθενά) αυτή την
αποκάλυψη της αοώματης φωνής, αλλά και, πάνω απ’ όλα,
• μας αποκρύπτουν ότι αυτό το αλλού δεν υπάρχει.
Το αποτέλεσμα είναι ότι η ταινία, τελειώνοντας, μοιάζει να κλείνει τέλεια τον κύκλο της, μ’
έναν Μπάουμ να ταυτίζεται με τον νεκρό Μαμπούζε του οποίου παίρνει τη θέση (όπως στο
τέλος του Ψυχώ, όπου ο Νόρμαν καταλαμβάνεται εντελώς από το πνεύμα της πεθαμένης μη
τέρας του και προορίζεται να καταλήξει στο τρελοκομείο) - όλα αυτά τα διάσπαρτα στοιχεία
παραμένουν σαν ανακατεμένα κομμάτια ενός παζλ που δεν μπαίνουν στη θέση τους, αλλά η
δράση της ταινίας συνίσταται στο να τα κάνει να δείχνουν ότι μπαίνουν στη θέση τους. Αυτό
το για πάντα σιωπηλό σώμα του Δόκτορος Μαμπούζε που σύντομα θα γίνει ένα πτώμα, μόλις
τελειώσει τη διαθήκη του· αυτή η διαθήκη που τη συντάσσει με αυτόματη γραφή και τη
«γεννάει» μ’ έναν σχεδόν τερατώδη τρόπο· αυτό το φάντασμα του Δόκτορος Μαμπούζε με τα
γουρλωμένα μάτια που εμφανίζεται δύο φορές στον Μπάουμ, με αλλαγμένα μεν τα χαρακτη
ριστικά του Δόκτορος, αλλά με μια ανδρόγυνη φωνή μάγου σε «τρανς»· αυτή η άλλη φωνή,
η αοώματη, η ανδροπρεπής και αποφασιστική, που μιλάει εξ ονόματος του Δόκτορος, πίσω
απ’ την κουρτίνα· αυτός ο Μπάουμ που είναι απών όταν νομίζουμε ότι είναι στο γραφείο του,
αλλά βρίσκεται εκεί όταν θα έπρεπε λογικά να είναι αλλού- και, τέλος, αυτό το όνομα του Μα
μπούζε που κυκλοφορεί υπό διάφορες προφορικές και γραπτές μορφές - όλα αυτά τα στοι
χεία δε δίνονται ποτέ με μια μορφή που να μας επιτρέψει να αποκαταστήσουμε το σύνολο
του σώματος, της φωνής και του ονόματος ενός ομιλούντος σώματος που, από εκείνη τη στιγ
μή και μετά, θα μπορούσε να περιγράφει, να κατανοηθεί, να χειραγωγηθεί· που θα ήταν ένας
άνθρωπος θνητός και ευάλωτος.
Η διαστροφή φτάνει μέχρι του σημείου της διατήρησης μιας αμφιβολίας για την ταυτότητα
του Αρχηγού (Chef) πίσω απ’ την κουρτίνα και μιας πιθανής σύγχυσης με τον Μαμπούζε, του
οποίου δανείζεται το όνομα. Κι όταν ο Κεντ αναγνωρίζει, πίσω από την πόρτα του γραφείου,
τη φωνή που άκουγε πίσω από την κουρτίνα, φωνάζει με έκπληξη: «Dasz ist die Stimme des
Chefs!» («Αυτή είναι η φωνή του Αρχηγού!»), χωρίς να προφέρει το όνομα που συγκέντρωνε
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όλα αυτά τα ασύνδετα στοιχεία. Ανάμεσα στο όνομα που προφέρεται και στο όνομα που γρά
φεται, ανάμεσα στο βουβό σώμα του Δόκτορος και το ομίλων σώμα του Μπάουμ, ανάμεσα στη
φωνή του Μπάουμ, ντουμπλαρισμένη με την ασώματη φωνή, και στη φωνή του Αρχηγού, η
ταινία του Fritz Lang οργανώνεται σαν ένα παζλ, όπου, μόλις κάποιος νομίσει ότι έχει ολο
κληρώσει την ανασύσταση του, του παρουσιάζεται κάπου αλλού ένα κενό - και ούτω καθε
ξής. Θα λέγαμε ότι οι δημιουργοί ττγςΔιαθήκης, έχοντας επιτρέψει στον εαυτό τους την πολυ
τέλεια να δημιουργήσουν έναν Μαμπούζε-ασώμαπ/ φωνή ασύλληπτο ή, μάλλον, «αδύνατον
να αποκαλυφθεί ακουστικά», βάλθηκαν να συγκεντρώσουν μέσα στην ίδια ταινία όλα όσα
μπορεί κανείς να κάνει με μιαν ασώματη φωνή.
Τι είναι, λοιπόν, μια ασώματη φωνή |acousmêtre| μέσα σε μια ταινία; Μπορεί να είναι ένας
Μετρ που μιλάει πίσω από μια κουρτίνα, όπως ο Πυθαγόρας,2 αλλά μπορεί επίσης να είναι:
• κάποιος που θέλει να τον περάσουν για κάποιον άλλο,
• κάποιος που δε λέει από πού μιλάει (όπως στο τηλέφωνο),
• η φωνή ενός νεκρού που μιλάει (όπως στη Λεωφόρο της Δνσεως),
• μια φωνή προ-ηχογραφημένη που βγαίνει από ένα μηχάνημα, ή
• η φωνή ενός Όντος-Μηχανής.
Όλες αυτές τις πιθανές εκδοχές μιας ααώματης φωνής συγκεντρώνουν αθροιστικά στη Δια
θήκη οι δημιουργοί της, χωρίς καμιά έγνοια για τις αντιφάσεις που συσσωρεύονται μ’ αυτόν
τον τρόπο.
Τελικό συμπέρασμα θα μπορούσε να είναι ότι ο Μαμπούζε δεν είναι τίποτα, ότι είναι κατα
σκεύασμα των ανθρώπων, ότι δεν υπάρχει παρά μόνο δΤ αυτού που δεν έχει το παραμικρό έ
ρεισμα. Αν υπάρχει ένας Μαμπούζε, υπάρχει σ’ αυτό το όνομα χωρίς ταυτότητα, σ’ αυτό το
σώμα χωρίς φωνή, σ’ αυτή τη φωνή χωρίς προέλευση· μέσα στη γενική παραφροσύνη αυτών
των ασύνδετων στοιχείων, είναι όλες οι πιθανές ασώματες φωνές και καμία· είναι, εν τέλει,
μια ακουσματομηχανή [acousmachine],

1. Αναζητώντας την ακουσματομηχανή
Ας ξαναπιάσουμε τη Διαθήκη τον Δόκτορος Μαμπούζε στην κρίσιμη στιγμή όπου ο Κεντ απο
καλύπτει το μηχανισμό που προσομοιώνει την παρουσία του Μετρ. Μόλις τον έχουν κλείσει,
μαζί με τη Λίλι, για να τιμωρηθεί (προσπαθεί ν ’ αποφύγει τις εντολές του Μετρ). Και τότε α
ντηχεί η φωνή:
Φωνή του Μαμπούζε: «Κεντ! Σας είχε ανατεθεί να προετοιμάσετε την επίθεση κατά
της Τράπεζας. Δεν εκτελέσατε την εντολή. Αυτή η ανυπακοή είναι ισοδύναμη με
προδοσία. Αυτό σημαίνει θάνατο και για τους δυο σας».
Κεντ: «Αφήστε την κυρία να φύγει! Σε μένα κάντε ό,τι θέλετε, αλλά αφήστε την κυ
ρία να φύγει!»
Η φωνή: «Ούτε εσείς ούτε η γυναίκα θα βγείτε ζωντανοί απ’ αυτό το δωμάτιο».
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2. Εδώ, ο συγγραφέας δεν μπορεί
παρά να έχει υπόψη του τους
ακουοματικοΰς οπαδούς του
Πυθαγόρα... (Σ.τ.Μ.)

Ο Κεντ βγάζει ένα όπλο και τραβάει προς την κουρτίνα. Ξαφνικά, γίνεται σκοτάδι. Ο θεατής
βλέπει κάποιες λάμψεις, αλλά δεν καταλαβαίνει οε ποια πλευρά της κουρτίνας βρίσκεται : πίσω,
απέναντι στον Κεντ και τη Λίλι, ή μπροστά, βλέποντας με τα μάτια τους; Έπειτα ακούγεται
ο ήχος της κουρτίνας που σκίζεται, κι εμφανίζονται ο Κεντ και τη Λίλι, άφωνοι μπροστά σ’
αυτό που βλέπουν. Ακριβώς σαν να ανακάλυπταν την πραγματικότητα: την αίθουσα του κι
νηματογράφου με τους θεατές!
Μια λήψη απ’ την αντίστροφη γωνία Icontrechampl μας αποκαλύπτει τι είναι αυτό που βλέ
πουν: το μηχανισμό. Ο Κεντ και η Λίλι δεν κατονομάζουν αυτό που βλέπουν· μόνο η Λίλι α
φήνει να της ξεφύγει ένα χαμηλόφωνο «Ω Θεέ μου!» Και η φωνή ξανακούγεται, σαν να μην
είχε συμβεί τίποτα, βγαίνοντας από την εγκατάσταση του ηχείου που, τώρα, είναι φανερή:
«Δεν πρόκειται να βγείτε ζωντανοί απ’ αυτό το δωμάτιο. Σας μένουν μόνο τρεις ώρες μέχρι
να πεθάνετε». Η φωνή σωπαίνει έκτοτε οριστικά, και το σταμάτημά της ακολουθείται από έ-

F R I T Z

L A N G

H 8ia0iiKri tou AoKcopoc;
Mapnou^e: O eKieXcairft;.

Η διαθήκη ιου Δόκιορος
Μαμπούζε: Ο άνθρωπος του
Νόμον.
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να ήχο σαν τικ-τακ, διακριτικό και σε τακτά διαστήματα, σαν αυτό του μετρονόμου. «Ό,τι
και να ’ναι» λέει ο Κεντ, «πρέπει να το βρούμε και να το εξουδετερώσουμε.»
Πάνω σ’ αυτό το τικ-τακ της ωρολογιακής βόμβας ο Luc Moullet κάνει ένα σημαντικό λάθος
όταν το ταυτίζει με τον εκκωφαντικό ήχο της αθέατης μηχανής στην πρώτη σκηνή του έρ
γου, όπου ο Χοφμάιστερ κρύβεται μέσα σ’ ένα δωμάτιο που σείεται από τα τραντάγματα·3για
τί αυτοί οι δύο θόρυβοι είναι όσο πιο διακριχοί γίνεται, αφού ο πρώτος ήταν τεράστιος και
συνεχής, σαν γιγάντιος θόρυβος αντλίας, ενώ ο ήχος που άκουγαν ο Κεντ και η Λίλι, χαμη
λός και ασυνεχής. Όμως ο Moullet, μέσα στο lapsus της μνήμης του έχει παρ’ όλα αυτά δίκιο:
αυτό που κάνει τους δύο ήχους να μοιάζουν, είναι η ανελέητη περιοδικότητά τους και το ό
χι, και στις δύο περιπτώσεις, δεν μπορούμε να δούμε να χτυπάει η καρδιά της φοβερής μηχα
νής του ακουστικού φαντάσματος.
Αλλά από τι γεννιέται η μηχανή του ακουστικού φαντάσματος; Μα, ακριβώς, από το σταμάτημα της φωνής! Σαν το ίδιο το ακουστικό φάντασμα να μετατράπηκε σε ακουστική μηχανή.
Το προηγούμενο λεπτό, όταν η κουρτίνα ήταν εμπόδιο ανάμεσα στη φωνή και σ’ εμάς, μι
λούσε (ή έμοιαζε να μιλάει) με τον Κεντ σαν ζωντανό ον. Έπειτα, μετά την αποκάλυψη της
κουρτίνας και τον πυροβολισμό, μοιάζει να μην έχει δει ή ακούσει τίποτα, κι επαναλαμβάνει
τη θανατική ανακοίνωσή της σαν παπαγάλος. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο η αμερικανική εκ
δοχή επωφελείται από το ντουμπλάρισμα για ν ’ αλλάξει το νόημα της σκηνής. «You stupid
idiot!» («Ηλίθιε!» ) λέει η φωνή, αντιδρώντας στο γεγονός και συνεχίζοντας να συμπεριφέρεται σαν κομμάτι ζωντανού όντος. Αυτό το πέρασμα στο αυτόματο που εμφανίζεται στην αυθε
ντική γερμανική εκδοχή και ξεσκεπάζει το ακουστικό φάντασμα ως μηχανισμό, το βρίσκου
με πολύ πιο δυνατό και πιο δυσοίωνο.
Μπορούμε, λοιπόν, να δούμε σ’ αυτό το επεισόδιο να εμπεριέχεται μια μεταφορά ολόκληρης
της ταινίας και της σκηνοθεσίας της: αυτό που ανακαλύπτει το ζευγάρι σκίζοντας την κουρ
τίνα, είναι αυτό που θα ανακάλυπτε και κάποιος θεατής της ταινίας, ο οποίος, παίρνοντας
στα σοβαρά τη μυθοπλασία, θα ένιωθε την επιθυμία να παραβιάσει το σύνορο που καθορίζει
την πίστη του σ’ αυτή τη μυθοπλασία και να ξεσκίσει την οθόνη, αυτή, την κουρτίνα που κρύ
βει τον εαυτό της, για να μπει στο χώρο του ψευδούς βάθους της. Τι θα έβλεπε; Έ να μεγάφω
νο και δισδιάσταχες σκιές, σαν τη δισδιάστατη χαρτονένια φιγούρα- ένα μηχανισμό, τίποτα
το ζωντανό. Κατά κάποιον τρόπο, ο Κεντ και η Λίλι θα μπορούσαν να ανακαλύψουν ότι τους
εγγράφει αυτός ο μηχανισμός. Αλλά όχι: ο μηχανισμός βρίσκεται μπροστά στα μάτια τους, δε
συνειδητοποιούν όχι εμπλέκονται μ’ αυτόν, τουλάχιστον όχι περισσότερο απ’ όσο ο θεατής ε
φαρμόζει στο δικό του όραμα της ταινίας την απογοήτευση που βλέπει στον Κεντ και τη Λίλι
μπροστά στην αποκάλυψη του ακουστικού φαντάσματος ως ηχογραφημένου ομοιώματος.
Τους βλέπουμε γεμάτους έκπληξη μπροστά σε κάτι που κι εμείς θα θέλαμε να δούμε: η λήψη
από την αντίστροφη γωνία (champ-contrechamp), εντελώς οικεία στον Lang και ανταποκρινόμενη στη δυνατότητα αντιστροφής του βλέμματος, πραγματώνει την επιθυμία μας και μας
δείχνει αυτό που βλέπουν κοιτάζοντας προς εμάς. Εδώ πλησιάζουμε σε κάτι που θα μπορού
σαμε να αποκαλέσουμε «ψευδαίσθηση του απόλυτου champ-contrechamp»: ότι τα πρόσωπα
της ταινίας θα μπορούσαν να μας δουν όπως τα βλέπουμε κι εμείς, κι ότι με το να γίνουμε ο
ρατοί από εκείνους, εμείς, η κινηματογραφική αίθουσα, θα γλιστρούσαμε μέσα στην οθόνη.
Μήπως ένα από τα πρώτα champs-contrechamp στην ιστορία του κινηματογράφου δε βρί
σκεται σε μια μικρού μήκους του Griffith πάνω σε μια θεατρική παράσταση, και μήπως αυτό
το champ-contrechamp δε δείχνει την αίθουσα και τους θεατές;
Αλλά ο Κεντ και η Λίλι βλέπουν απλώς έναν μηχανικό εξοπλισμό. Μένουν βουβοί και τυφλοί
μπροστά σ’ αυτή την αίθουσα, γιατί είναι ομοιώματα που δε γνωρίζουν - όπως ακριβώς και η
ομιλούσα μηχανή συμπερκρέρεται σαν προβολέας και παραμένει βουβή και τυφλή μπροστά
σ’ αυτό που μόλις έκαναν. Ο μηχανισμός τούς στέλνει πίσω την ίδια την εικόνα τους ως ο
μοιωμάτων, στο δε θεατή, την εικόνα της ταινίας ως προσομοίωσης (είναι προφανές ότι η
κουρτίνα χρησιμοποιείται ως μεταφορά της αυλαίας). Αυτό, βέβαια, δεν εμποδίζει τον Κεντ,
τη Λίλι και το θεατή να συνεχίσουν να «λειτουργούν» μ’ έναν τρόπο του στιλ: «ναι, ξέρω...
αλλά XI ΟΤΟ Καλό... »
Η άλλη «μηχανή φωνής» που ανακάλυψαν στο γραφείο του Μπάουμ, αυτός ο δίσκος με τις
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χαράξεις που έμπαινε σε λειτουργία από αυτούς που επιχειρούσαν να εισβάλουν, δεν ήταν
μια ακουσματομηχανή, γιατί αυτός ο μηχανισμός είναι πεπερασμένος, κατονομασμένος, και
μπορεί να εγγράφει ολόκληρος στο πεδίο όρασης του θεατή. Αντίθετα, στο δωμάτιο όπου εί
ναι κλεισμένοι ο Κεντ και η Λίλι, είναι ξεκάθαρο ότι δε θα δούμε ποτέ αυτόν τον ανύπαρκτο
τόπο που, εντούτοις, την ύπαρξή του αφήνουν να υποθέσουμε το μικρόφωνο και το μεγά
φωνο τα οποία αποκαλύφθηκαν στους ήρωες, διότι, αν υπάρχει ένα μικρόφωνο, πού απολή
γει; Κι αν υπάρχει ένα μεγάφωνο, πού αναμεταδίδει τον ήχο; Ό πω ς δε θα δούμε ποτέ κι αυ
τόν τον κεντρικό τόπο όπου βρίσκεται η κρυμμένη βόμβα και η μηχανή που ξεκούφαινε τον
Χοφμάιστερ (η σκέψη ότι αυτή η μηχανή μπορεί να είναι το πιεστήριο που βλέπουμε σταματημένο σε μιαν άλλη σκηνή, είναι μια κατασκευή βασισμένη σ’ ένα λογικό συμπέρασμα κι ό
χι κάτι που μας δείχνει η ταινία).
Η τελειότητα, λοιπόν, της ακουσματομηχανής είναι ότι κανείς δεν μπορεί να φτάσει στο κέ
ντρο της και, επομένως, κανείς δεν μπορεί να την αποσυναρμολογήσει. Στις ιστορίες του
Edgar P. Jacobs υπάρχει πάντα ένα υπόγειο άντρο, ένα κέντρο στο οποίο, τελικά, φτάνουν οι
Μπλέικ και Μόρτιμερ, το οποίο είναι η ζωντανή καρδιά της διαβολικής μηχανής και στο ο
ποίο αρκεί να καταφέρει κανείς να φτάσει, για να τη θέσει εκτός λειτουργίας. Σ’ αυτό ακρι
βώς το άντρο θα καταλήξει το ζευγάρι του τελευταίου Μαμπούζε, σηματοδοτώντας έτσι το
τέλος του κύκλου (Τα 1000 μάτια του Δόκτορος Μαμτιούζε). Στο μεταξύ, όμως, ο Μαμπούζε
της Διαθήκης δεν είναι ακόμα ένας «Ολρίκ», και η ακουσματομηχανή του δεν έχει ακόμα ένα
κέντρο θαμμένο κάπου, ούτε κάποιον να τη διατάζει. Είναι απλώς ένας ήχος, ο ήχος μιας λει
τουργίας που δεν μπορεί να εντοπιστεί. Θα μπορούσαμε να δούμε σ’ αυτόν μια αλληγορία
του χρόνου ως μετρονόμου, μια αλληγορία του κύκλου των ωρών που οδηγεί προς το θάνα
το. Αλλά μπορεί να είναι και μια αλληγορία του μηχανισμού του ανθρώπινου σώματος όπως
θα τον άκουγε κανείς από το εσωτερικό του, με το σφυγμό του όπως τον «ακούει» ένα έμ
βρυο. Ας θυμηθούμε την πρώτη εμφάνιση του Χοφμάιστερ που, κουλουριασμένος, ακούει
προσεκτικά, ενώ η γιγάντια ακουσματομηχαντί βρυχάται σ’ ένα ρυθμό που είναι σχεδόν αυτός
της καρδιάς ενός ενηλίκου. Αυτή η ακουσματομηχαντί δεν προσδιορίζεται τοπικά, αλλά βρί
σκεται στον περίγυρο που προηγείται της επινόησης του τόπου.

2. Έ νας θάνατος χωρίς τόπο
Το κύριο πρόσωπο στην ταινία 2001, Η Οδύσσεια του Διαστήματος του Kubrick είναι ο υπο
λογιστής Hal, η φωνή του οποίου αντηχεί σε όλο το διαστημόπλοιο Discovery. Ο Kubrick μας
δείχνει ένα ή δύο από τα «μάτια» με τα οποία βλέπει ο Hal: δεν είναι παρά ένα κόκκινο οπτι
κό σήμα, που το φανταζόμαστε σκορπισμένο παντού στο αστρικό νεφέλωμα σε αναρίθμητα
αντίγραφα. Από την άλλη, όμως, ο Kubrick δεν έκρινε απαραίτητο να δείχνει το μάτι του Hal
κάθε φορά που αυτός παρεμβαίνει ή που του απαγορεύεται να δει κάτι. Γιατί; Γιατί ο Hal εί
ναι πρώτα απ’ όλα μια φωνή, κι αυτό αρκεί (όπως ακριβώς κι ο Μαμπούζε πίσω απ’ την κουρ
τίνα, που έχει ένα μάτι μέσα στη φωνή του)· μια ανθρώπινη, ανδρική φωνή, χαμηλόφωνη, ισότονη και κρύα, και αρκεί που ο Hal καλύπτει μ’ αυτή τη φωνή όλο του χώρο του διαστη
μόπλοιου για να υποθέτουμε ότι είναι πανταχού παρών και τα πάντα ορών και γιγνώσκων,
κι ότι έχει απεριόριστη εξουσία. Η ομορφιά του 2001, Η Οδύσσεια του Διαστήματος δεν οφεί
λεται μόνο στα υπέροχα ειδικά εφέ του, αλλά και, κυρίως, από αυτή την υπέρτατη οικονομία
των μέσων.
Και πώς ο Ντέιβ Μπάουμαν, ο μόνος αστροναύτης που επιζεί μετά την εξόντωση των συ
ντρόφων του από τον τρελαμένο Hal, θα τον εμποδίσει να κάνει περισσότερο κακό; Πηγαί
νοντας εκεί όπου είναι η καρδιά και ο εγκέφαλος ττγςααώματης φωνής [acousmêtrej.
Γία να μας δείξει το τέλος του Hal, το πιο κοινότοπο που θα μπορούσε να κάνει, θα ήταν να
κινηματογραφήσει εκρήξεις με πολύ θόρυβο και καπνούς και εκτοξεύσεις θραυσμάτων. Η
λύση του Kubrick είναι πολύ πιο οικονομική και πιο εκφραστική: ο Hal υπάρχει ως φωνή- άρα, θα πεθάνει μέσω της φωνής του και μέσα στη φωνή του. Όσο ο Ντέιβ αποσυνδέει τα κυκλώματά του κι εκείνος τον ικετεύει να μην του κάνει κακό, η φωνή του αλλοιώνεται, απο
συντίθεται, καταλήγει να πέφτει τονικά με τρόπο που την κάνει ν ’ ακούγεται αστεία, σαν δί
σκος που παίζει σε χαμηλές στροφές. Αυτό το γλίστρημα της φωνής προς τη σιωπή, ενισχυ-
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μενο απ’ χην εικόνα χου κόκκινου μαχιού που σβήνει, είναι ο πιο συγκινηχικός θάναχοςασώματης φωνής.
Όμως, καχά χη διάρκεια αυχής χης επιθανάχιας αγωνίας, που σχολιάζεχαι χαυχόχρονα από
χην ψευδο-συνείδησή χου (·<Σε ικεχε'υω, Νχέιβ, σχαμάχα... Ο εγκέφαλός μου αδειάζει... χο αι
σθάνομαι... ο εγκέφαλός μου αδειάζει...»), υπήρξε μια συγκεκριμένη σχιγμή περάσματος στο
αυτόματο, όπου -ακριβώς όπως, μεχά χην παραβίαση χης κουρχίνας, η ασώματη φωνή χού
Μαμπούζε γίνεχαιμηχανική- το υποκείμενο Hal γίνεχαι μη-υποκείμενο, και η ασώματη φω
νή γίνεχαι ακονσματομηχανή. Αυχό συμβαίνει όχαν, μεχά χις σπαρακχικές εκκλήσεις χου, χω
ρίς ηχώ πια, αλλάζει χάνο κι αρχίζει να επαναλαμβάνει μονόχονα, με χην ξαναδυναμωμένη
φωνή νεαρού υπολογισχή, χη φράση που χου είχαν μάθει να λέει όχαν «γεννήθηκε»: «Καλημέρα σας, κύριοι. Είμαι ένας υπολογισχής χης σειράς 9000...» Από εκείνη χη σχιγμή και μεχά,
δε μένει παρά μια ηχογράφηση που χραγουδάει: «Daisy, Daisy, give me your answer, do, I’m
half crazy.. . » Κι αμέσως μεχά, σωπαίνει, για ν ’ ακουσχεί μια άλλη ηχογραφημένη φράση, που
δεν έρχεχαι πια από χον Hal, αλλά αποκαλύπχει σχον Νχέιβ χο σκοπό χης αποσχολής χου.
Είναι αξιοσημείωχο όχι και σχο 2001, Η Οδύσσεια τον Διαστήματος, όπως και σχον Μαμπούζε,
η σχιγμή χης μεχαχροπής χης ασώματης φωνής σε ακονσματομηχανή είναι κάχι χο αδιόραχο,
κάχι που δεν χο σκέφχεχαι κανείς, κάχι που δεν χο ανχιλαμβάνεχαι κανείς παρά μόνο από όσα
προηγούνχαι και όσα έπονχαι. Δεν υπάρχει μεχάβαση από χο ένα σχο άλλο, αλλά ένα κολάζ.
Το πέρασμα σχο αυχόμαχο μπορεί να είναι επίσης η σχιγμή που, μέσα σχο ομοίωμα, η εικόνα
«αποκολλάχαι» από χο έμβιο ον κι όπου χο έμβιο ον πεθαίνει για να ζήσει η εικόνα που είναι
καθαρή μηχανική ηχογράφηση. Όπως σχο «Οβάλ πορχρέχο» χου Edgar Allan Poe- ή σχην
παραγνωρισμένη χαινία χου Augusto Genina, Βραβείο ομορφιάς, όπου η Louise Brooks εν
σαρκώνει μια νεαρή βενχέχα χου κινημαχογράφου που δολοφονείχαι από χο σύζυγό χης μέσα
σε μια κινημαχογραφική αίθουσα, χην ώρα που βλέπει χην πρώχη χης χαινία, με χον χίχλο Η
παθιασμένη τραγουδίστρια. Μόλις χη σκοχώνει, η χαινία που χην αναπαράγει με εικόνα και ή
χο, καχαλαμβάνει όλη χην οθόνη, σαν ο θάναχος χου αυθενχικού να έδωσε σχο ομοίωμα χην
πλήρη μηχανική ζωή χου...
Ωσχόσο, αυχό που ίσως μας ανασχαχώνει πιο πολύ σχο θάναχο χης ασώματης φωνής Hal, είναι
όχι αυχός ο θάναχος συνχελείχαι χωρίς χόπο: η ίδια η φωνή είναι ο χόπος όπου εγγράφεχαι η
μηχανική διαδικασία που προηγείχαι χης εξαφάνισης. Μηχανική επανάληψη χου κειμένου
από χον Μαμπούζε, με μια επίσχρωση χικ-χακ, ολίσθηση χης φωνής xou Hal... Παράξενος θά
ναχος, χωρίς ίχνη, χωρίς σώμα.

3. Ο νεκρός μιλάει
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4. Marcel Proust, Αναζητώντας
τον χαμένο χρόνο (Ή μεριά του
ΓκερμάντΛ μτφρ.: Παύλος
Ζαννας.

«Παρουσία αληθινή αυχής χης χόσο κονχινής φωνής μέσα σχον πραγμαχικό χωρισμό! Αλλά
και προϊδέαση ενός χωρισμού αιώνιου! Πολύ συχνά, ακούγονχας έχσι, δίχως να βλέπω, εκεί
νην που μου μιλούσε από χόσο μακριά, μου φάνηκε πως η φωνή αυχή έκραζε από χα βάθη απ’
όπου δεν ανεβαίνεις πια ποχέ, κι ένιωσα χο άγχος που θα μ’ έπνιγε μια μέρα,όχαν μια φωνή θα
ξαναερχόχαν έχσι (μόνη, δίχως εξάρχηση πια από ένα σώμα που δεν έμελλε να ξαναδώ ποχέ)
να ψιθυρίσει σχ’ αφχί μου λόγια που θα ήθελα να μπορούσα να χα φιλήσω σχο πέρασμά χους
πάνω σε χείλια σκόνη πια για πάνχα.»4
Έχσι περιγράφει ο Proust, σ’ αυχές χις γραμμές χου Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο, χη φωνή
χης γιαγιάς χου όπως ακουγόχαν από χο χηλέφωνο. Από χη σχιγμή που η φωνή απομονώθη
κε από χο σώμα μέσω χου γραμμοφώνου και χου χηλεφώνου, απηχεί, ως φυσική συνέπεια, χη
φωνή χου θανάχου. Και, σίγουρα, αυχοί που είδαν να γεννιούνχαι αυχές οι χεχνικές, ήχαν πιο
ευαίσθηχοι από μας σχον πένθιμο χαρακχήρα χους. Σχον κινημαχογράφο, η ασώματη φωνή
είναι συχνά η φωνή ενός νεκρού: η φωνή xou William Holden σχη Λεωφόρο της Δύσεως που
αφηγείχαι χην ισχορία χου μέχρι χη σχιγμή που ο πυροβολισμός χον έριξε μες σχην πισίνα,
και «βλέπει χον εαυχό χου» ως πχώμα που χο «ψαρεύουν» οι ζωνχανού η φωνή-φάνχασμα
χου Rex Harrison σχο χέλος χου Ραντεβού στη Βενετία χου Mankiewicz (ανήμπορη, σχολιάζει
χην αποχυχία χων μεχαθανάχιων σχεδίων χης)· η φωνή χου Maupassant με φόνχο χη σκοχεινή οθόνη σχην Ηδονή χου Ophuls· και χόσες άλλες. Σ’ αυχές χις φωνές θα χαίριαζε η περίφη
μη φράση από χο διήγημα χου Poe «Η παράξενη περίπχωση χου κυρίου Βάλνχεμαρ»: «Μα...
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σας λέω: είμαι νεκρός» - φράση-οξύμωρο, που μοιάζει να φέρει την ίδια χης την αντίφαση
και, ταυτόχρονα, δεν έχει καμία κομψ ότητα παραδόξου. Ο καθένας καταλαβαίνει αμέσως τι
θέλει να πει.
Έ ν α ς νεκρός που συνεχίζει να μιλάει σε μια ταινία σαν φωνή, χω ρίς το σώμα του να περιφέ
ρεται στην επιφάνεια τη ς οθόνης - τι πιο φυσικό; Δεν έχει άραγε η φω νή (ιδίως στον κ ινη 
ματογράφο) μια σχέση πολύ κοντινή με την ψ υχή, με τη σκιά, με το είδωλο, μ ’ αυτές τις βιο
μηχανικές ρέπλικες του σώματος που δεν μπορούν να αποκολληθούν απ’ αυτό, που επιζούν
του θανάτου και, μερικές φορές, το εγκαταλείπουν και κατά τη διάρκεια χης ζωής του;
Ό τα ν δεν είναι η φω νή του νεκρού, η φω νή off του αφηγητή είναι συχνά αυτή του σχεδόν
νεκρού, αυτού που έχει συμπληρώσει τον κύκλο χης ζωής του και δεν περιμένει παρά μόνο
το θάνατο.

L A N G

La voix au cinéma,
Cahiers du Cinéma!Éditions de
l ’Étoile, Παρίσι 1982.
Μετάφραση,: Χριστιάνα
Γαλανοπούλου.

Η σκηνοθεσία ιον θανάτου.
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«Έ χει φτάσει στ’ αφτιά μου»:
Ο σ χεδιασμός ή χου στις τα ινίες του F r itz L a n g

του Adrian Martin*
Όταν, το 1984, ο Giorgio Moroder προσέφερε στο κοινό μια νέα έκδοση της ταινίας Μητρό
πολη με δίκη του μουσική επένδυση, μέσα στο διαφημιστικό υλικό περιλαμβανόταν, δίκην α
πολογίας, το εξής σχόλιο του Fritz Lang: «Είμαι κυρίως “οπτικός”. Ποτέ μου δεν είχα “α
φτί”, και λυπάμαι γ ι’ αυτό». Συχνά ο Lang αυτοπαρουσιαζόταν με ταπεινοφροσύνη στις συ
νεντεύξεις ως σκηνοθέτης που διαμορφώθηκε σύμφωνα με την οπτική αισθητική της επο
χής του βωβού κινηματογράφου και δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στην εποχή του ομιλούντος.
Κι όμως, στο ιστορικό πολλών ταινιών, καθώς και στις ευχάριστες αναμνήσεις πολλών κινη
ματογραφόφιλων, έχουν καταγραφεί συγκεκριμένες καινοτομίες και επινοήσεις που αφο
ρούν στη χρήση του ήχου εκ μέρους του Lang: τη σύνδεση αστυνομικών και εγκληματιών
σε διαφορετικούς χώρους με ατάκες που η μία αποτελεί συνέχεια ή απάντηση της άλλης,
στην ταινίαΜ, ο δράκος του Ντίσελντορφ (1931)· η απελπισμένη κραυγή μιας μάνας («Έλζι!»)
που ακούγεται off, ενώ βλέπουμε ένα μπαλόνι ανάμεσα στα καλώδια του τηλεφώνου, στην ί
δια ταινία· τους επιθετικούς, βιομηχανικούς θορύβους στη Διαθήκη τον Δόκτορος Μαμπονζε
(1932)· την ειρωνική χρήση τραγουδιών της μόδας, όπως το «My Melancholy Baby», στη
Σκύλα (1944).
Προφανώς, όταν ο Lang λέει ότι δεν έχει «αφτί», δε μιλάει σοβαρά. Όμως, ούτε κι εμείς μπο
ρούμε ν ’ αρκεστούμε στο να επισημάνουμε μεμονωμένα ηχητικά εφέ στο έργο του. Η άποψή
μου είναι ότι, όταν «ακούσει» κανείς προσεκτικά τις ταινίες του Lang, καταλαβαίνει ότι η
προσέγγισή του στη χρήση του ήχου στον κινηματογράφο είναι συνεπής, σφαιρική και συ
στηματική. .
Πώς γίνεται, όμως, και κανείς από τους σχολιαστές του Lang δεν ασχολήθηκε επαρκώς με
αυτή τη σύνθετη και λαμπρή πλευρά του έργου του, όσο διεισδυτικός κι αν ήταν; Έ νας λό
γος πρέπει να ήταν το ότι όλο το βάρος δόθηκε στην αξιολόγηση του οπτικού στοιχείου, συντε
λώντας στην επί μακράν αναστολή της μελέτης της mise en scène1και σ’ ένα είδος κώφευσης
της κινηματογραφικής κριτικής. Όμως, ακόμα κι οι πιο σύγχρονες, προωθημένες και διεισ
δυτικές προσεγγίσεις του ήχου στον κινηματογράφο δεν διαθέτουν επαρκή εφόδια για να κά
νουν μια ακριβή εκτίμηση των σχετικών επιτευγμάτων του Lang.
Εξέχοντες αμερικανοί τεχνικοί όπως ο Walter Murch (Αποκάλυψη τώρα!) και ο Randy Thom
(Επαφή) έκαναν ό,τι μπορούσαν για να προσελκύσουν την προσοχή στο ρόλο του ήχου - και
μάλιστα, προώθησαν την ιδέα ότι τόσο ολόκληρη η πλοκή όσο και κάθε σεκάνς μιας ταινίας
πρέπει αρχικά να συλλαμβάνονται ως ηχητικά γεγονότα ■δηλαδή, γεγονότα που προκαλούν ή
χους και τους φέρνουν στο προσκήνιο με τρόπο δυναμικό. Κατά μία έννοια, o Murch και ο
Thom αναδιατύπωσαν την περίφημη συμβουλή που δίνει ο Bresson στις Σημειώσεις για τον
κινηματογράφο: «Όπου αυτό είναι δυνατόν, αντικαταστήστε την εικόνα μ’ έναν ήχο». Όμως,
τέτοια σχόλια από άτομα του χώρου μάς ωθούν να προσέχουμε κυρίως την επιδεικτική χρή
ση του ήχου στον κινηματογράφο, όπως, π.χ., τα εξωπραγματικά ηχητικά κολάζ του David
Lynch· την «αιχμηρή» χρήση του Dolby και των πολυκάναλων συστημάτων από τον
Coppola ή τον Oliver Stone· την αντιπαράθεση τραγουδιών της μόδας και αφηγηματικών γε
γονότων στον Scorsese ή στον Ferrara· την ελεγχόμενη κακοφωνία μετασυγχρονισμένων ή
χων και αφηγήσεων off στις ταινίες του Welles.
Για να εκτιμήσουμε τον ήχο του Lang, πρέπει να συντονίσουμε την ακοή μας σ’ ένα επίπεδο
πιο διεισδυτικό, πιο σωρευτικό και πιο εκλεπτυσμένο· πρέπει ν ’ αρχίσουμε ν ’ ακούμε το σύ-

* Αυστραλός κριτικός και
αναλυτής του
κινηματογράφου. Δημοσιεύει
κείμενα από το 1979. Από το
1995, εργάζεται ως κριτικός
στην εφημερίδα «The Age» της
Μελβούρνης και είναι ειδικός
συντάκτης αφιερωμάτων του
ηλεκτρονικού περιοδικού
«Senses of Cinema». Έ χει
βραβευτεί δύο φορές για την
εργασία του: από το
Κινηματογραφικό Ινστιτούτο
της Αυστραλίας το 1993 και
από το Ίδρυμα Geraldine
Pascall το 1997. Τελευταία
δημοσίευσε ένα βιβλίο για τον
Terrence Malick και την
ανθολογία Movie Mutations σε
συνεργασία με τον Jonathan
Rosenbaum. (Σ.τ.Ε.)
1. Γαλλικά στο κείμενο: σκηνο
θεσία. (Σ.τ.Μ.)

103

Ο

104

Θ Ρ Ι Α Μ Β Ο Σ

2. Gilles Deleuze, Cinema 1:
The Movement-Image,
University of Minnesota Press,
Mr'dnoXiq 1986.

Τ Η Σ

Σ Κ Η Ν Ο Θ Ε

Σ I A Σ

νολο των ήχων, είχε πρόκειται για μουσική είχε για ομιλία ή και θόρυβο. Σήμερα, η βιομη
χανία του κινηματογράφου διαθέτει έναν χρήσιμο όρο γι’ αυτό το σύνολο: σχεδιασμός ήχου
(sound design). Η πρακτική εφαρμογή αυτού του σχεδιασμού στους πιο σημαντικούς δημι
ουργούς (Tourneur, Godard, Malick, Ackerman) ήταν πάντα πολύ mo προχωρημένη σε σύ
γκριση με τη θεωρητικοποίηση του ήχου στον κινηματογράφο. Τα αφτιά μας χρειάζονται α
κόμα πολλή εξάσκηση, προκειμένου να μάθουν να ακούν αναλυτικά!
Ένας τρόπος να ξεκινήσουμε τη μελέτη της θεμελιακής ηχητικής ατμόσφαιρας των ταινιών
του Lang, είναι να επιχειρήσουμε μια σύγκρισή του με τον Lubitsch. Υπάρχει τουλάχιστον
μία ιστορική συγκυρία που συνδέει τις πορείες αυτών των δύο δασκάλων: ο Lubitsch ήταν ο
πρώτος στο Χόλιγουντ που απέκτησε τα δικαιώματα του μυθιστορήματος Η σκύλα του
Georges de la Fouchardière, το οποίο γύρισαν σε ταινίες πρώτος ο Renoir, το 1931 (La
chienne), και δεύτερος ο Lang, το 1945 (Scarlet Street). Θα μπορούσε κανείς να αντιτάξει ότι,
παρά το γεγονός ότι το έργο τους διαφέρει ριζικά σε επίπεδα κινηματογραφικού είδους και
ευαισθησίας, ο Lang και ο Lubitsch συγγενεύουν σε επίπεδο αφηγηματικής τεχνικής (η πλο
κή κτίζεται μέσα από επίμονες και λεπτομερειακές επαναλήψεις), της mise en scène (θεατρογενής σκηνοθεσία που βασίζεται στην είσοδο και την έξοδο των χαρακτήρων, στην ομαδο
ποίησή τους και σε μικρές, αλλά αποφασιστικές, διορθώσεις του κάδρου) και, τέλος, στο επί
πεδο του γενικού σχεδιασμού του ήχου.
Στην ουσία, είτε πρόκειται για φάρσα κρεβατοκάμαρας (Lubitsch) είτε για δράμα δωματίου
(Lang), και στις δύο περιπτώσεις έχουμε μια ιστορία που εκτυλίσσεται σε εσωτερικούς χώ
ρους: δωμάτια, διαδρόμους, σπίτια, εισόδους. Η πλοκή διαμορφώνεται από χαρακτήρες που
μπαίνουν ή βγαίνουν από πόρτες, κρύβονται κάτω από κρεβάτια ή πίσω από γωνίες, κρυφοδιαβάζουν μυστηριώδη μηνύματα που τους πέφτουν στα χέρια. Συχνά, σ’ αυτά τα εσωτερι
κά, η ίντριγκα πυροδοτείται από μια περίεργη διατάραξη σ’ έναν οικείο χώρο, όπως, π.χ., ένα
καπέλο ή ένα κλειδί που δε βρίσκεται στη θέση του, κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται ο χαρα
κτήρας που έχει εξαπαχηθεί ή χειραγωγηθεί ή προδοθεί.
Ο ήχος παίζει καίριο ρόλο σ’ αυτή τη σκηνογραφία. Λέξεις και προτάσεις επαναλαμβάνονται
στις ταινίες σαν ένα χαρούμενο ρόντο και κυκλοφορούν από τον ένα χαρακτήρα στον άλλον.
Το μοντάζ, συχνά βασίζεται στη δομή των εκφωνούμενων λέξεων: στην Εύθυμη χήρα του
Lubitsch (1934), το όνομα «Ντα-νί-λο» κατακερματίζεται σε τρεις συλλαβές, καθεμιά από τις
οποίες προφέρεχαι από μια διαφορετική γυναίκα, κινηματογραφημένη σε γκρο πλάνο. Οι λέ
ξεις γίνονται ήχοι, σύμβολα που επαναλαμβάνονται, εκφέρονχαι και παραλλάσσονται, όπως
οι εκφράσεις «jeepers» ή «for cat’s sake», ή τα ονόματα και τα παρατσούκλια των χαρακτή
ρων στη Σκύλα. Ο διάλογος είναι κατά προτίμηση αραιός και λιτός, όλο μονοσύλλαβα επιφω
νήματα που κατευθύνουν την προσοχή μας.
Έ να συγκεκριμένο είδος μουσικής, συνοδευτικό της αφήγησης, είναι πάντα παρόν στις ται
νίες και των δύο σκηνοθετών: παραδοσιακές μελωδίες, παιδικά τραγούδια, νανουρίσματα, ύ
μνοι, χριστουγεννιάτικα κάλαντα, λαϊκά και κλασικά σουξέ - μουσική που μπαίνει συνεχώς
μέσα απ’ το ανοιχτό παράθυρο και τραγουδιέται από μικροπωλητές, κράχτες, σερβιτόρους,
ζητιάνους και μεθυσμένους. Πρόκειται για μια εγκόσμια, καθημερινή, απρόσωπη μουσική,
την οποία τραγουδούν, σιγομουρμουρίζουν ή σφυρίζουν ανέμελα οι ήρωες, καθώς ανυπο
ψίαστοι διασχίζουν τα μοιραία κατώφλια, και η οποία συχνά, χωρίς καλά καλά να το συνει
δητοποιήσουν οι ίδιοι, αποκαλύπτει ή εκφράζει τις πιο βαθιές και μύχιες σκέψεις τους: μου
σική στερεότυπη, όπως οι στερεότυπες εικόνες του Gilles Deleuze:
...εικόνες που αιωρούνται, αυτά τα ανώνυμα στερεότυπα που κυκλοφορούν στον έξω κόσμο, αΑΙά
παράλληλα μας διαπερνούν όλους και γίνονται συστατικά στοιχεία του εσωτερικού μας κόσμου, έ
τσι ώστε ο καθένας μας καταλήγει να κατέχει μόνο ψυχικά στερεότυπα, με βάση τα οποία παρά
γει ή αποδέχεται σκέψεις και συναισθήματα, όντας και ο ίδιος ένα ακόμα στερεότυπο ανάμεσα στα
άλλα τα οποία αποτελούν τον κόσμο που τον περιβάλλει. Τα υλικά στερεότυπα (οπτικά και ακου
στικά) συνδέονται με τα ψυχικά με σχέσεις αμοιβαίας υπόθαλψης,2
Έτσι, η μουσική και ο λόγος συνδυάζονται για να ορίσουν έναν κόσμο με αξίες, ρόλους και
στερεότυπα- ένα ηχητικό τοπίο που απορροφά τους χαρακτήρες, παρέχονχάς τους τον αέρα
που αναπνέουν, κι οροθετώντας τον κοινωνικό τους χώρο. Έ να νευρικό κέντρο φτιαγμένο
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από μικρούς ήχους συνιστά τον ατέρμονο και αναπόφευκτο βόμβο της καθημερινής ζωής, έ
τσι όπως αυτή απεικονίζεται και κρίνεται από τον Lang και τον Lubitsch: αρκεί ν ’ ακούσει
κανείς πόρτες που ανοιγοκλείνουν, βήματα, ατελείωτα τηλεφωνήματα, ήρωες που σφυρί
ζουν αδιάφορα ή παίζουν μ’ ένα μπαλάκι.
Πώς εντάσσει ο Lang αυτούς τους ήχους στο σύνολο που αποτελεί τη μορφή και το νόημα
μιας ολόκληρης ταινίας; Θα προσεγγίσουμε το ερώτημα σε δύο στάδια: πρώτον, με σημείο α
ναφοράς τις βασικές δομές που συναντάμε στο σχεδίασμά ήχου του Lang, και, δεύτερον, με
βάση το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα του συγκεκριμένου σχεδιασμού ήχου και τις όποιες προ
εκτάσεις του.
Ο σχεδιασμός του ήχου στον Lang λειτουργεί σύμφωνα με δύο αλληλοεπικαλυπτόμενες αρ
χές. Πρώτον, συγκεκριμένοι ήχοι μετατρέπονται σε ανεξάρτητα ηχητικά γεγονότα· απομο
νώνονται, αναδύονται στο προσκήνιο, τονίζονται διακριτικά στα πλαίσια μιας σκηνής. Η
δεύτερη σκηνή, π.χ., ττ\ς Διαθήκης του Δόκτορος Μαμπονζε, αφού ο Χοφμάιστερ έχει βγει στο
δρόμο, μας δίνει μια αυθεντική musique concrète3 από συγκεκριμένους, ξεχωριστούς, δρα
ματικούς ήχους οι οποίοι τονίζονται από ενδιάμεσες παύσεις (σε σημείο ώστε να κατασιγάζο
νται ορισμένοι φυσικοί ήχοι, όπως ο ήχος των βημάτων όταν ο Χοφμάιστερ περπατάει ή τρέ
χει): η μηχανή ενός φορτηγού που μαρσάρει λίγο πριν βγει απ’ το κάδρο· ένα αντικείμενο
που σπάει· ένα βαρέλι που κυλά· και, τέλος, μια έκρηξη. Από αυτόν τον ήχο, περνάμε -συ
νειρμικά- στην πρώτη λέξη της ταινίας, εξίσου εκρηκτική και δραματική: Feuerzauber (πύ
ρινη σφαίρα).
Δεύτερον, αυτοί οι ήχοι οργανώνονται ώστε να συνοδεύουν, να συνδέουν ή να προωθούν τη
δράση - τόσο μέσα στην ίδια σκηνή (συχνά ο Lang χρησιμοποιεί ένα ηχητικό γεγονός ως α
φορμή για αλλαγή στο πλάνο) όσο και σαν γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές σκηνές. Ή δη
στη βουβή ταινία Κατάσκοποι (1928) υπήρχε κατά μεγάλο μέρος αυτός ο σχεδιασμός ήχου: η
χητικά γεγονότα με τη μορφή ένθετων πλάνων με τσαγιέρες που σφυρίζουν, φλιτζάνια που
χτυπάνε, τροχούς τρένων, όπλα που πυροβολούν και πόρτες που ανοίγουν, δημιουργώντας
μια πολύπλοκη, «εικονική» ηχητική υπόκρουση - κι όλα αυτά, ενταγμένα στη δράση σαν
πλάνα-σφήνες, σαν οδηγοί για το μοντάζ.
Συνεχίζοντας το προηγούμενο παράδειγμά μας, ας «ακούσουμε» ένα τρίλεπτο απόσπασμα α
πό τη Διαθήκη του Δόκτορος Μαμποϋζε, μισή ώρα περίπου μετά την αρχή της ταινίας. Έ πει
τα από ένα διάλογο μεταξύ του Δόκτορος Μπάουμ (Oskar Beregi) και του Δόκτορος Κραμ
(Theodor Loos), έχουμε ένα cut πάνω στην πόρτα της βιβλιοθήκης: ο μπάτλερ του Μπάουμ
κρυφακούει. Ακολουθεί, μέσα σ’ αυτό το μετωπικό πλάνο, μια ολόκληρη δράση: ο Κραμ
βγαίνει από τη βιβλιοθήκη, ο μπάτλερ τον βοηθά να βάλει το παλτό του, κι όταν οι δυο τους
βγαίνουν απ’ το κάδρο, ακούγεται off ο αποχαιρετισμός τους· έπειτα ο μπάτλερ επιστρέφει
στο κάδρο και, πάντα έξω από την πόρτα της βιβλιοθήκης, ακούει τον Μπάουμ να λέει: «Δε
θέλω να μ’ ενοχλήσει κανείς». Όσοι βλέπουν για πρώτη φορά την ταινία, θα καταλάβουν πο
λύ αργότερα, όταν ξανακούγονται τα ίδια λόγια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ότι η φωνή που α
κούει ο μπάτλερ είναι γραμμένη σε φωνογράφο.
Cut στον κάτω όροφο της έπαυλης (ο Lang οροθετεί το χώρο με χαρακτηριστική οικονομία:
με ένα μόνο πλάνο): ένας σοφέρ απαντά στο τηλέφωνο και, πατώντας ένα κουμπί, επαναλαμ
βάνει τα στοιχεία μιας πινακίδας αυτοκινήτου· ξαφνικά έχουμε μια εμβόλιμη εικόνα της πι
νακίδας πάνω σ’ ένα αμάξι που κινείται - όπως και πολλές άλλες εμβόλιμες εικόνες του Lang
στη γόνιμη περίοδο που συμπίπτει με την εμφάνιση του ομιλούντος κινηματογράφου, έτσι
κι αυτή θα μπορούσε να είναι είτε πραγματική εικόνα είτε προβολή της σκέψης του σοφέρ.
Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες που έχουμε δει προηγουμένως, μπαίνουν σ’ ένα αυτοκίνητο για
να καταδιώξουν τον Κραμ.
Ακολουθεί μια γρήγορη σκηνή δράσης, που σίγουρα πρέπει να στάθηκε πρότυπο στον
Ferrara για τη σκηνή του μποτιλιαρίσματος στο τέλος της ταινίας του Το αφεντικό της Νέας
Υόρκης (1990). Ο Lang εναλλάσσει τις εικόνες των δύο κινούμενων αυτοκινήτων, εισάγοντας μια ηχητική αντιπαράθεση των ήχων των δύο μηχανών. Τα δυο αυτοκίνητα (μαζί με
πολλά άλλα) σταματούν σε μια διασταύρωση. Ακούγονται σκόρπια και σιγανά κορναρίσμα-
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τα. Όμως, μόλις κορνάρει ο οδηγός του αυτοκίνητου των διωκτών, αρχίζει ένα πανδαιμόνιο
παρόμοιων ήχων. Μέχρι κι ο Κραμ συμμετέχει, πατώντας την κόρνα του μ’ έναν παιγνιώδη
ρυθμό. Ο άντρας που πήρε τις οδηγίες στο τηλέφωνο, σηκώνει το όπλο του και σημαδεύει· ό
ταν πυροβολεί, μολονότι βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου, ο πυροβολισμός δεν ακούγεται,
μέσα στη δαιμονισμένη φασαρία που κάνουν οι κόρνες. Όλα τα αμάξια ξεκινούν, εκτός από
εκείνο του Κραμ· ένας αστυνομικός τον βρίσκει νεκρό στο τιμόνι, ενώ υπάρχει μια τρύπα α
πό σφαίρα στο πίσω παράθυρο. Καθώς ο αστυνομικός ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου,
πέφτει στο οδόστρωμα η πρώτη σελίδα της εφημερίδας που, νωρίτερα, έδειχνε ο Κραμ στον
Μπάουμ. Fade out.
Σ’ αυτό το απόσπασμα από τη Διαθήκη τον Δόκτορος Μαμπονζε, ο ήχος επιτελεί ένα εντυπω
σιακό φάσμα λειτουργιών. Υπάρχει η αφηγηματική ίντριγκα: η φωνή του Μπάουμ πίσω από
την πόρτα. Υπάρχει αγωνία και τρόμος: ο εκτός οθόνης αποχαιρετισμός του Κραμ μάς δημι
ουργεί ένα κακό προαίσθημα για τον επικείμενο θάνατό του. Υπάρχει «χρώμα» ή ευτυχής λεπτομερειακότητα στην αντιπαράθεση ήχων από πλάνο σε πλάνο κι από χώρο σε χώρο: οι μη
χανές των δύο αυτοκινήτων (μια ιδέα για το σχεδίασμά ήχου που τη χρησιμοποίησε κατά κό
ρον ο George Miller στη σειρά Μαντ Μαξ). Η λαμπρή σύλληψη πάνω στην οποία στηρίζεται
η σκηνή δράσης, αποκαλύπτει ένα σχεδίασμά ήχου αντάξιο του Hitchcock, του De Palma,
του Argento ή του Polanski: ο φονικός ήχος του πυροβολισμού χάνεται πίσω από το ηχητικό
τείχος που δημιουργούν οι κόρνες των αυτοκινήτων.
Ό χι τόσο προφανής εκ πρώτης όψεως, αλλά ακόμα πιο σημαντικός για την ανάδειξη της λε
πτής υφής και της λογικής που χαρακτηρίζει την ολιστική αφήγηση του Lang, είναι ο σχε
δόν ψυχαναγκαστικός τρόπος με τον οποίο κάθε ενέργεια, κάθε αρμός της πλοκής και κάθε
πλάνο προωθείται, αρθρώνεται ή συρράπτεται προοδευτικά στα προηγούμενα με μικρο-δράσεις που είναι και ηχητικές. Οι μικρο-δράσεις αυτές είναι πολυάριθμες και πολύμορφες (πι
στοποιώντας πραγματικά τη γόνιμη εφευρετικότητα του Lang): κρυφακούσματα, τηλεφω
νήματα, πατήματα κουμπιών, κορναρίσματα. Ο ήχος, για τον Lang, είναι ζωτικής σημασίας:
βοηθά στην κυκλοφορία των στοιχείων, στη μεταφορά πληροφοριών, σωμάτων και διαφό
ρων «ιών» που απειλούν ή είναι φορείς θανάτου, και γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ χώρων και
τόπων Ιας θυμηθούμε, π.χ., τα απανωτά τηλεφωνήματα με τα οποία αρχίζει Η μεγάλη κάψα
(1953)]. Στα πλαίσια ενός τέτοιου φιλμικού συστήματος, ο διάλογος υπόκειται σε ριζικές με
ταβολές ως προς τις πιο συμβατικά θεατρικές και καταδεικτικές λειτουργίες του· όταν ο
Lang δεν τον υποκαθιστά με θορύβους, αναπτύσσεται ως φλυαρία, μουσική ή μονοσύλλαβα
επιφωνήματα, είτε στην ατμόσφαιρα είτε σαν ακουστικό σήμα (όπως με τη φράση του Μπά
ουμ, που ακούγεται από φωνογράφο).
Σχεδιαστές ήχου όπως o Murch και ο Thom προτρέπουν τους σκηνοθέτες με τους οποίους
συνεργάζονται, να επινοούν δραματουργική χρήση της ηχητικής δομής ήδη από τη φάση
συγγραφής του σεναρίου. Στις αρχές της δεκαετίας του ’30, ο Lang ήδη το είχε ενστερνιστεί
αυτό. Στο βιβλίο του La voix au cinéma («H φωνή στον κινηματογράφο»)4 ο Michel Chion
συζητάει την παράδοξη θέση του Μαμπούζε ως κέντρου της πολυσύνθετης εγκληματικής ί
ντριγκας που αφηγείται η ταινία· ο Μαμπούζε είναι σιωπηλός, και η «φωνή» του είναι στην
ουσία η φωνή του Μπάουμ· όμως, ποτέ δε βλέπουμε τον Μπάουμ να κάνει κάποια απ’ τις φω
νογραφήσεις που πείθουν τους υπόλοιπους ότι είναι ο Μαμπούζε. Έτσι, όσοι διερευνούν την
υπόθεση, δυσκολεύονται να συναρμολογήσουν αυτό το παζλ από πρόσωπα, φωνές κι ονόμα
τα. «Δεν υπάρχει Μαμπούζε - Μαμπούζε είναι ένα όνομα χωρίς ταυτότητα, ένα σώμα χωρίς
φωνή, μια φωνή χωρίς τόπο»: η ρήση αυτή προοιωνίζεται αυτό που έμελλε να γράψει αργό
τερα η Nichole Brenez για τη Διαθήκη·. «Η μορφή του Κακού είναι διάσπαρτη: δεν μπορούμε
να το ταυτίσουμε με κάποιο σώμα, γιατί έχει μετουσιωθεί σε μια ιδέα που αυτομεταδίδεται».5
Αν ήταν να διαλέξω μία και μόνη στιγμή που να ανακεφαλαιώνει αυτή την παράξενη, ανη
συχητική ποιητική ένταση η οποία δημιουργείται από το σχεδίασμά ήχου στις ταινίες τού
Lang, θα επέλεγα τη σκηνή από το Μνστικό πίσω από την πόρτα (1948) όπου η Joan Bennett
περπατάει στους δρόμους του Μεξικού. Μια ανατριχιαστική κραυγή ακούγεται off, και η
Bennett στρέφεται να δει. Ο Lang, τότε, μεταφέρει την εικόνα σ’ ένα στιγμιαία ακίνητο
tableau vivant: δύο άντρες μονομαχούν με μαχαίρια για μια γυναίκα. Έ να έντονο ηχητικό
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Το μυστικό πίσω από την
πόρτα: Joan Bennett.

Η μεγάλη κάψα: Glenn Ford
και Lee Marvin.
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γεγονός (η κραυγή) έχει ως ανταπόκριση μια στατική και αφαιρετική εικόνα (η βίαιη σκηνή
έχει ήδη ολοκληρωθεί).
Αυτή η ασυνήθιστη διαλεκτική αποτελεί τον πυρήνα του μοναδικού κράματος -αφήγησης
και φόρμας, εικόνας και ήχου- που χαρακτηρίζει το έργο του Lang. Στον κινηματογράφο
του Lang συμβαίνουν πολλά ουσιώδη, βίαια και τραυματικά γεγονότα -φόνοι, θάνατοι, ιδίως
αυτοκτονίες- που μένουν αθέατα. Όμως, ακούγονται: συχνά, ένας ήχος off (π.χ. ένας πυρο
βολισμός) αρκεί για να δώσει μια ένδειξη του γεγονότος. Φυσικά, σε πολλές ταινίες, αυτό το
τέχνασμα είναι πια ρουτίνα. Όμως ο Lang αμβλύνει και αφαιρετικοποιεί αυτή την τεχνική,
σε σημείο ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι μια επιβλητική μορφική αναστροφή. Στις ται
νίες του Lang, ο εκτός κάδρου θάνατος συνοδεύεται πάντα από ήχους, ενώ, αντίθετα, η εντός
κάδρου βία είναι πάντα απόκοσμα σιωπηλή [όπως στις ταινίες Αίανόύας και στιλέτο (1946), Η
γυναίκα της βιτρίνας (1944) και Σπίτι στο ποτάμι (1950)]. Έμβλημα αυτής της παραδοξολο
γίας είναι ο πυροβολισμός στη Διαθήκη, ο οποίος είναι αθόρυβος μεν, ορατός δε.
Το καταπληκτικό στο έργο του Lang είναι ότι κάθε μισοκρυμμένο ή καλυμμένο γεγονός που
μένει εκτός κάδρου και καταγράφεται μόνο ως ήχος, αποτελεί κέντρο ενός εκπληκτικού ι
στού δράσης που καταναλώνει πολύ χρόνο και απαιτεί μεγάλη προσοχή. Στις ταινίες τού
Lang, σχεδόν όλοι οι θάνατοι απαιτούν από όλους τους χαρακτήρες μεγάλη προετοιμασία
(σχέδια, ταξίδια, συντονισμός, ακριβής χορογραφία) κι οδηγούν σε έναν κυκεώνα συνεπειών
(συλλογή στοιχείων, εξετάσεις, αναφορές, συζητήσεις, εκπομπές στα MME). Έ νας πρόσφατος
βιογράφος του Lang, ο αμερικανός Patrick McGilligan, αναφέρει ότι το ενδιαφέρον τού σκη
νοθέτη για τις -λεπτομέρειες των σύγχρονων αστυνομικών διαδικασιών», συχνά «έφτανε
στα όρια της υπερβολής».6Αυτή την υπερβολή, όμως, μπορούμε να τη θεωρήσουμε θεμελιώ
δη σε ό,τι αφορά στον κινηματογράφο του Lang.
Ο Noël Burch επισημαίνει, σε σχέση με τη Διαθήκη, «την αίσθηση ενός μηχανισμού που ο
τρόπος λειτουργίας του είναι όχι μόνο ανεξιχνίαστος, αλλά και αλλάζει συνεχώς».7 Έ να κε
ντρικό, σχεδόν στρατηγικό σημείο στο μηχανισμό-Lang είναι ο τρόπος με τον οποίο τα «σή
ματα» περνούν από το ένα μέρος της δομής σ’ ένα άλλο. Αυτό, η ταινία, όχι μόνο το κάνει η ί
δια (ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνει από πλάνο σε πλάνο, από σκηνή σε σκηνή, από χώρο σε
χώρο), αλλά και το χρησιμοποιεί σαν πεμπτουσία της πλοκής και καθοριστικό στοιχείο τής
δράσης των προσώπων.
Στα πλαίσια της μυθοπλασίας, αυτά τα σήματα μορφοποιούνται σε γραπτές ή καταγεγραμμένες πληροφορίες, κωδικοποιημένα μηνύματα, οδηγίες, χάρτες, εργαλεία, κλειδιά. Περισσό
τερο από οτιδήποτε άλλο, είναι σημάδια, ίχνη ή κείμενα υπούλως ασταθή (όπως το αόρατο
μελάνι στους Κατασκόπους) και διαμεσολαβητικά- ο όρος «διαμεσολαβητικά» να εκληφθεί
στην κυριολεξία του, όταν πρόκειται (όπως συνηθίζεται σ’ αυτό το είδος ταινιών) για εκδο
χές βίαιων γεγονότων που κατασκευάζονται και διαδίδονται από τα MME (εφημερίδες, ρα
διόφωνο, κινηματογράφος και τηλεόραση). Κάθε κεντρική πράξη στις ταινίες του Lang έχει
επιμελώς προβλεφθεί (όπως η «νοερή προβολή» της πινακίδας του αυτοκινήτου εκ μέρους
του δολοφόνου, στη Διαθήκη), κι αφού ολοκληρωθεί, αμέσως μετουσιώνεται σε κάποιο είδος
είδησης που δίνει έναυσμα σε εικασίες (όταν ανακαλύπτεται το πτώμα του Κραμ, οδηγούμα
στε να κοιτάζουμε μια τρύπα από σφαίρα και μια εφημερίδα).
Στον κινηματογράφο του Lang, η φυσική διαδρομή ενός σήματος, ίχνους ή κειμένου, με
τους διαδοχικούς του σταθμούς, χαρτογραφείται με πολλούς και διάφορους τρόπους. Τα γρα
πτά μηνύματα πρέπει να περάσουν από δωμάτιο σε δωμάτιο κι από γραφείο σε γραφείο μέσα
από τα χέρια διαφόρων ενδιαμέσων. Το παράθυρο με τη φράση που είναι γραμμένη πάνω
του, πρέπει να βγει απ’ τη θέση του και να μεταφερθεί στο εργαστήριο. Τα έγγραφα διακομί
ζονται με οχήματα, αγγελιοφόρους, σωλήνες αλληλογραφίας (μπορεί, μάλιστα, να κλαπούν
κατά τη μεταφορά τους). Τα ηλεκτρονικά μηνύματα ταξιδεύουν μέσα από καλώδια και κα
ταλήγουν σε κάθε είδους οθόνες. Οι φωνές καταγράφονται και μεταγράφονται ή αποτυπώνονται σε δίσκους. Πάνω σ’ αυτά τα γεωγραφικά, αρχιτεκτονικά και «εικονικά» ή ηλεκτρο
νικά δρομολόγια, ο Lang κτίζει τα αυστηρά προκαθορισμένα πλάνα, σκηνές και μεταβάσεις
του. Καθώς ένα αντικείμενο, μια ενέργεια ή ένα πρόσωπο ακολουθεί το δρόμο του, η mise en
scène υπογραμμίζει κάθε φάση της διαδρομής με τη μέγιστη δυνατή πρωτοτυπία και οικονο-
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μία, κι έτσι προκύπτει ένα βασικό χαρακτηριστικό του έργου του Lang: ενώ η πλοκή «τρέ
χει» ιλιγγιωδώς, η κάμερα κινείται σπάνια.
Κάποτε ο Raymond Bellour κατέστρωσε ένα πλήρη κατάλογο όλων των «χαρτών, σχεδίων, ε
πιστολών, φωτογραφιών, όλων των πολυποίκιλων δεικτών που χαράζουν ένα μονοπάτι στις
σαράντα ταινίες του Lang».8 Οι δείκτες αυτοί δεν είναι μόνο εικόνες, αλλά και ήχοι. Στη/ύαθήκη, οι ήχοι αυτοί είναι συχνά μυστηριώδεις κι ανησυχητικοί (όπως μαρτυρεί η ατάκα ενός
εγκληματία: «Έχει φτάσει στ’ αφτιά μου...»: η φωνή του Χοφμάιστερ (μέσα στο σκοτεινό δω
μάτιο, αλλά και μέσα από την τηλεφωνική συσκευή του Λόμαν) μεταλλάσσεται από τον κο
μπασμό στη σιγή, κι από κει, σ’ ένα ακαταλαβίστικο, παιδιάστικο τραγούδι· ή ο αργός, ρυθ
μικός, δυσοίωνος κτύπος (η πηγή του οποίου δεν αποκαλύπτεται ποτέ) στο δωμάτιο όπου εί
ναι παγιδευμένοι ο Κεντ (Gustav Diessl) και η Λίλι (Wera Liessem). Καθώς ακούγεται αυτός
ο κτύπος, ο Lang «κόβει» σ’ έναν εγκληματία που χτυπάει με το κουτάλι του ένα βραστό α
βγό. Το τελικό και ακριβές σημείο τομής της πλοκής που βασίζεται στην εικόνα, κι εκείνης
που βασίζεται στον ήχο, είναι η σκηνή στη Διαθήκη όπου το γραπτό κείμενο της διαθήκης
την οποία διαβάζει ο Μπάουμ, μετατρέπεται στην απόκοσμη φωνή του Μαμπούζε.
Στον Τζέντλεμαν του υποκόσμου (1955), ψυχή της ταινίας είναι ένα άλλο είδος ποιητικής με
ταμόρφωσης. Η ταινία καταγράφει σε όλα τα επίπεδα μια τελετή ωρίμανσης ενός νέου (Τζον
Μοχιούν) που δεν είναι ακόμα ο εαυτός του· ο νέος αυτός ψάχνει για επιβεβαίωση, θαλπωρή
κι ένα πρότυπο για να στηρίξει την ταυτότητά του, κι αντιμετωπίζει την τρομοκρατία και
τους συνεχείς ελέγχους ενός ζοφερού κοινωνικού περιβάλλοντος. Ο Lang, όπως πάντα, με
ταφράζει αυτή τη θεματική (τη λακανική «είσοδο στο Συμβολικό») σε μια ακριβή τυπική α
ντιστοιχία ήχου και εικόνας. Στο τέλος της δεκαετίας του ’70, ο Serge Daney είπε στον Bill
Krohn: «Υπάρχουν τα “εκτός κάδρου” και διάφοροι τρόποι για να τα χειριστεί κανείς. Άλλα
σκηνοθετούνται με το μάτι κι άλλα με το αφτί. Η φωνή έχει δυνατότητα να ανακόψει ή να
κάνει προσβάσιμη την εικόνα».9 Ίσω ς να είχε στο νου του τον Τζέντλεμαν του υποκόσμου.
Μια από τις πρώτες σεκάνς της ταινίας δίνει την αίσθηση της πλοκής, του θέματος και της
μορφής της ταινίας. Η αρχική διαδρομή του νεαρού στο νέο του περιβάλλον αποδίδεται με
τον ήχο: διακοπές, μυστήρια, αγενείς ερωτήσεις και ηχηροί, βαυκαλιστικοί μονόλογοι άλλων
προσώπων. Ο άνεμος μεταφέρει με τρόπο τρομακτικό τη μουσική και το τραγούδι, με Ισο
κράτη τον πανταχού παρόντα ήχο των κυμάτων του ωκεανού. Η «ηχητική προοπτική» με
ταβάλλεται ανάλογα με την απόσταση που έχει η κάμερα από τον νεαρό. Σ’ αυτή την ταινία,
η άποψη δομείται περισσότερο μέσω του ήχου παρά μέσω της εικόνας. Ο Lang, επίμονα και
συστηματικά, βρίσκει τρόπους ν ’ αλλάζει πλάνο με έναυσμα έναν ήχο off- η τεχνική αυτή, ε
κτός απ’ τις εκφραστικές και ποιητικές της δυνατότητες, αποτελούσε κι ένα μέσο για να ε
λέγχει ο Lang το μοντάζ των ταινιών του, ακόμα κι όταν (όπως πιθανώς συνηθιζόταν στο χολιγουντιανό περιβάλλον) η δουλειά του σκηνοθέτη δεν περιλάμβανε την ενεργή παρουσία
του στο χώρο του μοντάζ.
Στον Τζέντλεμαν του υποκόσμου, το κοινωνικό περιβάλλον προσκρούει συνεχώς στη συνειδητότητα και την αντίληψη του μικρού ήρωα. Ο κόσμος τον καλεί, κι ο ήχος αυτού του κό
σμου είναι που πάντα καταγράφεται πρώτος, εισβάλλοντας, πληγώνοντας ή γητεύοντας τον
ήρωα απ’ έξω από το κάδρο. Ό λη η δραματουργία της ταινίας είναι θεμελιωμένη στον ήχο.
Όπως και πολλοί άλλοι χαρακτήρες του Lang, έτσι κι ο νέος μπαίνει στην ταινία σφυρίζο
ντας και τραγουδώντας ένα τραγούδι που γίνεται αμέσως έμβλημα της ταυτότητάς του, το ί
χνος της περασμένης του ζωής του σε μιαν άλλη, χαμένη γη. Ό πως θα του πει αργότερα και
μια κοπέλα, δε μιλάει πολύ. Ό ταν χτυπηθεί και χάσει τις αισθήσεις του, ξυπνά περικυκλωμένος από μια απαίσια συμμορία ληστών, και τότε ακούγεται off η ερώτηση: «Από πού είσαι,
μικρέ;»
Στο έργο του Lang, μια ερώτηση σαν κι αυτή δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί αθώα ή τυχαία.
Στις ταινίες του, ερωτήσεις όπως: «Πώς λέγεσαι;» ή «Ποιος είσαι;» έχουν ειδική σημασία, ε
πειδή, κατά κανόνα, ο ίδιος ο ήρωας έχει χαθεί σ’ ένα είδος λαβυρίνθου και ψάχνει απελπι
σμένα να βρει τις απαντήσεις για δικό του λογαριασμό.10
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αριστερά), Εσύ κι εγώ (πάνω
δεξιά), Σπίιι στο ποιάμι (κάτω).

Αυτοβιογραφία
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Πρώχα απ’ όλα, πρέπει να ξεκαθαρίσω όχι είμαι οπχικός χύπος.
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Η πιο ένχονη από χις παιδικές μου αναμνήσεις είναι χο Χρισχουγεννιάχικο Πανηγύρι, που ή
χαν κάχι χο ξεχωρισχό: πάνω σε μια χαμηλή, ξύλινη εξέδρα, ένα ή δύο σκαλοπάχια ψηλόχερα
απ’ χο λιθόσχρωχο πεζοδρόμιο, έσχηναν απλούς, ξύλινους πάγκους, γεμάχους με φχηνά χρισχουγεννιάχικα είδη. Οι διάδρομοι ανάμεσα σχους πάγκους ήχαν σχεγασμένοι, οπόχε, ακόμα
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είχε και απίθανα παιχνίδια, κουνιστά αλογάκια, μαριονέχες, χσίγκινα σχραχιωχάκια και θεαχράκια με κούκλες από χαρχόνι, όπου, με προσαρμογή χων σκηνικών, παίζονχαν διάφορα πα
ραμύθια. Έπειχα ήχαν και χο Wurstelprater, χο περίφημο λούνα παρκ χης Βιέννης με χη με
γάλη ρόδα, χη σκοποβολή, χα διάφορα θεάμαχα και χα αλογάκια.
Ανέκαθεν μου άρεσε να πηγαίνω σχο θέαχρο. Τα εισιχήρια για χον χέχαρχο εξώσχη ή για όρ
θιους ήχαν φχηνά. Την εποχή εκείνη, ούχε που χο φανχαζόμουν όχι κάποια μέρα θα γινό
μουν σκηνοθέχης. Ήθελα να γίνω ζωγράφος.
Όσο πήγαινα σχολείο, διάβαζα πολύ χωρίς να είμαι επιλεκχικός· διάβαζα με χο ίδιο ενδιαφέ
ρον χόσο χην καλή λογοχεχνία όσο και χα λαϊκά αναγνώσμαχα. Με χον καιρό, όμως, έγινα πιο
προσεκχικός σχις επιλογές μου. Εξακολουθούσα να διαβάζω ό,χι έπεφχε σχα χέρια μου: θεο
σοφία, ισχορία, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, χους γερμανούς και χους αυσχριακούς κλασικούς συγγραφείς, Shakespeare, Hans Sachs, αποκρυφισμό, Karl May και Ιούλιο
Βερν, χο Γκόλεμ χου Meyrink...
Και χόχε άρχισα να ενδιαφέρομαι για χις γυναίκες. Ή μουν ανεπχυγμένος, και πολύ νωρίς
άρχισα να έχω ερωχικές ισχορίες. Οι Βιεννέζες ήχαν οι πιο όμορφες κι οι πιο γενναιόδωρες
γυναίκες σχον κόσμο. Συνήθως οι συνανχήσεις γίνονχαν κρυφά, σε κάποιο βιεννέζικο café,
σχο διάλειμμα μιας θεαχρικής παράσχασης, ή, άλως χυχαίως, μεχά χις 11 σε κάποιο καμπαρέ
ή νυχχερινό κένχρο. Οι γυναίκες ήχαν ανέκαθεν για μένα οι πιο καλές φίλες, πράγμα που
συμβαίνει ακόμα και σήμερα.
Παρά χο ενδιαφέρον μου για χις γυναίκες, ήμουν πολύ νχροπαλός (ακόμα είμαι, αν και σε μικρόχερο βαθμό). Μου ήχαν δύσκολο να κάνω καινούργιες φιλίες· ήμουν πάνχα κάπως μονα
χικός, με αποχέλεσμα πολλοί να με θεωρούν ακαχάδεχχο. Σχην πραγμαχικόχηχα, προσπα-
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θούσα απλώς να βρω τον εαυτό μου. Ακόμα και το γύρισμα των ταινιών μου, που ε'μελλε να
γίνει το μεγάλο μου πάθος, άρχισε σαν μια απλή περιπε'τεια.
Την εποχή εκείνη, αποφάσισα οριστικά να γίνω ζωγράφος. Πρότυπά μου ήταν ο Egon
Schiele (δυστυχώς, πεθανε πολύ πρόωρα) κι ο Gustav Klimt. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, οι
στιλιζαρισμένοι πίνακες του Klimt να ενέπνευσαν τα ντεκόρ μου για τους Νιμπελούνγκεν.
Όταν ο πατέρας μου έμαθε ότι ήδη είχα εργαστεί σε δύο βιεννέζικα καμπαρέ, το «Femina»
και το «Hölle», έγινε φασαρία. Στάθηκε αδύνατον να του δώσω να καταλάβει πως ούτε αρχι
τέκτονας της προκοπής θα γινόμουν, ούτε και πολιτικός μηχανικός· έτσι, το ’σκασα απ’ το
σπίτι, πράγμα που πρέπει να κάνει κάθε σωστός νέος. Ξεκινώντας απ’ το Βέλγιο, γύρισα τη
μισή υφήλιο: πήγα στη Βόρεια Αφρική, στην Τουρκία, στη Μικρά Ασία, έφτασα ώς και στο
Μπαλί και κατέληξα στο Παρίσι. Έβγαζα το ψωμί μου πουλώντας καρτ-ποστάλ που τις ζω
γράφιζα μόνος μου, και αυτοπροσωπογραφίες· πού και πού, πουλούσα και καμιά γελοιογρα
φία στις εφημερίδες.
Στο Παρίσι, πήγα στη σχολή ζωγραφικής του Maurice Denis, και τα βράδια ζωγράφιζα γυ
μνά στην Académie Julien.
Οπότε είχα χρήματα και χρόνο, πήγαινα στο σινεμά· ήδη με ενδιέφερε πολύ ο κινηματογρά
φος από επαγγελματική πλευρά. Όταν ζωγράφιζα ή σχεδίαζα, τα θέματά μου ήταν εντελώς
ακίνητα. Καθόμασταν μπροστά στο μοντέλο, κι εκείνο έμενε ασάλευτο- στο σινεμά, όμως, έ
βλεπες πραγματικά εικόνες να κινούνται. Τότε άρχισα να αισθάνομαι υποσυνείδητα ότι γεν
νιόταν μια νέα τέχνη, αυτή που αργότερα θα την αποκαλούσα «τέχνη του αιώνα μας».
Έμεινα στο Παρίσι μέχρι τον Αύγουστο του 1914. Θυμάμαι ότι, την εποχή εκείνη, κανείς
δεν πίστευε ότι θα γινόταν πόλεμος μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Καθόμουν με κάτι φίλους
σ’ ένα μικρό café, στη Μονμάρτρη, όταν όρμησε μέσα κάποιος, φωνάζοντας: «Ο Jaurès δολο
φονήθηκε από έναν εθνικιστή!» Αυτό ήταν και η αρχή του τέλους.
Στις 5 Αυγούστου, επέστρεψα στη Βιέννη, όπου νοίκιασα ένα ατελιέ. Όμως, δεν πρόλαβα να
κάνω και πολλή δουλειά, γιατί κατατάχτηκα στο στρατό ως εθελοντής μονοετούς θητείας.
Στο μέτωπο πήρα προαγωγή κι έγινα αξιωματικός, τραυματίστηκα κάμποσες φορές και κέρ
δισα κάτι παράσημα. Το 1918, κρίθηκα ακατάλληλος διά περαιτέρω υπηρεσίαν» στην πρώτη γραμμή.
Όλο αυτό το διάστημα, η σκέψη μου ήταν σ’ αυτό το νέο μέσο έκφρασης: τον κινηματογρά
φο. Όσο ήμουν στο στρατιωτικό νοσοκομείο, έγραψα μερικά σενάρια, μεταξύ των οποίων έ
να για μια ταινία με λυκανθρώπους που δεν κατάφερα να το πουλήσω, και άλλα δύο (Ο γάμος
στη Λέσχη Exzentrik και Η Χίλντε Βάρεν και ο Θάνατος), που τα πούλησα στον Joe May, διά
σημο τότε βερολινέζο παραγωγό και σκηνοθέτη.
Λίγους μήνες αργότερα, βρισκόμουν στη Βιέννη με άδεια όταν είδα στην εφημερίδα μια δια
φήμιση για το Γάμο στη Λέσχη Exzentrik. Περήφανος για την επιτυχία μου, κάλεσα μερικούς
φίλους και (φυσικά) την κοπέλα μου, για να πάμε στην πρεμιέρα. Εκεί έπαθα το πρώτο σοκ
από το επάγγελμα που αργότερα θα γινόταν η ίδια η ζωή μου. Στους αρχικούς τίτλους δεν α
ναφερόμουν πουθενά ως συγγραφέας, παρ’ όλο που το σενάριο είχε γυριστεί, σκηνή προς
σκηνή, όπως ακριβώς το είχα γράψει. Αντίθετα, ως συγγραφέας και σκηνοθέτης εμφανιζό
ταν ο Joe May.
Η σκηνοθεσία της ταινίας δε μ’ άρεσε - εγώ είχα φανταστεί τα πράγματα εντελώς διαφορετι
κά. Μάλλον τότε ήταν που πήρα μέσα μου την απόφαση να γίνω σκηνοθέτης. Η απόφαση αυ
τή, που έμελλε να καθορίσει όλη την υπόλοιπη ζωή μου, δεν ήταν αποτέλεσμα καμιάς μα
κροχρόνιας εξέτασης των υπέρ και των κατά- προέκυψε από την ίδια παράξενη αυτοπεποί
θηση, όμοια με την αυτοπεποίθηση του υπνοβάτη, που ένιωθα σε σχέση με όλες τις ταινίες
μου από τότε που άρχισα μέχρι και τώρα.
Το παράξενο αυτό ένστικτο, που μ’ έκανε να νιώθω ότι σωστά είχα επιλέξει τον κινηματογρά
φο, δε με εγκατέλειψε ποτέ. Είχα πλήρη ανοσία σε οποιαδήποτε κριτική των ταινιών μου, εί
τε καλή είτε κακή. Δεν είμαι υπερόπτης ή μεγαλομανής - και εξηγούμαι τουλάχιστον μέχρι
το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι ταινίες γυρίζονταν από ανθρώπους που όχι
μόνο θεωρούσαν τον κινηματογράφο τέχνη του αιώνα, αλλά είχαν τάξει και τη ζωή τους
στην υπηρεσία του. Τέτοιος «ταγμένος» ήμουν κι εγώ, αλλά και όλο το συνεργείο μου: ηλεκ-
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τρολόγοι, κατασκευαστές σκηνικών, φροντιστές. Όσοι εργάζονταν στις ταινίες μου, τις θε
ωρούσαν πάντα και δικές τους ταινίες. Ό λοι αυτοί που αποτελούσαν τη δική μου ομάδα συ
νεργατών -σεναριογράφοι, σκηνογράφοι, διευθυντές φωτογραφίας- ολοκλήρωναν μαζί μου
την προετοιμασία μιας ταινίας έχοντας απαρνηθεί εντελώς την προσωπική τους ζωή· αυτό
συνεχιζόταν τόσο κατά τη διάρκεια του γυρίσματος όσο και αργότερα, κατά τη διάρκεια του
μοντάζ. Κι έπειτα, στην πρεμιέρα, ερχόταν ο κριτικός· κι αφού έβλεπε την ταινία, καθόταν
να γράψει την κριτική του γρήγορα γρήγορα, γιατί έπρεπε να προλάβει να τη βάλει στην
πρωινή εφημερίδα. Ό ταν, λοιπόν, η κριτική καταδίκαζε ένα έργο για την ολοκλήρωση του ο
ποίου μια ομάδα ανθρώπων είχε εργαστεί επί μήνες, εμένα μου ήταν αδύνατον να την αποδε
χθώ.
Κι αφού δεν δέχομαι την αρνητική κριτική, με την ίδια λογική δεν δέχομαι ούτε τη θετική.
Στις αρχές του 1918, από το μέτωπο της Ιταλίας μεταφέρθηκα για δίμηνη νοσηλεία στο νο
σοκομείο της Βιέννης. Μόλις πέρασε το δίμηνο, μου επέτρεψαν να φεύγω απ’ το νοσοκομείο
κατά τη διάρκεια της μέρας, αλλά έπρεπε να ξαναμπαίνω μέσα στις 8 το βράδυ.
Μια μέρα, εκεί που καθόμουν σ’ ένα βιεννέζικο café, ήρθε ένας κύριος και μου ζήτησε να παί
ξω το ρόλο ενός λοχαγού σ’ ένα θεατρικό έργο που λεγόταν Der Hias. Δέχτηκα, αλλά του ζή
τησα να μου δώσει 1000 κορόνες αντί για 800 που μου είχε προτείνει αυτός.
Σε μία από τις παραστάσεις με πρόσεξε ο Erich Pommer, ο οποίος μου έκλεισε συμβόλαιο με
την εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Decía στο Βερολίνο. Αυτό συνέβη τον Αύγου
στο του 1918.
Η πρώτη μου δουλειά στο Βερολίνο ήταν επιμελητής σεναρίων έγραφα και δικά μου. Ο
Erich Pommer ήταν περισσότερο φίλος μου παρά αφεντικό μου. Τα χρήματα δεν ήταν πολ
λά, αλλά χαιρόμουν, γιατί έκανα ταινίες. Για να βγάλω λίγα παραπάνω, έπαιξα τρεις ρόλους
σε μια ταινία που είχα γράψει εγώ το σενάριό της και τη σκηνοθέτησε ο Otto Rippert: υπο
δύθηκα έναν έφιππο γερμανό αγγελιοφόρο, έναν γέρο παπά και τον Θάνατο. Ό ταν ξέσπασε
στο Βερολίνο η εξέγερση των Σπαρτακιστών, ετοιμαζόμουν να γύριζα την πρώτη μου ταινία
ως σκηνοθέτης, τη Μιγάδα. Την πρώτη μέρα των γυρισμάτων, με σταμάτησαν πολλές φορές
στο δρόμο οπλισμένοι επαναστάτες, αλλά εμένα καμία επανάσταση δε θα μπορούσε να με στα
ματήσει απ’ το να δημιουργήσω την πρώτη μου ταινία.
Δύο χρόνια αργότερα, παντρεύτηκα τη γερμανίδα συγγραφέα Thea von Harbou, με την ο
ποία και συνέγραψα έκτοτε όλα τα γερμανικά μου σενάρια. Αφού, λοιπόν, εργαζόμουν πια
στη Γερμανία, πήρα τη γερμανική υπηκοότητα, την οποία, όμως, αργότερα, το 1933, μου την
αφαίρεσε το χιτλερικό καθεστώς.
Εννοείται ότι, με την άνοδο των Ναζί στην εξουσία, η αντιναζιστική ταινία μου Η διαθήκη
του Δόκτορος Μαμπούζε, στην οποία είχα βάλει έναν παρανοϊκό εγκληματία να εκτοξεύει ναζιστικά συνθήματα, απαγορεύτηκε.
Μια μέρα με κάλεσε στο γραφείο του ο Goebbels, αλλά όχι, όπως φοβόμουν, για να δώσω εξη
γήσεις για την ταινία μου· προς μεγάλη μου έκπληξη, ο υπουργός Προπαγάνδας του Τρίτου
Ράιχ μου είπε ότι ο Hitler τον είχε επιφορτίσει να με τοποθετήσει επικεφαλής της γερμανι
κής κινηματογραφίας. «Ο Φίρερ είδε την ταινία σας Μητρόπολη και αναφώνησε: “Ιδού ο άν
θρωπος που θα δημιουργήσει τον εθνικοσοσιαλιστικό κινηματογράφο!”»
Εγκατέλειψα τη Γερμανία το ίδιο κιόλας βράδυ.
Η «συνέντευξη» με τον Goebbels κράτησε από τις 12 έως τις 2.30 μμ. Εκείνη την ώρα, οι
Τράπεζες είχαν κλείσει, και δεν μπορούσα να αποσύρω χρήματα. Αυτά που είχα στο σπίτι,
μόλις που έφταναν για να βγάλω ένα εισιτήριο για το Παρίσι, κι έτσι, κατέφθασα στην Γκαρντι-Νορ του Παρισιού χωρίς φράγκο στην τσέπη. Εκεί, στο Παρίσι, βρήκα τον Erich
Pommer, που είχε εγκαταλείψει τη Γερμανία ένα-δύο μήνες νωρίτερα. Με τη βοήθεια των
φίλων μου, έβγαλα κάρτα εργασίας, κι έτσι μπόρεσα να γυρίσω, για λογαριασμό του Πόμερ
και της 20lh Century-Fox Γαλλίας, την ταινία Λιλιόμ, πάνω στο θεατρικό έργο του Ferenc
Molnar. Μετά απ’ αυτή την ταινία, η Metro-Goldwyn-Mayer μου πρόσφερε ένα συμβόλαιο
για το Χόλιγουντ, κι έτσι εγκατέλειψα τη Γαλλία.

L A N G

Από το: Lotte Eisner, Fritz
Lang, Seeker and Warburg,
Λονδίνο 1976.
Μετάφραση από τα αγγλικά:
Ζωή Σιάπαντα.
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«Ή δη προσπαθούμε
να φωτογραφίσουμε ιδέες»
Τέσσερα κείμενα , 1 9 2 4 -1 9 2 9

ΚΙΤΣ, ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (1924)
Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα άλλο θέμα που να μου φαίνεται πιο περιττό να συζητάμε, από το
αιώνια επίμαχο ερώτημα του αν μια ταινία μπορεί ή όχι να είναι έργο τέχνης.
Άλλωστε, δεν αισθάνομαι κατά κανένα τρόπο ότι διαθέτω τα προσόντα για να προσφέρω κά
ποιο σχετικό καινούργιο επιχείρημα, πέρα από αυτή τη φράση που μπορεί να είναι λακωνι
κή, αλλά εξαντλεί και καλύπτει το θέμα: «Καλλιτέχνη, δημιούργησε και σιώπα!» Αναλογιζόμενος τα τεράστια εγκλήματα που διαπράττονται σήμερα γύρω από την έννοια της τέχνης,
θέλω, με ηρεμία και γαλήνη, να δώσω την ακόλουθη συμβουλή στον κινηματογράφο τον ο
ποίο λατρεύω και στον οποίο ανήκω ψυχή τε και σώματι: «Μην αφήνεις να σε κατηγοριο
ποιούν, μην ανακατεύεσαι σ’ αυτά· μίλα για τον εαυτό σου μέσω της ίδιας σου της ύπαρξης,
ως έργο της εποχής σου!» Όμως, αν με αναγκάσουν να πάρω μια -ας την πούμε έτσι- θεωρη
τική θέση για τον κινηματογράφο μπροστά στο δικαστήριο της κοινής γνώμης, δε θα διστά
σω να το ομολογήσω: θεωρώ ότι ο κινηματογράφος τείνει σταθερά να γίνει ένα κριτήριο αξιολό
γησης του πολιτισμού μας.
Θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να ανασυνθέτουμε την εικόνα μιας μακρινής στο χρόνο ε
ποχής με τη βοήθεια ντοκουμέντων που η παράδοση διατήρησε στην αρχιτεκτονική, στις
καλλιτεχνικές δημιουργίες, στα κείμενα· σ’ αυτό το εγχείρημα, όμως, αποφασιστική είναι η
υποκειμενική άποψη του παρατηρητή που θα κάνει την εκτίμηση και την κατάταξή τους.
Για τους ανθρώπους μιας κατοπινής εποχής θα είναι πιο εύκολο να αναβιώσουν μπροστά στα
μάτια τους, προκειμένου να τον μελετήσουν, τον χαοτικό αιώνα μας, μια που θα είναι από
καιρό παγιωμένος σε αφορισμούς. Θ’ ανοίξουν ένα κουτί που περιέχει συμπυκνωμένη τη
ζωή, και, πολύ απλά, θ’ αφήσουν την ταινία να ξετυλιχτεί μπροστά τους.
Χωρίς καν να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμιά άλλη μορφή τέχνης -ε
κτός από τον κινηματογράφο- που να είναι σε θέση να προσφέρει μια τόσο ευρεία τοιχογραφία
της εποχής μας, είναι πολύ χαρακτηριστικό της ίδιας αυτής εποχής μας ότι άφησε να γίνει ο
κινηματογράφος ένα επιτηδευμένο κοινό αγαθό κι ότι χαρακτηρίζεται κι από το είδος των ται
νιών που προτιμά. Θα ήταν στρουθοκαμηλισμός να προσπαθήσουμε να αρνηθούμε ότι ο κινη
ματογράφος έχει από πολλές απόψεις πάρει τη θέση του θεάτρου· λέγοντας αυτό, όμως, δε λύ
νουμε εντελώς το πρόβλημα, γιατί το θέατρο δεν αγαπήθηκε ποτέ όσο ο κινηματογράφος, και
το θέατρο δεν είχε ποτέ τη μαζική αποδοχή που γνωρίζει ο κινηματογράφος. Από την άλλη, θα
αδικούσαμε το σημερινό κινηματογραφικό κοινό αν υποστηρίζαμε ότι εξακολουθεί να αποτελείται (όπως συνέβαινε σχεδόν αποκλειστικά εδώ και κάποια χρόνια) από υπηρέτριες και υ
παλλήλους καταστημάτων. Η εποχή κατά την οποία αποτιμούσαμε τη δυναμικότητα ενός κι
νηματογραφικού σεναρίου σύμφωνα με το αν αυτό θα άρεσε στην «Κουτσή Μαρία», έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η «Κουτσή Μαρία» δεν ελήφθη υπ’ όψιν ως κριτήριο ούτε για το Καλιγκάρι ούτε για το Γκόλεμ ούτε για τα καταπληκτικά
ή τους Νιμπελούνγκεν. Αντίθετα, οι προσωπικές κινηματογραφικές τοποθετήσεις αναπτύχθηκαν με τόση ζω
ντάνια, ώστε οι ταινίες που προορίζονταν για ν ’ αρέσουν στην «Κουτσή Μαρία», χρειάστηκε
να καταφύγουν στα πιο μακρινά προάστια για να μπορέσουν να προβληθούν, γιατί το κοινό
που έχει πιο προσγειωμένες ιδέες, τις γιουχάρει χωρίς ποτέ να κάνει λάθος, όπως ακριβώς α
φήνει κραυγές χαράς μπροστά σε μια καλλιτεχνική ταινία, ή, έστω, της δίνει σημασία.

1. Αναφορά στις ταινίες τον
Arnold Franck και ιδίως στις
διο εττοχε'ς τον Das Wunder des
Schneeschuhs 11920 και 19221.
-Schneeschuh· ¿U-yav παλιά τα
σκι.
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Θέλω να τονίσω όχι δεν είμαι απ’ αυτούς που μετρούν την πολιτιστική αξία μιας ταινίας με
την αποστροφή που εκδηλώνει το κοινό, γιατί μόλις είδα προσωπικά ότι το κοινό όλων των
κοινωνικών τάξεων γοητεύεται απ’ τον κινηματογράφο που συνηθίζουμε να αποκαλούμε
«καλλιτεχνικό», που ταξιδεύει τους θεατε'ς για ένα χρονικό διάστημα, που δεν παραβαίνει
τους κινηματογραφικούς κανόνες και που, όταν λέει «σοβαρό», δεν εννοεί «βαρετό». Η κινη
ματογραφική πραγματικότητα (δε θα κουραστώ ποτέ να το λέω) γίνεται πειστική και οξυδερκής
μόνο όταν ανακαλύπτει την πραγματικότητα της εποχής στην οποία γεννήθηκε. Το θέμα που θέ
τω, δεν έχει καμία σημασία στον κινηματογράφο, αλλά ο σύγχρονος άνθρωπος που βλέπει
μια ταινία, πρέπει να μπορεί να την καταλαβαίνει αμέσως και με την ίδια ταχύτητα με την ο
ποία οι εικόνες περνούν μπροστά στα μάτια του. Το μόνο πρόβλημα είναι να ξέρει κανείς πώς
αυτή η επαφή να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα.
Όποιος ρίξει μια ματιά στον κατάλογο των ταινιών που είχαν επιτυχία, θα βγάλει πλούσια
συμπεράσματα.
Οι άνθρωποι τους οποίους εγώ χαρακτηρίζω «ηλιθίους που ξέρουν μόνο από κινηματογρά
φο », προσάπτουν στον κινηματογράφο ότι προλαβαίνει την επιθυμία της μάζας για εντυπω
σιασμό. Μα, κυρίες και κύριοι, γύρω απ’ αυτό το θέμα τι διαφορετικό κάνει ο κινηματογρά
φος απ’ αυτό που κάνουν τα λαϊκά παραμύθια που τόσο τα εκτιμούμε, ή τα τόσο δοξασμένα
απ’ όλους τους λαούς ηρωικά έπη;
Τα ’χουμε συνηθίσει μέσα στους αιώνες και εκ παραδόσεως, αλλά, αν τα παρατηρήσουμε κα
λύτερα, τι υπερβολή ωμότητας, τι δυσαναλογία αγριότητας και εγκλημάτων υπάρχει ακόμα
και στα πιο ήπια γερμανικά παραμύθια! Αν ο πιο τολμηρός από τους κινηματογραφικούς δη
μιουργούς ήθελε να διακινδυνεύσει να συμπεριλάβει το ένα εκατοστό από αυτά στις ταινίες
του, δε θα έφτανε καν ώς την Επιτροπή Ελέγχου. Μικρά παιδιά καταβροχθίζονται από λύ
κους, υπότροπες μητριές δηλητηριάζουν τις προγονές τους και, για τιμωρία, πρέπει να χορέ
ψουν φορώντας πυρωμένα παπούτσια μέχρι να πέσουν νεκρές- ή, πάλι, αποκεφαλίζουν έναν
ενοχλητικό προγονό με το καπάκι της ψωμιέρας- ή αντικαθιστούν με σκύλους και γάτες τα
παιδιά των νεαρών βασιλισσών, τοποθετούν τα παιδιά τους μέσα σε καλάθια από ιτιά στον
κοντινότερο ποταμό και ησυχία δε βρίσκουν μέχρι τα δύστυχα θύματα της κακίας τους βρε
θούν στην πυρά!
Σε σύγκριση με αυτά, ποια είναι η πιο ξέφρενη εντύπωση, το πιο αποτρόπαιο έγκλημα που
παρουσιάζεται στον κινηματογράφο; Και για ποιο λόγο τα παιδιά προσκολλούνται στα παρα
μύθια σαν κολλιτσίδες, και οι ενήλικες αρπάζονται από αυτά ακόμα περισσότερο, όπως το αποδεικνύει η δίχως προηγούμενο επιτυχία των Εκδόσεων Diederichs με παραμύθια απ’ όλο
τον κόσμο; Η απάντηση είναι ότι, στα παραμύθια, δικαιώνεται ο πιο απλός και ηθικός νόμος
της ανθρωπότητας: οι καλοί ανταμείβονται και οι κακοί τιμωρούνται. Οι καλοί γίνονται α
κόμα πιο συγκινητικοί μέσα από τα βάσανά τους, και οι κακοί αξίζουν ακόμα περισσότερο το
μίσος μας εξαιτίας της επιτυχίας στην οποία τους οδηγούν οι κακές τους πράξεις. Με δυο λό
για: επαναστατούν ενάντια στη συνταγή των ταινιών που προκαλούν τον εντυπωσιασμό. Ας
μου δείξουν ποια ταινία που βασίζεται στις εντυπώσεις, θα τολμούσε να ανατρέψει το νόμο
που η μοίρα επιφυλάσσει στους κακούς και στους καλούς! Η διωκόμενη αθωότητα αποζη
μιώνεται, κι ο κακός εξολοθρεύεται χάρη στη δύναμη και την πονηριά του ήρωα. Πρέπει να
το παραδεχτείτε: δεν συμβαίνει πάντα το ίδιο στη ζωή. Έ τσι και ο κινηματογράφος ικανο
ποιεί την εφαρμογή αυτού του νόμου το ίδιο αφελώς όσο και το παραμύθι, χρησιμοποιώντας
απλώς τη μορφή που αντιστοιχεί στην εποχή του.
Αν, όμως, υποστηρίζαμε ότι οι ταινίες που έχουν την μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό, είναι
οι εντυπωσιακές, θα διαστρεβλώναμε την πραγματικότητα. Θα αναφέρω μερικά μόνο παρα
δείγματα που καταγράφηκαν ως επιτυχίες, και θα το θεωρούσα «σικέ» αν αποσιωπούσα τις
δικές μου: Καλιγκάρι, Κάρμεν, Μαντάμ Ντιμπαρί, Ο θλιμμένος Θάνατος, Fridericus Rex, το
Rheinfilm,2οι Schneeschuhfilme, Οι Νιμπελούνγκεν, Ο Νανούκ του Βορρά. Χωρίς να ξεχνάμε
το The Kid. Ποια απ’ αυτές τις ταινίες βασίζεται στις εντυπώσεις;
® Μαμποϋζε ήταν και εντυπωσιακή ταινία και επιτυχία. Όμως η επιτυχία του δεν οφειλόταν
στην εντυπωσιακή του πλευρά, η οποία έμενε κάπως διακριτικά σε δεύτερο πλάνο, αλλά ήταν συνέπεια της ανάδειξης του κινηματογράφου σε εικόνα της εποχής του ή, για να το πού-
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με καλύτερα, της ανάδειξης του κινηματογράφου σε τεκμήριο της εποχής του. Εδώ, κατά τη
γνώμη μου, αγγίζουμε άλλο ένα, ακόμα πιο σημαντικό, ζήτημα του κινηματογράφου.
Οι απλοϊκές ταινίες, όπως, π.χ., τα αμερικανικά ουέστερν, μας παρουσιάζουν σύγχρονους αν
θρώπους με πρωτόγονα συναισθήματα, όχι μακριά απ’ αυτά που συναντάμε στα παραμύθια.
Η ταινία ως τεκμήριο μιας εποχής (ένα είδος τού οποίου ο Μαμπούζε δεν ήταν παρά ένας πρό
δρομος) παρουσιάζει τον σύγχρονο άνθρωπο -ή, μάλλον, πρέπει να τον παρουσιάζει- με την
ίδια λογική με την οποία προσπάθησα να παρουσιάσω τους Νιμπελούνγκεν όχι έναν οποιονδήποτε άνθρωπο του 1924, αλλά τον άνθρωπο του 1924· γιατί ο άνθρωπος ως έννοια έχει ανά
γκη από υπεράνθρωπο μεγαλείο στα συναισθήματά του και στις πράξεις του, ακόμα κι όταν
γίνεται πολύ μικρός κι αδύναμος κι απόλυτα αξιοθρήνητος. Έ χει τόση ανάγκη από το βάθρο
του στιλιζαρίσματος όσο το είχαν και οι προηγούμενοι αιώνες. Δεν τοποθετούμε τα μνημεία
στο ύψος της ασφάλτου. Γία να τα κάνουμε να φαίνονται σημαντικά, τα υψώνουμε πάνω απ’
τα κεφάλια των περαστικών.
Εξ ου, για τους ανθρώπους του κινηματογράφου, που είναι ταυτόχρονα δημιουργοί και πα
ρατηρητές, που εργάζονται και παρατηρούν την εποχή τους, το διπλό πρόσωπο του κινημα
τογράφου: από τη μια, η κρίση του μετρημένου θεατή για τις ταινίες που προτιμάει (απ’ αυ
τήν μπορούμε να εξάγουμε πολύ ξεκάθαρα συμπεράσματα που αφορούν τόσο στο μεμονωμένο
άτομο όσο και στη μάζα)· κι από την άλλη, ο καθαυτό κινηματογράφος, ένα προϊόν της εποχής
μας που δείχνει την εικόνα της. Δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στην Ευρώπη του καιρού μας.
Αναφέρομαι σε όλα τα πολιτισμένα κράτη όπου ζουν άνθρωποι που κάνουν κινηματογράφο.
Σε όλους τους προηγούμενους αιώνες υπήρχε μια γλώσσα, όποια κι αν ήταν αυτή, χάρη στην
οποία οι καλλιεργημένοι άνθρωποι όλων των χωρών μπορούσαν να συνεννοηθούν. Ο κινηματογράφος είναι η εσπεράντο ολόκληρου του κόσμου κι ένα μεγάλο μέσο πολιτισμού. Το
μόνο που χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε τη γλώσσα του, είναι δύο ανοιχτά μάτια.

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ (1926)
Τσως να μην υπήρξε ποτέ πριν μια εποχή που να αναζήτησε με τόση τόλμη καινούργιες φόρ
μες και δε σταμάτησε μπροστά σε κανέναν προβληματισμό προκειμένου να είναι σε θέση να
εκφράσει με ταλέντο ό,τι είχε να πει για τον εαυτό της. Οι θεμελιώδεις ανακατατάξεις στους
τομείς της ζωγραφικής και της γλυπτικής, της αρχιτεκτονικής και της μουσικής, εκφράζουν
πολύ εύγλωττα το γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος ψάχνει δικούς του τρόπους για να δώ
σει σχήμα στα συναισθήματά του, και τους βρίσκει. Ο κινηματογράφος υπερτερεί ως προς έ
να σημείο σε σχέση με τους άλλους τρόπους έκφρασης: δε συνδέεται ούτε με το χώρο ούτε με
το χρόνο ούτε με τον τόπο. Αυτό που τον κάνει πιο πλούσιο από τους άλλους τρόπους έκ
φρασης, είναι η φυσική γκάμα έκφρασης των δυνατοτήτων του στην αισθητική μορφοποίη
ση. Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος έχει μόλις φτάσει στα πρώτα σκαλοπάτια της εξέλιξής
του κι ότι θα γίνει ακόμα περισσότερο ο εαυτός του, θα γίνει ακόμα πιο δυνατός και θα γίνει
ακόμα περισσότερο μια τέχνη που θα εγκαταλείψει, πιο γρήγορα κι απ’ ό,τι οι άλλες, τις επα
ναλαμβανόμενες ή δανεισμένες από άλλες τέχνες εκφραστικές φόρμες, για να ριχτεί στις ά
πειρες δυνατότητες του καθαρά κινηματογραφικού.
Η ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκε ο κινηματογράφος τα τελευταία πέντε χρόνια, κάνει
επικίνδυνες όλες τις προφητείες γύρω από αυτό το θέμα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα τις
ξεπεράσει όλες με διαδοχικά άλματα. Ο κινηματογράφος δε γνωρίζει ανάπαυλα. Αυτό που ε
φευρέθηκε χτες, σήμερα φαίνεται να έχει ολοκληρώσει ήδη την πορεία του. Αυτή η επιθυμία
αλλαγής, η ασταμάτητη και συνεχώς ανανεούμενη, ο πειραματισμός με τα πνευματικά πράγ
ματα, μαζί με την τόσο χαρακτηριστική ευχαρίστηση των Γερμανών να κάνουν υπερωρίες,
μου φαίνεται ότι είναι μια εγγύηση που μας επιτρέπει να πούμε ότι ο κινηματογράφος θα
βρει τη μορφή του ως αντικείμενο τέχνης, πρώτα στη Γερμανία· γιατί δε θα επινοούσαμε αυ
τή τη φόρμα αν δεν είχαμε επιθυμία για πειραματισμό, διάθεση για αδιάκοπες και καινούρ-
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γιες μετατροπές (ακόμα κι αν το παλιό έχει δώσει τα δείγματά του και παραμένει χρήσιμο)
και, ακόμα πιο συγκεκριμένα, για ασταμάτητη εργασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί μό
νο χάρη στην επιμονή -και τη φαντασία- που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς, με εμμονή στη
σκέψη του έργου προς πραγματοποίηση.
Η Γερμανία δε διέθετε ποτέ γιγάντια αποθέματα ανθρώπινου δυναμικού και κεφαλαίων, και
ποτέ δε θα διαθέτει όσα η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία. Ευτυχώς γι’ αυτήν.
Για το λόγο αυτόν είμαστε αναγκασμένοι ν ’ αντιπαραθέσουμε σ’ αυτή την καθαρά υλική υ
περοχή μια πνευματική.
Θα χρησιμοποιήσω ένα απ’ τα χιλιάδες παραδείγματα που αποδεικνύουν τη θέση μου.
Εδώ και λίγο καιρό, είχα την ευκαιρία να δείξω σ’ ένα αμερικανό επαγγελματία κάποιες σκη
νές απ’ τη Μητρόπολη, ανάμεσα στις οποίες κι εκείνην της καταδίωξης μιας κοπέλας μέσα
στις κατακόμβες της πόλης από τη δέσμη φωτός ενός ηλεκτρικού φακού τσέπης. Η δέσμη
που καρφώνει αυτό το παγιδευμένο πλάσμα, που το κρατάει μέσα στα νύχια του και δεν το α
φήνει, που το κυνηγάει ακατάπαυστα μέχρις εξάντλησης, οδήγησε τον συμπαθή Αμερικανό
να παραδεχτεί: «Εμείς δεν ξέρουμε να το κάνουμε αυτό!» Φυσικά και ξέρουν· απλώς, δεν το
σκέφτηκαν ποτέ. Γία εκείνους, ένα αντικείμενο είναι ακόμα κάτι που δεν υπάρχει, ένα πράγ
μα χωρίς ζωή, ένα άψυχο πράγμα. Εγώ, αντίθετα, πιστεύω ότι στον μεγάλο μελλοντικό γερ
μανικό κινηματογράφο μυθοπλασίας τα αντικείμενα θα παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με
τους ανθρώπους. Ο ηθοποιός δε θα στέκεται πια μέσα σ’ ένα χώρο όπου μοιάζει να έφτασε κα
τά τύχη, αλλά ο χώρος θα είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε ό,τι του συμβαίνει, να φαίνεται ότι
δε θα μπορούσε να του συμβεί παρά μόνο μέσα σ’ εκείνον το χώρο. Τα σκηνικά ανήκουν σ’ έ
ναν όλο και πιο εκλεπτυσμένο εξπρεσιονισμό. Αρμονία αντικειμένων και πλοκής: σκέφτο
μαι, με δυο λόγια, ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο η τεχνική του γερμανικού κινηματογράφου θα
αναπτυχθεί προς μια κατεύθυνση που θα την αναδείξει αυτή την τεχνική· σε μια κατεύθυν
ση που δε θα αφορά μόνο στην οπτική έκφραση των ανθρώπινων πράξεων στον κινηματο
γράφο, αλλά και θα υψώσει τον περίγυρο του ανθρώπου στην ιδιότητα του δεύτερου υπόβα
θρου της πλοκής, καθώς και σ’ αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία: στην ψυχή της!
Προσπαθούμε ήδη να φωτογραφίσουμε ιδέες (δηλαδή να τις δείξουμε με εικόνες)· όχι πια να
αποδώσουμε το σύμπλεγμα των πράξεων που αποτελούν ένα γεγονός, αλλά το πνευματικό
περιεχόμενο όσων βιώνονται από τη μεριά αυτού που τα βιώνει.
Το πρώτο σημαντικό δώρο το οποίο μας έκανε ο κινηματογράφος και για το οποίο είμαστε υ
πόχρεοι, είναι η κατά κάποιο τρόπο εκ νέου ανακάλυψη του ανθρώπινου προσώπου, που πο
τέ πριν δεν μας είχε αποκαλυφθεί τόσο ξεκάθαρα όσο στον κινηματογράφο, τόσο στην τραγι
κή όσο και στην γκροτέσκα, απειλητική ή πνευματική έκφρασή του.
Το δεύτερο δώρο του είναι ότι μας δίνει διαισθήσεις σε εικόνες, με την κυριολεκτική έννοια
των εξπρεσιονιστικών αναπαραστάσεων της διαδικασίας τής σκέψης. Στον κινηματογράφο,
δε θα παίρνουμε πια μέρος μόνο εξωτερικά στις διαδικασίες που εκτυλίσσονται στην ανθρώ
πινη ψυχή- δε θα περιοριζόμαστε πια στο να βλέπουμε μόνο τα αποτελέσματα των συναισθη
μάτων, αλλά θα τα ζούμε ψυχικά από τις αρχές της εμφάνισής τους, από το πρώτο ρίγος τής
σκέψης μέχρι την έσχατη και λογική συνέπεια της ιδέας.
Αν, παλιά, ο ηθοποιός που αναλάμβανε να αναπαραστήσει τον άνθρωπο, ήταν ευχαριστημέ
νος με το να είναι καθωσπρέπει, ευχάριστος ή απειλητικός, αστείος ή απωθητικός, ο γερμα
νικός κινηματογράφος θα σπρώξει τον γερμανό ηθοποιό, από φορέας της δράσης που ήταν,
να γίνει φορέας μιας ιδέας. Θα διακηρύξει όλα αυτά για τα οποία αγωνίζεται ο άνθρωπος, από
τότε που κατέβηκε απ’ τα δέντρα, προκειμένου να ευτυχήσει.
Ο διεθνής χαρακτήρας της κινηματογραφικής γλώσσας θα γίνει το πιο σταθερό μέσο κατα
νόησης μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίοι, έτσι κι αλλιώς, συνεννοούνται με πολλή δυσκολία
εξαιτίας των υπερβολικά πολλών, διαφορετικών γλωσσών. Η αποστολή που μας έχει ανατε
θεί, είναι να επιστρέφουμε αυτά τα δύο δώρα στον κινηματογράφο, να του προσδώσουμε
πνευματικότητα και να του εμφυσήσουμε ψυχή.
Και θα τα καταφέρουμε!
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ (1927)
Λένε ότι οι καλλιτέχνες που δουλεύουν καλύτερα, είναι οι μονομανείς της ειδικότητάς τους.
Αυτό είναι το αποφασιστικό κριτήριο που διαχωρίζει τον καλλιτέχνη που κάνει ταινίες απ’ ό
λους τους άλλους. Ο σκηνοθέτης πρέπει να έχει κάτι το παγκόσμιο· δηλαδή, να κατέχει ό,τι
πιο σημαντικό υπάρχει σε κάθε τέχνη: τη ματιά του ζωγράφου για τον πίνακα, την αίσθηση
του γλύπτη για τη γραμμή, το ρυθμό του μουσικού, την ικανότητα του ποιητή να συμπυ
κνώνει ιδέες. Επιπλέον, όμως, έχει ανάγκη κι από κάτι άλλο, που είναι η πιο εξειδικευμένη
και η mo αυθεντική τεχνογνωσία του: το τέμπο! Τέμπο δεν σημαίνει να τρέχεις ολοταχώς με
ανόητη και ξαφνική βιασύνη. Τέμπο σημαίνει να δώσεις σχήμα, να συμπτύξεις, να δώσεις
ένταση, να ξεγελάσεις και να φτάσεις στο στόχο. Δίνω τέμπο σε μια ταινία» δε σημαίνει: «α
φήνω να συσσωρευτούν τα γεγονότα όπως όπως», ούτε: «στοιβάζω τη μια εικόνα πάνω στην
άλλη»· σημαίνει: «κρατώ με σταθερότητα, στον σωστό και ακριβή τους τόνο, όλες τις χορδές
του οργάνου που χειρίζομαι· γιατί η παραμικρή χαλάρωση, όπως και κάθε υπερβολικό τέ
ντωμα των χορδών, φέρνει φαλτσάρισμα και δυσαρμονία». Η δυναμική μιας σκηνής κατα
δίωξης κακοποιών είναι διαφορετική από εκείνην δύο ανθρώπων που κοιτάζονται με αγάπη,
που δεν κινούνται, που μιλούν μόνο με το βλέμμα, αναζητώντας το σημείο όπου χτυπά ο
σφυγμός του άλλου. Όμως και οι δύο σκηνές μπορεί να έχουν τέτοιο τέμπο, ώστε η καρδιά
του θεατή να θέλει να εκραγεί μέσα στο στήθος του.
Είναι προφανές ότι κάθε σκηνοθέτης, με τρόπο απόλυτα υποκειμενικό, παρουσιάζει το απο
τέλεσμα της ουσίας της σκηνοθεσίας του από τη δική του οπτική γωνία, κι όσο πιο διαφορε
τικά είναι τα ταμπεραμέντα αυτών που θέλουν να χειριστούν καλλιτεχνικά τον κινηματο
γράφο, τόσο το καλύτερο γΓ αυτόν. Εμένα, όμως, αυτό που μου φαίνεται σημαντικότερο, εί
ναι το να μπορεί ο σκηνοθέτης να εκπαιδεύσει τους δέκα ή είκοσι συνεργάτες που έχει ανά
γκη για να φτιάξει το έργο του, ώστε να έχουν την ίδια αφοσίωση, την ίδια ανεπιφύλακτη
αυταπάρνηση που πρέπει να έχει και ο ίδιος για να έχει επιτυχία η ταινία. Ευτυχώς, το σκάν
δαλο του star system, που συνέβαλε αρκετά στην ανυποληψία του κινηματογράφου ως έρ
γου τέχνης, πνέει τα λοίσθια στη Γερμανία. Αντί γΓ αυτό, ανθεί η έννοια δημιουργίας μιας ο
μάδας από τους καλύτερους, καθένας στον τομέα του. Όμως ο σκηνοθέτης πρέπει να είναι ι
κανός, όχι μόνο να φέρει ολόκληρο αυτή την ομάδα στο μέγιστο της απόδοσής της, αλλά και
να βγάλει απ’ τον καθένα ό,τι καλύτερο έχει να δώσει. Του χρειάζεται, λοιπόν, ας πούμε, μια
παρουσία κοντινή και απομακρυσμένη ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά στην υποκριτική του ηθο
ποιού, πράγμα που απαιτεί βαθιά γνώση της ψυχολογίας των καλλιτεχνών.
Ο σκηνοθέτης, όπως και με τον ηθοποιό, πρέπει να βρει τη σωστή επαφή με τον εικονολήπτη
και το σκηνογράφο του, δύο παράγοντες απεριόριστης σημασίας για την πραγματοποίηση μιας
καλής ταινίας. Δεν αρκεί, έχοντας στα χέρια του το σενάριο, να μιλήσει γενικά και αόριστα
με το σκηνογράφο του για τα σκηνικά που αυτός πρέπει να φτιάξει για την ταινία· ο σκηνο
θέτης πρέπει να είναι ικανός να τον κάνει να διαισθανθεί το στιλ του έργου, ώστε να δουλεύ
ει με το εύθραυστο, σχεδόν γελοίο υλικό με το οποίο κατασκευάζονται τα σκηνικά της ται
νίας, σαν να θεμελίωνε αθάνατα οικοδομήματα και να τα κοσμούσε με χρυσαφένια μωσαϊκά·
γιατί σ’ αυτά τα εφήμερα σκηνικά πρέπει να εμφυσήσει μια πνοή αιωνιότητας, ακόμα κι αν
είναι πομπώδη ή στοιχειώδη, τεράστια ή εύθραυστα. Είναι τέτοια η φύση του κινηματογρά
φου, που μπορεί να τα αναστήσει μετά από δέκα ή πενήντα χρόνια. Η φιλοδοξία του κινημα
τογράφου ως τέχνης πρέπει να είναι η κατάκτηση μιας αυτονομίας μπροστά στις δεκαετίες
που αλλάζουν- μιας αυτονομίας την οποία διαθέτει κάθε έργο τέχνης και με βάση την οποία
μετριέται η αξία του.
Σήμερα πια δεν είναι δυνατόν να κινητοποιηθούν τεράστιες ανθρώπινες μάζες για να δοθεί η
εντύπωση του μεγαλείου· ένα κινηματογραφικό έργο δεν γίνεται κομμάτι της αιωνιότητας
με τη βοήθεια εξωτερικών αντικειμένων. Υπάρχουν μόνο βοηθητικά αντικείμενα που ο σύγ
χρονος σκηνοθέτης τα χρησιμοποιεί φειδωλά, ως μέσα για να πετύχει ένα σκοπό, και που πο
τέ δεν είναι αυτοσκοπός. Όσον αφορά στην υποκριτική και στην αναπαράσταση -είτε πρέπει
ν ’ αγαπήσεις ή να μισήσεις, είτε να εξουσιάσεις ή να υποφέρεις, να είσαι ηρωικοτραγικός ή
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κωμικοτραγικός-, πρέπει να βρεις, μέσα στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού, την πιο ισχυρή
έκφραση στην πιο μοντέρνα της μορφή.
Ο κινηματογράφος σήμερα βρίσκεται μονάχα στην αρχή της ανάπτυξής του. Υπάρχουν ακό
μα εκπληκτικά πράγματα μπροστά του. Τίποτα δεν είναι αδύνατον γι’ αυτόν. Όμως, στο ε
πίπεδο που του αξίζει θα φτάσει μόνο αν κάθε μακινίστας, κάθε ηλεκτρολόγος, κάθε ηθοποι
ός, κάθε συνεργάτης, αισθάνεται υπεύθυνος για το σύνολο, υπό την εποπτεία του σκηνοθέ
τη που αισθάνεται υπεύθυνος για τη δουλειά του καθενός τους. Οι δρόμοι που οδηγούν σ’
αυτόν το στόχο, δεν είναι ούτε σύντομοι ούτε απρόσκοπτοι, αλλά ο σκοπός είναι τέτοιος, που
αξίζει να του αφιερώσουμε δίχως αναστολές όλες μας τις δυνάμεις.

L A N G

'■Die Filmbühne-,
Απρίλιος 1927.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ (1929)
Σ’ ένα άρθρο τέτοιου μεγέθους δεν μπορεί κανείς να μιλήσει εξαντλητικά για την εξέλιξη της
τέχνης του ηθοποιού στον κινηματογράφο ή, μάλλον, για την ανάπτυξη της ικανότητας έκ
φρασης όχι μόνο του ανθρώπινου προσώπου, αλλά και, γενικότερα, του προσώπου των
πραγμάτων χάρη στα οποία ο κινηματογράφος διαμορφώνει την καλλιτεχνική του έκφραση.
Έ χω αναφερθεί ξανά σ’ αυτό:1πιστεύω ότι ο κινηματογράφος είναι ταυτόσημος με την ανα
γέννηση του ανθρώπινου προσώπου, ότι, πάνω απ’ όλα, μας έμαθε ξανά πώς να το κοιτάζου
με, πολύ πιο μεγεθυσμένο ως σύνολο ή κατακερματισμένο, κι ότι είναι συνώνυμος μιας ε
ντελώς καινούργιας οπτικής πάνω στα αντικείμενα: περισσότερο απ’ όλες τις άλλες μορφές
τέχνης πριν απ’ αυτόν, τα ανέδειξε σε πρωταγωνιστές του δράματος. Ενώ το θέατρο πρέπει
πάνω απ’ όλα να δρα με το λόγο, και για να έχει αποτέλεσμα τόσο η ομιλία όσο και οι χειρονο
μίες, η μιμική και οι εκφράσεις του προσώπου, πρέπει να «κατέβουν» από τη σκηνή ώς το θε
ατή, ο κινηματογράφος διδάσκει στον ηθοποιό μια εύγλωττη σιωπή που γίνεται πιο έντονη
από το κοντινό πλάνο και το στιλιζάρισμα, και παράγει μια εντύπωση πολύ πιο δυνατή, λι
γότερο επιτηδευμένη και, κατά μία έννοια, πιο σιωπηλή. Αν μπορούμε να μιλήσουμε για βου
βά όργανα και στον κινηματογράφο, τότε ένα τέτοιο όργανο είναι το ανθρώπινο πρόσωπο, το
οποίο, παρά τη σιωπή του (ή, ίσως, εξαιτίας της σιωπής του) έχει την πιο έντονη ηχώ, την πιο
πολυφωνική αντήχηση στις καρδιές των θεατών.
Πριν την έλευση του κινηματογράφου, γνωρίζαμε όλα όσα μπορεί να εκφράσει το τρεμού
λιασμα ενός κλειστού στόματος, το άνοιγμα ή το κλείσιμο ενός βλεφάρου, ένα κεφάλι που
στρέφει σιγά σιγά; Σήμερα γνωρίζουμε τη συνταρακτική κωμικότητα ενός απόλυτα ανέκ
φραστου προσώπου που αντιδρά στις καταστροφές της μοίρας και κοιτάει τα αποτελέσματά
τους χωρίς να λεει λέξη. Όσον αφορά δε στη φυσιογνωμία τους, τα πράγματα μοιάζουν να έ
χουν πάρει ζωή, χωρίς αμφιβολία χάρη στον κινηματογράφο, και μοιάζουν να έχουν κερδίσει
την ίδια τους την ελκυστική ατομικότητα λόγω της εγγύτητάς τους με το χώρο όπου πλέκο
νται τα ανθρώπινα πεπρωμένα- γιατί, στον κινηματογράφο, τα αντικείμενα λαβαίνουν μέρος
στο παιχνίδι τόσο αδιάφορα και τέλεια μέσα στην προφάνειά τους όσο τα παιδιά ή τα ζώα.
Μια άδεια καρέκλα, ένα σπασμένο ποτήρι, ένα κοντινό πλάνο στην κάννη ενός περιστρόφου
που σημαδεύει έναν άνθρωπο, το φαντασματικό κενό ενός δωματίου απ’ όπου ένας άνθρωπος
μόλις βγήκε, μια πόρτα που κλείνει, μια πόρτα που ανοίγει: όλα αυτά έχουν δική τους ζωή,
πρόσωπο, προσωπικότητα, μιμική κι ανθίζουν κάτω από το χάδι του υλικού που κι αυτό
θαρρείς κι ανακαλύφθηκε ξανά στην εποχή μας: του φωτός. Χάρη στη δύναμη και την τελει
ότητα με τις οποίες ένα πρόσωπο, είτε γυναίκας είτε άντρα, βυθίζεται απ’ το φως στο σκοτά
δι ή αναδύεται απ’ το σκοτάδι στο φως, η ταινία παρουσιάζεται σαν ραψωδία του καιρού μας:
ο μεγάλος μετρητής των πεπρωμένων, είτε αυτά είναι τραγικά ή κωμικά, είτε εξαιρετικά ή
συνηθισμένα. Και οι αρχαίες ραψωδίες διαθέτουν το τεράστιο πλεονέκτημα ότι το πιο κινη
ματογραφικό τους κομμάτι, δηλαδή το βουβό, μπορεί να γίνει κατανοητό σε όλα τα μήκη και
τα πλάτη της Γης.

1. ΒΧ. πιο πάνω, στο κείμενο -Οι
δρόμοι που οδηγοόν στον μεγάλο
γερμανικό κινηματογράφο
μυθοπλασίας-.

-Der Film-, 1, 1.1.1929.
Μετάφραση από τα yo-Llira
(όπως τα κείμενα αυτά
δημοσιεύτηκαν στο -Positif-, τχ.
365-366, Ιούλιος-Αόγονστος 1991 ):
Τατιάνα Φραγκονλια.
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Η ταινία μου Μ,
βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα

Τα θαύματα που συμβαίνουν κάθε στιγμή στην καθημερινόιηχά μας, καθώς τρέχουμε με τις
«μπότες των επτά λευγών», έχουν φτάσει και ξεπεράσει τι ςΧίλιες και μία νύχτες. Τι νομίζατε
δηλαδή; Ό χι ένας οριακά φυσιολογικός κάτοικος της Κεντρικής Ευρώπης, που πρέπει να πάει
όσο το δυνατόν γρηγορότερα από το Βερολίνο στο Παρίσι, θα χρησιμοποιούσε ένα μαγεμένο
άλογο όταν έχει στη διάθεσή του ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, ή ένα ιπτάμενο χαλί όταν μπο
ρεί να πάρει το αεροπλάνο; Αν θελήσει κανείς να ξεπεράσει τα ονειρικά πράγματα που βρί
σκονται στον κήπο του Αλανχίν, δεν είναι ανάγκη να πάει ο νους του στον υπόγειο θαλάσσιο
παράδεισο του Μπέιμπι Γκριν και στα παραμυθένια του αντικείμενα από κοράλλι, γυαλί,
χρυσάφι και λαζουρίτη· του αρκεί το Haus Vaterland στην Ποτσντάμερ Πλατς ή ένα σύγ
χρονο λουνα παρκ ή, ακόμα πιο απλά, να κοιτάξει γύρω του. Όλες οι εφημερίδες δημοσιεύουν
καθημερινά νέα για ανθρώπινες τραγωδίες ή κωμωδίες, πράγματα παράδοξα ή παγκοσμίου
ενδιαφέροντος, και τα νέα αυτά είναι τόσο γεμάτα από φαντασία, απρόοπτα, ρομαντισμό (πεί
τε το όπως θέλετε), ώστε κανένας δραματουργός μεγάλης εταιρείας δε θα τολμούσε να τα
προτείνει ως θέματα, χωρίς να αποφύγει να εκτεθεί στα κοροϊδευτικά γέλια που θα προκαλούσε ο απίθανος, απρόοπτος και κακόγουστος χαρακτήρας αυτών των συγκρούσεων. Έ τσι
είναι η ζωή. Γι’ αυτό, λοιπόν, θεώρησα σκόπιμο κι εγώ να υιοθετήσω τους ρυθμούς τής κα
θημερινής μας ζωής και το ρεαλισμό της εποχής που ζούμε, και να φτιάξω μια ταινία βασι
σμένη αποκλειστικά και μόνο σε πραγματικά γεγονότα.
Όποιος μπει στον κόπο να διαβάσει προσεκτικά και εκ των υστέρων τα άρθρα των εφημερί
δων που σχολίαζαν κάποιο απ’ τα εγκλήματα των τελευταίων χρόνων (όπως, π.χ., τον διπλό
φόνο των Αδελφών Fehse στο Μπρεσλάου, την υπόθεση Husmann ή την υπόθεση της μικρής
Hilde Zäpernick - τρία εγκλήματα που εξακολουθούν μέχρι σήμερα να μην έχουν διαλευκανθεί), θα διαπιστώσει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει μια παράξενη ομοιότητα στα
γεγονότα και τις συνθήκες που επαναλαμβάνονται σχεδόν κατά κανόνα, όπως ο τρομερός ψυχωτικός φόβος του πληθυσμού, η αυτόβουλη παράδοση ανθρώπων με πνευματική καθυστέ
ρηση, οι καταγγελίες με τις οποίες μοιάζει να εκτονώνεται το συσσωρευμένο μίσος και η ζήλια
τόσων χρόνων κοινής ζωής, οι προσπάθειες να παραπλανηθεί το εγκλημαχολογικό της αστυ
νομίας, οφειλόμενες εν μέρει σε κακόβουλα κίνητρα και εν μέρει σε υπερβάλλονχα ζήλο.
Όλα αυτά, που παρουσιάζονται με σαφήνεια στην ταινία και αποσπασμένα από τα δευτερεύοντα γεγονότα, μου φαίνεται ότι αναθέτουν στην ταινία (την ταινία που βασίζεται σε πραγ
ματικά γεγονότα) μιαν αποστολή που την τοποθετεί πέρα από την καλλιτεχνική αναπαρα
γωγή των γεγονότων: την αποστολή να σημάνει μια προειδοποίηση, να δώσει μια εξήγηση
και, έτσι, να οδηγήσει σ’ ένα τελικά αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Μέσα στα πλαίσια αυτής της
γρήγορης τοποθέτησης πάνω στο θέμα «αυθεντική ιστορία: μια ταινία», δεν είναι δυνατόν να
εξετάσουμε τι δυνατότητες έχει μια τέτοια ταινία να επισημάνει τους κινδύνους που απει
λούν το σύνολο του πληθυσμού, κυρίως τα παιδιά και τους νέους, λόγω της όλο και αυξανό
μενης εγκληματικότητας, και που, δυστυχώς, πολύ συχνά οδηγούν στην καταστροφή.
Έτσι, η ταινία αναλαμβάνει το ρόλο να προειδοποιήσει και, κυρίως, να βοηθήσει στην πρό
ληψη, πράγμα που είναι και το πιο σημαντικό. Φυσικά, η καλλιτεχνική αναπαραγωγή ενός
τέτοιου φόνου δεν απαιτεί μόνο τη συλλογή των γεγονότων, αλλά και την αξιοποίηση των
πιο καθοριστικών από αυτά και την κατηγοριοποίηση του εγκληματία. Γι’ αυτό και η ταινία
πρέπει να λειτουργεί σε κάποια σημεία ως προβολέας που μετακινείται για να δείξει όσο το
δυνατόν καλύτερα το αντικείμενο πάνω στο οποίο πέφτει προς στιγμήν η φωτεινή του δέ-
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*Die Filmwoche-,
τχ. 21,20.5.1931.
Μετάφραση από τα γαλλικά
[όπως δημοσιεύτηκε στο Fr.
(Fritz Lang. Leben und Werk.
Bilder und Dokumente), επιμ.:
RolfAu rieh, Wolfgang
Jacobsen και Annette Vogler,
Deutsche Kinematek, Βερολίνο
2001J: Τατιάνα Φραγκούλια.
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σμη· από τη μια, ο γκροτέσκος χαρακτήρας της ψύχωσης του φόνου που έχει κυριεύσει το
κοινό, κι από την άλλη, η τρομερή απλότητα με την οποία μερικά ζαχαρωτά, ένα μήλο, ένα
παιχνιδάκι, μπορούν να αποβούν μοιραία για οποιοδήποτε παιδί βρίσκεται στο δρόμο χωρίς
την προστασία της οικογένειάς του ή κάποιας Αρχής.
Εν προκειμένω χρησιμοποιήθηκε ένα μοτίβο που το βρήκα σε διάφορες βερολινέζικες εφη
μερίδες και που, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα αυτού που έλεγα στην
αρχή του κειμένου σε σχέση με τη φανταστική πτυχή των γεγονότων της πραγματικότητας.
Πρόκειται για το ότι στην καταδίωξη του άγνωστου δολοφόνου συμμετέχει εθελοντικά και
όλος ο υπόκοσμος του Βερολίνου, προκειμένου ν ’ αποφύγει μια ευρύτερη αστυνομική έρευ
να. Η ιδέα αυτή μού είχε φανεί τόσο δυνατό κινηματογραφικό μοτίβο, ώστε να φοβάμαι συ
νεχώς, μέχρι να γυρίσω την ταινία, μη μου την «κλέψει» κάποιος άλλος.
Αν αυτή η ταινία, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, μπορέσει, όπως ακριβώς ένα χέρι
που υψώνεται για να προειδοποιήσει, να συμβάλει στο να γίνει φανερός ο αόρατος κίνδυνος
που μας περιτριγυρίζει, ο χρόνιος κίνδυνος που απειλεί την ύπαρξή μας, αλλά και, κυρίως,
την ύπαρξη των πιο αδύναμων ανάμεσά μας, των παιδιών, απ’ την αδιάκοπη παρουσία αν
θρώπων με προδιάθεση στη νοητική ασθένεια ή στο έγκλημα (ένα είδος λανθάνουσας πυρκα
γιάς)· αν αυτή η ταινία καταφέρει να συμβάλει στην πρόληψη αυτού του κινδύνου, θα έχει
εκπληρώσει την πιο ευγενική αποστολή της και θα έχει οδηγήσει στο να εξαχθούν λογικά
συμπεράσματα γύρω από την πεμπτουσία των γεγονότων που παρουσιάζει.

Λιλιόμ: το λαϊκό ρομάντζο.

Οι φίλοι μου, οι εργάτες

Μία από χις μεγάλες αδικίες χης ζωής είναι όχι, κάθε φορά που μια καινούργια χαινία βγαίνει
σχις αίθουσες, ο Τύπος, μέσα σχις πολλές σελίδες που χης αφιερώνει, αναφέρει όλους χους ά
μεσους συνχελεσχές, αλλά ποχέ χους αναρίθμηχους ανώνυμους βοηθούς που σε σχενή συ
νεργασία με χο σκηνοθέχη χον βοηθούν να πραγμαχοποιήσει χην ιδέα χου.
Ποιος καχά συνέπεια θα μπορούσε να γνωρίζει χις προσπάθειες χων χεχνικών και χων ηλεκχρολόγων χου σχούνχιο; Τους βλέπουμε καμιά φορά σε κάποιο περιοδικό -σχο χελευχαίο
πλάνο- κάποιας φωχογραφίας απ’ χα γυρίσμαχα. Καμία ευκαιρία δεν χους δίνεχαι να φανούν
μπροσχά. Συνήθως, μάλισχα, ένα επιδέξιο ψαλίδι χούς εξαφανίζει ενχελώς απ’ χη φωχογραφία, για ν ’ αφήσει περισσόχερο χώρο για χους ασχέρες. Κι όμως, ειδικά αυχούς θα είχε ενδια
φέρον να δούμε: έχουν χη χαλαρή και φυσική σχάση που χους δίνει η ασφάλεια χης δύναμής
χους, κάχι που κανένας ηθοποιός δε θα μπορούσε να υποκριθεί. Αυχή χη φυσικόχηχα χην έ
χω ξαναβρεί -περισχασιακά- μόνο σε παιδιά.
Αυχοί οι άνθρωποι έχουν ένα περίεργα αλάνθασχο ένσχικχο όσον αφορά σχην ποιόχηχα χης
εργασίας χους κι απομακρύνουν με μεγάλη σιγουριά οποιοδήποχε λάθος. Όποχε μπαίνουμε
σε κάποιο σχούνχιο, μπορούμε να διαβάσουμε σχο πρόσωπό χους, σχεδόν με ακρίβεια, αν η
χαινία είναι καλή ή όχι. Αν μια παραγωγή χούς αφήνει αδιάφορους, ξέρουν να χο κρύβουν με
σπάνιο χακχ. Όχαν, όμως, χαυχίζονχαι με χο έργο χου σκηνοθέχη, χο νιώθουμε αμέσως, μόνο
και μόνο από χον χρόπο με χον οποίο φέρνουν σε πέρας χη δουλειά χους. Τόχε, δεν είναι πια
απλοί συνεργάχες, αλλά πραγμαχικοί φίλοι. Δεν εκχελούν απλώς ενχολές, χυφλά και καχά
γράμμα, αλλά χις ερμηνεύουν και προσπαθούν πάνχα να χις χελειοποιούν.
Είμαι περήφανος που είναι φίλοι μου, που με καλούν να πιω μαζί χους και που όχαν, χο βρά
δυ, ο Emile εχοιμάζει χη σούπα για όλη χην ομάδα, μου κραχάει πάνχα μια μερίδα. Θα λυπό
μουν αν ήχαν αλλιώς, και η πραγμαχική αιχία γ ι’ αυχή χη λύπη δε θα ήχαν μόνο όχι θα σχερούμουν χη σούπα χου Emile...
Ο μεγάλος χρόμος χων σχούνχιο είναι χο χράβελινγκ. Η κάμερα είναι σχερεωμένη σε κάποια
ξύλινη επιφάνεια φχιαγμένη βιασχικά κι ανεβασμένη πάνω σ’ ένα σύσχημα με ρόδες (χο καρέλο). Οπεραχέρ και βοηθοί κρεμιούνχαι εκεί πάνω σαν μαϊμούδες σχο κλαδί. (Μεχαξύ μας,
αν ο σκηνοθέχης έχει χη φαεινή ιδέα ν ’ ανέβει κι αυχός, εκνευρίζονχαι αφόρηχα!) Σχη διάρ
κεια αχελείωχων δοκιμών, χοποθεχούμε χους προβολείς έχσι ώσχε να μην εμποδίζουν χη διέ
λευση χου καρέλου. Κι όμως, εκεί που είμασχε έχοιμοι για λήψη, ανχιλαμβανόμασχε όχι κά
ποιο από χα φώχα γυαλίζει μπροσχά σχο φακό. Ενώ οι ενδιαφερόμενοι βρίζουν θεούς και δαί
μονες, πρέπει να ξανάρυθμίσουμε χους φωχισμούς, πράγμα που πολλές φορές ισοδυναμεί με
χο να διαλύσουμε ενχελώς μια κοπιασχική δουλειά ωρών και να ξαναρχίσουμε από χην αρχή.
Επιχέλους, είμασχε έχοιμοι. Το γύρισμα μπορεί να ξεκινήσει. Αλλά να που ένα μικρόφωνο φιγουράρει περήφανα μέσα σχο κάδρο. Πάλι από χην αρχή. Μόλις ξεπερασχεί κι αυχό χο εμπό
διο, μπορείχε να σχοιχημαχίσεχε εκαχό προς ένα όχι ο ηχολήπχης θα διακόψει χη λήψη, γιαχί
χο καρέλο που σχηρίζει χους οπεραχέρ και χην κάμερα, χρίζει!
Τι θα γινόμασχαν χόχε, όχαν όλος ο κόσμος χραβάει χα μαλλιά χου, αν η Maria και ο John δεν
κραχούσαν χην ψυχραιμία χους και δεν άφηναν με ανωχερόχηχα να λουσχούν ολόκληρη
βροχή κοσμηχικών επιθέχων; Η λογική χούς υπαγορεύει χο μόνο πρακχικό πράγμα που μπο
ρεί να γίνει: να ανακαλύψουν ήρεμα και ανχικειμενικά χην αιχία που προκαλεί χο καχαραμένο χρίξιμο - ήρεμα και ανχικειμενικά, μέχρι να χη βρουν και να χην ανχιμεχωπίσουν.
Όχαν γυρίζαμε χοΛιλιόμ, πήγαινα κάθε μέρα σχο σχούνχιο από χις οκχώ χο πρωί ώς χις ένχεκα χη νύχχα και, καμιά φορά, ώς χις χέσσερις ή χις έξι χο πρωί. Και ξεκινούσαμε ακριβώς χην
ίδια ώρα χην επόμενη ημέρα. Δεν είδα ποχέ σχα πρόσωπα χων εργαχών μου ούχε ένα σημάδι
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Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α

εφημ. «Excelsior», 27.4.1934.
Μετάφραση ατιά τα γαλλικά
(όπως αναδημοσιεύτηκε
στο «Positif», τχ. 188,
Δεκέμβριος 1976):
Αριάδνη Λονκάκον.
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Ο Λιλιάμ (Charles Boyer)
ανάμεσα στους αγγέλους
του Θανάτου.

ΚΑΙ

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ

Τ Ο Υ

δυσαρέσκειας, ακόμα κι αν μέσα στον πυρετό της δουλειάς χάναμε την αίσθηση του χρόνου
και καθυστερούσαμε την ώρα του γεύματος κατά τρεις η περισσότερες ώρες. Καμία εργασία
δεν τους κακοφαινόταν. Κανένας κόπος δεν τους φαινόταν βαρύς. Δέχονταν αγόγγυστα πει
ράγματα και κριτικές. Όταν γυρίσαμε μια σκηνή σε ένα café, δέχτηκα ανυπολόγιστη βοήθεια
από όσους δούλευαν εκεί, οι οποίοι έκαναν τα πάντα για να βεβαιωθούν ότι δε θα έλειπε κανέ
να από τα απαραίτητα αξεσουάρ, και μου έδωσαν πολύτιμες συμβουλές όπου χρειαζόταν.
Δεν ήταν για αυτούς μια οποιαδήποτε ταινία στην οποία δούλευαν γιατί πληρώνονταν. Δεν
ήταν καν η δική μου ταινία... ΎοΛιλιόμ ήταν η δική τους ταινία, που την αγαπούσαν και την
υπερασπ ίζον ταν...
Και δεν είχαν εντελώς άδικο.

Νεκρολογία για τον Alexander Granach
1 7 Μ α ρτίου 1 9 4 5

Γι’ άλλη μια φορά η βροχή πέφτει από τον ουρανό. Του άρεσε η βροχή... ΓΓ άλλη μια φορά ο
νοτιάς διώχνει τα σύννεφα προς τη θάλασσα. «Όταν ο καιρός είναι καλός, βλέπουμε ώς την
Καταλίνα...» Βλέπουμε-, Εσύ, όχι πια!
Μια σκιά έπεσε πάνω στο κατώφλι του σπιτιού μου, πάνω στους λόφους, που περίμενε το φίλο...
Τσως θα έπρεπε να σηκώσουμε τα μάτια και να δούμε τα σημάδια που προοιωνίζονται την
καινούργια άνοιξη· όχι τις δαμασκηνιές, τις ροδακινιές ή τις πορτοκαλιές με τα λευκά και
κόκκινα άνθη τους, αλλά... το Νταμπάρτον Όουκς, τη Γιάλτα (είθε...), το Σαν Φρανσίσκο,1
σίγουρα την πτώση του Βερολίνου... Εσύ, αυτό θα έκανες. Εμείς, όμως;
Πολλές μαύρες σκιές απλώνονται στα κατώφλια υπερβολικά πολλών σπιτιών αυτές τις μέ
ρες. Πενθούμε. Ναι· πενθούμε και μετανιώνουμε για τις σκληρές λέξεις που ξεστομίσαμε.
Μονολογούμε: τον αγαπούσαμε. Παραδεχόμαστε την εκφραστική του δύναμη, «his volcanic
personality»,2 όπως λεγόταν στο πλατό. Ξέραμε ότι ήταν ένας μεγάλος ηθοποιός... Ναι· ξέρα
με, τον θαυμάζαμε (αλλά και μαλώναμε συχνά, πάνω στην άψη της συζήτησης, της δουλειάς,
γιατί εμείς οι άλλοι, «του επαγγέλματος», θυμώνουμε εύκολα και παθιασμένα...), όμως ξέ
ρουμε κι ότι ήταν ένας φίλος στις μέρες της δυστυχίας κι ένας πάντα ένθερμος μαχητής ενά
ντια στο φασισμό.
Είχε φίλους, είχε εχθρούς κι είχε ατσάλινη αντοχή. Οι δυσκολίες της ζωής δεν τον κατέβα
λαν, ούτε τον αποθάρρυναν, και οι επιτυχίες δεν τον έκαναν αλαζόνα. Στα νιάτα του θα έκα
νε τα πάντα για ν ’ ανέβει στη σκηνή. Η καρδιά του είχε θρυμματιστεί μπροστά στο ναυάγιο
ενός κόσμου που αγαπούσε. Έ ν α βράδυ, όμως, στο τέρμα μιας μακράς συζήτησης που είχα
με, μου είπε: «Δεν είναι ώρα να πεθάνει κανείς επειδή πληγώθηκε η καρδιά του. Δεν έχουμε
το δικαίωμα να πεθάνουμε τώρα. Πρέπει ν ’ αγωνιστούμε...» Ναι, Alex· ήσουν καλός και ρω
μαλέος μαχητής: μυαλό χωρίς προκαταλήψεις, φλέγόμενη καρδιά, ακλόνητη γροθιά.
Είχες μια ζωή γεμάτη, πλούσια σε εμπειρίες και γνώση - κι ωστόσο, ωστόσο...
Δε θα δούμε ποτέ τον Ιάγο που τόσο παθιασμένα λαχταρούσες να παίξεις, ούτε τον Σάιλοκ
που τον είχες αναγνωρίσει και ενσαρκώσει όπως κανείς άλλος, γιατί οι ρίζες του ήταν και δι
κές σου...
Μάλλον θα έπρεπε να γράψω για σένα «και τον κινηματογράφο», όμως τι περισσότερο ή κα
λύτερο θα μπορούσα να πω από αυτά που έδειξες στην οθόνη; Έπαιξες έναν βουβό ρόλο σε
μια ταινία, εδώ στο Χόλιγουντ, και η «βιομηχανία» σε πρόσεξε: «Who is this guy Granach? He
stole the show!»3Αλλά οι φθονεροί είπαν: «Σιγά το πράγμα! Επειδή δεν είπε ούτε λέξη! Έτσι,
είναι εύκολο να κάνεις εντύπωση!» Μετά, όμως, έπαιξες το ρόλο του επιθεωρητή Γκρούμπερ
σε μια ταινία που λεγόταν Και οι δήμιοι πεθαίνουν! - ένα ρόλο που είχε πολύ κείμενο- και μας
πρόσφερες ένα φασιστικό τέρας που μας προκάλεσε ανατριχίλα. Και πάλι η βιομηχανία είπε:
«Granach as Gestapo commissar Gruber stole the show!»4 Τύπος και κοινό συμφώνησαν. Σ’
ευχαριστούμε, Alex.
Αυτός δεν είναι αποχαιρετισμός, φίλε μου. Περιμένουμε το βιβλίο σου, το βιβλίο που έγρα
ψες τα μοναχικά βράδια της εξορίας σου, στο οποίο μας μιλάς για τους αγώνες σου και για τη
μοίρα σου, και ξέρουμε, όσοι από μας τους το είχες διαβάσει, ότι είναι πολύ ωραίο...5και θα σε
δούμε με γλυκόπικρη θλίψη στον κινηματογράφο... Ναι· θα μιλάμε πολύ και συχνά για σένα,
κι αν μας δοθεί η τύχη να ζήσουμε αρκετά ώστε να δούμε τον αφανισμό της μαύρης πανού
κλας και το ξημέρωμα ενός καλύτερου κόσμου... τότε θα είσαι μαζί μας.
Αυτός δεν είναι αποχαιρετισμός...

1. Οι διασκέψεις του
Νταμπάρτον Όουκς
(Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1944),
της Γιάλτας (Φεβρουάριος 1945)
και του Σαν Φρανσίσκο
(Απρίλιος-Ιοϋνιος 1945) έβαλαν
τις βάσεις για την οργάνωση του
κόσμου μετά την πτώση του
φασισμού και προετοίμασαν τη
δημιουργία του ΟΗΕ. (Σ.τ.Ε.)
2. Αγγλικά στο κείμενο: «η
ηφαιστειώδης προσωπικότητά
του». (Σ.τ.Μ.)
3. Αγγλικά στο κείμενο: «Ποιος
είν’ αυτός ο Granach; Έκλεψε
την παράσταση!» (Σ.τ.Μ.)
4. Αγγλικά στο κείμενο: «Ο
Granach, στο ρόλο του
επιθεωρητή Γκρούμπερ, έκλεψε
την παράσταση!» (Σ.τ.Μ.)
5. Alexander Granach, There
Goes an Actor, Doubleday and
Co., Νέα Υόρκη 1945- Da geht
ein Mensch, Neuer Weg,
Στοκχόλμη 1945■τελευταία
γερμανική έκδοση: Piper,
Μόναχο-Ζυρίχη 1990. (Σ.τ.Ε.)
Fritz Lang, La mise en scène,
επιμ. Bernard Eisenschitz και
Paolo Bertetto, Cinémathèque
Française - Museo Nazionale
del Cinema - Filmoteca
Generalitat Valenciana,
Lindau, Topivo 1993.
Μετάφραση από τα yaU.wá:
Τατιάνα Φραγκούλια.

Εσωτερικά ντεκόρ: Μητρόπολη

Το σπίτι στο ποτάμι.

Επίπλωση και χαρακτήρας

Είναι πρωταρχικό να ξέρουμε τι εννοούμε με τη λέξη «σκηνικό».
Για το δημιουργό, το σκηνικό αποτελείται από τέσσερις τοίχους ή παίρνει τη μορφή του μό
νο αφού επιπλωθεί ολοκληρωτικά;
Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
Εδώ, στην Αμερική (πέρα από κάθε λογική), η κύρια λειτουργία του σκηνογράφου ή του
Art-Director ΓΚαλλιτεχνικός Διευθυντής] είναι να σχεδιάζει τα σκηνικά σύμφωνα με το ντεκουπάζ και να επιβλέπει την κατασκευή τους.
Η επίπλωση, συνήθως, εξασφαλίζεται από το φροντιστήριο της ταινίας.
Ισως, του Art-Director να του ταίριαζε καλύτερα το όνομα Scene Designer [Σχεδιαστής Σκη
νικών], αφού δεν έχει λόγο όσον αφορά στο φινίρισμα της επίπλωσης, εκτός αν πρόκειται για
μεγάλη παραγωγή.
Γία μένα, ως δημιουργό, η επίπλωση είναι πιο σημαντική από τους τέσσερις τοίχους, γιατί το
σύνολο των επίπλων ή και ορισμένες λεπτομέρειες πρέπει να αντανακλούν το χαρακτήρα
αυτού που υποτίθεται ότι κατοικεί σ’ αυτό το σκηνικό. Είναι βέβαιο πως ένα πρόσωπο με
«σύγχρονο» χαρακτήρα δε θα κατοικούσε σ’ ένα διαμέρισμα επιπλωμένο παλιομοδίτικα, κι
ούτε μια ηλικιωμένη κυρία «βικτοριανού» τύπου θα ζούσε ανάμεσα σε επιχρωμιωμένες κα
ρέκλες και υπερμοντέρνα έπιπλα.
Αντίθετα, ένα μόνο παλιό έπιπλο σ’ ένα διάκοσμο κατά τα άλλα απόλυτα μοντέρνο, ή ακόμα
κι ένας πίνακας στον τοίχο, δίνουν πληροφορίες στο θεατή για τον βαθύτερο χαρακτήρα τού
ανθρώπου που κατοικεί μέσα σ’ αυτόν το διάκοσμο.
Για παράδειγμα: πρέπει να παρουσιάσω ένα γέροντα, εντελώς καταβεβλημένο, νυχτοφύλακα σ’ έ
να εργοστάσιο, όπου κάνει τη μονότονη και συνηθισμένη βόλτα «ελέγχου». Όταν πηγαίνει να ξε
κουραστεί στο μικρό και φτωχικά επιπλωμένο δωματιάκι του, και σωριάζεται σε μια φθαρμένη
πολυθρόνα, μου αρκεί να δείξω σε γενικό πλάνο ένα μικρό ράφι στον τοίχο όπου βρίσκονται Το
Κεφάλαιο του Marx και τα έργα του Λένιν για να αποκαλύψω ότι δεν είναι ένας γέρος εντελώς πα
ραιτημένος απ’ τη ζωή, αλλά τον ενδιαφέρει πάντα το γιατί και το πώς της πορείας του κόσμου.
Αντίθετα, αν αφήσω να φανεί πάνω στο ίδιο ράφι μια Βίβλος του Αγίου Θωμά του Ακινάτη, δεί
χνω, χωρίς καθόλου ν ’ αλλάξω τη δράση και χωρίς να προσθέσω ούτε μέτρο στην ταινία, ότι ο ί
διος νυχτοφύλακας είναι εντελώς διαφορετικός- ότι είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος.
Κάτι άλλο πολύ σημαντικό για το δημιουργό είναι να γνωρίζει το ακριβές σχέδιο του σκηνι
κού, πριν από την κατασκευή.
Έχοντας έλεγχο πάνω σ’ αυτό, μπορεί να μειώσει τα έξοδα κατασκευής χωρίς να βλάψει κα
θόλου την ταινία- μειώνοντας, για παράδειγμα, ένα σκηνικό υπερβολικά μεγάλο, αφαιρώντας τους περιττούς τοίχους, ταβάνια, παράθυρα ή πόρτες, ακόμα και επιφέροντας κάποιες
αλλαγές στο σχέδια.
Ένα απλό παράδειγμα: αν το ντεκουπάζ προβλέπει ότι κάποιος, αφού τηλεφωνήσει απ’ το γρα
φείο του, σηκώνεται και βγαίνει απ’ το δωμάτιο, αλλά ο σκηνογράφος έχει προβλέψει την πόρ
τα εξόδου υπερβολικά μακριά από το γραφείο, ο ηθοποιός θα πρέπει να διανύσει μια μεγάλη α
πόσταση για να βγει. Αν γυριζόταν αυτή η διαδρομή, όχι μόνο θα ήταν βαρετή για το κοινό, αλ
λά και θα μεγάλωνε χωρίς λόγο το μήκος της ταινίας - ένα μήκος, άλλωστε, που μπορεί να χρει
αζόταν σε κάποιο άλλο σημείο της ταινίας. Επομένως, θα έπρεπε να μειωθεί αυτή η απόσταση
με το να τοποθετηθεί η πόρτα εξόδου του σκηνικού όσο το δυνατόν πιο κοντά στο γραφείο.
Αυτά τα παραδείγματα μου φαίνεται ότι αποδεικνύουν τη σημασία του σκηνικού για το δη
μιουργό.
Μηέβερλι ΑιΙς, 9.3.1968

Le decor du film (επψ.
Leon Barsacq), Seghers,
Παρίσι 1970.
Μετάφραση:
Τατιάνα Φραγκοόλια.
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Η βιεννέζικη νύχτα
του Fritz Lang
Στο δωμάτιο τον Ξενοδοχείου Saint-Moritz της Νέας Υόρκης, η Gretchen Weinberg, κόρη τον ι
στορικού και κριτικού Herman Weinberg, μαγνητοφώνησε αυτόν τον μεγάλο μονόλογο του Fritz
Lang. Στο Ξενοδοχείο Luxor, ο γιος του πασίγνωστου Δρος Μαμπούζε είχε εγκαταστησει το βαρύ
πυροβολικό της κυριαρχικής παράνοιάς του στην τελευταία ταινία του σκηνοθέτη, Τα 1000 μάτια
του Δάκτορος Μαμπούζε. Και στις δύο περιπτώσεις επιστρατεύεται ένα ολόκληρο απόθεμα ει
κόνων, μέσα από μια σκηνοθεσία που οργανώνει τους συνειρμούς μιας ιδιότροπης μνήμης ή πολ
λαπλασιάζει τα πλοκάμια της εξουσίας της, στήνοντας μια διαταξη τον τύπου «ος τα πάνθ’ ορά».
( Ο Fritz Lang, όπως και ο ήρωάς του, Μαμπούζε, ξέρει πως, για να κατακυριεύσει το σύμπαν,
πρέπει πρώτα να κατακτήσει την εικόνα του, να την αρπάξει, να την κλέψει, να κλέψει όσο περισ
σότερες εικόνες μπορεί, να έχει χίλια μάτια, χίλιες κάμερες να λειτουργούν μέρα και νύχτα σ ’ ό
λα τα δωμάτια αυτού τον Ξενοδοχείου Luxor όπου ο Μαμπούζε έχει εγκαταστήαει το γενικό του
αρχηγείο και βάζει σε εφαρμογή το διαβολικό του σχέδιο.)
Στο Ξενοδοχείο Saint-Moritz, λίγα χρόνια μετά το γυρισμό του από τη Γερμανία, μέσα σ ’ένα μάλ
λον ουδέτερο και ανώνυμο ντεκόρ, ο Fritz Lang νιώθει την ανάγκη να παραδοθεί σε μια εξομολό
γηση: την πρώτη και, ίσως, τελευταία της ζωής τον. Αυτή η «βιεννέζικη νύχτα», που δεν είναι συ
νέντευξη, χαράζει ένα δρόμο τυχαίο και αβέβαιο, καθώς είναι στοιχειωμένη από μνήμες και γεμά
τη ζωντανές αναπολήσεις. Αυτή η νύχτα αναταράζει εικόνες, ταρακουνάει ακόμα και τις ίδιες τις
εικόνες της κυριαρχίας, τυλιγμένες στη μαγεία ενός αδιάκοπου λόγον που περιπλανιέται στους
σταθμούς μιας καριέρας. Και μέσα σ ’ αυτόν τον μεγάλο μονόλογο, όπου προβάλλουν άλλοτε τα
χνάρια κάποιας συγκίνησης, άλλοτε τα σημάδια μιας ευθυμίας κι άλλοτε οι καμπές της θλίψης και
της απογοήτευσης, ο Lang χαϊδεύει για μια στιγμή τα παλιά του όνειρα, ξυπνάει τα απραγματο
ποίητα σχέδιά του, αγγίζει τις αντιλήψεις του για τη σκηνοθεσία, αλητεύει από τη μια ταινία στην
άλλη μέσα από παράξενους συνειρμούς κι αλλόκοτες συνδέσεις, παρουσιάζει τις ηθικές αντιλήψεις
του και τις αισθητικές προτιμήσεις τον, ανιχνεύει γι ’ άλλη μια φορά τις διαδικασίες της δημιουρ
γίας - κι όλα αυτά, καλύτερα από όσο θα τα έκανε σε οποιαδήποτε συνέντευξη.
Αυτή η εξομολόγηση μαγνητοφωνήθηκε, όπως γράψαμε πιο πάνω, από την Gretchen Weinberg,
στη διάρκεια μιας βραδιάς με φιλική συντροφιά. Ανάμεσά τους ήταν ο Willy Ley (τεχνικός σύμ
βουλος στο γύρισμα της Γυναίκας στο φεγγάρι ως ειδικός στους πυραύλους), μια κοπέλα, ο
Tonio Selwart (που έπαιζε τον υπασπιστή Χάιντριχ στο Και οι δήμιοι πεθαίνουνUκαι ο Herman
G. Weinberg. Ο μονόλογος, αφού ξαναδιαβάστηκε και διορθώθηκε από τον Lang, δημοσιεύτηκε
στα τεύχη 169 και 179 των «Cahiers du Cinéma».
Όπως σημειώνουν τα «Cahiers» σε μια μικρή εισαγωγή, ο Lang «δίστασε να δώσει την άδεια να
δημοσιευτεί κάτι που γι ’αυτόν δεν ήταν παρά η συζήτηση μιας νύχτας, όμοιας με τόσες άλλες που
πέρασε με φιλική παρέα · μια αναπόληση ανέμελη και χαλαρή, όπου τα λόγια δεν είχαν καμιά ε
πισημότητα κι όπου, αντιθέτως, όλα συντελούσαν σ ’αυτή την ελεύθερη περιπλάνηση ενός εσωτε
ρικού διαλογισμού». «Αυτή ακριβώς η ελευθερία» προσθέτει το περιοδικό, «αυτή η νωχέλεια, αυ
τή η συγγένεια με κάτι που καμιά συνέντευξη δεν μπορεί να επιδιώξει, ήταν για μας η μεγάλη α
ξία αυτού του ονειροπολήματος. Ο Fritz Lang το κατάλαβε και, ξαναδιαβάζοντας το κείμενο, προ
σπάθησε να μη μεταβάλει τον αυθορμητισμό του».
Χρειάζεται άραγε να πούμε ότι, μετά το θάνατο ενός απ ’ τους μεγάλους, απ ’αυτούς που έγραψαν
την ιστορία του κινηματογράφου, αυτό το εσωτερικό «φλασμπάκ» αποκτά εξαιρετική βαρύτητα
και δύναμη, και μπορεί να διαβαστεί σαν διαθήκη με συγκίνηση και σεβασμό, σαν τη διαθήκη ε
νός μεγαλοφυούς δεινοσαύρου, για να θυμηθούμε την έκφραση του Jean-Luc Godard;
Μ.Δ.

(•Σύγχρονος Κινηματογράφος
'76", Σεπτέμβριος-Νοέμβμιος
1976, όπου το παρόν κείμενο δη
μοσιεύτηκε για πρώτη φορά).
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εν έχω δει ούτε μία μεταπολεμική γερμανική ταινία που να
μου άρεσε, εκτός από το Στρατηγό του Διαβόλου του Helmut
Kautner, που τη βρήκα καταπληκτική. Πάνε τώρα δύο χρό
νια από τότε που, μετά από δεκατέσσερις μήνες δουλειά, εγκατέλειψα οριστικά την ιδέα να
κάνω άλλη ταινία στη Γερμανία. Οι άνθρωποι με τους οποίους πρέπει να εργαστείς, είναι
πραγματικά ανυπόφοροι. Ό χι μόνο δεν τηρούν καμιά υπόσχεση -γραπτή ή όχι-, αλλά και η
βιομηχανία του κινηματογράφου (αν είναι δυνατόν να αποκαλείται έτσι αυτό το άθλιο υπό
λειμμα εκείνου που έκανε τη χώρα παγκοσμίως φημισμένη για την παραγωγή των ταινιών
της) διευθύνεται τώρα από παλιούς νομικούς, παλιούς Ες-Ες ή εξαγωγείς, ο θεός ξέρει τίνος
πράγματος. Δουλεύουν όλοι προσπαθώντας να οργανώσουν τέτοιες συνθήκες συμπαραγω
γής, ώστε τα λογιστικά τους βιβλία να εμφανίζουν κέρδη προτού ακόμα η ταινία αρχίζει να
γυρίζεται. Γι’ αυτό δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν καλές ταινίες. Και για ποιο λόγο, αλήθεια,
να νοιαστεί κανείς, όταν η απλή σωστή τήρηση των Μεγάλων Βιβλίων εξασφαλίζει όλα τα
χρήματα που επιθυμεί; Η γερμανική κινηματογραφική βιομηχανία είναι πολύ πίσω σε σχέ
ση με την αμερικανική. Ποιος θα πίστευε ότι ένας λαός όπως οι Γερμανοί, που υπερτερούσαν
τόσο στα τεχνικά θέματα, θα έμεναν τόσο πίσω σ’ αυτόν τον τομέα; Για παράδειγμα, ο οργα
νισμός που χρηματοδότησε τα 1000 μάτια του Δόκτορος Μαμποϋζε, επέμεινε να έχει λόγο
στην ταινία. Προέβλεψα, επομένως, από τη στιγμή που ξεκίνησε, το θάνατο του εγχειρήμα
τος ως προς την καλλιτεχνική του πλευρά. Οι παραγωγοί εισέπραξαν τόσα χρήματα από τους
δύο πρώτους μου Μαμπούζε, που θέλησαν να συνεχίσουν. Τους είπα: «Τι θέλετε να σας κά
νω; Ο Μαμπούζε πέθανε!·> Υστερα πληροφορήθηκα από κάποια εφημερίδα την ύπαρξη μιας
πειραματικής σφαίρας του αμερικανικού στρατού που δεν αφήνει ίχνη. Αποφάσισα τότε να
κάνω μια βάναυση και ρεαλιστική ταινία, σε στιλ που να θυμίζει Επίκαιρα. Τελικά, είχα βουτήξει κι έπρεπε να κολυμπήσω. Η ταινία είχε τεράστια οικονομική επιτυχία και πήρε τη διά
κριση Wertvoll, που σημαίνει ότι η ταινία, όσον αφορά στην καλλιτεχνική της ποιότητα, βρί
σκεται πολύ υψηλότερα από την τρέχουσα παραγωγή. Είναι ένα είδος γερμανικού Όσκαρ,
που έχει και το μεγάλο προσόν να συνοδεύεται από μια πολύ υπολογίσιμη φορολογική έκ
πτωση. Θυμάσαι, Herman, αυτό που έλεγες για την απουσία από τα 1000 μάτια αυτού του
θαυμαστού δαιμονικού απόηχου που υπήρχε στη Διαθήκη-, Νομίζω ότι δεν είσαι απόλυτα δί
καιος απέναντι στην ταινία. Μη ξεχνάς ότι η πρώτη ταινία εκτυλίσσεται σ’ ένα τρελοκομείο,
όπου το φάντασμα του Μαμπούζε ιδιοποιείται φανερά τον εγκέφαλο του σχιζοφρενή καθη
γητή που διευθύνει το άσυλο, ενώ η άλλη, μέσα στη σημερινή ψυχρή πραγματικότητα όπου
δεν υπάρχει πια θέση για φαντάσματα και οράματα, κι όπου ο πραγματικός φόβος ενός ατο
μικού πολέμου έχει γίνει ο τρόμος κάθε στιγμής. Δεν υπάρχει πια αυτό το λυκόφως των ά
γνωστων κινδύνων, δεν υπάρχουν πια αυτά τα ανησυχητικά παιχνίδια των σαλεμένων μυα
λών, αλλά η νεκροκεφαλή της ολοκληρωτικής καταστροφής που μας χαμογελάει διάπλατα
κάθε πρωί από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Με την ευκαιρία, θυμάμαι πολύ καλά
πως όταν, ύστερα από 25 χρόνια, ξαναείδα μια κόπια ττ\ς Διαθήκης στο Ανατολικό Βερολίνο,
βρήκα όλη την εμφάνιση του φαντάσματος του Μαμπούζε (η εκείνου που ο καθηγητής Μπάουμ φαντάζεται ότι είναι το φάντασμα του Μαμπούζε) πολύ ξεπερασμένη. Όμως πιστεύω ότι
η ομορφιά τής φιλίας βασίζεται στο ότι πρέπει να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός των απόψεων.
Και θα με απογοήτευες πολύ, άγγελέ μου, αν δεν μου αποκάλυπτες τίμια το βάθος της σκέ
ψης σου. Νομίζω ότι οι καβγάδες μεταξύ φίλων είναι εξαιρετικό πράγμα. Είναι πολύ ευχάρι
στο να κάθεσαι σ’ αυτό το μέρος και να πίνεις, να μιλάς...
Η ταινία που πραγματικά ήθελα να κάνω στη Γερμανία, βασιζόταν σε μια δική μου ιδέα: δεν
έχω δει ούτε μία ταινία (συμπεριλαμβάνω και τον Επαναστάτη χωρίς αιτία του Nicholas Ray,
μολονότι μου άρεσε πολύ) που να θέτει σωστά το πρόβλημα της νεολαίας. Είναι πολύ εύκολο
να ασκούμε κριτική και να λέμε ότι είναι κακοί αυτοί που τους αποκαλούμε τεντυμπόηδες,
blousons-noirs ή, όπως στη Γερμανία, «die Halbstraken», όμως χρειάζεται να ψάξουμε να μά
θουμε γιατί είναι έτσι. Πάντως, πώς μπορείς να μιλάς για έλλειψη δαιμονικού απόηχου στη
Διαθήκη, ύστερα από όσα έκαναν οι Ναζί στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου;
Μετά απ’ αυτά, ό,τι κι αν κάνω εγώ, θα ωχριά σε σύγκριση. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Δυτι
κής Γερμανίας μού απένειμε τη μεγαλύτερη τιμή που υπάρχει για έναν κινηματογραφιστή:
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χο «Χρυσό Φιλμ». Αυτό χο ευλογημένο γεγονός μού πήρε αρκεχούς μήνες για να χο δω να
πραγμαχοποιείχαι.
Ω, είμαι πολύ ικανοποιημένος από χα 1000μάτια· χουλάχισχον απέφυγα χο Βαχερλό χων δύο
ινδικών χαινιών. Ή χαν οδυνηρό να δουλεύεις κάχω από χο κλίμα που κυριαρχεί σχο Νέο
Δελχί, κλίμα πολύ υγρό, παρ’ όλο που αποφύγαμε χην εποχή χων μουσώνων. Ό μως δεν έ
νιωθα καμιά αναχολίχικη ραθυμία: δεν χο επιχρέπω σχον εαυχό μου. Είχα πραγμαχικά μιαν
απερίγραπχη νοσχαλγία, νοσχαλγούσα αυχή χην παλιο-Αμερική. Ο Τίγρης και Ο Τάφος επρόκειχο να προβληθούν σχη Γερμανία σε δυο διαφορεχικές βραδιές, και θα διαρκούσαν δύο
ώρες κάθε χαινία. Σχην Αμερική, όμως, χις περιόρισαν σχη μιάμιση ώρα και χις δύο, και χις
χιχλοφόρησαν Journey to the Lost City. Είχαν μεγάλη εμπορική επιχυχία πανχού, αλλά εγώ
χις σιχαίνομαι. Μου λένε όχι χώρα είναι πραγμαχικά απαίσιες, όχι έχει χελείως καχασχραφεί
η συνέχειά χους. Είμασχε χόσο ανυπεράσπισχοι όχαν διαμελίζεχαι η δουλειά μας...
Το 1957, ήμουν σχο Σενχ-Σιλβέσχερ χων ΗΠΑ, με φίλους γερμανούς εμιγκρέδες όπως εγώ. Μι
λούσαμε για χη Γερμανία όχαν μου χηλεφώνησαν. Ή χαν ο Artur Brauner χης CCC Films από
χη Γερμανία· ήθελε να κάνω ένα ριμέικ χων δύο ινδικών χαινιών που είχα γράψει με χην Thea
von Harbou για χην Decla-Bioscop Company χου Joe May. Σχην αρχή, χα είχα γράψει για να
κάνω χο νχεμπούχο μου ως σκηνοθέχης, αλλά, όχαν χελείωσε χο σενάριο, κάποια προβλήμαχα,
μεχαξύ χων οποίων ο θάναχος χης μηχέρας μου, εμπόδισαν χην πραγμαχοποίησή χους. Βρισκόμασχαν σχο βουνό όχαν η Thea von Harbou, που δεν ήχαν ακόμα γυναίκα μου, ήρθε και
μου είπε: «Αποφάσισαν να χο κάνουν μόνοι χους». Δε μου είχαν εμπισχοσύνη. Δεν μπορείς να
φανχασχείς πόσο με είχε πειράξει αυχό χόχε. Το 1957, είχα να δω χη Γερμανία 24 χρόνια. Οι ιν
δικές χαινίες έγιναν μόνο και μόνο επειδή αυχός ο παραγωγός μού ζήχησε μια γερμανική χαι
νία πάνω σε λαϊκό θέμα που θα κόσχιζε χέσσερα εκαχομμύρια μάρκα, πράγμα που θα χου εξα
σφάλιζε επιχυχία σ’ όλο χον κόσμο, χης Αμερικής συμπεριλαμβανομένης. Ή χαν μια διασκεδασχική και ευχάρισχη πρόκληση. Το θέμα πρόσφερε σίγουρα χόσες δυναχόχηχες, που δέχχηκα.
Όχαν, όμως, διάβασα χο σενάριο που μου έδωσαν, διαμαρχυρήθηκα: «Μα δεν μπορώ να κάνω
αυχό χο πράγμα! Καχ’ αρχάς, αυχό χο είδος χου ηλίθιου συναισθημαχισμού δε μ’ ενδιαφέρει, κι
ύσχερα δεν είναι καλό μελόδραμα!» Οπόχε, ξανάγραψα χο σενάριο.
Ω, είχα πολλές ιδέες για χαινίες που δεν πραγμαχοποιήθηκαν ποχέ. Μία, χο Behind Closed
Doors (Πίσω από κλειστές πόρτες) είχε να κάνει με to αρσενικό χου ανθρώπινου είδους όπως
είναι σήμερα: δέσμιο χου χρήμαχος και, γ ι’ αυχό, χωρίς καμία επαφή με χην πραγμαχική ζωή,
χον πραγμαχικά έρωχα. Δεν κάνει χίποχ’ άλλο απ’ χο να ψάχνει με απλησχία να ικανοποιήσει
αυχή χην ανάγκη, ξεχνώνχας χην οικογένειά χου, χα παιδιά χου... Με δυο λόγια, είναι ο άνχρας
που έχασε χην ψυχή χου. Νομίζω όχι αυχό ισχύει όχι μόνο για χη Γερμανία, αλλά και για ο
λόκληρο χον κόσμο. Έ να άλλο σχέδιο, χου 1953 αυχό, The Running Man (Ο άνθρωπος που
τρέχει), ήχαν η ισχορία ενός ανθρώπου που πάσχει από αμνησία και περιπλανιέχαι σ’ όλη χην
χαινία, αποφεύγονχας, χάρη σχην αμνησία, χις ευθύνες χου. Αυχό, όμως, δεν χου απελευθε
ρώνει απωθημένες επιθυμίες που θα χις ικανοποιούσε κάνονχας, για παράδειγμα, ένα έγκλη
μα ή ζώνχας μια ζωή περιπεχειώδη που θα χον έκανε ένα πρόσωπο χύπου Τζέκιλ-Χάινχ. Το
μόνο που κάνει, είναι να ξεφεύγει από χον εαυχό χου διαμέσου χης αμνησίας. Ήχαν μια αξιό
λογη ισχορία που, αν εξανχλούσε κανείς όλες χις δυναχόχηχές χης (και είναι αναρίθμηχες), θα
γινόχαν συναρπασχική. Η ισχορία βασιζόχαν σε μια είδηση που είχα διαβάσει σχο «New
Yorker» με χίχλο «Lost» («Χαμένος»). Μεχά ήχαν Ο στρατηγός τον Διαβόλου, με θέμα χον
Ernst Udet, χον γερμανό πιλόχο που αρνήθηκε να πεχάξει για χους Ναζί και σκοχώθηκε θελημαχικά ρίχνονχας χο αεροπλάνο χου. Ο David Selznick ήρθε σε επαφή μαζί μου, χο 1951,
για να κάνω αυχή χην χαινία. Αυχή η προοπχική με ενδιέφερε πολύ χόχε, γιαχι αγαπούσα πο
λύ χο θεαχρικό έργο xou Carl Zuckmayer, αλλά μόλις χην ίδια μέρα είχα υπογράψει με χην
20lh Century-Fox για χο Αμερικανοί αντάρτες στις Φιλιππίνες. Όχαν επέσχρεψα από χη Μανί
λα, ο Selznick είχε εγκαχαλείψει χην ιδέα. Όμως, έπρεπε να αναρωχηθώ χίμια αν χο θέμα με
αφορούσε χόσο. Δεδομένου όχι είχα εγκαχαλείψει χη Γερμανία χου Hitler κι όχι είμαι Γερμα
νός με Καθολική αναχροφή, ήχαν φυσικό να με αφορά ένα χέχοιο θέμα, αλλά αναρωχήθηκα
αν θα αφορούσε εξίσου και χο αμερικανικό κοινό. Είχα επίσης ένα σχέδιο με θέμα χον Von
Canaris. Αυχό χο πρόσωπο πάνχα με ενδιέφερε. Το 1955, η CCC Films μου πρόχεινε να σκη
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νοθετήσω μια ταινία πάνω στην εξέγερση αυτού του στρατηγού ενάντια στον Hitler, στις 20
Ιουνίου 1944. Όμως, γι’ άλλη μια φορά αυτά συνε'πεσε με κάτι άλλο: το Ενώ η πόλη κοιμάται,
όπου έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, εφόσον ήταν μια υπόθεση Τύπου, και δε θέλαμε
να μας ριχτούν οι δημοσιογράφοι όλου του κόσμου.
Ξέρεις, Herman... Herman! (Πολλή φασαρία στο δωμάτιο. Δε φτάνει που είναι πέντε άτομα, αλ
λά κι ένα μαγνητόφωνο παίζει, όπως ζήτησε ο Lang, το soundtrack της Περιφρόνησης. Ο Lang
ζητάει να χαμηλώσει η ένταση.) Ξέρεις, Herman, διάβασα πολλά πράγματα στις εφημερίδες
σχετικά με προτάσεις που θα μου έκαναν. Μη πιστεύεις όλα όσα διαβάζεις στις εφημερίδες.
Ή ταν και το Mistress of the World (Η κυρίαρχος του κόσμου), που το αρνήθηκα γιατί οι εμπει
ρίες μας των τελευταίων χρόνων έκαναν το μεγαλύτερο μέρος της ίντριγκας να φαίνεται γε
λοίο, και το κοινό δε θα δεχόταν την ιστορία. Ο παραγωγός, χωρίς να ιδρώσει τ ’ αφτί του, α
νήγγειλε την ταινία στον Τύπο. Εγώ εξακολουθούσα ν ’ αρνούμαι. Τότε μου πρότεινε τους
Νιμπελουνγκεν. Εδώ κι αν αρνήθηκα με σθένος! Πού θα βρείτε τους ηθοποιούς; Πώς κινού
νται αυτά τα μυθικά πρόσωπα; Πώς μιλάνε; Τι λένε; Και πάλι εκείνος έσπευσε να το αναγ
γείλει, και πάλι εγώ αρνιόμουν πεισματικά. Μετά άκουσα πως ήθελε να τους κινηματογραφήσει στους ίδιους τους χώρους όπου είχαν δράσει! Μα πού είναι τελοσπάντων αυτοί οι χώ
ροι; Πρόκειται για μύθο! How fancy can you get?1Ύστερα ήρθε να με βρει ο ίδιος ο Artur
Brauner, και μου είπε ότι είχε αγοράσει τα δικαιώματα χρήσης του ονόματος «Δόκτωρ Μαμπούζε» από τους κληρονόμους του Norbert Jacques, συγγραφέα του πρωτότυπου μυθιστο
ρήματος. Επομένως, γιατί να μη κάνουμε ένα ριμέικ ττ\ς Διαθήκης; Στην αρχή, αρνιόμουν.
Ύστερα, διαβάζοντας κάποια ναζιστικά ντοκουμέντα που είχαν πρόσφατα δημοσιευτεί κι έ
διναν πληροφορίες για τον Joseph Goebbels, άρχισε σιγά σιγά να αναπτύσσεται μια ιδέα μέσα
στο μυαλό μου. Η ιδέα είχε να κάνει με τέσσερα ξενοδοχεία που επρόκειτο να κτιστούν μετά
τη γερμανική νίκη στο Βερολίνο, ώστε να είναι δυνατή η επίσκεψη των διπλωματών από τα
υποταγμένα κράτη. Σε κάθε δωμάτιο θα ήταν κρυμμένο ένα μικρόφωνο, έτσι ώστε, από ένα
κεντρικό σημείο, να μπορεί η κυβέρνηση να γνωρίζει τι ακριβώς γινόταν μέσα σε κάθε δω
μάτιο. Προχωρώντας την ιδέα μέχρι του σημείου να φανταστώ κρυμμένες κάμερες τηλεόρα
σης κι έναν διαφανή καθρέφτη, μου φάνηκε πως ήταν ένα πιθανό σημείο εκκίνησης για έναν
μεταπολεμικό Μαμπούζε. Στη γερμανική έκδοση ήταν ένας φανατικός που επωφελούνταν α
πό έναν χαοτικό κόσμο για να βάλει ξανά σε εφαρμογή τις ιδέες του Μαμπούζε. Στη γαλλική
έκδοση (προς μεγάλη μου απελπισία!) τον έκαναν γιο του Μαμπούζε. Υποθέτω ότι σύντομα
θα του δώσουν και κόρη, κι ύστερα έναν εγγονό... How fancy can you get? O Seymour
Nebenzal, παραγωγός της Διαθήκης (ο οποίος, άλλωστε, ο αλιτήριος, εξακολουθεί να μου
χρωστάει χρήματα από το Μ), μου είχε εγγυηθεί την εμπορική της επιτυχία. Εγώ, στην αρ
χή, αρνιόμουν, γιατί στην τελευταία ταινία είχα αφήσει τον Μαμπούζε σ’ ένα τρελοκομείο
και δεν ήξερα πώς να τον βγάλω από εκεί. Δέχτηκα μόνο όταν συνειδητοποίησα τη δυνατό
τητα ενός συγκαλυμμένου σχολίου πάνω στο ναζισμό, μέσα απ’ την περίπτωση ενός διευθυ
ντή νοσοκομείου που τον υπνωτίζει ένας ασθενής του. Εκείνη την εποχή ενδιαφερόμουν ιδι
αίτερα για τις διανοητικές ασθένειες - και μάλιστα, είχα περάσει οκτώ μέρες σ’ ένα άσυλο
(για επιστημονική έρευνα!) Ο Goebbels, βέβαια, απαγόρευσε την ταινία στις 29 Μαρτίου,
προτού ακόμα γίνει οποιαδήποτε ιδιωτική προβολή. Κατά τη γνώμη μου, όμως, την αντιμε
τώπισε με εκπληκτικά «σοφιστικέ» τρόπο. Είπε πως δεν υπήρχε τίποτα δυσάρεστο στην εξέ
λιξη της πλοκής, αλλά έλειπε ένας Φίρερ που θα συνέτριβε στο τέλος τον Μαμπούζε και θα έ
σωζε τον κόσμο από τα χέρια εκείνων που ήθελαν να τον καταστρέψουν, διαστρέφοντας τα
πραγματικά ιδανικά και τις πραγματικές αξίες. Εξ άλλου, ο Goebbels μου είπε ότι πριν από
χρόνια ο Hitler κι αυτός είχαν δει τη Μητρόπολη σε μια μικρή πόλη κι ότι ο Hitler με ήθελε
να σκηνοθετήσω «ναζιστικές ταινίες».
Το 1931, όταν ετοίμαζα το Μ (ο πρωτότυπος τίτλος του ήταν Ο δολοφόνος είναι ανάμεοά μας),
έλαβα ανώνυμες απειλητικές επιστολές, και μου ανακοινώθηκε ότι δε θα μπορούσα να χρησι
μοποιήσω το μεγάλο στούντιο. «Μα γιατί αυτή η ακατανόητη συνωμοσία εναντίον μιας ται
νίας για το δολοφόνο παιδιών του Ντίσελντορφ;» ρώτησα το διευθυντή του στούντιο. «Α, τώ
ρα κατάλαβα!» μου είπε και, χαμογελώντας μου πλατιά, μου εγχείρισε τα κλειδιά του στού
ντιο. Όμως είχα προλάβει να δω το έμβλημα του κόμματος στο πέτο του, και κατάλαβα ότι οι
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Ναζί είχαν σκεφτεί πως ο τίτλος αναφερόταν στους βίους. Όταν ανακάλυψαν ότι η ταινία βα
σιζόταν στο πρόσωπο του Peter Kürten, του δολοφόνου παιδιών του Ντίσελντορφ (τον οποίο
γνώριζα προσωπικά), έδωσαν τη συγκατάθεση τους, αρκεί να άλλαζε κι ο τίτλος. Δεν είδα πο
τέ το ριμέικ που παρηγαγε ο Nebenzal και σκηνοθέτησε ο Joseph Losey. Είμαι σίγουρος πως
έχεις δίκιο όταν λες πως ήταν μια αποτυχία. Σε πληροφορώ, πάντως, ότι ο Nebenzal δεν είχε
κανένα δικαίωμα να ξανακάνει το Μ. Μου είπαν ότι, μετά το τέλος του Πολέμου, έστειλε κά
ποιον Έλληνα ή κάποιον άλλο βαλκάνιο διπλωμάτη στο Βερολίνο να πάρει από την πρώην
γυναίκα μου, την Thea von Harbou, τα δικαιώματα του ριμέικ. Εκείνη του πούλησε τα δικαι
ώματα για 4000 δολάρια περίπου (κατά τη γνώμη μου, μοιράστηκε τα δικαιώματα 50/50). Κι ο
λόγος που τα πούλησε σ’ αυτόν τον απατεώνα, ήταν γιατί, εκείνη την εποχή, κανένας Αμερι
κανός δεν είχε το δικαίωμα να αγοράσει οτιδήποτε απευθείας από γερμανό υπήκοο. Δεν μπο
ρούσα, όμως, να κάνω τίποτα, γιατί τα προσωπικά μου συμβόλαια είχαν μείνει στο Βερολίνο
όταν το ’σκασα, και το γραφείο του διαχειριστή μου είχε βομβαρδιστεί.
Στην πραγματικότητα, ποτέ δε μου πέρασε απ’ το νου ότι μπορούσε ή έπρεπε κανείς να γυ
ρίσει ένα ριμέικ του Μ. Η πρωτότυπη ταινία ήταν απόλυτα δεμένη με τα περίεργα χρόνια
του ’30, στο Βερολίνο, και με την εξίσου περίεργη θέση του εγκλήματος στην κοινωνική δο
μή της Γερμανίας του ’30 - μια κατάσταση, που είναι αδύνατον να μεταφερθεί στις ΗΠΑ. Νο
μίζω, εξ άλλου, ότι η αξία μιας πρωτότυπης ταινίας που αποκαλύπτει την εσωτερική ζωή ε
νός δολοφόνου παιδιών, ερευνήθηκε και αναπτύχθηκε και από άλλους κινηματογραφιστές.
Δε νομίζω ότι το δεύτερο Μ μπορεί να βλάψει κατά κάποιο τρόπο το δικό μου. Εγώ χρησιμο
ποίησα αληθινούς εγκληματίες στο κομμάτι που αφορούσε στον υπόκοσμο, ενώ, στη διάρ
κεια του γυρίσματος, συνελήφθησαν είκοσι τέσσερις από τους ηθοποιούς.
Πριν μερικά χρόνια, διάβασα στις εφημερίδες ότι οι Ανατολικογερμανοί προγραμμάτιζαν να
γυρίσουν μια ταινία σχετικά μ’ έναν ρωσικό πύραυλο που προσγειώνεται στη Σελήνη. Διέ
θεταν μια κόπια της Γυναίκας στο φεγγάρι, και η παραγωγός εταιρεία είχε προειδοποιηθεί α
πό τις Αρχές ότι η ταινία θα έπρεπε να είναι όσο επιστημονικά σωστή ήταν και η δική μου. Ο
Walt Disney έκανε μια φορά ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ για τους πυραύλους και μου ζήτη
σε να χρησιμοποιήσει τη σκηνή της εκτόξευσης του πυραύλου από την ταινία μου. Το σύ
στημα εκτόξευσης ήταν ένα απλουστευμένο μοντέλο από πλαστικό. Οι σοφοί του Ακρωτηρί
ου Κένεντι μου ζήτησαν πριν από μερικούς μήνες να πάω να τους δω για να κάνω μια διάλε
ξη με θέμα τους πυραύλους, και με δέχτηκαν σαν πατέρα ολωνών τους. Το 1948, δοκίμασα να
πείσω ορισμένα μεγάλα στούντιο να κάνουμε μια ταινία με πυραύλους, μια ταινία του άμε
σου μέλλοντος στην οποία οι πύραυλοι δε θα έχουν φτάσει στη Σελήνη. Δεν κατάφερα να
πείσω κανένα τους, και πιστεύω ότι αργότερα θα μετανιώσουν που άφησαν ανεκμετάλλευτη
μια ιδέα με αρκετά σίγουρη εμπορική επιτυχία. Επειδή δεν είχα γράψει ούτε μία γραμμή, αλ
λά είχα απλώς προτείνει την ιδέα, δεν ανέφερα τίποτα σχετικά στον Luc Moullet όταν εκείνος
έγραφε το βιβλίο του για μένα, γιατί αυτό μπορούσε να άφηνε αδίκως να εννοηθεί ότι ήθελα
να ξανακάνω χτ\ Γυναίκα στο φεγγάρι. Με την ευκαιρία, έπαθα μεγάλο σοκ όταν είδα τις δια
φημίσεις δύο αμερικανικών ταινιών: Rocketship ΧΜ [του Kurt Neumann (1950)] και
Destination Moon, [του Irving Pichel (1949)1, γιατί και οι δύο εξυμνούνταν ως οι πρώτες ται
νίες με πυραύλους που έγιναν ποτέ.
Τι να σου πω... Πάμπολλα σενάρια πέρασαν απ’ τα χέρια μου τα χρόνια που ήμουν στις ΗΠΑ,
αλλά δε σου κρύβω πως είμαι τόσο τεμπέλης, ώστε πολλά ούτε που τα διάβασα. Αντί γι’ αυτό,
πήγαινα στο Παλμ Σπρινγκς, όπου έχω ένα μικρό σπίτι, για να μαγειρέψω μόνος μου και να
χαζέψω την εντυπωσιακή κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο και τα κορίτσια που λιάζο
νταν γύρω απ’ την πισίνα...
Υπήρξε ακόμα, το 1948, το σχέδιο για το Corruption (Διαφθορά), αλλά δεν προχώρησε πέρα α
πό τις πρώτες συζητήσεις. To Winchester 73 υπήρξε επίσης ένα σχέδιο με την Diana Inc., την
εταιρεία που διηύθυνα με τον Walter Wanger και την Joan Bennett. Είχαν ένα προσύμφωνο
για την πρωτότυπη ιστορία του Stuart Lake, το οποίο, όμως, έληξε προτού να χρηματοδοτη
θεί η ταινία. Η Universal International, στην οποία ανήκε, δεν ανανέωσε το προσύμφωνο ε
πειδή ήθελε να κάνει η ίδια την παραγωγή της ταινίας. Έτσι, αναγκάστηκα να εγκαταλείψω
αυτή την ιδέα. Τη γύρισαν με σκηνοθέτη τον Anthony Mann και με πολλή επιτυχία |Η κα-
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ραμπίνα φάντασμα (1950)], αλλά στο σενάριό τους κράτησαν μόνο την αρχική ιδέα και δε
χρησιμοποίησαν αυτήν που είχα ετοιμάσει εγώ. Το θέμα με ενδιέφερε πολύ: ένας άντρας απ’
τη Δύση χάνει το όπλο του, ένα Winchester 73, που αποτελεί γ ι’ αυτόν τη μοναδική αιτία ύ
παρξης και σύμβολο της δύναμής του. Πρέπει, λοιπόν, να προσπαθήσει να ανακτήσει το όπλο
του ή να βρει καινούργιους λόγους ύπαρξης· πρέπει να ξαναβρεί τη χαμένη του δύναμη...
Μη με ρωτάς, baby, αν ο άνθρωπος είναι καλός ή κακός. Δε θα σου απαντήσω, γιατί δεν ξέρω
τίποτα. Πιστεύω άτι ο άνθρωπος πρέπει να γίνει καλύτερος (ο Lang έδωσε μια με το χέρι του
στο ξύλινο τραπεζάκι του καφέ)· ειδάλλως, θα αυτοκαταστραφεί. Αν μπορείς να σηκωθείς το
πρωί, να κοιταχτείς στον καθρέφτη καθώς ξυρίζεσαι ή βάφεσαι, και να μη φτύσεις το πρόσω
πά σου, αυτά σημαίνει ότι αξίζεις ακόμα (τι φράση αυτή υπάρχει αυτούσια στην Επιστροφή τού
Φρανκ Τζέιμς).
Ναι- αγαπώ τα ουέστερν. Η ηθική τους είναι αλληλένδετη με την αναγκαιότητα. Έ χω κάνει
τρία: την Επιστροφή του Φρανκ Τζέιμς, το Rancho Notorious και το Western Union. Στη διάρ
κεια του γυρίσματος του τελευταίου έζησα μαζί με τους Ινδιάνους, όμως δεν ήξερα τίποτα
απ’ το Φαρ Ουέστ. Από τότε που ήρθα στην Αμερική, είδα πολλά πράγματα που οι ντόπιοι κι
νηματογραφιστές δεν τα είχαν δει, γιατί ήταν πολύ συνηθισμένοι να τα... βλέπουν! Σίγουρα
η ταινία μου δεν ήταν μια μαρτυρία για το Ουέστ εκείνης της εποχής (μ’ άλλα λόγια, δεν έ
δειξα το «παλιό καλό Φαρ Ουέστ», όμως έλαβα γράμματα από γέρους που είχαν γνωρίσει το
Ουέστ των πιονέρων, που μου έλεγαν ότι το Western Union παρουσίαζε τα πράγματα όπως ή
ταν. Τι είναι, όμως, η πραγματικότητα; Δεν είχα την πρόθεση να δείξω το Φαρ Ουέστ όπως ή
τα ν το μόνο που ήθελα με την ταινία μου, ήταν να κάνω τον κόσμο να ονειρευτεί και να νιώ
σει τι ήταν τότε. Δε θέλω να πω ότι, στον κινηματογράφο, το όνειρο και ο μύθος πρέπει να υ
περτερούν της πραγματικότητας, αλλά τουλάχιστον έχουν και τα δύο δικαιώματα.
Ξέρεις... δυσκολεύομαι να κοιμηθώ. Εσύ μπορείς; Αχ, πόσο σε ζηλεύω! Όταν, όμως, για με
γάλη μου ευτυχία, κοιμάμαι, βλέπω όνειρα. Εσύ; Ναι- ξέρω το κόλπο να μετράς προβατάκια,
αλλά δεν μπορώ να φέρω στο μυαλό μου προβατάκια, άσε που, κι αν ακόμα τα καταφέρω, δεν
μπορώ να τα κάνω να πηδήσουν τη μάντρα.
Έλεγα, λοιπόν, ότι το όπλο στο Winchester 73 είναι το σύμβολο της δύναμης του άντρα. Αν
υπάρχουν σύμβολα στις ταινίες, πρέπει πάντα να αιτιολογούνται από τη δράση. Νομίζω πως
μια ταινία δεν πρέπει να γίνεται όπως λύνεται μια εξίσωση. Από τη μεριά μου, έχω πρώτα το
περίγραμμα μιας ιδέας, ύστερα σχηματίζονται τα πρόσωπα και οι χαρακτήρες... ζουν για μέ
να... παρατηρώ τους διάφορους χαρακτήρες μέσα στο σκοτάδι του γραφείου μου, μ’ έναν κα
φέ κι ένα πούρο που δεν τα αγγίζω καν. Ό ταν γράφω μια σκηνή, κλείνω τα μάτια και βλέπω
κινήσεις, πρόσωπα. Τα πράγματα ζωντανεύουν, οι χαρακτήρες παίρνουν σάρκα και οστά μες
στη φαντασία μου. Με οδηγούν σε κατευθύνσεις που στην αρχή ούτε που τις φανταζόμουν.
Πριν απ’ τα γυρίσματα, ζω πολύ χρόνο μαζί τους. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο υποσυνείδητό
μου - ανακάλυψέ το εσύ, κι ό,τι άποψη σχηματίσεις, δίκιο θα ’χεις.
Θα ήταν λάθος να βλέπεις συνεχώς σύμβολα μέσα στα αντικείμενα που δείχνει μια ταινία.
Στις δικές μου ταινίες, τα αντικείμενα είναι σήματα, αλλά σήματα πολύ συγκεκριμένα. Αν,
για παράδειγμα, ο Brian Donlevy στο Και οι δήμιοι πεθαίνουν! κρατάει ένα μπουκέτο λου
λούδια, είναι επειδή βρήκε έναν τρόπο να συναντήσει την κοπέλα χωρίς να τραβήξει την
προσοχή. Νομίζω πως ο εξπρεσιονιστικός συμβολισμός είναι απόλυτα ξεπερασμένος. Νομίζω
πως ούτε και η μπάλα του μικρού κοριτσιού που κυλάει στο Μ είναι σύμβολο. Ούτε και
στους Δήμιους είναι εξπρεσιονιστικό σύμβολο όταν το καπέλο του Alexander Granach που
τον έχουν θάψει κάτω από μια στοίβα ασπρόρουχα, κατρακυλάει στο έδαφος. Σημαίνει, βέ
βαια, το θάνατο του Granach, αλλά δεν παύει να είναι κυρίως η εικόνα ενός συγκεκριμένου
γεγονότος. Με ρωτάνε πάντα για την «εξπρεσιονιστική μου περίοδο», κι εγώ απαντώ: «Δεν
καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε μ’ αυτό». Με κατατάσσουν πάντα στους εξπρεσιονιστές, ό
μως προσωπικά τοποθετώ πρόθυμα τον εαυτό μου ανάμεσα στους ρεαλιστές. Σε μια ταινία,
είναι πολύ εύκολο να συνδέεεις εικόνες και ιδέες χωρίς αναγκαστικά να ανήκουν σ' αυτή την
ταινία. Ο σεβασμός επιτρέπει να διακρίνεις το σήμα ευκρινέστερα στον κινηματογράφο απ’
ό,τι στο θέατρο. Αν θέλεις, μπορούμε να πούμε ότι το καπέλο που κατρακυλάει στους Δήμι
ους δεν είναι σύμβολο με την κοινή έννοια, αλλά συνειρμικό.
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Τώρα, πάντως, είμαι πολύ μακριά απ’ τον εξπρεσιονισμό. Είναι παρωχημένος. Ακριβώς όπως
απαλλάχθηκα από το συμβολισμό όταν άρχισα να δουλεύω στις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί λένε:
Παραείμαστε ευφυείς για να καταλάβουμε: ανώφελο να επιμένετε στα σύμβολα». Όμως, ε
πηρεάστηκα πολύ από τον εξπρεσιονισμό. Δεν μπορείς να διασχίσεις μια εποχή χωρίς να ε
πηρεαστείς από κάτι. Στην πραγματικότητα, το Εργαστήρι τον Δρος Καλιγκάρι επρόκειτο να
το σκηνοθετήσω εγώ, το 1919, αλλά αναγκάστηκα να το εγκαταλείψω εξαιτίας του Erich
Pommer, του παραγωγού μου, για να γυρίσω το δεύτερο μέρος των Αραχνών: Το ηλοίο με τα
διαμάντια. Η ιδέα να τοποθετηθεί η πρωτότυπη ιστορία των Mayer και Janowitz σ’ ένα ρεα
λιστικό πλαίσιο (δηλαδή να τη δείξουμε να εκτυλίσσεται σ’ ένα άσυλο φρενοβλαβών), ήταν
δική μου.
Πάντως, άγγελέ μου, δεν πιστεύω στις θεωρίες. Νομίζω πως, όταν έχεις μια θεωρία για κάτι,
έχεις ήδη πεθάνει. Δεν έχω καιρό να σκέφτομαι θεωρίες. Μας χρειάζεται να δημιουργούμε
συγκινήσεις κι όχι ν ’ ακολουθούμε κανόνες. Δεν υπάρχουν κανόνες. Γι’ αυτό απάντησα σε
κάποιον που μου έλεγε ότι του θύμιζα μια φράση του Nietzsche: «Δεν είμαι φράση κανενός·
είμαι άνθρωπος!». Όσο για τον Nietzsche, η ιδέα του για τον υπεράνθρωπο υπάρχει πολύ έ
ντονα στη Γερμανία, αλλά καθόλου στη Γαλλία ή τις ΗΠΑ.
Ένας κινηματογραφιστής θα έπρεπε να έχει πάντα δίπλα του έναν ψυχίατρο, για να του λέ
ει ανά πάσα στιγμή τι έχει κατά νουν να φτιάξει. Πρόσφατα, στη Γαλλία, ρώτησαν κάποιους
σκηνοθέτες πώς σκηνοθετούν μια σκηνή. Πώς είναι δυνατόν ν ’ απαντήσεις σε μια τέτοια ε
ρώτηση; Είναι θέμα ηθικής. Σήμερα θα έλεγα ότι καλό είναι να κάνεις αυτό ή εκείνο· αύριο
θα πω ότι χρειάζεται να προσανατολιστείς διαφορετικά. Κάποτε ταξίδευα με το τρένο, τώρα
ταξιδεύω με το αεροπλάνο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα τρένα δεν αξίζουν τίποτα. Δεν
μπορώ να πω τι είναι αυτό που βρήκα στον εξπρεσιονισμό. Το μόνο που μπορώ να πω, είναι
ότι τον χρησιμοποίησα και προσπάθησα να του επιβληθώ. Πιστεύω ότι όσο περισσότερο τεί
νεις στην απλότητα, τόσο περισσότερο προοδεύεις.
Αυτό με φέρνει στο ουέστερν. Είναι ένα είδος γεμάτο απλές ιδέες. Κάθε χρόνο υπάρχουν και
καινούργιες για τους νέους, γιατί κάθε χρόνο υπάρχει μια καινούργια γενιά. Οι κριτικοί λένε
ότι σήμερα δεν υπάρχουν πια καινούργια πράγματα στις πολεμικές ταινίες. Όμως τι καινούρ
γιο μπορείς να πεις για τον πόλεμο; Το σημαντικό είναι αυτό που λέγεται και ξαναλέγεται.
Δε δουλεύω για τους κριτικούς, μα για τους νέους. Δε δουλεύω για τους ανθρώπους της ηλι
κίας μου, γιατί θα έπρεπε να έχουν ήδη πεθάνει, κι εγώ μαζί τους! Δεν μπορείς να αρνηθείς
τα γεγονότα, άγγελέ μου: η τηλεόραση έχει φάει το χρόνο που θα έπρεπε ν ’ αφιερώνουμε στο
διάβασμα. Δεν ωφελεί να βάλουμε τα κλάματα· είναι προτιμότερο να προσαρμοστούμε στην
καινούργια κατάσταση. Λυπόμαστε πάντα για την απώλεια ενός πράγματος που ελπίζαμε ό
τι θα κρατούσε παντοτινά, όμως τίποτα δεν κρατάει για πάντα, όλα αλλάζουν...
Ποιος θέλει ουίσκι; Πάστες; Γάλα; Μα τι σόι άνθρωποι είστε εσείς; Νερό; Το νερό δεν είναι
μόνο παράνομο εδώ, είναι κι ανήθικο. Συμφωνείς;
- Συμφωνώ, Fritz Lang.
- Μερικές φορές σκέφτομαι ότι οι κινηματογραφιστές που δεν πίνουν, τη μέρα που θα πιουν
θα κάνουν τη μεγαλύτερη ταινία του κόσμου. Συμφωνείς;
- Συμφωνώ, Fritz Lang.
- Ξέρεις, άγγελέ μου, καμιά φορά φαντάζομαι ότι μιλάς μόνο και μόνο για να με ευχαριστή
σεις. Ξέρεις, όταν ήμουν νέος και σπούδαζα στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Μόναχο, έπρεπε
να εργάζομαι ταυτόχρονα για να πληρώνω τα δίδακτρα. Οπότε, έκανα σχέδια μόδας και δια
φημιστικά για εφημερίδες. Ζωγράφισα ακόμα κι ένα φρέσκο για ένα μπορντέλο... Tonio, πού
πας; Κάτσε κάτω!
- J a gnädige Herr, küss Hände! (Μάλιστα, ελεήμων κύριε, φιλώ το χέρι σας!)
(Περασμένα μεσάνυχτα. Ο Lang και ο Tonio Selwart αρχίζουν να αφηγούνται ιστορίες a n ’ τις
«παλιές καλές μέρες »και να ξεκαρδίζονται στα γέλια. Ο Willy Ley αρχίζει τότε να μιλάει.)
- Ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά άρθρα που θα γράψω ποτέ, ίσως το μεγαλύτερο αυ
τού του αιώνα, αναφέρεται σε κάτι που δεν έχει ακόμα συμβεί: στην πτήση για τον Άρη τού
αμερικανικού πυραύλου Mariner D4. Η πτήση αυτή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, δε γνώρι
σε ακόμα την επιτυχία, κι εγώ δεν τελείωσα ακόμα το βιβλίο που γράφω γι’ αυτή την πτήση.
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Η τελευταία σελίδα είναι λευκή. Ποιο θα είναι το τέλος; Ποιος ξε'ρει... (Ο Lang ακούει προσε
κτικά. ) Με τον σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό μας μπορούμε να πάμε στα φεγγάρια του Δία· ό
χι σε πέντε ή έξι χρόνια, αλλά τώρα.
- Ποιος το λέει αυτό; ρωτάει ο Lang.
- Ο Werner [von Braun] το λέει. Είμαι 95% σίγουρος για την επιτυχία του πυραύλου που
προορίζεται για τον Άρη.
- Για άνοιξε την τηλεόραση, λέει ο Lang, μπορεί να λέει τίποτα νέα.
- Όχι· όχι ακόμα. Σε τρεις μήνες θα ξέρουμε.
- Όταν γυρίζαμε τη Γυναίκα στο φεγγάρι, λέει ο Lang, τα ντεκόρ κατασκευάστηκαν σύμφω
να με τις συμβουλές διακεκριμένων αστρονόμων που μελετούσαν τη Σελήνη για χρόνια, ο
πότε ήταν οι ενδεδειγμένοι άνθρωποι για να δώσουν τη γνώμη τους ως προς την όψη της επιφάνειάς της. Το 1959 είδαμε την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Μια σοβιετική φωτογραφία
έδειξε σ’ ολόκληρο τον κόσμο αυτό που κανένας άνθρωπος δεν είχε δει ποτέ. Πραγματικά, ή
ταν το γεγονός της χρονιάς - θυμάσαι; Ακόμα κι όσοι μέχρι τότε μπορούσαν να αμφισβητούν
ότι η φωτογραφία είναι όπλο στην υπηρεσία της προόδου, «το βούλωσαν». Αυτή η φωτογρα
φική μηχανή πάνω στον πύραυλο για τη Σελήνη είχε χρησιμεύσει, καταγράψει, μεταδώσει,
επιβεβαιώσει. Όμως τι είχε πραγματικά συμβεί; Αυτές οι φωτογραφίες της αθέατης πλευράς
της Σελήνης μάς πρόσφεραν τίποτα; Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό.
Νομίζω πως πρέπει να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε πυραύλους, επειδή είμαστε ένα νεαρό
κράτος. Όμως, Willy, mein liebchen [αγαπημένε μου], νομίζω ότι δεν υπάρχει πια θέση σ’
αυτόν τον κόσμο για τον ατομικισμό. Η μοναχική πτήση του Lindbergh πάνω απ’ τον Ατλα
ντικό, αυτό το κατόρθωμα ενός ανθρώπου μόνου, δε θα μπορούσε να συμβεί σήμερα. Ο α
στροναύτης Glenn ή ο Γκαγκάριν δε συμβολίζουν τον ατομικισμό, αλλά το επιστέγασμα της
δουλειάς εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα τμήμα του μηχανισμού.
Ένα λεπτό, Wilhelm, άσε με να πω κάτι ακόμα: ενώ στη Μητρόπολη έδειξα με πολύ συμβο
λικό τρόπο ότι ο άνθρωπος έχει σχεδόν γίνει τμήμα της μηχανής, αναρωτιέμαι τώρα μήπως
αυτό, τότε, δεν ήταν παρά μια ασυνείδητη εκδήλωση ενός πράγματος που υπάρχει αληθινά
σήμερα. Όταν κοιτάξεις τις φωτογραφίες του John Glenn, βλέπεις ότι, στην ουσία, δεν είναι
παρά ένα ζωντανό τμήμα της μηχανής του. Η μοίρα των Ελλήνων και των Ρωμαίων ελεγ
χόταν από τους θεούς τους. Σήμερα, είναι κάτι παραπάνω: πρέπει να πολεμάς κάθε στιγμή ε
κείνες τις πλευρές τής κοινωνίας που τείνουν να καταβροχθίσουν το άτομο. Το Ζειςμονάχα
μια φορά είναι και η ιστορία ενός ανθρώπου που προσπαθεί να ζήσει μια τίμια ζωή. Είναι κυνηγημένος και πολεμά ολομόναχος ενάντια στην απειλητική εξουσία της κοινωνίας. Πρέπει
να πολεμήσει. Αυτό μετράει: να πολεμάς. Αν νομίζεις ότι υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα
να πετύχεις, πρέπει να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που θεωρείς σωστό. Ίσως είναι ένα είδος
μαρτυρίου, αν και δεν νομίζω, γιατί εκεί βρίσκεται η ουσία της ζωής: να πολεμάς γι’ αυτά
που πιστεύεις σωστά. Είναι, όντως, το πρόβλημα που πάντα με απασχολούσε... δε μιλάω για
έμμονες ιδέες... μόνο μία φορά στη ζωή με είχαν καταλάβει έμμονες ιδέες... Αυτό είν’ όλο - ό
πως και να το κάνουμε, είναι αναπόφευκτο. Μπλέκεσαι σ’ ένα γρανάζι και δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αυτό που εγώ, πάντως, ανέκαθεν ήθελα να δείχνω στις ταινίες μου, είναι η μαχητι
κή στάση που πρέπει να υιοθετεί κανείς απέναντι στη μοίρα... Λίγη σημασία έχει αν το άτο
μο κερδίσει αυτή τη μάχη ή όχι· αυτό που μετράει, είναι η μάχη αυτή καθαυτή, γιατί είναι
μάχη ζωής.
- Μιλάς για την αρχαία ελληνική τραγωδία, λέει ο Willy Ley, κι αυτό μου θυμίζει τι θα ήθε
λα να έχω κάνει αν δεν γινόμουν επιστημονικός ερευνητής: να γράψω μια καινούργια μελέ
τη πάνω στην Οδύσσεια, για να προσπαθήσω να αποκαλύψω στον ήρωα έναν νέο δρόμο, λαμβάνοντας υπόψη μου την οπτική του ανθρώπου Οδυσσέα, ανθρώπου της εποχής του που
σκέφτεται με τους όρους οι οποίοι ισχύουν εκείνη την εποχή. Επίσης, πάντοτε σκεφτόμουν
μιαν ανάλογη μελέτη της Βίβλου- ένα σχόλιο, γραμμή προς γραμμή, από έναν άνθρωπο της
επιστήμης. Θυμάσαι την Οδύσσεια, Fritz;
- Μόλις τη γύρισα στο Κάπρι, mein Liebchen!. Στην πραγματικότητα, αυτές οι σκηνές τής
Περιφρόνησης που δείχνουν τη δική μου έκδοση της Οδύσσειας, δε γυρίστηκαν από μένα.
Ο Ley παραθέτει στα γερμανικά μερικούς στίχους της Οδύσσειας.
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- Θυμάμαι το οδοιπορικό της Οδύσσειας, λέει ο Lang. Πήγε απ’ την Ταρσό στη Φοινίκη, κι α
πό κει στα νησιά... Το μαθαίναμε υποχρεωτικά στο κολέγιο.
- Θυμάμαι, λέει o Ley. Πίσω απ’ το εξώφυλλο του βιβλίου υπήρχε ένας χάρτης με τη διαδρομή.
- Fritz, είσαι η αγαπημένη μου μεγαλοφυΐα! λέει ο Τοπίο Selwart. Μόλις ξαναείδα τουςΔήμιους,
κι είναι καταπληκτική ταινία! Είσαι πραγματικά μεγαλοφυΐα! Ό λος ο κόσμος με θυμάται
στο ρόλο του αξιωματικού της Gestapo που σπάει ένα σπυρί στο μάγουλά του. Άγνωστοι άν
θρωποι πήραν το αεροπλάνο μόνο και μόνο για να ’ρθουν να με δουν από κοντά, με πλησιά
ζουν στο δρόμο, είμαι διάσημος χάρις σ’ αυτόν τον αξιαγάπητο Ναζί... Α, ναι, λοιπόν: και οι
δήμιοι πεθαίνουν!
- Αυτό δα έλειπε, λέει ο Lang, να μην πέθαιναν.
Αλλες ταινίες που δούλεψα στα σενάριά τους αλλά δεν τις γύρισα ποτέ, ήταν πρώτα απ’ όλα
το τρίτο και το τέταρτο επεισόδιο από τις Αράχνες, το 1919, για την Decla-Bioscop. Μια ορ
γάνωση σούπερ-εγκληματιών προσπαθούσε να κυριαρχήσει στον κόσμο χάρη στον θρυλικά
χαμένο θησαυρό των Ίνκας. Εδώ, λοιπόν, εμφανιζόταν η ιδέα ενός αναρχικού άρχοντα του ε
γκλήματος που σφετερίζεται την εξουσία - μια ιδέα που έμελλε να εξελιχθεί σ’ ένα από τα α
γαπημένα μου θέματα. Το τρίτο, λοιπόν, και το τέταρτο επεισόδιο, Das Geheimnis der
Sphinx (Το μυστικό της Σφίγγας) και Um Asiens Kaiserkrone (Για το αυτοκρατορικό στέμμα
της Ασίας), δε γυρίστηκαν ποτέ.
Αλλο σενάριο: Die legende vom letzen Wiener Fiaker (Ο θρύλος του τελευταίου βιεννέζου αμα
ξά). Το 1933, σχέδιαζα να πάω στη Βιέννη, τη γενέτειρά μου, για να κάνω αυτή την ταινία
πάνω σε μια πρωτότυπη ιστορία, αλλά τα γεγονότα δεν το επέτρεψαν, και η ταινία δεν έγινε
ποτέ. Ή τα ν η ιστορία ενός ειδυλλίου μέσα στην Χάουπτάλε, όπου δεν επιχρέπονταν τα αυ
τοκίνητα παρά μόνο οι κομψές άμαξες. Με την πτώση της δυναστείας των Αψβούργων, βγή
κε ένα διάταγμα που επέτρεπε τη διέλευση των αυτοκινήτων. Στη στιγμή, η καρδιά ενός α
μαξά γίνεται κομμάτια, κι ο αμαξάς πάει στον ουρανό με το άλογό του και την άμαξά του. Ο
άγιος Πέτρος τον σταματάει στην είσοδο. «Δεν μπορείς να μπεις μ’ αυτό εδώ μέσα» του λέει,
δείχνονχάς του το άλογο. «Αν δεν μπορώ, τότε δεν θα ’ρθω ούτε εγώ» απαντάει ο αμαξάς. Ζη
τείται η διαιτησία του Θεού, κι ο Θεός λέει: «Χαριτωμένο είναι το άλογο, δε λέω, αλλά δεν
μπορώ να παραβιάσω τους νόμους». Ό μως ο αμαξάς υπερασπίζεται τόσο σθεναρά το άλογό
του που τον υπηρέτησε τόσο καλά στο παρελθόν, ώστε ο Θεός χαμογελάει και λέει: «Πολύ
καλά, λοιπόν: θα σε κάνω τον αποκλειστικό μου αμαξά». Όλο χαρά, ο αμαξάς και το άλογό
του μπαίνουν στον Παράδεισο, και οι ρόδες της άμαξας μεταμορφώνονται σε αστέρια... τ ’ α
στέρια του αμαξά που οδηγεί την ιδιωτική άμαξα του Θεού...
1934: The Man Behind You (Ο άνθρωπος πίσω σου). Μια δική μου πρωτότυπη ιστορία, βασι
σμένη σ’ αυτήν του Δόκτορος Τζέκιλ και χου Κυρίου Χάιντ, αλλά γραμμένη με τους όρους
της σύγχρονης ψυχιατρικής. Έ γραψα το σενάριο για την MGM, αλλά δεν το γύρισα ποτέ.
Πάντως, έχω κρατήσει τα δικαιώματα.
Την ίδια χρονιά, Hell Afloat (Πλωτή κόλαση). Πρωτότυπη ιστορία που την έγραψα μαζί με
τον Oliver Η.Ρ. Garrett, με θέμα το ναυάγιο του Α/Π Morro Castle. Κι αυτό το σενάριο γρά
φτηκε για την MGM. Δεν το γυρίσαμε, γιατί ο David Selznick, που επρόκειτο να κάνει την
παραγωγή, εγκατέλειψε την εταιρεία για να ιδρύσει δική του.
1939: Men Without a Country (Άνθρωποι χωρίς πατρίδα). Πρωτότυπη ιστορία που την έγρα! ψα μαζί με τον Jonathan Latimer για την Paramount - η πρώτη ανχιναζιστική ιστορία που
γράφτηκε για την οθόνη. Ανήκει πάντα στην Paramount. Τρεις κατάσκοποι -ένας Γιαπωνέζος, ένας Ναζί κι ένας «διεθνής»- ψάχνουν το μυστικό μιας τρομερής πολεμικής εφεύρεσης.
Ο αρχηγός του κατασκοπικού δικτύου δουλεύει σ’ ένα ινστιτούτο καλλονής που χρησιμεύει
σαν γενικό αρχηγείο. Ο αντίπαλός του είναι μέλος της G-2 US Navy Intelligence. Ο αρχηγός
των κατασκόπων βρίσκει το μυστικό όπλο: μια ακτίνα που τυφλώνει (στον Πρώτο Παγκό
σμιο, όπως γνωρίζεις, είχα πάθει πρόσκαιρη τύφλωση). Ο κατάσκοπος συναντάει τον εφευ
ρέτη που είναι ο ίδιος τυφλός, αλλά μετακινείται μέσα στο εργαστήρι του σαν να βλέπει. Ο ε
φευρέτης τυφλώνει με την ακτίνα του τον κατάσκοπο, και η τελευταία σκηνή θα έδειχνε τη
I μονομαχία δύο τυφλών. Η Paramount χρησιμοποίησε αυτή τη σκηνή σε μιαν άλλη ταινία
της. Τώρα θυμήθηκα κάτι σχετικό: πριν μερικά χρόνια, έβλεπα σε ιδιωτική προβολή την ται-
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νία Ντίλινγκερ. Όσο έβλεπα την ταινία, όλο κι έλεγα μέσα μου: «Μα αυτό, κάπου το ’χω ξαναδεί!» Και πραγματικά, ο παραγωγός είχε αγοράσει μια από τις ταινίες μου κι είχε συμπεριλάβει στην ταινία του ορισμένες σκηνές από τη δίκη μου. Ωστόσο, μόνο όταν βγήκα από την
αίθουσα προβολής θυμήθηκα πως αυτές τις σκηνές τις είχα σκηνοθετήσει εγώ ο ίδιος. Αυτό
μου φέρνει στο νου μια σκηνή που διαδραματίστηκε κάποτε στο τέλος μιας ιδιωτικής προβο
λής της Νέμεσης. Τελειώνει η προβολή, πέφτει βαριά σιωπή, κανείς δε λέει τίποτα, οπότε ο
παραγωγός αρχίζει στις ερωτήσεις το σεναριογράφο (όχι το σκηνοθέτη, γιατί γι’ αυτούς, ο
σκηνοθέτης δεν είναι τίποτα). Ύστερα στράφηκε προς το μέρος μου και με κατηγόρησε ότι
είχα αλλάξει το σενάριο. Τον ρώτησα πώς ήταν δυνατόν να έχω κάνει κάτι τέτοιο, αφού δεν
μιλούσα λέξη αγγλικά. O Mankiewicz ζήτησε ένα αντίτυπο του σεναρίου, κι όταν το διάβασε,
είπε: «Να πάρει η ευχή, έχετε δίκιο! Αλλιώς, όμως, είναι στο πανί...» (Αυτό το ανέκδοτο ακούγεται στην Περιφρόνηση).
Από το 1938 ώς το 1939, έκανα έρευνες για την ιστορία ενός χαμένου ορυχείου. Την ιστορία
αυτή θα την ονομάζαμε Americana και, με άξονα αυτό το χαμένο, εγκαταλειμμένο ορυχείο,
θα καλύπταμε μια περίοδο εκατό χρόνων ιστορίας της χώρας. Δεν το γυρίσαμε, αλλά αυτό το
σχέδιο οδήγησε τον Darryl F. Zanuck, που είχε διαγνώσει το ενδιαφέρον μου για το ουέστερν
και τη γοητεία που αυτό ασκούσε πάνω μου, να μου προτείνει την Επιστροφή τον Φρανκ
Τζέιμς, το πρώτο μου ουέστερν.
Ξέρεις, baby, δεν έκανα καμία παραχώρηση στις ταινίες που έκανα. Κι αυτό είναι ένα από τα
σημαντικά πράγματα στη ζωή που έχουμε την τάση να τα ξεχνάμε. Μια μέρα, στη διάρκεια
του Πολέμου, ένας παραγωγός με φώναξε μια μέρα στο γραφείο του (δεν είχα δουλειά εκείνη
την εποχή) και μου είπε την ιδέα του για μια ταινία: ήταν άκρως σοβινιστική και υπέρ του
πολέμου. Αρνήθηκα να την κάνω. Μια άλλη φορά, πάλι, βρέθηκα στο κέντρο αυτής της πο
λύ χολιγουντιανής δίνης. Ήταν το 1934, μόλις είχα φτάσει και δεν ήξερα ούτε λέξη αγγλικά.
Παίρνω, λοιπόν, ένα γράμμα-λίβελλο από κάποια αμερικανική δημοκρατική εταιρεία που
μου ζητούσε να υπογράψω ούτε κι εγώ ήξερα τι. Κοιτάω να δω ποιοι άλλοι έχουν υπογράψει,
και βλέπω τον Thomas Mann και μερικούς ακόμα. Τότε σκέφτομαι: A, ο Thomas Mann! Θαυ
μάσια! Και η δημοκρατία! Θαυμάσια! Και υπέγραψα. Αργότερα ανακάλυψα ότι ήταν προκά
λυμμα κάποιας κομμουνιστικής οργάνωσης. Για ενάμιση χρόνο δεν μπορούσα να βρω δου
λειά στο Χόλιγουντ. Ύστερα έκανα τη Νέμεση...
Το 1953 (για να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα του τι έχει ν ’ αντιμετωπίσει ένας σκηνοθέτης
στο Χόλιγουντ), είχα μόνο 125 δολάρια στην Τράπεζα για να περάσω ένα μήνα. Έπρεπε να
κάνω κάτι. Τότε με προσέλαβε ο Harry Cohn, το αφεντικό της Columbia, και μια μέρα, στο
στούντιο, μου λένε: «Ο Harry Cohn (πρέπει να σας πω ότι ήταν ο χειρότερος όλων) σας καλεί
να γευματίσετε μαζί». Εντάξει. Έβαλα μια γραβάτα, κι επειδή το μόνο πράγμα που θα μπο
ρούσε ακόμα να μη του αρέσει ήταν το μονόκλ μου, φόρεσα τα γυαλιά μου. Μπαίνει ο Cohn,
καθόμαστε όλοι στο ίδιο τραπέζι, κι ο Cohn με κοιτάζει και μου λέει: «Ε, Πρώσε, πού είναι το
μονόκλ σου;» Τότε είπα: «Harry (από εκείνη τη στιγμή και μετά ήταν Harry), όταν ήμουν
πολύ φτωχός για ν ’ αγοράσω γυαλιά, αναγκαζόμουν να φοράω μόνο ένα. Τώρα, όμως, που
μου δίνεις τόσα λεφτά, μπορώ ν ’ αγοράσω δύο». Τότε έκανα τη Μεγάλη κάψα για την
Columbia, καθώς και το Ανθρώπινο κτήνος (πρωτότυπος τίτλος: Human Desire (Ανθρώπινος
πόθος)]. Ξέρεις, άγγελέ μου, πάντα αναρωτιόμουν τι θα πει «Ανθρώπινος πόθος»... Δηλαδή,
τι άλλου είδους πόθος υπάρχει; How fancy can you get? Πίστεψέ με, baby, έχω την ίδια γνώ
μη μ’ εσένα για το Ανθρώπινο κτήνος. Η ταινία του Renoir στην οποία βασιστήκαμε, είναι α
σύγκριτα καλύτερη. Πριν γυρίσω τη δική μου, είδα την ταινία του Renoir για να είμαι σί
γουρος ότι η οπτική μου θα ήταν διαφορετική. Τη γύρισα επειδή είχα συμβόλαιο. Αν αρνιόμουν, θα μπορούσαν να μου πουν: «Σύμφωνοι, αλλά, αν έχουμε κάποια άλλη ταινία για σας,
δε θα την κάνετε και δε θα πάρετε και χρήματα». Αυτό θα μπορούσε να κρατήσει ένα-δυο
χρόνια. Οπότε δέχτηκα.
Μια άλλη ταινία που ήθελα να κάνω εκείνη την εποχή, είχε θέμα το νερό. Έ νας παραγωγός,
o L.G. Goldsmith, ήρθε και με βρήκε με μια σεναριακή ιδέα για τα προβλήματα άρδευσης με
ταξύ Καλκρόρνιας και Αριζόνας. Επειδή πάντα με ενδιέφεραν τέτοιου είδους θέματα, απά
ντησα θετικά. Τότε, όμως, συγκρούστηκαν οι δύο Πολιτείες σε τέτοιο βαθμό, ώστε η Καλι-
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φόρνια δεν ήθελε ούτε να το συζητήσει το σχέδιο αν δεν δείχνονταν και οι δύο πλευρές τού
θέματος, πράγμα που έβαλε τέλος στην όλη ιστορία.
Το 1943 ήταν το Γκόλεμ, πρωτότυπο σενάριο του Henrik Galeen και του Paul Falkenberg.
Επρόκειτο για μια σύγχρονη εκδοχή του παλιού εβραϊκού θρύλου, που θα εκτυλισσόταν
στην Πράγα, στη διάρκεια του Πολέμου· το 1946, το The Body Snatchers (Αρπαγές πτωμά
των), βασισμένο σ’ ένα διήγημα του Stevenson με θέμα τους τυμβωρύχους, αλλά ο τίτλος εί
χε αγοραστεί από μιαν άλλη εταιρεία· το 1950, εκτός από το Winchester 73, δούλεψα για λίγο
πάνω στο Όλοι οι άνθρωποι τον βασιλιά του Robert Penn Warren, το οποίο, τελικά, έγινε ται
νία από τον Rossen· το 1956, το Dark Spring (Σκοτεινή άνοιξη), για λογαριασμό της δικής
μου εταιρείας, Fritz Lang Productions, που γράφτηκε από τον Michel Latté για τη Susan
Strasberg, καθώς και Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ· το 1963, το θεατρικά έργο του Rolf
Hohuth Ο αντιπρόσωπος. Το είδα στη Νέα Υόρκη, αλλά αναρωτιέμαι πώς μπορεί κανείς να το
γυρίσει σε ταινία αυτό το έργο· είναι πολύ μεγάλο, μιλούν πολύ, και δεν υπάρχει δράση.
Έτσι κι αλλιώς, θα έπρεπε ν ’ ανατρέξω στο γερμανικά πρωτότυπο, που είναι διπλάσιο σε
διάρκεια, μήπως βρω περισσότερο υλικά, απ’ το οποίο να μπορέσω να «βγάλω» μια ταινία.
Μια που το ’φερε η κουβέντα, στη Γερμανία σκέφτονται ν ’ ανεβάσουν ένα θεατρικό έργο βα
σισμένο στο Μ, και θέλουν να το σκηνοθετήσω εγώ...
Δε θέλω να κάνω άλλες ταινίες, αλλά πέρσι, στο Φεστιβάλ Καννών, η Jeanne Moreau μου έ
στειλε ένα σημείωμα λέγοντάς μου ότι θα ήταν ευτυχής αν γύριζε μια ταινία μαζί μου, στην
περίπτωση που αποφάσιζα να ξαναγυρίσω στην ενεργά δράση. Της απάντησα πως δεν έκανα
πια ταινίες. Όμως, έγραψα ένα σενάριο.... Λέγεται Death o f a Career Girl (Θάνατος μιας κο
πέλας τής καριέρας) - δεν ξέρω πώς λέγεται γαλλικά... δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχη έκ
φραση για το «career girl». Είναι μια κριτική γι’ αυτού του είδους τις γυναίκες που κυνηγά
νε την καριέρα τους ξεχνώντας τη ζωή, τον έρωτα, και τελικά πεθαίνουν, ή, να το πω καλύ
τερα, είναι μια κριτική γι’ αυτές που η καρδιά τους έχει πεθάνει πολύ πριν απά το σώμα τους.
Βασίζεται σε μια δική μου πρωτότυπη ιστορία. Νομίζεις άτι μια γυναίκα μπορεί να ζήσει όλη
της τη ζωή χωρίς άντρα; (Καθένας λέει τη γνώμη τον). Ό χι σε μένα αυτά, baby, κανείς δεν
μπορεί να τα πει αυτά σε μένα! Ό χι γενικότητες, κλισέ, σλόγκαν ή υπεκφυγές! Ας είμαστε
χυδαίοι· δηλαδή, απλώς τιμιότεροι. Τιμιότητα πάνω απ’ όλα: είναι η πρώτη απά τις ανθρώπι
νες αρετές. Ό χι ψέματα σε μένα, baby! Λίγο ενδιαφέρει τι σκέφτονται και τι λένε οι άλλοι. Το
θέμα είναι τι σκέφτεσαι εσύ. Ανήκεις στη νέα γενιά. Δε θέλεις να με φιλήσεις; Είσαι έξαλλη
μαζί μου, ε; Σε λατρεύω! N ar εσένα το λέω, να πάρει η ευχή, σε λατρεύω και δεν ξέρω γιατί!
(Ο Lang διαβάζει αποσπάσματα από το σενάριο):
«[Η γυναίκα] βρίσκεται μέσα σ’ ένα πλούσια επιπλωμένο δωμάτιο, με τους τοίχους γεμάτους
πίνακες: Picasso, Chagall... Σ’ ένα καβαλέτο, μια ξυλογραφία που αναπαριστά τον Λυτρωτή
να φέρει το Σταυρό του...
»[Η γυναίκα] βρίσκεται μέσα σ’ ένα δωμάτιο γεμάτο στρατιώτες. Μπορείς να θυμώσεις στους
στρατιώτες αν ξεχνούν ότι είναι στρατιώτες; Μπορείς να τους θυμώσεις αν θυμούνται άτι εί
ναι άντρες;
»[Η γυναίκα] δίνεται στο λοχαγό. Στην αγκαλιά του μέσα, σφίγγει με τα δόντια της τον χρυ
σό σταυρό που φορά στο λαιμό, για να μη φωνάξει...»
- Είμαι σίγουρος πως θα είναι ένα καλό σενάριο, παρατήρησε κάποιος.
- Γιατί; ρωτάει ο Lang.
- Ε... γιατί όλες σου οι ταινίες είναι καλές.
- Γιατί;
- Θα είναι μεγάλη μας τιμή να το διαβάσουμε.
- Και ευχαρίστησή μας, sir.
- Το ελπίζω. Και μη με λες sir. Δεν είμαι sir. Μα γιατί με λένε πάντα κύριο Lang; Εμένα τ’ ό
νομά μου αρχίζει από F και τελειώνει σε ritz...
(Η ώρα είναι πολύ προχωρημένη, αλλά ο Fritz Lang συνεχίζει το μονόλογό του.)
- Στην αρχή της καριέρας μου έπαιξα σε ορισμένες ταινίες - είναι η αλήθεια. Ήμουν «δρα
ματουργός», η δουλειά μου ήταν να γράφω ιστορίες για την Decía, και τα λίγα χρήματα που
κέρδιζα παίζοντας, με βοηθούσαν να ζω κάπως καλύτερα. Σε μια ταινία του Joe May (Η XLl-
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ντε Βάρεν και ο Θάνατος), της οποίας είχα γράψει το σενάριο στο νοσοκομείο, το 1917, όταν
νοσηλευόμουν απ’ τα τραύματα του πολέμου, έπαιξα τέσσερις ρόλους: έναν γέρο παπά, το
Θάνατο, έναν νεαρά αγγελιοφόρο κι έναν ακόμα ρόλο που δε θυμάμαι πια... (Σταματάει και
κοιτάζει το ταβάνι.) Η μοίρα είναι περίεργη... Πενήντα χρόνια μετά, παίζω πάλι στην Περι
φρόνηση του Jean-Luc Godard, μαζί με την Bardot. Παίζω τον εαυτό μου, δηλαδή ένα σκη
νοθέτη του κινηματογράφου, και πολλές απ’ τις ατάκες μου τις έγραψα εγώ ο ίδιος... Στη
Γερμανία ανακάλυψαν τυχαία μια κόπια της Χίλντε Βάρεν και με κάλεσαν να παρευρεθώ
στην προβολή της... Εκείνη την εποχή, έγραψα δυο-τρία σενάρια. Το πρώτο ήταν, νομίζω, το
Γάμος στη Λέσχη Exzentrik που το γύρισε ο Joe May, σπεύδοντας να υπογράψει όχι μόνο τη
σκηνοθεσία, αλλά και το σενάριο.
Με ρωτάς, Willy, τι είδους τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζαμε. Θα ’ρθω και σ’ αυτό. Βλέ
πεις, όμως, στην Ευρώπη τότε ήταν mo εύκολο να κάνεις ταινίες, να τις δημιουργείς από το
τίποτα. Παραδείγματος χάριν, δεν υποχρεωνόμασταν από τον παραγωγό (αν είχαμε παραγω
γό) να προσλάβουμε μια μεγάλη βεντέτα: αυτό είναι αμερικάνικη εφεύρεση. Σχεδόν πάντα, η
επιτυχία των ταινιών οφειλόταν στις ιστορίες που διηγούνταν, στους σκηνοθέτες, και πολύ
σπάνια στους ηθοποιούς. Συναντούσα νέους ανθρώπους σε κάθε είδους μέρη. Απαντούσα σε
όλα τα γράμματα που μου έστελναν, και συναντούσα όλους όσοι το επιθυμούσαν. Η Brigitte
Helm, μια ξανθιά με ενδιαφέρον πρόσωπο, ήταν μόνο 16 χρονών όταν η μητέρα της την έφερε
στο στούντιο. Ή θελε να γίνει ηθοποιός και να παίξει στη Μαρία Στιούαρτ του Schiller, το έρ
γο για εκείνη τη βασίλισσα που η κακιά Ελισάβετ τη φυλάκισε κι ύστερα τη σκότωσε. Ή μουν
σίγουρος ότι θα ήθελε να παίξει τη συμπαθητική, αλλά με εξέπληξε λέγοντας: «την Ελισάβετ».
Πίστεψα, λοιπόν, ότι είχα να κάνω μ’ ένα αυθεντικό ταλέντο. Μιαν άλλη φορά, στη διάρκεια
μιας διήμερης συνέντευξης Τύπου, στη Βιέννη, μια άλλη μητέρα έφερε την κόρη της για να
μου την παρουσιάσει. Το κορίτσι ήταν κατάξανθο και πανέμορφο, με πολύ ενδιαφέρον πρό
σωπο. Της είπα να έρθει να με δει στο Βερολίνο, αν είχε σοβαρά την πρόθεση να γίνει ηθοποι
ός. Ή ρθε αργότερα στο στούντιο, στο Νοϊμπάμπελσμπεργκ, και της έδωσα το ρόλο της κακιάς
και διαβολικής κατασκόπου με τα παιδιάστικα καμώματα στους Κατασκόπους. Λεγόταν Lie
Oyers. Εκείνη την εποχή είδα και την Gerda Maurus που έπαιζε εξαιρετικά έναν μικρό ρόλο
σε κάποιο βιεννέζικο θέατρο. Εντυπωσιάστηκα απ’ το γεγονός ότι είχε εκμεταλλευτεί όλες τις
πλευρές του χαρακτήρα που υποδυόταν, μέχρι και μια τρύπα στην κάλτσα της. Της έδωσα έ
ναν απ’ τους βασικούς ρόλους στους Κατασκόπους και, αργότερα, έναν μικρό στη Γυναίκα στο
φεγγάρι. Πάντοτε μου άρεσε να δουλεύω με ηθοποιούς νέους ή άγνωστους. Μοιάζουν με τους
αγρούς που δεν έχουν ακόμα καλλιεργηθεί - ταλέντα ολόφρεσκα. Αν και από τεχνικής πλευ
ράς είναι πιο δύσκολο να δουλεύεις μ’ αυτούς απ’ ό,τι με πιο σκληραγωγημένους ηθοποιούς,
μακροπρόθεσμα το αποτέλεσμα είναι καλύτερο. Οι πιο ηλικιωμένες βεντέτες θα σας πούν:
«Είχα μεγάλη επιτυχία στην τάδε ή στη δείνα ταινία παίζοντας έτσι το ρόλο», κι εγώ είχα κου
ραστεί ν ’ απαντώ: «Ναι, αλλά ήταν άλλη ταινία κι άλλος ρόλος». Μερικές φορές, είναι αδύνα
τον να τα βάλεις με τέτοιες προκαταλήψεις. Αυτές οι βεντέτες είναι ίδιες σε όλες τις ταινίες
τους, που κατασκευάζονται αποκλειστικά στα μέτρα της αμετάβλητης προσωπικότητάς τους.
Μπορείτε να πάρετε ένα γκρο πλάνο από μια ταινία τους και να το μοντάρετε σε μιαν άλλη,
και κανείς δε θα το πάρει είδηση. Με τους νέους ηθοποιούς δεν υπάρχει λόγος ν ’ ανησυχεί κα
νείς όσον αφορά στις επικίνδυνες «ιδέες», γιατί βιάζονται να χαράξουν καινούργιους δρόμους.
(Ο Lang διορθώνει την καλϋπτρα του ματιού του και συνεχίζει αργά:)
Δεν έχει νόημα να κάνεις μια ταινία για ένα μόνο πρόσωπο, είτε αυτό είναι παραγωγός είτε
σκηνοθέτης είτε βεντέτα είτε κριτικός. Ο κινηματογράφος ήταν ανέκαθεν και πρέπει να συ
νεχίσει να είναι τέχνη μαζική. Παρ’ όλα αυτά, όταν κάνω μια ταινία, δε σκέφτομαι πάντοτε
το κοινό, είναι όμως πολύ πιθανό να προσαρμόζομαι ενστικτωδώς σε μερικές από τις αντι
δράσεις του. Το κοινό αλλάζει, αλλάζω κι εγώ. Οι σημερινοί νέοι, δόξα τω Θεώ, δε σκέφτονται
και δε ζουν όπως οι νέοι πριν τριάντα χρόνια πριν. Και κανένας σκηνοθέτης δεν μπορεί πια
να κάνει μια ταινία όπως γινόταν τότε. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε πολλές
αλλαγές στη δομή του κόσμου· στην Ευρώπη, μια ολόκληρη γενιά υιοθέτησε την απελπισία.
Νέοι ενταγμένοι στον πολιτιστικό αγώνα κηρύσσουν ανοιχτά την εξέγερση ενάντια στην
προηγούμενη τάξη πραγμάτων, ενάντια στο φορμαλισμό, περνώντας απότομα από τον «αφε-
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λή» 19ο αιώνα στην εποχή των αμφίβολων αγώνων με τα μοιραία αποτελέσματα, αλλά, αν υι
οθετήσεις σήμερα μια τέτοια στάση, είναι σαν να παλεύεις με τους ανεμόμυλους.
Και χθες, όμως, όπως και σήμερα, ο κινηματογράφος είναι μια διαστροφή. Τον λατρεύω. Πολ
λές φορές είπα ότι το βλέπω σαν την τέχνη του αιώνα μας. Είναι μια διαστροφή που λατρεύω,
μια κακή συνήθεια (έχω μόνο κακές συνήθειες). Χωρίς ταινίες δε θα μπορούσα να ζήσω. Αγα
πώ αυτή την τέχνη που, δυστυχώς, στις περισσότερες χώρες έχει γίνει βιομηχανία. Σχεδόν
σκότωσαν μια τέχνη. Πάντοτε έδινα μεγάλη σημασία στο περιεχόμενο των ταινιών, γιατί μου
φαίνεται πιο σημαντικό από τη φόρμα. Είναι η απόδοση της ιδέας που έχω, αυτών που θέλω
να πω στο κοινό. Ισως, όμως, ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσεις για να το καταφέρεις αυ
τό, δεν είναι μοναδικός: είναι αντίστοιχος με τη σκηνοθετική αντίληψη που έχεις. Ο Godard,
π.χ., λατρεύει να αυτοσχεδιάζει, ενώ εμένα μ’ αρέσει να γνωρίζω με ακρίβεια τι θα κάνω μόλις
φτάσω στο πλατό. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν αλλάζω σχεδόν τίποτα. Όσον αφορά
στους ηθοποιούς, όμως, νομίζω ότι πρέπει να τους αφήνεις τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία.
Προσωπικά δεν τους βάζω ποτέ χαλινάρι, όπως κάνουν μερικοί κινηματογραφιστές.
Γία να διευθύνω έναν ηθοποιό, πρέπει να του δώσω πρώτα να καταλάβει ποιο είναι το πνεύ
μα του ρόλου του, το υπόβαθρο του χαρακτήρα που θα υποδυθεί, ακόμα κι αν αυτός ο ρόλος
δεν είναι καταλυτικός για τη δράση της ταινίας. Γι’ αυτό εξοργίζομαι καμιά φορά... Ιδροκο
πώ αν χρειαστεί, αλλά κατά βάθος είμαι πάντοτε πολύ ευτυχισμένος όταν γυρίζω ταινίες.
Δεν είναι μια δεύτερη ζωή για μένα: είναι η ζωή μου. Έ νας καλός κινηματογραφιστής δε
χρειάζεται, όπως κάνουν πολλοί, να δείξει ακριβώς (εννοώ παίζοντας) σ’ έναν ηθοποιό πώς να
ερμηνεύσει το ρόλο του. Αν ήταν έτσι, τότε η δουλειά του ηθοποιού δε θα ήταν παρά το ξεσήκωμα της δικής του. Φανταστείτε το αυτό: είκοσι μικροί Fritz Lang να περιφέρονται στην
οθόνη! Θεός φυλάξοι! Δεν κάνω τίποτ’ άλλο απ’ το να βοηθώ τους ηθοποιούς να ανακαλύψουν μόνοι τους το ρόλο τους. Προσπαθώ να τους εξηγήσω τη σύσταση της προσωπικότη
τας του χαρακτήρα που θα υποδυθούν. Δε θυμώνω αν ο ηθοποιός δεν καταφέρνει να νιώσει
κάτι - δεν μπορείς να τον εξαναγκάσεις. Η μόνη μου επιθυμία είναι να ξεσκεπάσω αυτά που
κουβαλάει μέσα του, να τον βοηθήσω να τα βγάλει απ’ το υποσυνείδητό του για να δημιουρ
γήσει έτσι έναν ήρωα που δεν υποψιαζόταν ότι μπορεί να είναι ο ίδιος στο βάθος. Υπάρχουν
οι καλοί και οι κακοί κινηματογραφιστές... αν μπορείς να τους πεις κινηματογραφιστές. Ο
κακός κινηματογραφιστής θα πει σ’ έναν ηθοποιό: «Διάβασες τη σκηνή, ξέρεις το ρόλο, οπό
τε πηγαίνεις προς αυτή την πόρτα, παίζεις τη σκηνή, κι όταν τελειώσεις, βγαίνεις απ’ την άλ
λη πόρτα». Ε, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κινηματογραφιστής, αλλά τροχονόμος!
(3.35'. Πίνουμε ακόμα. Ο Herman Weinberg ανοίγει ένα χαρτοφύλακα και βγάζει μερικές φω
τογραφίες. Τις απλώνει στο μέσο του τραπεζιού, όπου ο Lang ακουμπάει τα χέρια του.)
Ξέρετε ότι υπάρχει ένα πλάνο των χεριών μου σε κάθε ταινία μου; (Κοιτάζει την πρώτη φωτο
γραφία.) Α, η Brigitte Helm στη Μητρόπολη! Θεέ μου, τι όμορφη που ήταν! Η Μητρόπολη, ξέ
ρετε, γεννήθηκε από την πρώτη εντύπωση που είχα απ’ τους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης. Πέρασα από εκεί τον Οκτώβριο του 1924, πηγαίνοντας στο Χόλιγουντ όπου μ’ έστελνε
η Ufa για να μελετήσω τις μεθόδους της αμερικανικής παραγωγής. Έκανε τρομαχτική ζέ
στη. Βλέποντας, λοιπόν, τη Νέα Υόρκη, σκέφτηκα ότι ήταν η χοάνη πολυδιάστατων και συγ
κεχυμένων ανθρώπινων δυνάμεων, τυφλών, που συνωστίζονται στην ακαταμάχητη επιθυ
μία τους να αξιοποιηθούν, και γι’ αυτό ζουν με αδιάλειπτο άγχος. Πέρασα όλη μου τη μέρα
περπατώντας στους δρόμους. Τα κτίρια έμοιαζαν να είναι ένα κάθετο λαμπερό πέπλο, πολύ ε
λαφρύ, ένα πολυτελές ζωγραφιστό σκηνικό που κρεμόταν απ’ τον σκοτεινό ουρανό για να
θαμπώσει, να προσελκόσει και να υπνωτίσει. Τη νύχτα, η πόλη έδινε απλώς την εντύπωση ό
τι ζοόσε - και ζούοε, αλλά όπως ζουν οι ψευδαισθήσεις. Ήξερα ότι έπρεπε να κάνω μια ταινία
πάνω σ’ όλες αυτές τις εντυπώσεις. Επιστρέφοντας στο Βερολίνο, στο αποκορύφωμα της κρί
σης, η Thea von Harbou άρχισε να γράφει το σενάριο. Φανταστήκαμε, εκείνη κι εγώ, μιαν
αργόσχολη τάξη να ζει σε μια μεγάλη πόλη χάρη στην υπόγεια εργασία χιλιάδων ανθρώπων,
έτοιμων να εξεγερθούν με την καθοδήγηση μιας κοπέλας του λαού. Για να καταστείλει την
ανταρσία, ο άρχοντας της πόλης ζητάει απ’ τους σοφούς να φτιάξουν ένα ρομπότ κατ’ εικόνα
και ομοίωση αυτής της κοπέλας. Αλλά το ρομπότ, η Μαρία, στρέφεται ενάντια στους δημι
ουργούς του και παρακινεί τους εργάτες να καταστρέψουν τη μηχανή, την καρδιά αυτής της
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σε μια πρόβα για τη Μητρόπολη.
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πόλης, την οποία ελέγχει και στην οποία δίνει ζωή. (Ο Lang αναστενάζει ελαφρά και μας κοι
τάζει. ) Έχω δηλώσει πολλές φορές ότι δεν αγαπώ τη Μητρόπολη - κι αυτό, γιατί δεν μπορώ
πια να δεχτώ το λάιτ-μοτίφ του μηνύματος στην ταινία. Είναι παράλογο να λες ότι η καρδιά
είναι ο μεσάζων ανάμεσα στα χέρια και το μυαλό· δηλαδή, ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον
εργοδότη. Το πρόβλημα είναι κοινωνικό, όχι ηθικό. Φυσικά, όταν γύριζα την ταινία, την α
γαπούσα- αλλιώς, δε θα μπορούσα να τη συνεχίσω... Αργότερα, όμως, άρχισα να καταλαβαί
νω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά... Σκέφτηκα, ας πούμε, ότι ένα από τα ελαττώματα της ταινίας
ήταν ο τρόπος με τον οποίο είχα δείξει τη δουλειά των μηχανών και των ανθρώπων μαζί. Θυ
μάστε τον άνθρωπο που δουλεύει σε αρμονία με τα ρολόγια; Γινόταν ένα τμήμα της μηχανής.
Ε, λοιπόν, αυτό μου φαινόταν υπερβολικά συμβολικό, υπερβολικά απλοϊκό σε σχέση με αυτό
που αποκαλούμε «<τα δεινά της μηχανοποίησης». Όμως, πριν από λίγα χρόνια, βλέποντας το
θέαμα των αστροναυτών μας να κάνουν περίπατο γύρω από τη Γη, αναγκάστηκα ν ’ αναθεω
ρήσω την άποψή μου. Ή ταν επιστήμονες, αλλά δεν έπαυαν να είναι δέσμιοι της διαστημικής
τους κάψουλας- μ’ άλλα λόγια, εξαρτήματα της μηχανής που τους μετέφερε...
(Κοιτάζει κι άλλες ηχυτογραφίες της Μητρόπολης.- οι πιο νέοι εργάτες που παλεύουν να σωθούν
απ’ τα νερά... η γυναίκα-ρομπότ... η εξέγερση των εργατών μέσα στο δωμάτιο της μηχανής...)
Μπα, να κι ένα πλάνο του SchüfTtan! Ο Eugen SchüfTtan το έκανε... Με ρωτούσες, Willy, τι
τεχνικά προβλήματα χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε... Ε, λοιπόν, αυτή τη σκηνή τη γυρί
σαμε χάρη σε καθρέφτες (δείχνει μια φωτογραφία του δωματίου όπου βρίσκεται η μηχανή, και
μια άλλη του τεράστιου σταδίου για τα παιδιά της άρχουοας τάξης): ο SchüfTtan έξυσε την επί
στρωση σε ορισμένα σημεία του καθρέφτη, κι ύστερα τον τοποθέτησε απέναντι στο φακό της
κάμερας, έτσι ώστε ένα μέρος τού -κατασκευασμένου σε ανθρώπινη κλίμακα- πλατό να φα
νεί μέσα στον καθρέφτη. Ο καθρέφτης αντικατόπτριζε επίσης ένα πλατό-μινιατούρα, αναπα
ράσταση των μηχανών σε κίνηση. Αυτές οι μινιατούρες έδιναν πλάτος στο πραγματικό πλα
τό, που θα ήταν πολύ ακριβό και πολύπλοκο να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου, μονάχα για
μια τόσο σύντομη σκηνή. Αυτός ο συνδυασμός πραγματικού και τεχνητού φωτογραφήθηκε
(αντί να γίνει στο εργαστήριο όπως σήμερα), κι αυτό, βέβαια, οφείλεται στην εφευρετικότητα του SchüfTtan.
(Παίρνει μιαν άλλη φωτογραφία, που δείχνει μια πάλη με μοντέρνα κτίρια, με αυτοκίνητα και α
εροπλάνα «πρωτοποριακής» σύλληψης.)
Κατασκευάσαμε μέσα σ’ ένα παλιό στούντιο με γυάλινα τοιχώματα μια μινιατούρα του δρό
μου, μήκους 7 ή 8 μέτρων, και μετακινήσαμε πόντο πόντο τα μικρά αυτοκίνητα με το χέρι.
Κινηματογραφήσαμε καρέ καρέ, με άλλο καδράρισμα για κάθε κίνηση. Το ίδιο έγινε και με τα
αεροπλάνα. Αυτή η σκηνή, που διαρκεί 1 ή 2 λεπτά στην οθόνη, απαίτησε 6 ημερών γύρισμα!
Τελικά, οι δυσκολίες που συναντήσαμε, δεν είχαν να κάνουν με το γύρισμα, αλλά με τα εργα
στήρια. Ο οπερατέρ είχε πει στους τεχνικούς να εμφανίσουν το φιλμ κανονικά. Αλλά ο διευ
θυντής του εργαστηρίου, έχοντας υπόψη του το χρόνο που είχαμε χρειαστεί για να «τραβή
ξουμε» αυτή τη σύντομη σκηνή, αποφάσισε να εμφανίσει μόνος του τη μεγέθυνση. Κανείς δεν
είχε κρίνει αναγκαίο να του πει ότι, για λόγους προοπτικής, ο οπερατέρ είχε τραβήξει το φό
ντο του πλάνου λίγο φλου, για να δώσει την εντύπωση της μεγάλης απόστασης. Ο διευθυντής
του εργαστηρίου άρχισε να εμφανίζει το νεγκατίφ, νετάροντας στο φόντο κι όχι στο πρώτο ε
πίπεδο του πλάνου! Φυσικά, οι αναλογίες καταστράφηκαν. Προσπάθησα να διατηρήσω την
ψυχραιμία μου. «Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν, παιδιά» είπα. «Ξαναρχίζουμε!» Και
το κάναμε- γιατί το πρώτο πράγμα που ανακάλυψα για τις ταινίες, είναι ότι δεν τις κάνει κα
νένας μόνος του. Το συνεργείο σε βοηθάει. Κι είχα ένα εξαιρετικό συνεργείο. Η σκηνή του «βιντεόφωνου» πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια μιας αδιαφανούς οθόνης, διαστάσεων 1x2 πό
δια. Σ’ αυτήν προβάλαμε ένα κομμάτι φιλμ που είχε ήδη γυριστεί κι έδειχνε το πίσω μέρος
μιας τηλεφωνικής συσκευής. Ήταν το πρώτο background projection! Δε συνειδητοποιήσαμε
τη σημασία, το βεληνεκές αυτού του ευρήματος- αλλιώς, θα είχαμε θησαυρίσει καταθέτοντάς
το για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Είναι μια μέθοδος που σήμερα χρησιμοποιείται παγκοσμίως.
Εκείνη την εποχή, το μόνο που ξέραμε, είναι ότι υπήρχε ένα πρόβλημα κι έπρεπε να το λύ
σουμε. Ο οπερατέρ μου, ο Günther Rittau, ήταν αποφασισμένος να μη χρησιμοποιήσει τρικ
στο γύρισμα- χρησιμοποίησε την εξυπνάδα του για να φτάσει σ’ αυτή τη λύση: έβαλε την κά-
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μέρα σε σύγχρονη κίνηση με μια μηχανή προβολής που πρόβαλλε τη σιλουέτα ενός άντρα πά
νω στο «βινχεόφωνο». Αυτό έγινε με κοντάρια συνδεδεμένα με κινητούς αρμούς που πηγαι
νοέρχονταν από την κάμερα στη μηχανή προβολής· οι δύο μηχανές ήταν αρκετά μακριά η μία
από την άλλη, εξαιτίας του μεγέθους τού πλαχό. Ύστερα, όταν άρχισε η σκηνή, οι δύο μηχα
νές λειτούργησαν ταυτόχρονα και αρμονικά. Η πλημμύρα στην πόλη των εργατών ήταν
πραγματική- γυρίστηκε σε κανονικές διαστάσεις. Σωλήνες στο επίπεδο των δρόμων εκτόξευ
αν νερό σαν πραγματικοί θερμοπίδακες. Μια άλλη κάμερα ασχολούνταν με το ρομπότ-Μαρία.
Οι ομόκεντροι φωτεινοί δακτύλιοι που την περιέβαλλαν και μετακινούνταν από πάνω προς
τα κάτω, ήταν, στην πραγματικότητα, μια μικρή ασημένια μπάλα που γύριζε γρήγορα μέσα σ’
! έναν κύκλο, πάνω σε φόντο μαύρου βελούδου. Στο εργαστήριο, αυτά τα πλάνα τυπώθηκαν
πάνω στο πλάνο του καθιστού ρομπότ που είχαμε «τραβήξει» από πριν.
Η φωτισμένη κινούμενη πόλη ήταν κινούμενο σκίτσο. Το γύρισμα της σκηνής με την έκρη
ξη της μηχανής (τη θυμάστε;) ήταν μια από τις πρώτες φορές που χρησιμοποιήθηκε η υπο
κειμενική κάμερα, η οποία έδινε στους θεατές την εντύπωση όχι αισθάνονταν χη δόνηση που
είχαν νιώσει και οι δύο ηθοποιοί. Η κάμερα ήταν δεμένη με μια τροχαλία πάνω σε μια κάθε
τη σανίδα, προχωρούσε προς τη μηχανή, κι ύστερα οπισθοχωρούσε για να δώσει την εντύ
πωση της έκρηξης.
Ο Σεργκέι Αϊζενστάιν παρευρισκόταν στο στούντιο κι είχαμε μια διένεξη σχετικά με την κι
νητή και τη σταθερή κάμερα, αλλά δεν μπορέσαμε να το συζητήσουμε πολλή ώρα, εξαιτίας
του ωραρίου των γυρισμάτων. Σκόπευα να τον ξαναδώ μερικές μέρες αργότερα, αλλά εκείνος
στο μεταξύ έφυγε και δεν τον ξαναείδα ποτέ. Μου είπαν πως είχε κάνει μια μελέτη σχετικά με
τον τρόπο με τον οποίο είχα γυρίσει τον πρώτο Μαμπούζε, την οποία, όπως με πληροφόρη
σαν, εξέδωσε στη Ρωσία.
Οι απόψεις που ακούστηκαν για τη Μητρόπολη, ήταν πολύ διαφορετικές. Ο H.G. Wells πί
στευε πως ήταν η πιο ηλίθια ταινία που είχε δει ποτέ, αλλά ο sir Arthur Conan Doyle είπε:
«Την αγάπησα περισσότερο κι απ’ τα πιο άγρια όνειρά μου».
Κοιτάξτε αυτή τη φωτογραφία: είναι ο Paul Richter στους Νιμπελοϋνγκεν, όταν πέφτει το α
κόντιο στην πλάτη του. Τα λουλούδια γύρω απ’ την πηγή είναι πραγματικά· είχαμε φυτέψει
τους σπόρους το φθινόπωρο, και την άνοιξη το «πλαχό» ήταν έτοιμο... Ξέρετε πώς έγινε το
ουράνιο τόξο στην αρχή των Νιμπελοϋνγκεν, Είναι μια διπλοτυπία του βουνού που την είχα
με ζωγραφίσει με κιμωλία σ’ ένα κομμάτι μαύρο χαρτόνι. Ό ταν το ξίφος σχίζει το φτερό,
στην πραγματικότητα είναι δύο φτερά που πέφτουν κι έχουν «τραβηχτεί» ανάποδα.
Μια που μιλάμε για οπτικά εφέ, υπάρχουν και ορισμένα που γίνονται με το μακιγιάζ. Για πα
ράδειγμα, στη Διαθήκη του Δόκτορος Μαμπούζε, όταν ο Δρ Μπάουμ συναντάει το φάντασμα
του Μαμπούζε μέσα στη νύχτα, στο κεφάλι του φαντάσματος βλέπει τον ζωντανό εγκέφαλο
που είχε ανοίξει το ίδιο πρωί για ν ’ ανακαλύψει ποια ανωμαλία είχε κάνει τον Μαμπούζε με
γάλο εγκληματία. Να πώς το κάναμε αυτό: είχαμε ένα ειδικό κρανίο πάνω στο οποίο είχαμε
τοποθετήσει γυάλινα σωληνάκια, που του έδιναν την εικόνα εγκεφάλου, Τα σωληνάκια ή
ταν γεμάτα υδράργυρο, έτσι ώστε το υγρό να μετακινείται όταν κουνιόταν κι ο Μαμπούζε.
Ανάμεσα στα γυάλινα σωληνάκια, ο μακιγιέρ είχε βάλει άσπρες τούφες από αληθινά μαλλιά,
όμοια με αυτά που είχε ο Μαμπούζε όταν ζούσε, πράγμα που έδινε στο κοινό την εντύπωση
ότι έβλεπε τον εγκέφαλο μέσα απ’ την επιδερμίδα. Για να κάνουμε ακόμα πιο τρομερή την ό
ψη του φαντάσματος, τοποθετήσαμε από ένα κέλυφος αβγού σε κάθε μάτι και βάψαμε, παρα
μορφώσαμε τον κερατοειδή. (Ο Lang χαμογελάει, και το βλέμμα του σκοτεινιάζει.) Ή ταν, ό
μως, η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου, και για τίποτα στον κόσμο δε θα ήθελα να μη
την έχω ζήσει... Ή ταν σαν ένα μεγάλο σχολείο: μετά τη δουλειά, περνούσαμε ατέλειωτες ώ
ρες στην κανχίνα οι συνεργάτες μου κι εγώ, και συζητούσαμε για την ταινία... Ή ταν σαν να
ξαναζούσαμε μαζί τις μέρες του σχολείου.
(Ο Lang παίρνει τη φωτογραφία ενός άντρα a ’έναν σκοτεινό δρόμο και κουνάει το κεφάλι.)
Ο Lorre... Τον ανακάλυψα για το Μ, ξέρετε....Πέθανε στο Χόλιγουντ τον περασμένο μήνα...
Τον αγαπούσα πολύ... ήμαστε φίλοι εδώ και 35 χρόνια... (Ο Lang σηκώνει τα μάτια και κάνει
ένα μορφασμό.) Μετά τα μεγάλα «φρέσκα» των Νιμπελοϋνγκεν, της Μητρόπολης και της Γυ
ναίκας στο φεγγάρι, ενδιαφέρθηκα περισσότερο για τις ανθρώπινες υπάρξεις, για τα κίνητρα
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των πράξεων τους. Αντίθετα απ’ ό,τι πιστεύουν πολλοί, το Μ δε βασίστηκε στη ζωή τού
Peter Kürten, του φοβερού «δράκου» του Ντίσελντορφ. Η Thea von Harbou κι εγώ γράφαμε
ήδη το σενάριο όταν αυτός άρχιζε τους φόνους του, και το τελειώσαμε πολύ πριν συλληφθεί.
Πραγματικά, η πρώτη ιδε'α για το Μ μου ήρθε όταν διάβασα ένα άρθρο στην εφημερίδα. Πά
ντοτε διαβάζω τις εφημερίδες, με τη σκέψη να βρω μια αφετηρία για κάποια ιστορία. Εκείνη
την εποχή, συνεργαζόμουν με τη Σκότλαντ Γιαρντ» του Βερολίνου (στην Αλεξάντερπλατς)
και μου ήταν προσιτοί ορισμένοι φάκελοι με αρκετά εμπιστευτικό περιεχόμενο. Ή ταν εκθέ
σεις για ακατονόμαστους δολοφόνους, όπως ο Grossman του Βερολίνου, ο τρομερός δράκος
του Ανόβερου (που σκότωσε τόσους νέους) κι άλλοι εγκληματίες αυτού του φυράματος. Για
τη σκηνή της δίκης στο Μ, δέχτηκα την απρόσμενη βοήθεια μιας οργάνωσης κακοποιών. Εί
χα αποκτήσει φίλους ανάμεσά τους, κατά τη διάρκεια της έρευνας για την ταινία. Πράγματι,
χρησιμοποίησα 12 ή 14 από αυτούς τους παρανόμους που δεν τους τρομοκρατούσε η ιδέα να
εμφανιστούν μπροστά στην κάμερα, γιατί η αστυνομία είχε ήδη φωτογραφίες τους. Κι άλλοι
ήθελαν πολύ να με βοηθήσουν, αλλά δεν μπόρεσαν, γιατί δεν ήταν γνωστοί στις υπηρεσίες
διώξεως εγκληματιών. Ενώ, λοιπόν, τελείωνα το γύρισμα των σκηνών όπου λάβαιναν μέρος
πραγματικοί κακοποιοί, με ειδοποίησαν ότι ερχόταν η αστυνομία. Το είπα στους φίλους μου,
παρακαλώντας τους, όμως, να παραμείνουν για τις δύο τελευταίες σκηνές. Δέχτηκαν όλοι, κι
εγώ γύρισα τις σκηνές αστραπιαία. Όταν έφτασε η αστυνομία, οι σκηνές μου ήταν μέσα στο
κουτί, και οι «ηθοποιοί» μου είχαν χαθεί μέσα στο ντεκόρ.
(Ο Lang παίρνει μιαν άλλη φωτογραφία.) Η Marlene... στο Rancho Notorious. Ο πρωτότυπος
τίτλος ήταν Chuck-A-Luck, που είναι το όνομα του ράντσου στην ταινία και, συγχρόνως, το
όνομα ενός τυχερού παιχνιδιού και ο τίτλος ενός τραγουδιού που ακούγεται αποσπασματικά
σ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας. Μ’ άρεσε η ιδέα να χρησιμοποιηθεί ένα τραγούδι σαν προωθητικός μηχανισμός της δράσης, κι αποδείχθηκε ότι ήταν η πρώτη φορά που ένα τραγούδι
χρησιμοποιούνταν γι’ αυτόν το σκοπό (τοHigh Noon γυρίστηκε αργότερα). Με 5 ή 6 φράσεις
από το τραγούδι έφτανα πιο γρήγορα στο συμπέρασμα, αποφεύγοντας συγχρόνως και ορι
σμένα πράγματα, που θα ήταν βαρετά για το κοινό, αλλά και χωρίς σημασία για την ταινία.
Αυτό που ήθελα να δείξω στο Rancho Notorious, ήταν μια γυναίκα, όχι πια πολύ νέα, ιδιοκτήτρια ενός ράντσου-κρησφύγετου των εκτός νόμου, σε αντίθεση μ’ έναν διάσημο πιστολά
που γέρασε και δεν είναι πολύ γρήγορος στο τράβηγμα. Τότε μπαίνει στο παιχνίδι ένας νεα
ρός που είναι πολύ γρήγορος στο τράβηγμα του πιστολιού - το αιώνιο τρίο του ουέστερν. Ο
κ. Howard Hughes, που ήταν στην RKO, την παραγωγό εταιρεία της ταινίας, άλλαξε τον τίτ
λο σε Rancho Notorious, γιατί έλεγε ότι στο εξωτερικό δε θα καταλάβαιναν τι σημαίνει
«Chuck-A-Luck». Σάμπως οι Ευρωπαίοι κατάλαβαν καλύτερα το Rancho Notorious·,
(Ο Lang σταματάει κι ανάβει ένα τσιγάρο. )
Δυστυχώς, εμείς οι σκηνοθέτες έχουμε περιορισμένο έλεγχο σ’ αυτά τα πράγματα. Στην κι
νηματογραφική βιομηχανία, ξέρετε, δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα για ένα σκηνοθέ
τη· μου είπαν ότι, στη Γαλλία, λίγο-πολύ υπάρχουν. Στις ΗΠΑ, όμως, υπάρχει κι ένα πράγμα
που το επιδοκιμάζω απόλυτα και που είναι άγνωστο στην Ευρώπη: είναι το preview [δοκιμα
στική προβολή της ταινίας παρουσία κοινού |. Αν οι αποκαλούμενοι «παραγωγοί» ήταν αν
θρώπινα όντα και πραγματικοί φίλοι του σκηνοθέτη, αντί να τον ζηλεύουν, θα συνειδητο
ποιούσαν πως δεν υπάρχει παρά μόνο ένας τρόπος για να κρίνει κανείς την αξία μιας ταινίας,
κι αυτό, βέβαια, είναι το να μάθεις αν το κοινό θ’ αγαπήσει την ταινία. Στο Ενώ η πόλη κοι
μάται, υπήρχε μια σκηνή με την Ida Lupino και τον Dana Andrews που δεν άρεσε στον πα
ραγωγό. Εγώ την έβρισκα πολύ καλή και πολύ αστεία. Μια ολόκληρη εβδομάδα προσπαθού
σα να τον πείσω για τις αρετές αυτές της σκηνής, αλλά εκείνος επέμενε πεισματικά να την
κόψει. Είπα λοιπόν κι εγώ: «Γιατί να μην αφήσουμε το preview ν ’ αποφασίσει;», οπότε κι ε
κείνος διοργάνωσε ένα preview για ν ’ αποδείξει ότι είχα άδικο. Η σκηνή, όμως, άρεσε στο κοι
νό, που γέλασε και χειροκρότησε. Ο παραγωγός ήταν έξαλλος και πολύ πεισμωμένος. Είπε
στον μοντέρ μου, τον Gene Fowler: «Θα κάνω συνέχεια previews ώσπου να βρω ένα κοινό
που να μην του αρέσει η σκηνή. Και τότε θα την κόψω».
Τη γνώμη μου για τους παραγωγούς την εξέφρασα στην ταινία του Godard. Μετά απ’ όσα εί
πα γι’ αυτούς, νομίζω ότι δε θα έχω ποτέ πια καινούργια πρόταση για ταινία... Υπάρχει μια δι-
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κή μου φράση στην Περιφρόνηση στην οποία πιστεύω πολύ: «Ο θάνατος δεν είναι λύση».
Ας υποθε'σουμε, Herman, ότι είμαι ερωτευμένος με μια γυναίκα. Εκείνη με απατά. Τη σκο
τώνω. Τι μου απομένει; Έχασα τον έρωτά μου, αφού τη σκότωσα. Μα κι αν αντί γ ι’ αυτήν εί
χα σκοτώσει τον εραστή της, εκείνη θα με είχε μισήσει, και πάλι θα ’χα χάσει τον έρωτά της!
Ό χι, παιδιά μου· ο θάνατος δεν είναι λύση.
Αν είχα συνεταιριστεί με παραγωγό, δε θα ’χα μπορέσει ποτέ να κάνω το Μ. Ποιος παραγωγός
θα δεχόταν μια ταινία χωρίς ερωτική ιστορία, όπου ο ήρωας είναι δολοφόνος παιδιών; Καθώς
το Μ ήταν η πρώτη ομιλούσα ταινία μου, έκανα πειράματα με τον ήχο. Θυμάστε τον τυφλό
ζητιάνο που πηγαίνει στο Παζάρι των Ζητιάνων να νοικιάσει μια λατέρνα; Ό ταν του παί
ζουν ένα κομμάτι, κάποιες φάλτσες νότες ενοχλούν τ ’ αφτιά του· ξαφνικά, βάζει τα χέρια του
στ’ αφτιά για να μην ακούει πια αυτούς τους παράφωνους ήχους, και, την ίδια στιγμή, κόβε
ται κι η μουσική. Υπάρχουν κι άλλα σημεία όπου χρησιμοποίησα τον ήχο: τα βήματα μες
στην παράξενη νυχτερινή σιωπή ενός δρόμου ή, πάλι, η βαριά ανάσα του «δράκου»... Μα όσο
ο ήχος μπορεί να προσδώσει ένταση σε μια σκηνή, άλλο τόσο η μελετημένη σύντμηση της
δράσης μπορεί ν ’ αυξήσει το δραματικό περιεχόμενό της. Αφήστε με να σας εξηγήσω... Ό ταν
δολοφονείται το παιδί, ξεπροβάλλει μέσα από ένα θάμνο η μπάλα του, που κατρακυλάει για
λίγο και, τελικά, σταματάει. Το κοινό έχει ταυτίσει την μπάλα με το κοριτσάκι, κι έτσι κατα
λαβαίνει ότι με το σταμάτημα της κίνησης της μπάλας σταμάτησε και η ζωή του κοριτσιού.
Βέβαια, δεν μπορούσα να δείξω φοβερές πράξεις σεξουαλικής βίας πάνω στο παιδί, αλλά με το
να μη δείχνω τη δράση, προκαλούσα περισσότερες αντιδράσεις στο κοινό απ’ ό,τι αν την είχα
πραγματικά δείξει με κάθε λεπτομέρεια. Υποχρέωνα το θεατή να χρησιμοποιήσει τη δική του
φαντασία. Εξ άλλου, μια απλή μέθοδος μπορεί ν ’ αυξήσει την ένταση μιας σκηνής δείχνοντας
αυτό που υποτίθεται ότι σκέφτεται ο ηθοποιός. Θυμάστε το παιχνίδι στη βιτρίνα ενός μαγα
ζιού παιχνιδιών... ένα τόξο που μετακινιόταν συνέχεια από πάνω προς τα κάτω, σκοπεύοντας
το μάτι ενός ταύρου; Αυτό παίρνει για το δολοφόνο μια σεξουαλική σημασία, την οποία το
κοινό συνειδητοποιεί απόλυτα.
(Ο Lang παίρνει μια φωτογραφία που δείχνει το πρόσωπο ενός ανθρώπου με ναζιστική στολή.)
Ο Hans von Twardowski... Ο Χάιντριχ στο Και οι δήμοι πεθαίνουν! Κάτι πολύ δυσάρεστο μου
συνέβη μ’ αυτή την ταινία. Δε γνώρισε μεγάλη επιτυχία το 1944: ο κόσμος μού έλεγε ότι του
θύμιζε υπέρ το δέον την πραγματικότητα του πολέμου. Όμως, 19 χρόνια αργότερα, στο Πα
ρίσι, εκτιμήθηκε πολύ απ’ τους κριτικούς. Ακόμα και σήμερα έχω την αίσθηση ότι οι Δήμιοι
δείχνουν την πάλη ολόκληρου του πληθυσμού της Πράγας ενάντια στα φασιστικά στρατεύ
ματα. Η πινακίδα του τέλους, που λέει: «Not the end» [«Όχι τέλος»], ήταν όντως μια προφη
τεία, γιατί τώρα συμβαίνουν τα ίδια πράγματα εκεί, μόνο που οι εισβολείς έρχονται απ’ την
άλλη μεριά!
Πάντοτε με ενδιέφεραν οι αγώνες, κάθε μορφή πάλης ενάντια στην αστυνομία και τη διαφθο
ρά των κυβερνήσεων, η πάλη των παιδιών ενάντια στους γονείς που δεν τα καταλαβαίνουν...
Α, ο Tracy στη Νέμεση... (Ο Lang κοιτάζει από κοντά μια φωτογραφία του Spencer Tracy μ ’ έ
να σκυλάκι.) Ό ταν γύρισα αυτή την ταινία που είχε θέμα της το λιντσάρισμα, δεν μπορούσα
βέβαια να ελπίζω ότι αυτή η αχρεία πρακτική θα σταματούσε· το μόνο που μπορούσα να κά
νω, ήταν να ανιχνεύσω το πρόβλημα - αλλιώς, θα έκανα πολιτική. Πάντοτε έτσι είναι: μπο
ρώ μόνο να δείξω ορισμένα πράγματα και να πω: «Θαρρώ πως αυτή είναι η πραγματικότητα.
Κοιτάξτε...» Αυτό μόνο μπορώ να κάνω. Δεν είμαι θαυματοποιός. Ούτε και θεωρώ τον εαυτό
μου καλλιτέχνη... «Καλλιτέχνης» είναι απλώς μια λέξη. Έκανα πολλές ταινίες... Είμαι ένας
«ταινιουργός», ένας σκηνοθέτης - τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο... (Κοιτάζει την έγ
χρωμη φωτογραφία της Marilyn Monroe από το Σύγκρουση τη νύχτα): Μια τόσο όμορφη κο
πέλα που την κατηύθυναν τόσο λάθος... Την αγαπούσα πολύ, αλλά η πραγματική βεντέτα
της ταινίας ήταν η Stanwyck, η οποία, μάλιστα, ποτέ δεν παραπονέθηκε για τις απανωτές λή
ψεις που έπρεπε να κάνουμε εξαιτίας της Monroe.
(Σκύβει πάνω στις φωτογραφίες.) Τόσες και τόσες φωτογραφίες! Ο Henry Fonda και η Sylvia
Sidney στο Ζεις μονάχα μια φορά... ο Walter Pidgeon και η Joan Bennett στο Ανθρωποκυνη
γητό... ο Randy Scott στο Western Union... ο Edward G. Robinson στη Σκύλα... o Dana An
drews και η Ida Lupino στο Ενώ η πόλη κοιμάται... η Debra Paget στις δύο ινδικές ταινίες...
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(Ο Lang διορθώνει την καλύπτρα τον ματιού τον κι αρχίζει να στοιβάζει με πολλή προσοχή τις
φωτογραφίες πον έχει μπροστά του.)
- Έχω πει συχνά ότι ένας σκηνοθέτης που δουλεύει με ηθοποιούς, θα πρέπει να είναι κάτι
σαν ψυχαναλυτή- όχι βέβαια για τους ίδιους τους ηθοποιούς, αλλά για τους χαρακτήρες τού
έργου. Οι χαρακτήρες υπάρχουν κατ’ αρχάς στο χαρτί- ο σκηνοθέτης πρέπει να τους κάνει
να ζήσουν για τον ηθοποιό, κι ύστερα για το κοινά. Μια μέρα, στο Χόλιγουντ, μου είπε ένας
σκηνοθέτης: «Ξέρω τι ακριβώς σκεφτόσασταν όταν γυρίζατε την τάδε σκηνή του Μ», και
του αποκρίθηκα: Πείτε το». Ανέπτυξε, λοιπόν, λεπτομερώς τη θεωρία του, που ήταν τελεί
ως λανθασμένη. Έτσι τουλάχιστον πίστευα τότε, αλλά μετά από χρόνια, στο Παρίσι, κι ενώ
βρισκόμουν στα μισά μιας συνέντευξης Τύπου όπου διηγόμουν αυτά το ανέκδοτο, σταμάτη
σα απότομα γιατί συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι μπορούσε να υπάρχει μια βαθιά αλήθεια σ’
αυτά τα πράγματα... άτι αυτό που λένε «ύφος» ενός σκηνοθέτη, πηγάζει απ’ το υποσυνείδητό
του κι άτι ο βιος δεν έχει συνείδηση αυτού του πράγματος... Μερικές φορές, επίσης, σκέφτο
μαι ότι ένας καλός κριτικός είναι ο βιος ένα είδος ψυχαναλυτή κι ότι πιθανόν να μπορεί αυ
τός να μου πει γιατί γύρισα την τάδε σκηνή μ’ αυτόν τον τρόπο... Είναι, όμως, δίκοπο μαχαί
ρι. Γνώρισα κάποιο συγγραφέα που μου άρεσε πολύ. Ο συγγραφέας αυτός έκανε ψυχανάλυ
ση και, δύο χρόνια μετά, ήταν ανίκανος να γράψει. Νομίζω πως η δουλειά μας, η δουλειά τού
δημιουργού, είναι αποτέλεσμα ορισμένων στερήσεων... ή μάλλον όχι... «στέρηση» δεν είναι η
ακριβής λέξη... νευρώσεων θα ταίριαζε καλύτερα. Μα όταν οι στερήσεις και οι νευρώσεις έ
χουν εξαφανιστεί, τότε τι γίνεται;
Για μένα, μια ταινία είναι ένα παιδί που φέρνω στον κόσμο. Όταν το γεννήσω, αν μπορώ να
το πω έτσι, το εγκαταλείπω... Όταν τελειώσω μια ταινία, δε θέλω να την ξαναδώ. Δεν μπορώ
να κάνω τίποτ’ άλλο γι’ αυτήν. Έχει τη δική της ζωή- δεν είναι πια κομμάτι της δικής μου.
Συχνά με ρωτούν ποιαν απ’ τις ταινίες μου προτιμώ. Μα μπορεί μια μητέρα να ξεχωρίσει τα
παιδιά της; Μια μητέρα γεννάει μόνο μία φορά ένα παιδί- ένας σκηνοθέτης γεννάει μια ταινία
τουλάχιστον τρεις φορές: πρώτη φορά, όταν δουλεύει το σενάριο- δεύτερη, στο γύρισμα- τρί
τη, στο μοντάζ. Νομίζω, πάντως, πως οι ταινίες μου που προτιμώ, είναι το Μ , Η γυναίκα της
βιτρίνας, Η σκύλα και το Ενώ η πόλη κοιμάται.
Είναι δύσκολο να πω, τώρα που το σκέφτομαι, ποιο είναι το θέμα-βάση όλων των ταινιών
μου... Πιθανόν να είναι η πάλη του ατόμου ενάντια στα γεγονότα - το αιώνιο πρόβλημα των
Αρχαίων Ελλήνων: η πάλη ενάντια στους θεούς, ο αγώνας του Προμηθέα ενάντια στο Πε
πρωμένο. Το βίο πράγμα γίνεται και σήμερα: παλεύουμε ενάντια στους νόμους, παλεύουμε
ενάντια στους κανόνες που δε μας φαίνονται ούτε καλοί ούτε δίκαιοι... Αγωνιζόμαστε συνέ
χεια. Νομίζω ότι ο αγώνας έχει μεγαλύτερη σημασία από το αποτέλεσμα... Υπάρχει άραγε
πραγματικά happy end;
(Σταματάει σκεφτικός και σηκώνεται.)
Ελάτε, παιδιά, ξημέρωσε. Ελάτε... ας σταματήσουμε αυτή την ηλίθια συζήτηση για μένα...
Ο Herman Weinberg υψώνει το ποτήρι του κι απαγγέλλει μια ατάκα από τους διαλόγους τής
Περιφρόνησης·. «Αυτός που ξέρει και δεν ξέρει ότι ξέρει, κοιμάται. Ας τον ξυπνήσουμε. Αυτός
που ξέρει και ξέρει ότι ξέρει, είναι δάσκαλος. Ας τον ακολουθήσουμε...»

Μι· τις ηθοποιούς τον Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία

I

Ν τοκουμέντα

II κ α ια ο κ ε υ ή ιη ς /ιάΙ//ς Μου
μ έλλονιος: Μ η ιρ ο ιιο λ η .

Η περίπτωση
του Δόκτορος Μαμπούζε
της Thea von Harbou

Στη ζωή μου έχω έρθει αντιμέτωπη με πολύ απαιτητικές εργασίες,
τις οποίες προσπάθησα να φέρω εις πέρας με τον καλύτερο δυνατόν
τρόπο. Ωστόσο, τίποτα δε μου είναι πιο δύσκολο από το να μιλάω ή
να γράφω για τη δουλειά μου. Έ χω αποκτήσει, λοιπόν, την κακή
φήμη ότι δεν ξέρω να εκφράζω τις ιδέες μου, γιατί δε βλέπω για ποιο
λόγο θα έπρεπε να μακρηγορώ για να εξηγήσω σε κάποιον αυτό που εγώ θεωρώ προφανές.
Αφού και ο συνομιλητής μου δεν καταλαβαίνει γιατί επεκτείνομαι τόσο πολύ πάνω σε λε
πτομέρειες που εκείνος θεωρεί περιττές, ενώ αφιερώνω μόνο δυο κουβέντες στο θέμα που
προσελκύει το ενδιαφέρον του. Με δυο λόγια, δεν ξέρω να «κουβεντιάζω», κι αν, παρ’ όλα
αυτά, το επιχειρήσω, το αποτέλεσμα είναι σκέτος παραλογισμός. Δε νομίζω πως μπορεί κα
νείς να «κουβεντιάσει» για ένα θέμα όπως Η διαθήκη του Δόκτορος Μαμπούζε- είναι υπερβο
λικά σοβαρό για κάτι τέτοιο, φορτωμένο με αρσενική ενέργεια, ένα παιχνίδι αιτίου και απο
τελέσματος με αμείλικτες συνέπειες.
Οι δύο χώροι στους οποίους εξελίσσεται η πλοκή αυτής της ταινίας, είναι, από τη μια ο αυ
στηρός κόσμος του εγκληματολογικού τμήματος της αστυνομίας που μάχεται κατά του ε
γκλήματος (απαλλαγμένου εδώ από κάθε ψευτο-ρομαντισμό), κι από την άλλη, ο μυστηριώ
δης κόσμος των λεγάμενων πνευματικά άρρωστων ανθρώπων και ενός γιατρού που έχει α
φιερωθεί σ’ αυτόν τον διαταραγμένο κόσμο. Αυτοί οι δύο χώροι είναι η βάση της ταινίας, και
οι κάτοικοί τους είναι οι ήρωές της. Έ νας καταπληκτικός γιατρός μού είπε κάποτε: «Οι ψυ
χίατροι δεν είναι γιατροί με την κυριολεκτική έννοια του όρου- είναι συλλέκτες πνευματι
κών ανωμαλιών». Αυτή η φράση μού φαίνεται πως ταιριάζει κατά κάποιο τρόπο και στους α
ξιωματικούς του εγκληματολογικού τμήματος της αστυνομίας. Δε νομίζω πως μπορεί κανείς
να γίνει καλός αξιωματικός της αστυνομίας χωρίς να έχει το παράξενο διπλό ενδιαφέρον του
ερευνητή και του κυνηγού εγκληματιών.
Θα ήταν συναρπαστικό αν, με τα θαυμαστά μέσα που μας προσφέρει ο κινηματογράφος, τολ
μούσαμε να εξερευνήσουμε το χώρο του αδιανόητου, τον ασύλληπτο κόσμο αυτών τους ο
ποίους αποκαλούμε τρελούς. Όμως, για πολλούς λόγους, χρειάστηκε να εγκαταλείψουμε αυ
τό το σχέδιο και να περιοριστούμε στη μοναδική περίπτωση του Δόκτορος Μαμπούζε. Κατά
παράξενο τρόπο, αυτό το όνομα έχει γίνει σύμβολο, κι αυτός ο φανατικός παίκτης, που χειρί
ζεται τα χαρτιά και τις ανθρώπινες μοίρες, έχει μείνει εδώ και δέκα χρόνια στη μνήμη του κό
σμου. Ξαναεμφανίζεται τώρα, κινηματογραφημένος στον περιορισμένο χώρο του κελιού
του, να γράφει σε απειράριθμες σελίδες βιαστικές φράσεις απ’ το νου του που βράζει, γεμάτος
σκέψεις, σχέδια και παράτολμα εγχειρήματα· μοιάζει αιχμάλωτος, αλλά και, κατά περίεργο
τρόπο, περιπλανιέται ως σύμβολο μιας ανεπανάληπτης εγκληματικής φύσης- φαίνεται τελειωμένος και καταδικασμένος, αλλά παραμένει θριαμβευτής πάνω στο κατεστραμμένο εγώ
του· ολοκληρωτικά νικημένος, αλλά έχοντας την ικανότητα να παραμένει ασύλληπτος,
μπροστά στην οποία εμείς, οι άνθρωποι, στεκόμαστε αδύναμοι και παραιτημένοι, αναλογιζόμενοι την τραγωδία μιας αμείλικτης μοίρας που διέπεται από δικούς της νόμους.

Η Thea von Harbou ανάμεσα
στον Lang και τους συνεργάτες
του, στο γύρισμα του Μ.

* Γεννημένη σχο Τάουπερλιτς,
το 1888, η πρώην αρχαιολόγος
και αργότερα συγγραφέας
μυθιστορημάτων περιπέτειας
άρχισε να εργάζεται στον
κινηματογράφο ως
σεναριογράφος από το 1916,
φέρνοντας την αγάπη της για
τους φανταστικούς μύθους και
την επιφυλλιδογραφία, καθώς
και τη ρομαντική και λαϊκή
φαντασία της. Στενή
συνεργάτις του Lang από το
1922 (σε 7 ταινίες), γίνεται
σύζυγός του από το 1924 ώς το
1934. Συνεργάστηκε επίσης σε
σενάρια του Murnau και στο
Μίχαελ του Dreyer. Στη
ναζιστική περίοδο, παρέμεινε
στη Γερμανία κι εργάστηκε σε
όλα τα λαϊκά κινηματογραφικά
είδη που ενέκρινε ο Goebbels.
Μεταπολεμικά, συνεργάστηκε
σε τρία μόνο σενάρια, από το
1950 ώς το 1953. Πέθανε ένα
χρόνο αργότερα, στο Βερολίνο.
(Σ.Τ.Ε.)
«Berliner Tageblatt-,
τχ. 142.26.3.1933.
Μετάφραση από τα γαλλικά:
Τατιάνα Φραγκοϋλια.
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Διαφορετικά σκηνικά για τα
επεισόδια του Θλιμμένου
Θανάτου. © Ufa

Μια ανεπανάληπτη εμπειρία
του Hermann Warm*

Το κείμενο αυτό είναι, με κάποιες περικοπές, ένα δοκίμιο που έγραψε o Hermana Warm προς το τέλος της
ζωής του. [...] Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα περιγραφή μιας ομαδικής δουλειάς που λίγο-πολύ γεννήθηκε
τυχαία, αλλά έμελλε να οργανωθεί ορθολογικά και να συστηματοποιηθεί, μέχρι να φτάσει στον απόλυτο κα
ταμερισμό εργασίας των μεγάλων αμερικανικών ταινιών (και της Ufa) της δεκαετίας του ’30.
Η άνθιση του γερμανικού κινηματογράφου στην οποία γίνεται σύντομη αναφορά σ’ αυτό το κείμενο, αναλύε
ται σ’ένα κεφάλαιο του τέταρτου τόμου του Sadoul. Ο ίδιος o Lang παρουσιάζει τα γυρίσματα του Θλιμμένου
Θανάτου γεμάτα συνωμοσίες με σκοπό να εκδιωχθεί o Pommer.
Η ταινία αγοράστηκε στις ΗΠΑ, όπου φαίνεται πως γνώρισε μια μικρή επιτυχία · ιδίως o Fairbanks εμπνεύ
στηκε από αυτήν τα εφέ και την αρχιτεκτονική σύλληψη του Κλέφτη της Βαγδάτης.
Οι παρατηρήσεις του Warm πάνω στο σενάριο δεν επιβεβαιώνονται με κανένα τρόπο. Αντίθετα, o Lang θεω
ρούσε το σενάριο του Θλιμμένου Θανάτου βαθιά σημαδεμένο από τις βιεννέζικες ρίζες του.
Όσο για την επιρροή του Reinhardt, o Lang δεν τη δεχόταν (βλ. Lotte Eisner, Fritz Lang, Λονδίνο, Secker
and Warburg 1976). Όμως το πάθος του για όλα τα αξιοσημείωτα της εποχής του δε θα μπορούσε να τον α
φήσει έξω από το πολιτιστικό κλίμα, του οποίου o Reinhardt ήταν ένας από τα κύρια συστατικά στοιχεία.

Το Νοέμβριο του 1918, αφού έκλεισα, με τη μεσολάβηση του Erich Pommer, ένα ετήσιο συμ
βόλαιο με την Decía-Film A.G., γνώρισα τον Fritz Lang, που ήταν συγγραφέας και δραμα
τουργός σ’ αυτή την εταιρεία. Μεταξύ άλλων, είχε γράψει και το σενάριο της ταινίας Η πα
νούκλα στη Φλωρεντία, την οποία σκηνοθέτησε o Otto Rippert με σκηνικά Η. Warm.
0 Lang, που δεν ήταν ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίο άλλοι δημιουργοί σκηνοθε
τούσαν τα σενάριά του, φιλοδοξούσε να περάσει στη σκηνοθεσία.
Έτσι, την άνοιξη του 1919, σκηνοθέτησε δύο σενάρια που είχε γράψει για μια σειρά κινηματο
γραφικών περιπετειών με τον γενικό τίτλο Οι Αράχνες (Η χρυσή λίμνη και Το πλοίο με τα δια
μάντια). Αυτές οι πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες απέφεραν σεβασμό και εμπορική επιτυχία στον
Lang και στην Decía. Εγώ έφτιαξα τα σκηνικά μέσα στο στούντιο, και η εθνογραφική εταιρία
Umlauff έφτιαξε τα εξωτερικά σκηνικά στην περιοχή Χάγκενμπεκ, κοντά στο Αμβούργο.
Αυτά το είδος ταινιών δεν ήταν ό,τι ονειρευόταν o Lang. Έχοντας κάνει σπουδές αρχιτεκτο
νικής και ζωγραφικής, έβλεπε ότι ο κινηματογράφος τού παρείχε τη δυνατότητα να γράφει
και να σκηνοθετεί εικόνες. Η γνώση του για τις κινηματογραφικές δυνατότητες είχε προχω
ρήσει αλματωδώς. O Lang έμαθε να εξερευνά και να χρησιμοποιεί το μαγικό κουτί (την κά
μερα), κι επινόησε για τον Θλιμμένο Θάνατο και τις επόμενες ταινίες πλήθος ειδικά εφέ και
διπλοτυπίες που η κάμερα του επέτρεπε να πραγματοποιήσει - κι αυτά, όχι ως αυτοσκοπός,
αλλά ενταγμένα στη δράση των ταινιών.
0 Lang έγραψε το σενάριο του Θλιμμένου Θανάτου σε συνεργασία με τη μυθιστοριογράφο
Thea von Harbou, που επρόκειτο να γίνει σύζυγός του. Η αρχική ιδέα ήταν ασφαλώς δική
της· κι αυτό, γιατί πολλά από τα μυθιστορήματα και τα σενάριά της έχουν τραγικό τέλος και
διατρέχονται από το θέμα του μοιραίου και του αναπόφευκτου θανάτου.
Οι εμπορικές του επιτυχίες επέτρεψαν στον παραγωγό, Erich Pommer, να προσφέρει στην ταινία
Ο θλιμμένος Θάνατος σημαντικά μέσα. Εκείνη την εποχή, η Decía συγχωνεύτηκε με την Bioskop A.G. (κι ονομάστηκε Decla-Bioskop-Film A.G. Badelsberg) και χάρις σ’ αυτό στάθηκε δυ
νατόν να παρασχεθούν τα αναγκαία τεχνικά μέσα. Αμέσως τέθηκαν στη διάθεσή μας δύο πλατό
με αποθήκες για αξεσουάρ, ατελιέ κι ένα εργαστήριο, καθώς και μια μεγάλη έκταση για τις εξω
τερικές λήψεις. Το νέο μου συμβόλαιο, που με όριζε υπεύθυνο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού,
ιιροσέθετε στις υποχρεώσεις μου την αναδιοργάνωση των πλατό και των ατελιέ. Μου ήταν αδύ
νατον να φέρω εις πέρας μόνος τη δημιουργία των σκηνικών μιας τόσο μεγάλης παραγωγής.

* Ο βασικός σκηνογράφος tou
γερμανικού εξπρεσιονισμού.
Γεννήθηκε σχο Βερολίνο, to
1889. Ζωγράφος, με σπουδές
αρχιτεκτονικής, εργάστηκε στο
θέατρο και, από το 1912, στον
κινηματογράφο. Το εργαστήρι
του Δρος Καλιγκάρι είναι η
πρώτη σημαντική ταινία στη
σταδιοδρομία του. Οι Αράχνες
και Ο θλιμμένος θάνατος
αποτελούν τις δύο συνεργασίες
του με τον Lang. Αργότερα,
συνεργάστηκε με τον Murnau,
τον Pabst και τον Dreyer. Στη
διάρκεια του Πολέμου
εγκατέλειψε τη Γερμανία κι
εγκαταστάθηκε στη Σουηδία.
Επέστρεψε στην πατρίδα του
μετά τον Πόλεμο, όπου και
συνέχισε να εργάζεται μέχρι τη
δεκαετία του ’60. Πέθανε στο
Βερολίνο, το 1976. (Σ.ι.Ε.)
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Ο εσωτερικός χωρισμός της ταινίας σε τρία επεισόδια μας επέτρεπε να σκεφτούμε εύκολα τον
καταμερισμό της δουλειάς του σκηνογράφου.
Η εισαγωγή και ο επίλογος (η ιστορία-πλαίσιο της ταινίας) εκτυλίσσονται σε μια μικρή πόλη
της Γερμανίας: τα σκηνικά σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από τον Walter Rohrig.
Όμως ο Herlth και ο Rohrig είχαν αναλάβει μια δουλειά για μιαν άλλη εταιρεία, οπότε χρειά
στηκε ν ’ αναλάβω κι ένα μέρος των δικών τους καθηκόντων πέρα απ’ τα δικά μου.
Είχαμε φτιάξει το χρονοδιάγραμμα εργασίας για την κατασκευή των σκηνικών και την έ
ναρξη των γυρισμάτων.
Αρχίσαμε με το επεισόδιο της Ανατολής και συνεχίσαμε με εκείνο που διαδραματίζεται στην
Αναγεννησιακή Βενετία. Ήμουν υπεύθυνος για τη σύλληψη και τη δημιουργία των σκηνι
κών αυτών των δύο τμημάτων της ταινίας.
Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην κατασκευή τους, χρειάστηκε να ξεκινήσουμε αμέσως
τα επόμενα μεγάλα σκηνικά: στο γερμανικό επεισόδιο, την πλατεία της αγοράς, τους δρό
μους, τον ψηλό τοίχο και τη σκάλα που είναι κρυμμένη πίσω από τον τοίχο- στο κινεζικό, το
παλάτι του αυτοκράτορα με τις βεράντες του. Οι μακέτες και η επίβλεψη της κατασκευής
των σκηνικών βάρυναν εμένα, όπως και η τεχνική τελειοποίηση των ειδικών εφέ (το ιπτά
μενο χαλί, το λακαρισμένο κουτί με τους Κινέζους στρατιώτες).
Οι προπαρασκευαστικές εργασίες, η κατασκευή και το γύρισμα διήρκεσαν συνολικά τρεις
περίπου μήνες.
Οι κόπιες που προβάλλονται σήμερα, δεν επιτρέπουν στους θεατές να διακρίνουν το πλήθος
των λεπτών αποχρώσεων, και οι ενδιάμεσοι τόνοι εξαφανίζονται μέσα στο μαύρο. Ωστόσο, έ
νας προσεκτικός θεατής μπορεί ακόμα να διακρίνει την επιτυχία της πλαστικής σύνθεσης
και την ποικιλία των στιλ που χαρακτηρίζουν την ταινία.
Θα αναφέρω στο σημείο αυτό τον ψηλό τοίχο με την οξυκόρυφη είσοδο που ανοίγει (στο
βλέμμα), και τη σκάλα που εμφανίζεται πιο πέρα και μοιάζει να αναρριχάται στο άπειρο, οδη
γώντας προς το φως και εγκαταλείποντας κάθε επίγειο βάρος.
Τα σκηνικά του επεισοδίου της Ανατολής είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε το βάθος να είναι
αδιάκοπα ορατά· οι ηθοποιοί μπαινοβγαίνουν στο κάδρο από το βάθος, προχωρώντας προς ή
απομακρυνόμενοι από την κάμερα. Η δράση απαιτούσε αυτή τη δυνατότητα μετακίνησης: οι
καταδιώξεις, ο χορός των δερβίσηδων, η απόδραση του αθώου φυλακισμένου κ.λπ. Τα σκη
νικά λούζονται στο φως -τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό των κτιρίων-, αντανα
κλώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη θαλπωρή της Ανατολής και τη ζέση της δράσης.
Το δεύτερο επεισόδιο διαδραματίζεται στη Βενετία. Οι συνθέσεις αφορούν στην επιφάνεια και
τα περιγράμματα. Ο τοίχος του παλατιού με το υπερυψωμένο μπαλκόνι- η αίθουσα του γέρου
Άρχοντα (μόνο ένα εσωτερικό χώρισμα, σκεπασμένο με ένα γκομπλέν, μπροστά στο οποίο βρί
σκεται ένα είδος θρόνου)· η αίθουσα της Φιαμέτα (δύο μεγάλοι αντικριστοί τοίχοι, με μαξιλάρια
ανάμεσά τους, διάφορα στολίδια και μια κουρτίνα για τη σκηνή της μονομαχίας με τα στιλέτα)·
ένας μεγάλος, ανοιχτόχρωμος τοίχος με μια κρήνη· ένας δεύτερος ανοιχτόχρωμος τοίχος με μια
σκάλα που κατευθύνεται προς το θεατή· μια κυρτή γέφυρα, ιδωμένη από μπροστά- η δίνη τού
Καρναβαλιού- οι στροβιλιζόμενες μάσκες· ένα σκοτεινό πέρασμα· ο βραχίονας ενός καναλιού με
το σκοτεινό περίγραμμα μιας γέφυρας· το φανάρι μιας γόνδολας που αντικατοπτρίζεται στο
σκοτεινό νερό, καθώς αυτή πλησιάζει στα σκαλοπάτια της πλαϊνής εισόδου του παλατιού.
Τα σκηνικά αυτά, που φτιάχτηκαν στα πλατό και στον περίβολο του στούντιο, αποδίδουν κα
λύτερα την ατμόσφαιρα της Βενετίας απ’ ό,τι αν οι σκηνές γυρίζονταν σε φυσικούς χώρους,
που ποτέ δε θα επέτρεπαν την πραγματοποίηση όλων των εφέ τα οποία απαιτούσε το σενάριο.
Μόνον έτσι μπορούσε ο σκηνογράφος, σε συνεργασία με το διευθυντή φωτογραφίας, να δη
μιουργήσει, χάρη στο φως, μια ιμπρεσιονιστική ατμόσφαιρα.
Φτάνω τώρα στα σκηνικά της ιστορίας-πλαισίου, της αρχής και του τέλους της ταινίας. Οι
μακέτες και η κατασκευή των σκηνικών ήταν έργο του μακαρίτη φίλου και συνεργάτη μου
Walter Rohrig, ενώ τα αντίστοιχα του κινεζικού επεισοδίου, του επίσης μακαρίτη φίλου και
συνεργάτη μου Robert Herlth.
Αντίθετα απ’ ό,τι στο Καλιγκάρι, όλα τα σκηνικά του Θλιμμένου Θανάτου επιδιώκουν ένα ιμ
πρεσιονιστικό αποτέλεσμα. Τα πλάνα του βάθους υποστηρίζουν τη δράση των μη ρεαλιστι-
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κών κινηματογραφικών συνθέσεων, αλλά και, ταυτόχρονα, τονίζουν την εποχή και το στιλ.
[... I Η πλατεία της αγοράς, παρά το μέγεθος της, μεταδίδει μια καταπιεστική στενότητα, που
αντιπροσωπεύει το χαρακτήρα και τις πράξεις των κατοίκων, [...] αλλά και, γενικά, όλα τα
σκηνικά καθρεφτίζουν τους κατοίκους της πόλης.
Ένα παράδειγμα είναι το εργαστήριο του μικρόσωμου γκροτέσκου φαρμακοποιού, που και ο ί
διος μοιάζει με φουντωτή ρίζα. Εγκατεστημένος σε μια κουζίνα αλχημιστή, περιτριγυρισμένος
από φιάλες, βαλσαμωμένα ζώα και βοτάνια, ετοιμάζει τα καταπότια που οδηγούν στη ζωή, αλλά
και στο θάνατο. Μια φωσφορίζουσα λάμψη διασχίζει το δωμάτιο που είναι βυθισμένο στο σκο
τάδι, ενώ και τα κλειστά παντζούρια μαρτυρούν την απομόνωσή του από τους συμπολίτες του.
Βλέπουμε το φαρμακοποιό σ’ ένα τοπίο με λόφους λουσμένους στο φεγγαρόφωτο, ανάμεσα σε
ροζιασμένες ιτιές με παράξενες ρίζες και γαμψά κλαδιά που ρίχνουν παράδοξες σκιές. Πάνω
στο χώμα, μικρά κύματα ομίχλης δείχνουν το δρόμο για τη ρίζα του μανδραγόρα που δεν μπο
ρεί να τη βρει κανείς παρά μόνο τις νύχτες με φεγγάρι.
Και σ’ αυτή την περίπτωση τα σκηνικά δημιουργούν την ατμόσφαιρα και υποστηρίζουν τη
δράση, πράγμα που δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν σ’ ένα πραγματικό τοπίο.
Η αίθουσα με τα κεριά της ζωής (σε διάφορα μεγέθη και ορισμένα έτοιμα να σβήσουν) είναι
το σκηνικό όπου ο θλιμμένος Θάνατος αναθέτει στον νεαρό σύζυγο την αποστολή να εμποδί
σει τουλάχιστον ένα από αυτά τα φώτα να σβήσουν. Αυτός ο γοτθικός καθεδρικός ναός τού
φωτός αντιπροσωπεύει μιαν απ’ τις πιο όμορφες κινηματογραφικές συνθέσεις του Röhrig.
Η πλαστική σύλληψη όλων των σκηνικών υποστηρίζει τη δράση και το κλίμα της ταινίας:
τα κατασκευασμένα τοπία, ο εσωτερικός διάκοσμος, η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου
και, κυρίως, η άθλια αίθουσα του ασύλου των φτωχών με την ασφυκτική στενότητά της.
Οι μακέτες και τα σκηνικά για το κινεζικό επεισόδιο είναι του Robert Herlth.
Ο Herlth εμπνεύστηκε από κινεζικές γκραβούρες, όμως οι μακέτες του έχουν ένα εντελώς
προσωπικό στιλ και τη χάρη που χαρακτηρίζει το σύνολο των συνθέσεών του.
[...] Αυτό το επεισόδιο έχει πολύ λίγους εσωτερικούς διακόσμους, αλλά πολλά γοητευτικά το
πία που αλλάζουν συνεχώς: ο κήπος κοντά στο αυτοκρατορικό παλάτι με τις γεφυρούλες
του, ένα ποταμάκι, έλατα-νάνοι και φυτά σε γραφικά σχήματα...
Οι μακέτες, εύθραυστες και λεπτεπίλεπτες, μοιάζουν στον ίδιο τον Herlth, ο οποίος, όμως, ε
πιδείκνυε έναν πείσμονα δυναμισμό στην πραγματοποίηση των σχεδίων του μέχρι και την
τελευταία λεπτομέρεια. Κατά τη φυγή του ζευγαριού, βλέπουμε βουνά, λόφους, απέραντους
κάμπους, ποταμούς να διαδέχονται το ένα το άλλο σε γρήγορο ρυθμό, κι έπειτα το δάσος των
μπαμπού και τη ζούγκλα. Τα σκηνικά είναι αυτά που υποστηρίζουν δυναμικά τη δράση, ώς
την τελευταία λεπτομέρεια, αφού τα κοντινά πλάνα δείχνουν μόνο τμήματα του σκηνικού,
αντίθετα με το θέατρο, όπου ο θεατής βλέπει πάντα το σύνολο.
Όπως και στο Καλιγκάρι, έτσι κι εδώ η συνεργασία των τριών σκηνογράφων υπήρξε απόλυ
τα αρμονική. Μόνο «στρατευόμενοι» πνευματικά και προσωπικά κατόρθωναν οι σκηνογρά
φοι να λύσουν τα προβλήματα που τους έθετε κάθε καινούργια ταινία. Μόνο οι ομάδες που
λειτουργούσαν έτσι μπορούσαν να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους. Μόνο οι ταινίες που ο
φείλονταν σε τέτοιες συνεργασίες κατόρθωναν να επιτύχουν.
Φυσικά, η υπερβολική δουλειά προκαλούσε εντάσεις ανάμεσα στο σκηνοθέτη και τους τρεις σκη
νογράφους· αυτές, όμως, πάντα εξομαλύνονταν, προς ευχαρίστηση όλων. Είναι αδιαμφισβήτητο
ότι ο Lang ήταν τόσο παθιασμένος με την πραγματοποίηση της ταινίας του, που την έβλεπε απο
κλειστικά ως καλλιτεχνική αποστολή, ένα όργανο πολιτιστικής προσέγγισης των λαών.
Ο Lang, ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες της εποχής, είχε καταφέρει να βρει στη
σκηνική τέχνη του Max Reinhardt έμπνευση που την προσάρμοζε σύμφωνα με την προσω
πικότητά του.
Ήταν ανυπέρβλητος στην επινόηση τρόπων κινηματογραφικής έκφρασης. Ή δη από τη
συγγραφή του σεναρίου σκεφτόταν με εικόνες- ήταν άψογος χειριστής όλων των εργαλείων,
όλων των τεχνικών διαδικασιών, των κινήσεων της κάμερας, του φωτισμού και του μοντάζ.
Παρά τις εντάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι τρεις σκηνογράφοι θεωρούσαν τη συνερ
γασία τους με τον Lang στον Θλιμμένο Θάνατο μιαν ανεπανάληπτη εμπειρία.

L A N G

»Cinematographe 75-,
Φεβρουάριον 1982.
Μετάφραση:
Τατιάνα Φ/κιγκοάλια.
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28 Μαρτίου 1933:
Ο Fritz Lang στο τραπέζι του Goebbels
του Bernard Eisenschitz*
Κλήθηκα στο γραφείο του Goebbels [...] για να μάθω, προς μεγάλη μου έκπληξη, ότι ο Hitler είχε
αναθέσει στον Υπουργό Προπαγάνδας του Τρίτου Ράιχ να μου προσφέρει τη διεύθυνση του Γερ
μανικού Κινηματογράφου: «Ο Φίρερ είδε χην ταινία σας Μητρόπολη και μου είπε: “Ιδού ο άν
θρωπος που θα δημιουργήσει τον εθνικοσοσιαλιστικό κινηματογράφο!”» Το ίδιο κιόλας βρά
δυ έφυγα α π ’ τη Γερμανία.
Σήμερα η υπόθεση φαίνεται να έχει κριθεί: όχι- ο Fritz Lang δε συνάντησε τον Joseph Goeb
bels κάτω απ’ τις δραματικές περιστάσεις που πολλές φορές περιέγραψε με πλήθος λεπτομε
ρειών. Το διαβατήριά του δε φέρει σφραγίδα με ημερομηνία 30 Μαρτίου, αλλά δείχνει μια
πρώτη άφιξη στο Παρίσι στις 28 Ιουνίου, που ακολουθείται από ένα αεροπορικό ταξίδι στο
Λονδίνο, μια σύντομη διαμονή στο Βερολίνο, τον Ιούλιο, και την οριστική επιστροφή του
στη Γαλλία, στις 21 Ιουλίου.
Ωστόσο, ο μύθος ενός Lang που ερωτοτροπεί με το ναζισμό, όπως συνάγεται από μια απλοϊκή α
νάγνωση ταινιών όπως οι Νιμπελούνγκεν και Μητρόπολη, όπως κι ένα (κάτι παραπάνω από αμφισβητήσιμης ακρίβειας) ρεπορτάζ της 27ης Μαρτίου 1933, που μιλά για μια ομάδα «δημιουργίας»
της οργάνωσης των επιχειρησιακών εθνικοσοσιαλιστικών πυρήνων, με την ανακοινωμένη ουμμετοχή του Lang, του Luis Trenker και άλλων λιγότερο γνωστών, μου φαίνεται ακόμα πιο λαν
θασμένος κι απ’ το μύθο του κινηματογραφιστή που ονειρεύεται τον αγώνα του κατά του ναζι
σμού (μύθο που έμελλε να τον δραματοποιήσει αργότερα στο Ανθρωποκυνηγητό). Το Φεβρουάριο
του 1933, ο Lang τελειώνει το μοντάζ ττγςΔιαθήκης του Δόκτορος Μαμπούζε. Στις 10 του μηνός ο
δηγεί τον μοντέρ του, τον νεαρό Konrad von Molo, σε μια συγκέντρωση του Hitler στο Κλειστό
Στάδιο, λέγοντάς του: «Δεν μπορούμε απλώς να είμαστε αντίθετοι σε κάτι- πρέπει ν ’ ακούσουμε,
τουλάχιστον μία φορά, τι έχουν να μας πούνε». Έτσι, ακούν το λόγο κατά τον οποίο ο νέος κα
γκελάριος ανακοινώνει τη γέννηση μιας «ένδοξης Γερμανίας». «Πρέπει να πω» διηγείται ο von
Molo, «ότι ήμαστε οι μόνοι σε ολόκληρο το Στάδιο που δε σηκώναμε το χέρι για να κάνουμε τον
χιτλερικό χαιρετισμό σε κάθε αποστροφή, σε κάθε τραγούδι και τα λοιπά... Το ’λεγε η καρδούλα
μας! Ίσως, όμως, και να ντρεπόμασταν ο ένας τον άλλον.» Στο τέλος ττγςΔιαθήκης του Δόκτορος
Μαμπούζε, εκπρόσωποι της κοινωνίας-ένας άνεργος, ένας αστυνομικός...- παρίοτανται τρομο
κρατημένοι σε μια πυρκαγιά που έχει ανάψει ο Μαμπούζε, ο οποίος διακηρύσσει: «Το Κράτος εί
μαι εγώ» και θέλει να στηρίξει χην εξουσία του στην επικράτηση του εγκλήματος. Κατά τη διάρ
κεια του μοντάζ της ταινίας, ο Hitler τέθηκε επικεφαλής της κυβέρνησης (30 Ιανουάριου), κάη
κε το Ράιχσταγκ (27 Φεβρουάριου), το ναζιστικό κόμμα πήρε 44% των ψήφων (5 Μαρτίου), το ά
νοιγμα ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης ανακοινώθηκε επίσημα (20 Μαρτίου). Επί του παρό
ντος, πάντως, στα μάτια των Γερμανών, ο Hitler είναι συνώνυμο της ασφάλειας.
Στις 28 Μαρτίου, ο Goebbels εκφωνεί ένα λόγο-πρόγραμμα στους επαγγελματίες του κινηματο
γράφου, στο αρχηγείο του, στο Ξενοδοχείο Kaiserhof. Αναφέρει ως πρότυπα τέσσερις ταινίες: το
Θωρηκτό Ποτέμκιν, την Άννα Καρένινα του Goulding με χην Garbo, τους Νιμπελούνγκεν του
Lang και το πρόσφατο Κατά διαταγήν του αυτοκράτορος (Trenker και Kurt Bernhardt). Ο Lang
καθόταν στο τιμητικό τραπέζι, κοντά στον Goebbels. «Εμείς που γνωρίζαμε τον Lang» διηγείται
ο σκηνογράφος Emil Hasler (πιθανώς σοσιαλδημοκράτης που έμεινε στη Γερμανία), «ξαφνια
στήκαμε. Όμως όχι για πολύ, γιατί, την επομένη ή τη μεθεπομένη, ο Lang εξαφανίστηκε.» Ακό
μα κι αν το διαβατήριο λέει αλήθεια, η σελίδα είχε γυρίσει. Στις 29 Μαρτίου, το διοικητικό συμ
βούλιο της Ufa αποφασίζει να απομακρύνει όλους τους εβραίους. Την ίδια μέρα, Η διαθήκη τού

* Μεταφραστής ταινιών και
ιστορικός του
κινηματογράφου. Έγραψε
μελε'τες για τον Fritz Lang και
τον Nicholas Ray, τον
γερμανικό και τον σοβιετικό
κινηματογράφο, και πρόσφατα
δημοσίευσε μια μεγάλη
συνέντευξη με τον Robert
Kramer. Υπήρξε συντάκτης
του περιοδικού
«Cinémathèque» και
αρχισυντάκτης του «Cinéma
02». (Σ.τ.Ε.)
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qui ont fait le Cinéma».
Μετάφραση:
Τατιάνα Φραγκοΰλια.

Δόκτορος ΜαμποχΧρ απαγορεύεται από την επιτροπή της λογοκρισίας. «Για πολιτικούς λόγους»
ήταν το μόνο σχόλιο του Goebbels, το 1938. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών για τη
λογοκρισία είναι πιο σαφής: «Για τους ελάχιστους αποδυναμωμένους κομμουνιστές στη Γερμα
νία, αυτή η ταινία, που παρουσιάζει την οργάνωση μιας ομάδας εγκληματιών με το χωρισμό
τους σε τομείς δραστηριότητας (τομέας 1, 2 κ,λπ.), θα μπορούσε να είναι ένα πραγματικό εγχει
ρίδιο για την προετοιμασία και την εκτέλεση τρομοκρατικών πράξεων».
Η ταινία εξάγεται παράνομα και προβάλλεται στη Βουδαπέστη, στη Βιέννη και στο Παρίσι
(Μάιος). Ο Lang δεν γίνεται πουθενά αντιληπτός, ούτε καν στο Βερολίνο, τον ίδιο μήνα, στην
πρεμιέρα μιας εκδοχής του Ζίγκφριντ με ήχο από την Ufa (δε θα γίνει ποτέ λόγος για επανέκδοση της Εκδίκησης της Κριμχίλδης, που δείχνει πώς οι αγώνες των ισχυρών προκαλούν μια α
λυσίδα βιαιοτήτων δίχως τέλος, οι οποίες οδηγούν αμείλικτα στην καταστροφή). Η αναχώρη
ση του Lang σηματοδοτεί την οριστική ρήξη με το ναζισμό και τον πολιτισμό του: ο πιο μεγά
λος κινηματογραφιστής της χώρας διαλέγει την εξορία. Για το θέμα αυτό, ακόμα και σήμερα,
στη Γερμανία, αναζητούν αιτίες λιγότερο τιμητικές (το διαζύγιό του με την Thea von Harbou,
ένα συμβόλαιο στο Παρίσι...) ή, όπως και στον Fassbinder, του αντιτάσσουν την εμβληματική
μορφή του Douglas Sirk. Όμως η στάση του Lang, απ’ τη στιγμή που φτάνει στις ΗΠΑ, δείχνει
ότι, όποια κι αν ήταν η άμεση παρόρμηση, η βαθιά του αντίδραση στο ναζισμό ήταν ξεκάθαρη.
Συν τοις άλλοις, τότε ήταν ο μόνος ή σχεδόν ο μόνος που είχε την επιλογή, όντας μισός εβραίος
(όπως και ο Reinhold Schünzel, που έμεινε και έκανε ταινίες ώς το 1937), πράγμα που δεν ήταν
γνωστό, ούτε είχε καταγγελθεί ως τέτοιος, έχοντας δώσει δείγματα αφοσίωσης στον εθνικισμό
(Ζίγκφριντ, «προσφορά στον γερμανικό λαό··) και στον καπιταλισμό (Μητρόπολη)·, τόσο πρωσικό
όσο και το μονόκλ του Fritz Lang, όπως έγραψε ο Kurt Tucholsky. Ωστόσο, αν θέλαμε να κά
νουμε μια σωστή ανάγνωση των ταινιών, θα βρίσκαμε σ’ αυτές τη βαθύτερη έννοια της ασυμβατότητάς τους με το νέο καθεστώς. Ο Goebbels θα τον συμβούλευε να βάλει «τον μανιασμένο
λαό» να σκοτώσει τον Μαμπούζε: και ξέρουμε τι σκεφτόταν ο Lang γι’ αυτή τη μανία.
Τέλος, η αναχώρηση του Lang σηματοδοτεί τη συνειδητοποίηση της θέσης του κινηματο
γράφου στην Ιστορία: μια οδυνηρή σχετικοποίηση, όσο και η προσχώρηση των σοβιετικών
κινηματογραφιστών στην Επανάσταση και η απογοήτευσή τους. Θα ανακάλυπτε ότι η τέ
χνη δεν είναι το παν κι ότι μπορεί να ασκείται παντού και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Είχε οραματιστεί να δημιουργήσει την «τέχνη του αιώνα μας», κι αντιλαμβανόταν ότι είχε
προμηθεύσει τα εργαλεία για μια χειραγώγηση που λεγόταν προπαγάνδα.

Η συνεργασία μου με τον Lang
του Leon Shamroy*

[...} Το μεγαλύτερο μέρος του Ζεις μονάχα μια φορά το γυρίσαμε νύχτα. Τα γυρίσματα γίνο
νταν σε μια παλιά παρακαμπτήριο της Χάιλαντ Άβενιου, όπου ακόμα υπάρχουν οι σιδηρο
δρομικές γραμμές, κι ο Walter Wanger [ο παραγωγός] είχε αρχίσει να χάνει την υπομονή του.
Στις δύο τα ξημερώματα, ο Fritz Lang μ ’ έστειλε στον Wanger με το μήνυμα: «Μου ραγίζεις
την καρδιά». Και ο Wanger απάντησε: «Εσύ, όμως, δε μου ραγίζεις μόνο την καρδιά, αλλά και
τον τραπεζικό λογαριασμό μου». Ο Lang ήταν απίστευτα σχολαστικός, σαν αυτούς τους ζω
γράφους που ζωγραφίζουν ξανά και ξανά τον ίδιο μουσαμά, καλύπτοντας τη μία ζωγραφιά με
την άλλη. Είναι καλλιτέχνης, αλλά σ’ αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι και πρακτικός. Δεν
μπορείς να μη λάβεις υπόψη σου το μεγάλο κοινό.
Δουλεύαμε κάθε νύχτα ως τις τρεις τα ξημερώματα, κι ο Henry Fonda ήταν νιόπαντρος! Δου
λεύαμε κάθε λήψη με τόσες λεπτομέρειες... και στις εφτά το πρωί ο Lang ξαναγυρνούσε, μετά
από τέσσερις μόλις ώρες, μετά από μια μεγάλη διαδρομή με το αυτοκίνητο και, ίσως, μετά από
μόλις δύο ώρες ύπνο, και μου ’λεγε ότι το πλάνο που είχα ετοιμάσει μες στ’ άγρια χαράματα, δεν
ήταν εντάξει, «It hasn’t» έλεγε με τη χαρακτηριστική γερμανική προφορά του, «the possibility»
(«Δεν έχει δυνατότητες».) Γινόμουν έξω φρενών. Ανέκαθεν πίστευα ότι το κοινό δε νοιάζεται
για τις ασήμαντες εκείνες λεπτομέρειες για τις οποίες εκείνος επέμενε· πίστευα ότι θα ’πρεπε
κανείς να είναι ιμπρεσιονιστής, να δημιουργεί ψευδαισθήσεις, ένα κλίμα που να ταιριάζει με
τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονταν και οι ήρωες της ταινίας. Εκείνος δεν συμφωνούσε.
Ήθελα ένα διαφορετικό τέλος στην ταινία. Αφού η αστυνομία σκοτώνει αυτούς τους δυο εχ
θρούς της κοινωνίας, ήθελα να πλησιάσει η κάμερα το πρόσωπο ενός μωρού που ρεύεται, και
να πέσει ο τίτλος «You Only Live Once». Αλλά o Wanger δεν ήθελε ούτε να τ ’ ακούσει.

* Γεννημένος σιη Νέα Υόρκη, το
1901, ο μεγάλος αμερικανός
διευθυντής φωτογραφίας
ξεκίνησε από πειραματικές
ταινίες. Από το 1928 πέρασε στις
εμπορικές παραγωγές και
συνδέθηκε πρώτα με την
Paramount και ύστερα με τη
Fox. Αγαπούσε ιδιαίτερα τις
σκιές, τα κοντράστ και την
καθαρότητα των
περιγραμμάτων. Έκανε
διεύθυνση φωτογραφίας σε
ταινίες που ανήκουν σε πολύ
διαφορετικά είδη -από τη
μουσική κωμωδία ώς το δράμακαι σε μεγάλες υπερπαραγωγές
όπως η Κλεοπάτρα του
Mankiewicz. Τιμήθηκε με
τέσσερα Όσκαρ. Πέθανε το 1974.
Hollywood Cameramen, επιμ.
Charles Higham, Thames and
Hudson, Λονδίνο 1970.
Μετάφραση: Εφη Καλλιφατίδη.

Ο Lang και o Shamroy στήνουν ακόμα ένα απαιτητικό πλάνο.
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Fritz Lang, Otto Katz και FBI

Το όνομα του Fritz Lang εμφανίζεται κατά καιρούς στα αρχεία του FBI, την περίοδο μεταξύ
1938 και 1973. Τα κείμενα των αρχείων αυτών ποικίλλουν ως προς την ποιότητα του περιεχο
μένου, πρωτίστως εξαιτίας του γεγονότος ότι ένας τεράστιος αριθμός ονομάτων έχει λογοκριθεί.
Ο πραγματικός φάκελος που αναφέρεται στον Lang δεν είναι μεγάλος και δεν παρέχει ουσιαστι
κές πληροφορίες σ’ ένα βιογράφο, δεδομένου ότι περιέχει πολλές ετερόκλιτες και εσφαλμένες
πληροφορίες που αφορούν στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή του δημιουργού.
Δίχως να γνωρίζουμε με σαφήνεια από ποιον είχε δοθεί εντολή έρευνας, το γραφείο τού
Αρχηγού των Ναυτικών Επιχειρήσεων ανέφερε, στις 15 Δεκεμβρίου 1950, ότι, το 1941, ο
Lang ήταν «φιλικά προσκείμενος στο Κομμουνιστικό Κόμμα και υποστηρικτής του». Το
1938, χαρακτηρίστηκε υποστηρικτής του Συμβουλίου τού Χόλιγουντ για τη Δημοκρατία, ε
νώ, το 1939, θεωρήθηκε στενός συνεργάτης γνωστών μελών του Κομμουνιστικού Κόμμα
τος, καθώς και σοβιετικών πρακτόρων. Ειδικός πράκτορας, υπεύθυνος του παραρτήματος
του FBI στο Λος Άντζελες, επικοινώνησε με το διευθυντή της υπηρεσίας στις 28 Μαρτίου
1951 και με περισσή σαφήνεια υποστήριξε ότι ο Lang «είναι ταλαντούχος σκηνοθέτης, αλλά
πολιτικά ένα παιδί, ένα κορόιδο που μ’ ευκολία έβαζε το όνομά του στις λίστες χορηγών και
χρηματοδοτών». Ο πράκτορας προσέθετε ότι ο Lang ήταν ένα συναισθηματικό άτομο «με έ
ντονα αντιφασιστικές αντιλήψεις, και θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι υπήρξε κάποτε
μέλος της Αντιφασιστικής Επιτροπής Προσφύγων». Παρά ταύτα, κατά τη γνώμη του πρά
κτορα πάντα, ήταν μάλλον απίθανο να ανήκε ο Lang στο Κομμουνιστικό Κόμμα.
Σε κάποιον άλλο φάκελο, ο οποίος περιέχει διασταυρούμενες αναφορές στον Lang, ένας πρά
κτορας αποκάλυψε, το 1938, σε υπόμνημα απευθυνόμενο προς τον Edgar Hoover, τον επικε
φαλής του FBI, ότι εκείνον τον καιρό εργαζόταν σε κάποια ταινία του σκηνοθέτη, παραγω
γής της Paramount, με τον τίτλο Κατάσκοποι στην Αμερική. Κατά τον πράκτορα αυτόν, ο
Lang εκδήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον να γνωρίσει τον Hoover.
Επιπλέον, το 1948, η Τέταρτη Αναφορά της Επιτροπής Ανεύρεσης Στοιχείων της Γερουσίας για
Αντι-αμερικανικές ενέργειες (Fourth Report of the Senate Fact-Finding Committee on UnAmerican Activities) περιλάμβανε έναν αναλυτικό φάκελο με τους Οργανισμούς Κομμουνιστι
κών Μετώπων. Στο φάκελο αυτόν ο Lang αναφερόταν: στη λίστα των «Σχετιζόμενων [με το
Κομμουνιστικό Κόμμα] κινηματογραφικών θεατών» (Associated Film Audiences) ως εκτελεστι
κό μέλος· στη φημολογούμενα κομμουνιστική λίστα «Ταινίες για τη Δημοκρατία» (Films for
Democracy) ως μέλος του συμβουλευτικού σώματος· στην «Ένωση Μαύρων και Συμμάχων Βε
τεράνων της Αμερικής» (United Negro and Allied Veterans of America) ως σημαντικός χορηγός.
Κάποια άλλη αναφορά, με τον τίτλο «Ελεύθερος Γερμανικός Ακτιβισμός στην Περιοχή του
Λος Άντζελες» (Free German Activities in the Los Angeles Area) και με ημερομηνία 28 Μαρ
τίου 1944, συνέδεσε το όνομα του Lang με αυτό του Bertolt Brecht, με τον οποίο ο σκηνοθέ
της είχε συνεργαστεί στο Και οι δήμιοι πεθαίνουν! Τα έργα του Brecht είχαν χαρακτηριστεί
επισήμως κομμουνιστικά. Και παρά το γεγονός ότι εκείνο τον καιρό δεν υπήρχαν πειστικά
τεκμήρια που να παραπέμπουν ευθέως στον Lang (ο οποίος είχε πολιτογραφηθεί Αμερικανός
στις 24 Νοεμβρίου 1939), η συμμετοχή του στο «Ελεύθερο Γερμανικό Κίνημα» (Free Ger
man Movement), η σύνδεσή του με το όνομα του Brecht και του Hanns Eisler, και η παλαιότερη επαφή του με τον Otto Katz, φαίνεται πως δικαιολογούσαν την ύπαρξη του ονόματος
του στην εν λόγω αναφορά.
Το Φεβρουάριο του 1973, τα φώτα του FBI έπεσαν ξανά πάνω στον Lang, όταν, κατά τη διάρ
κεια δύο ομιλιών που έδωσε στην πόλη Τσίκο της Καλιφόρνια (Μάιος 1971), παρατηρήθηκε
πως τον παρακολουθούσε με ενδιαφέρον ένας νεαρός άντρας που με τη σειρά του ήγειρε τις
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υποψίες χου FBI. Το γεγονός αυτό ε'δωσε την αφορμή στην υπηρεσία να ανατρέξει στις ανα
φορές του παρελθόντος (1948) που συνέδεαν τον Lang με «ύποπτες» οργανώσεις.
Ο Fritz Lang, εξ άλλου, φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σ’ ένα φάκελο του FBI που
αναφέρεται στον πολύγλωσσο δημοσιογράφο κομμουνιστή Otto Katz. Πολλές επιστολές που
είχαν ανταλλάξει ο Katz με τον Lang και τη Lilly Latté από το 1935 και μετά, υπάρχουν ως
ντοκουμέντα στο φάκελο και είναι μεταφρασμένες στα αγγλικά. Στις 28 Ιουλίου 1936, ο Katz
δημοσίευσε άρθρα του στα οποία μιλά για τις σχέσεις του Lang με την πλευρά των δημοκρα
τικών κατά τον Ισπανικό Εμφύλιο, ο οποίος είχε λήξει μερικές μέρες νωρίτερα. Σε κάποια απ’
τις επιστολές που είναι στον πιο πάνω φάκελο, με ημερομηνία 6 Αυγούστου 1936, ο Katz έ
γραψε ότι, κατά τη γνώμη του, ο αγώνας εναντίον των στρατευμάτων χου Franco ήταν ένας
αγώνας εναντίον του Hitler. Η επιστολή αυτή συνοδευόταν από ένα αντίτυπο του πιο πρό
σφατου βιβλίου του Katz, Das deutsche Volk klagt an: Hitlers Krieg gegen die Freiheitskämpfer
in Deutschland ΙΟ γερμανικός λαός καταγγέλλει: Ο αγώνας του Hitler εναντίον των αγωνιστών
της ελευθερίας στη Γερμανία (Παρίσι 1936)] και παρέθετε το λίβελλο που είχε δημοσιεύσει ο Katz
μαζί με μερικούς άλλους εναντίον της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου
που ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 1936. Σημείωνε επίσης ότι ο G.W. Pabst είχε αρχίσει, το Σε
πτέμβριο, τα γυρίσματα της ταινίας Θεσσαλονίκη, η φωλιά των κατασκόπων.
Στο φάκελο του FBI για τον Katz, μεταξύ των επιστολών υπάρχουν και παραθέματα που
προέρχονται είτε από την αλληλογραφία του Lang, του Brecht και του Egon Erwin Kisch, εί
τε από αυστηρά εμπιστευτικές πηγές, και αναφέρονται στις προσπάθειες του σκηνοθέτη να
συντηρήσει οικονομικά τους δύο συγγραφείς. Είναι γεγονός ότι ο Lang συντηρούσε τον
Kisch διαμέσου ενός μετανάστη, ονόματι Franz Carl.
Από την άλλη, οι συντάκτες του εν λόγω αρχείου γνώριζαν από έγκυρες πηγές ότι ο Lang,
πολύ σπάνια είχε επαφές με ανθρώπους που είχαν διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις από τις
δικές του. Έτσι, συνημμένη στο φάκελο είναι και η λίστα των ανθρώπων στους οποίους ο
δημιουργός είχε στείλει χριστουγεννιάτικες κάρτες, το 1937 και το 1938.
Στα απομνημονεύματά του με τον τίτλο Lebensbericht, ο Καθολικός Humbertus Prinz
Löwenstein (1906-1984) -αναφέρεται σε κάποια επιστολή (υπάρχει στο φάκελο του FBI) που
έστειλε η Lilly Latté στον Katz, στις 8 Οκτωβρίου 1936- γράφει πώς γνωρίστηκαν ο Katz με
το σκηνοθέτη: «Στο Παρίσι, στο Café Flore, γνώρισα τον Willi Munzenberg, τον οποίο αποκαλούσαν “Κόκκινο Βαρόνο του Τύπου”, επειδή ήλεγχε όλη τη αλυσίδα των κομμουνιστι
κών εφημερίδων στη Γερμανία. Ο Rudolf Olden τον συμπαθούσε πολύ, και τον συμπάθησα
κι εγώ από την πρώτη στιγμή. Επισήμως ήταν πάντα κομμουνιστής, παρά το γεγονός ότι δεν
ήταν πια πιστός στη γραμμή του κόμματος. Κουβεντιάσαμε το ενδεχόμενο να οργανώσουμε
ένα κοινό μέτωπο εναντίον του Hitler. [...] Ο Munzenberg υποσχέθηκε να δώσει οδηγίες στον
εκπρόσωπό του στην Αμερική, Rudolf Breda, για να έλθει σε επαφή μαζί μου. Είπε ότι ο
Breda είχε σπουδαίες διασυνδέσεις στο Χόλιγουντ και πως θα είχε μεγάλη πολιτική αξία να
κερδίσω τις εντυπώσεις στην κινηματογραφική βιομηχανία. Το αληθινό όνομα του Breda ή
ταν Otto Katz. Είχε γίνει σκηνοθέτης ενόσω εργαζόταν για τον Erwin Piscator. Είχε μεγάλη
αδυναμία στα μικρά κορίτσια, αλλά έκανε και τα γλυκά μάτια στις ώριμες γυναίκες. Ήταν,
λοιπόν, ιδανικός για το Χόλιγουντ. Το όνομα Breda το είχε πάρει από τον τόπο γέννησης του
Marinus van der Lubbe, του ανθρώπου που είχε βάλει φωτιά στο Ράιχσταγκ. [...] Αργότερα
πήρε και το όνομα André Simone, αλλά για μένα ήταν πάντα ο Otto Katz. Οι διασυνδέσεις
του στο Χόλιγουντ ήταν πραγματικά εξαιρετικές. Οι κύκλοι του περιλάμβαναν όλους τους
σκηνοθέτες, παραγωγούς, διευθυντές εταιρειών παραγωγής και όλους σχεδόν τους ηθοποι
ούς, άνδρες και γυναίκες. Ανάμεσα στους ανθρώπους με τους οποίους είχε στενή συνεργασία,
ήταν ακόμα και ο Καθολικός λογοκριτής Joseph I. Breen, ο Α.Η. Gianni, πρόεδρος της Bank
of America, και ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος του Λος Άντζελες John Joseph Cantwell. [... ] O
Breda μου τηλεφώνησε αμέσως μόλις έφτασα στη Νέα Υόρκη. Κουβεντιάσαμε το ενδεχόμενο
να οργανώσουμε ένα μεγάλο χολιγουντιανό δείπνο και να καλέσουμε όλες τις εξέχουσες προ
σωπικότητες. Ιδρύθηκε μια επιτροπή προετοιμασίας, η οποία περιλάμβανε τον Fritz Lang,
τον Fredric March και τη σύζυγό του, Florence Eldridge, καθώς και αρκετούς σεναριογρά
φους. Στο δείπνο αυτό παραβρέθηκε καθένας που είχε κάποιο όνομα στο Χόλιγουντ, κι ο
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G oebbels, εξορ γισμ ένος, δεν ή θελε τ ίπ ο τ ’ άλλο παρά ν α βρει έ να ν τρόπο ν α εξοβελίσει από τη
Γερμανία ο λόκ λ η ρ η τ η ν α μ ερ ικ α νικ ή κ ινη μ α το γ ρ α φ ικ ή βιομ η χα νία . Η “Ομάδα το υ Χ όλιγο υ ντ Ε να ντ ίο ν το υ Ν α ζισ μ ο ύ ” (H ollyw ood L eague aga in st N azism ) ιδρύθηκ ε μία μέρα μετά
α π ’ αυτό το δείπνο κι έπαιξε π ο λ ύ μ εγά λο ρόλο σ τ η ν κ ινη το πο ίη σ η τη ς κ οινή ς γνώ μ η ς. Α πό
το δείπνο α υ τό σ υ γ κ εν τρ ώ θ η κ α ν χρ ή μ α τα για τ η ν ίδρυση τη ς “Α μ ερ ικ α νικ ή ς Έ ν ω σ η ς για
τη ν Π ο λιτιστικ ή Ε λευθ ερία τη ς Γ ερμ α νία ς” (A m erican G uild for G erm an C ultural Freedom ),
η οποία έμελλε να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο. Μ έλη τη ς ομάδας α υ τή ς ή τα ν και οι: C harles
Chaplin, E dw ard G. R obinson, B oris K arloff, M arlene D ietrich, οι δε στόχοι τη ς περιγράφ ονται από το FBI ω ς εξής: ενη μ έρω ση το υ κ ο ιν ο ύ α να φ ορικ ά μ ε τη να ζισ τικ ή δράση στη Γ ερ
μανία, κ αταπολέμηση το υ να ζισ μ ο ύ και τω ν πρα κτόρω ν τω ν Ν α ζί στις ΗΠΑ, στήριξη του α ντι
στασιακού κ ινή μ α το ς στη Γ ερμα νία. Ε π ιπ λέο ν, ετοιμ α ζότα ν μ ια ειδική εκστρατεία για τ η ν α
πελευθέρω ση το υ Carl von O ssietzky, το υ Carlo M ierendorff, του E rnst T halm ann και άλλω ν
πολιτικώ ν κ ρ α τουμ ένω ν».
Η E lla W inter, «αριστερή» δη μοσιογράφ ος, για τ η ν οποία το FBI υ π ο ψ ια ζό τα ν ότι α νή κ ε στο
Κ ομ μ ουνισ τικ ό Κ όμμα, π εριγρά φ ει, σ τις α ρ χές το υ 1938, το ν τρόπο σ ύ στα ση ς τη ς Ομάδας:
« Ό λα άρ χισα ν π ρ ιν από δύο χρ όνια , οπό τε ιδρύθ η κ ε η α ντινα ζισ τικ ή Ομάδα στο Χ ό λιγο υντ.
Έ ω ς τότε υ π ή ρ χ ε κ άποια οργά νω σ η , τ η ν οποία ε ίχα ν ιδρύσει οι πιο δ υ να το ί και εύποροι εβραίοι, η οποία σ υ νέλ εγ ε χρ ή μ α τα για τ η ν κ α τα π ολέμ η σ η το υ α ντισ η μ ιτισ μ ο ύ και του φασι
σμού, αλλά είχε π ε τ ύ χ ε ι π ο λ ύ λ ίγ α πρά γμ α τα . Η α ντισ η μ ιτικ ή Ομάδα, σ υ νειδη τοπ οιώ ντα ς
τη ν αξία τη ς απ οσ τολή ς της, α π έκ τη σ ε μ εγά φ ω να κι οργάνω σ ε μ α ζικ ές σ υ να ντή σ εις και δια
μαρτυρίες ενα ν τ ίο ν ενερ γειώ ν όπω ς η απ οσ τολή α π ειλη τικ ώ ν επ ισ τολώ ν από τη ν τοπ ικ ή να ζιστική σ ύ γκ λ η το σ τ ο υ ς η θ ο π οιού ς τη ς τα ινία c, Γ υρισ μ ός α π ό το Δ υ τικ ό Μ έτω πο [του Jam es
W hale]. [...] Α νάμ εσ α στα πιο ενερ γά σ τ ελ έχ η τη ς α ν τινα ζισ τ ικ ή ς ομάδας σ υ γκ α τα λέγο ντ α ν
οι: D orothy Parker, A lan C am pbell, D u dley N ich ols, M rs. Sidney B uchm an, E dw in J u stu s
M ayer, G loria S tu art, E ddie C antor, E rn st L ubitsch, D onald O gden S tew art (επικεφ αλής),
H erbert B iberm an, P a u l M uni, E rn st T oller, Sylvia Sidney, L ew is M ilestone.
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Μια διεφθαρμένη αστυνομία:
Η μεγάλη κάψα.
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Το ινδικό δίπτνχο: Ο τίγρης
του Εσναπούρ (πάνω),
Ο τάφος τοτ Ινδού (κάτω).

O Fritz Lang και ο φιλόσοφος

Όταν η Gretel και ο Theodor W. Adorno (1903-1969) μεχανάστευσαν στην Αμερική, το Φε
βρουάριο του 1938, έμειναν στη Νέα Υόρκη. Ο Adorno συνεργάστηκε αρχικά με το
«Princeton Radio Research Project» πριν γίνει επίσημο μέλος του Ινστιτούτου Κοινωνικών
Ερευνών (Institut für Sozialforschung), που είχε μεταφερθεί κι αυτά στη Νέα Υάρκη. Η γνω
ριμία των Adorno με τον Fritz Lang και τη Lily Latté πρέπει να έγινε μετά την εγκατάσταση
των πρώτων στο Λος Άντζελες, στα τέλη του Νοεμβρίου 1941. (Στο Λος Άντζελες, ο Adorno
συνεργάστηκε μέχρι το 1944 με τον Max Horkheimer για τη Διαλεκτική του Διαφωτισμού
-έργο που εκδάθηκε το 1947- και μετά διηύθυνε το «Ερευνητικά Πρόγραμμα σχετικά με τις
Κοινωνικές Διακρίσεις» μέχρι το 1949). Οι Lang και οι Adorno αντάλλασσαν συχνές επισκέ
ψεις και είχαν τακτική τηλεφωνική επικοινωνία. Ο Adorno επέστρεψε στη Γερμανία το
1949, όταν έγινε καθηγητής Κοινωνικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης,
και του ζητήθηκε να διευθύνει από κοινού με τον Horkheimer το Ινστιτούτο Κοινωνικών
Ερευνών. Πίσω στη Γερμανία, οι Adorno ξεκίνησαν να αλληλογραφούν -πιθανόν, το 1949με τον Lang και τη Latté. (Η αλληλογραφία τους φυλάσσεται στα αρχεία του Theodor W.
Adorno.) Ο τόνος στις επιστολές τους υποδεικνύει μεγάλη οικειότητα μεταξύ τους. Από την
αρχή, έκαναν αστεία κι απευθύνονταν ο ένας στον άλλον με υποκοριστικά και ονόματα ζώ
ων, όπως: «Nilpferd (Ιπποπόταμε) Theodor», «Badger (Ασβέ) Lang», «Καμηλοπάρδαλη
Gretel», και «Μίκυ Latté».
Στην πρώτη απ’ τις επιστολές του που σώζονται, ο Fritz Lang εξέφραζε την ελπίδα πως ο
Adorno δεν θα έμενε για πολύ στην Ευρώπη· πράγματι, ήταν απρόθυμος να του επιτρέψει να
μείνει περισσότερο. Ωστόσο, ο Adorno, στην πρώτη επιστολή του στον Lang (29 Νοεμβρίου
1950), εξέθετε με ρεαλισμό την εκτίμησή του για τη μεταπολεμική Γερμανία, και οι σκέψεις
που περιέχουν κάποιες πρώτες αναλύσεις: «Σχετικά με τις εντυπώσεις μου από τη Γερμανία,
δυσκολεύομαι περισσότερο χώρα να κάνω σχόλια απ’ ό,τι ένα χρόνο π ρ ιν όχι μόνο γιατί όσο
περισσότερα μαθαίνει κανείς τόσο πιο περίπλοκη γίνεται η εικόνα κι αντιστέκεται σε κάθε α
πόπειρα για σαφή διατύπωση. Κυρίως, όμως, επειδή ήμουν πολύ απασχολημένος με τις κα
θημερινές υποχρεώσεις μου μετά το Μάιο, ώστε να μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποσχασιοποιηθώ κάπως από τα θέματα που απαιτούν την άμεση προσοχή μου. Για ένα πράγμα εί
μαι σίγουρος - κι αυτό, όχι μόνο από προσωπική εμπειρία, αλλά και ως πρωταρχικό αποτέλε
σμα από τις έρευνές μου εδώ: όχι οι Γερμανοί υποφέρουν από τα πιο απερίγραπτα αισθήματα
ενοχής (που, φυσικά, δεν αφορούν αποκλειστικά στους Ναζί). Ό μως καταπιέζουν αυτά τα
αισθήματα, πιθανόν γιατί δε θα μπορούσαν να αναπνεύσουν διαφορετικά, οπότε τα καταπνί
γουν και προσπαθούν να τα ξεπεράσουν, έργο που διευκολύνεται κατά πολύ από τον τωρινό
πολιτικό ρόλο τους. Είναι σαν κακοθεραπευμένο τραύμα, κι αν το εξετάσουμε από ψυχολο
γική άποψη, ίσως εδώ να βρίσκεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Αναφέρομαι μόνο στο ψυχολο
γικό επίπεδο, αφού η αντικειμενική-πολιτική πλευρά δε βρίσκεται πια καθόλου στα χέρια
των Γερμανών- δεν είναι πια πολιτικά υποκείμενα, αλλά αποτελούν ένα μεγάλο πεδίο έντα
σης. Παρά την εθνικιστική δυσαρέσκεια, ο επανεξοπλισμός, επί παραδείγμαχι, δεν είναι κα
θόλου δημοφιλής. Από την άλλη, η ανατολική πλευρά δεν τους ελκύει καθόλου, επειδή η σύγ
κριση στα πρότυπα ζωής εδώ κι εκεί είναι πολύ έντονη, κι αυτό ισχύει κυρίως για τους ερ
γάτες.
»Εξωτερικά, οι συνθήκες ζωής είναι εκπληκτικά ευχάριστες για τους οικονομικά εύρω
στους- υπάρχει βέβαια μεγάλη ανισότητα ανάμεσα στην πληθώρα των αγαθών που προσφέ-
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ρονται προς πώληση, και χην αγοραστική δύναμη των ανθρώπων γενικά, καθώς κι ένα χά
σμα ανάμεσα σε παλιά και νέα εύπορη τάξη και τη φτώχια των αμέτρητων ανθρώπων που ε
ξακολουθούν να ζουν σε καταφύγια και υπόγεια. Η κατάσταση είναι σαφώς χειρότερη στους
πρόσφυγες από τα ανατολικά, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται πιθανότατα σε δέκα εκατομ
μύρια στη Δυτική Ζώνη (δηλαδή, σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού). Σημαντικό ρόλο
παίζουν ενδιάμεσα κοινωνικά σχήματα, όπως ο “αγρόχης-εργάχης”, που κινούνται καθημε
ρινά ανάμεσα σε πόλη και εξοχή. Το πιο εκπληκτικό πράγμα σχετικά μ’ αυτή τη χώρα που έ
χει καταστραφεί θεωρητικά, δεν είναι η κοινωνική και οικονομική ζημιά, αλλά το εντελώς α
ντίθετο: παρ’ όλα αυτά, η “φυσιολογική” ζωή επανήλθε, επιφανειακά τουλάχιστον. Μια κά
ποια απολιτικοποίηση, ως αντίδραση στη ναζιστική περίοδο, φαίνεται να εμπόδισε χην επα
νεμφάνιση αντιδραστικών καταστάσεων, όπως έκανε και η πανταχού παρούσα συνείδηση
πως είναι μια αποικία. Πριν από μια βδομάδα, οι εκλογές στο Κρατίδιο της Έσσης έδωσαν
την απόλυτη πλειοψηφία στους σοσιαλδημοκράτες».
Περίπου τρία χρόνια αργότερα, στις 2 Οκτωβρίου 1953, o Adorno αναφερόχαν ξανά στις εξε
λίξεις στη Γερμανία. και ο Lang πρέπει να πρόσεξε σίγουρα την έκπληξή του γι’ αυτά που πα
ρακολουθούσε: Η γερμανική οικονομική ανάπτυξη προσέλαβε φανταστικές διαστάσεις. Κα
νείς δεν μπορεί να περιγράφει όλες τις δραστηριότητες και τη δουλειά που γίνεται σε όλα τα
επίπεδα· ακόμα και μια επιστημονική όαση όπως το Ινστιτούτο μας δε μένει ανεπηρέαστη.
Χωρίς αμφιβολία, η Γερμανία κέρδισε ήδη μια θέση-κλειδί στην Ευρώπη, με όλους τους κιν
δύνους που υποδηλώνει αυτό, αλλά πρέπει κανείς να βρεθεί εδώ, ώστε να σχηματίσει επιτόπου μια εμπεριστατωμένη αντίληψη για τις εξελίξεις, αν και, από την άλλη, η εγγύτητα των
γεγονότων μπορεί να τον εξαπατήσει ως προς την κλίμακά τους. Θα έπρεπε στ’ αλήθεια να
μετακινείται συχνά ανάμεσα σε Γερμανία και ΗΠΑ, όμως ξέρουμε τα προβλήματα που αυτό
συνεπάγεται, και δεν είναι ο πιο ευχάριστος τρόπος για να ζεις. Υπάρχει, όμως, κάπου τέτοι
ος τρόπος;»
Όταν ο Lang πάτησε ξανά το πόδι του σε γερμανικό έδαφος, στο Νχίσελντορφ, το Σεπτέμ
βριο του 1956, για πρώτη φορά μετά από είκοσι πέντε χρόνια, θα απολάμβανε αρκετές φορές
το προνόμιο να βρίσκεται «επιτόπου >, δηλαδή στη Γερμανία, και να μπορεί να κάνει τη σύγ
κριση με τις ΗΠΑ -τη χώρα εξορίας του- που είχε γίνει η καινούργια του πατρίδα. Εντού
τοις, πέρασε αρκετός καιρός μέχρι ο Lang να βρει δουλειά εκεί, κι αυτό έγινε χάρη στη συ
νεργασία του με τον παραγωγό Artur Brauner. Το Φεβρουάριο του 1958, ο Lang έμενε στο
Ξενοδοχείο Windsor του Βερολίνου για να προετοιμάσει μια «ινδική ταινία» σε δύο μέρη, βα
σισμένα σ’ ένα μυθιστόρημα της Thea von Harbou, για το CCC-Filmkunst του Brauner. Εκεί
νο τον καιρό, ο Lang έλαβε μια πρόσκληση από τον Adorno να πάει στη Φρανκφούρτη προκειμένου να λάβει μέρος σε μια ραδιοφωνική συζήτηση στο Ραδιόφωνο της Έσσης. «Υπάρ
χουν δύο σχέδια» έγραφε ο Adorno στις 21 Φεβρουάριου 1958· «το ένα είναι μια συνέντευξη
μαζί μου σχετικά με το θέμα της “κατάστασης του κινηματογράφου” (ή του γερμανικού κι
νηματογράφου, εξαρτάται) πριν από είκοσι πέντε χρόνια και σήμερα· το άλλο είναι μια συζή
τηση σε ειδικότερα θέματα δραματουργίας που θα μπορούσες να την κάνεις είτε με τον επι
κεφαλής του “Kulturelles Wort” (πολιτιστικό πρόγραμμα), Δρα Petersen, είτε με τον Δρα
(Joachim) Kaiser, έναν νεαρό και εξαιρετικά ταλαντούχο συγγραφέα και δραματουργό.»
Η εγγραφή της ραδιοφωνικής συζήτησης είχε προγραμματιστεί για τις 5 Μαρτίου 1958. Ο
Lang θα έφτανε στη Φρανκφούρτη στις 3 Μαρτίου, όπου θα τον περίμενε στο αεροδρόμιο ο
Ludwig Maibohm, ένας από τους μετέπειχα βιογράφους του. Ο Lang είχε κανονίσει να συνα
ντήσει τον ΡΕΜ (Paul Ε. Marcus) στο Νχίσελντορφ πριν την εκπομπή. Σε μια επιστολή στον
Adorno στις 25 Φεβρουάριου, ο Lang έγραφε πως ο ΡΕΜ του είχε προσφέρει «τόσες φιλικές ε
ξυπηρετήσεις...» Η συνέντευξη ανάμεσα σε Adorno και Lang έγινε όπως είχε προγραμματι
στεί, και το στούντιο είχε κλειστεί για ένα δίωρο μεταξύ 13.00 και 15.00, «στη διάρκεια της
μεσημεριανής διακοπής», όπως παρατήρησε με θλίψη ο Adorno (σε μια επιστολή του προς
τον Lang με ημερομηνία 26 Φεβρουάριου 1958). Δεν έχει σωθεί καμία αναφορά για την εκ
πομπή, η οποία, προφανώς, δε μεταδόθηκε (αν και είχε προγραμματιστεί για το Μάιο του
1958). Ωστόσο, μπορεί να ανασυσταθεί από τις δώδεκα ερωτήσεις που σκόπευε να κάνει στον
Lang ο Adorno και που διατηρήθηκαν στη συλλογή Fritz Lang (Πανεπιστήμιο της Νότιας
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Καλκρόρνιας, Box 15:3, Συνεντεύξεις). O Adorno είχε προφανώς ξεκινήσει ρωτώντας τον
Lang σχετικά με την «ουσιώδη διαφορά ανάμεσα στον αναπαραστατικό κινηματογράφο τού
σήμερα και του άλλοτε». Έ πειτα διερεύνησε το πώς η σχέση ανάμεσα σε βωβό κινηματογρά
φο και παντομίμα επηρέασε «το στιλ της κινηματογραφικής φόρμας» (ο Lang προσέθεσε ένα
χειρόγραφο σχόλιο: «η τέχνη του αποκλεισμού»). Στα ίδια πλαίσια, υπήρχε επίσης μια πιο γε
νική ερώτηση σχετικά με την «πρόοδο» στον κινηματογράφο, με τον Adorno να υποπτεύεται
πως τέτοια «πρόοδος συνεπάγεται επίσης απώλειες... [...] σαν ο κινηματογράφος να έχει γίνει
πιο πειθήνιος απ’ ό,τι στο παρελθόν λόγω της σύγχρονης άποψης περί φυσικότητος κι έχασε
κάποιες ακραίες δυνατότητες που είχε τον καιρό των πρωτοπόρων». Ο Adorno έθιξε κι άλλα
θέματα: αν μπορούσε κανείς να μιλήσει «σήμερα» για «συγκεκριμένη ανάπτυξη σε μεμονω
μένες χώρες», αν έχει αρχίσει να επιβάλλεται «μια γενική ιστορική τάση», αν υπήρχαν «δια
φορές ανάμεσα σε Αμερική και Ευρώπη σχετικά με τα ποικίλα πρότυπα αναγνώρισης (καθη
μερινός άνθρωπος και ξεχωριστός άνθρωπος)». Η έβδομη ερώτηση ήταν ένας ισχυρισμός (ό
τι ο κινηματογράφος δεν ήταν μεμονωμένο φαινόμενο, η εξέλιξή του αντικατόπτριζε πολλά
πράγματα γενικότερης φύσης). Τα σημεία εννέα έως έντεκα αναφέρονταν σε γενικές περι
γραφές της συμπεριφοράς των «νέων»: πού και πώς μπορούσε να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Ο Adorno ξεκινούσε από την υπόθεση ότι δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική ζωή στο ψεύ
δος, κι ήθελε να συζητήσει με τον Lang το αν ήταν δυνατόν «μέσω μιας καλά διαμορφωμένης
καλλιτεχνικής φόρμας» να κάνουμε τον κόσμο «να συνειδητοποιήσει το ουσιώδες». Η τελευ
ταία ερώτηση περιστρεφόταν γύρω απ’ την προσωπική αντιπαράθεση του Lang με το γεγο
νός ότι υπηρετεί όχι μόνο λυρικό, αλλά και μαζικό, μέσο, «που περιορίζεται από την ανάγκη
να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος στο κοινό».
Ο Fritz Lang έμεινε για λίγο στο Βερολίνο για να εργαστεί στο σενάριο των «ινδικών ται
νιών». Στις 28 Μαρτίου 1958 έγραφε στον Adorno από το Ξενοδοχείο Windsor πως τόσο ο ί
διος όσο και «οι άλλοι εμπλεκόμενοι, ο Brauner και η εταιρεία διανομής Gloria-Film» ήταν
«παραδόξως [...] πολύ ικανοποιημένοι» με τα ώς τότε αποτελέσματα. Και προσέθετε, με κά
ποια μελαγχολία: «Πέρα απ’ τη δουλειά μου, δεν υπάρχει κανείς και τίποτα στο Βερολίνο που
να μου προσφέρει ευχαρίστηση».
Περίπου τρεις μήνες αργότερα, στις 19 Ιουνίου, o Adorno σύστηνε θερμά στον Lang «έναν
νεαρό και πολύ στενό φίλο που θα έρθει στο Βερολίνο την επόμενη βδομάδα και θέλει να σε
συναντήσει. Ονομάζεται Axel Kluge, δικηγόρος στο επάγγελμα, κάτι σαν “παιδί-θαύμα” που
πέρασε όλες τις εξετάσεις του με λαμπρά αποτελέσματα». Στα μάτια του Adorno, ο Alexander
Kluge, που είχε γεννηθεί το 1932, ήταν «ένα από τα πιο ταλαντούχα μέλη της νέας γενιάς
που έχω συναντήσει στη Γερμανία· ένας άντρας με εξαιρετική ωριμότητα και εύρος ενδιαφε
ρόντων, που κατέχει επίσης ένα διπλό εντυπωσιακό ταλέντο: την ικανότητα να συνδυάζει το
θεωρητικό διανοητικό σχήμα και την πολιτική-πολιτιστική πρακτική». Ο Kluge εργάστηκε
ως μαθητευόμενος δίπλα στον Lang στα γυρίσματα των ταινιών Ο Τίγρης του Εσναπούρ και
Ο τάφος του Ινδού. Αυτό θα είχε συνέπειες - αν και θα περάσουν οκτώ χρόνια μέχρι να γίνουν
αισθητές οι επιπτώσεις τους. Στο «Die Zeit», στις 2 Σεπτεμβρίου 1966, ο κριτικός Uwe
Nettelbeck δημοσίευσε μια εκτενή και εγκωμιαστική κριτική για την πρώτη ταινία μυθο
πλασίας του Kluge, Abschied υοτι Gestern, που είχε μόλις προβληθεί. Στην αρχή του κειμένου
του, ο Nettelbeck προσπαθούσε να διαχωρίσει τον Kluge (και, κατ’ επέκταση, τον ίδιο) απ’ τις
«παλιές ταινίες» κάθε είδους. «Ο Alexander Kluge» έγραφε, «ζήτησε από τον Adorno να στεί
λει μια επιστολή στον Fritz Lang, ο οποίος εκείνο τον καιρό γύριζε στη Γερμανία μια ταινία
για την CCC του Brauner. Ο ηλικιωμένος άντρας φάνηκε πολύ εξυπηρετικός, κι ο Kluge
προσελήφθη στο γύρισμα ως μαθητευόμενος. Τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει κάποιος που
επιθυμεί να γίνει κινηματογραφιστής και τον συμβουλεύουν να μπει ως μαθητευόμενος στις
παραγωγές της CCC; Την τρίτη μέρα, σύμφωνα με τον Alexander Kluge, ο Fritz Lang σταμά
τησε να σκηνοθετεί, κι αρκέστηκε να κάθεται και να παρακολουθεί το γύρισμα, επειδή ο
Ai-tur Brauner είχε ταχθεί με το μέρος του κατώτερου συνεργείου και των αρχιτεκτόνων κα
τά του Lang, και δεν διέκρινε καμία από τις αρετές του τελευταίου. Αν και ο Kluge έμαθε στη
Γερμανία πώς γυρίζονται οι ταινίες, δεν έμαθε να κάνει ταινίες. Την τρίτη μέρα, άρχισε να
εκμεταλλεύεται το χρόνο του εκεί, κι έγραφε ιστορίες στην καντίνα της CCC».
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Anó το γύρισμα
τον Τύφου του Ινδού.

Ο Brauner, ο παραγωγός, δεν μπορούσε ν ’ αφήσει να περάσει ασχολίαστη μια τέτοια παρατή
ρηση. Σ το «Die Zeit» της 21ης Οκτωβρίου 1966 αρνήθηκε κάποιους ισχυρισμούς και παρου
σίασε τα γεγονότα σύμφωνα με την άποψή του. Στην απάντησή του, που περιείχε πολλή πι
κρία, ο Brauner ρωτούσε: «Τι δίνει στους νεαρούς παραγωγούς μας το δικαίωμα να δυσφη
μούν μια τόσο ξεχωριστή μορφή όπως ο Fritz Lang, να τον κάνουν να μοιάζει με ανόητο παι
δί που πρέπει να κλίνει το γόνυ μπροστά στην εξουσία του παραγωγού του;» Και κατέληγε,
σχεδόν καρτερικά: « Ισως, όμως, να αποτελεί χαρακτηριστικό της νέας γενιάς το να μη σέβε
ται τα επιτεύγματα και την ηλικία κάποιου». Ο Alexander Kluge, που δεν αναμίχθηκε σ’ αυ
τή τη διαμάχη στον Τύπο, περίμενε μέχρι το 1980 για να επιβεβαιώσει αυτά που είχε γράψει
ο Nettelbeck. Για μία ακόμα φορά κατηγόρησε τον Brauner ότι, ως παραγωγός, είχε αναμιχθεί στη σκηνοθεσία της ταινίας. Προφανώς, κατά καιρούς, τόσο αυτός όσο και η κουνιάδα
του άσκησαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό «πραγματική εξουσία» με το να δίνουν οδηγίες «απευ
θείας στον προϊστάμενο ηλεκτρολόγο, το σκηνογράφο, σε όλα τα μέλη του συνεργείου». Ακό
μα κι έτσι, ο Kluge διέκρινε μια θετική πλευρά στις εμπειρίες του με το κατεστραμμένο κι
νηματογραφικό σχέδιο, παρατηρώντας ότι τον ενέπνευσε για το Autorenfilme (Klaus Eder,
Alexander Kluge: Ulmer Dramaturgien. Reibungsverluste. Μόναχο: Hanser 1980, σσ.102-103).
O Adorno θεώρησε την όλη υπόθεση, που τον είχε εξοργίσει, «απίστευτα ενοχλητική», όπως
έγραφε στον Lang, στις 3 Νοεμβρίου 1966, αφού εκείνο τον καιρό, σου είχα συστήσει τον
Axel με καλή πίστη, και τώρα εκείνος ανταποκρίθηκε με τόση δολιότητα στη γενναιοδωρία
σου». Ο Adorno έβλεπε «κάτι ανθρωπίνως αδύνατον στην υπόθεση αυτή», αφού ήταν «θέμα
τακτ, αγωγής και, πολύ απλά, ανθρωπιάς - σε αντίθεση με την ψυχρότητα που απλώνεται».
Ο Adorno προσέθετε πως η γυναίκα του, η Gretel, «είπε ευθέως από το τηλέφωνο ό,τι ήταν α
ναγκαίο» στον Alexander Kluge. Κι εδώ ακόμα, νιώθει κανείς την πίκρα της παλιάς γενιάς α
πέναντι στη νεότερη.

Η γνω ριμία μου με τον Fritz Lang
του Michel Piccoli

Η γνωριμία μου με τον Fritz Lang έγινε κάτω από καταπληκτικές συνθήκες: τον γνώρισα ως
ηθοποιό. Δεν ήταν ο σκηνοθέτης Fritz Lang. Ή ταν παράξενο να βλέπεις τον νεαρό Godard
μαγεμένο μπροστά στο δάσκαλο, και τον Lang μαγεμένο από τον Godard· γιατί, βλέποντας
τον Jean-Luc να σκηνοθετεί, μου ’λεγε ότι ξανάβλεπε τον εαυτό του νέο. Είχε μιαν απίστευ
τη πειθαρχία κι ήξερε ν ’ ακούει. Μπορεί να υποδυόταν τον εαυτό του στην ταινία, αλλά πο
τέ δεν ακούστηκε να κάνει μια παρατήρηση ή να δίνει μια συμβουλή. Καμιά φορά, ο JeanLuc του ζητούσε ν ’ αυτοσχεδιάσει κάποιο διάλογο στα γερμανικά. Αντιδρούσε τότε σαν νέος
κι ενθουσιώδης ηθοποιός. Ό ντας κι εγώ ο ίδιος νέος κι ενθουσιώδης ηθοποιός, κάναμε δίδυ
μο. Μπορώ να πω, επομένως, πως η σχέση μας είχε το χαρακτήρα μιας φιλίας μεταξύ ανθρώ
πων της ίδιας γενιάς. Δε συνειδητοποιούσα ακριβώς πως είχα απέναντι μου τον μεγάλο Lang.
Ή ταν ένας κύριος που εξέπεμπε ένα συνδυασμό χάρης, γοητείας, αυθεντίας και χιούμορ, ό
ντας ταυτόχρονα απόλυτα ήρεμος και γαλήνιος. Μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο στο Κάπρι, και
κάθε πρωί περπατούσαμε μαζί για είκοσι πέντε λεπτά, μέχρι τη βίλα του Malaparte1όπου γί
νονταν τα γυρίσματα. Η ανάμνηση αυτών των περιπάτων με τον Lang κατά μήκος των α
κτών του Φαραλιόνι, για να πάμε να κάνουμε σινεμά, είναι ακόμα για μένα η εικόνα της α
πόλυτης ευτυχίας. Από την άλλη, ο Lang ήταν αρκετά σιωπηλός. Πολύ σιωπηλός. Μου έλε
γε καμιά φορά, το βραδάκι: «Ξέρεις... δεν είπα τίποτα στον Jean-Luc, αν και σ’ εκείνη τη
σκηνή ήθελα να τον ρωτήσω: “Γιατί δεν κάνεις ένα κοντινό;” Αλλά δεν τολμάω». Η επικοι
νωνία μεταξύ τους δεν ήταν λεκτική. Άλλωστε, ο Godard δουλεύει πάντα έτσι. Ή ταν λίγο
αυτό που φάνηκε στο Δεινόσαυρο και το μωρό, το οποίο, παρεμπιπτόντως, δεν έχω δει.2 Ο
Godard δε ζήτησε ποτέ την παραμικρή συμβουλή από τον Lang, ο οποίος, με τη σειρά του, ή
ξερε να παραμένει σιωπηλός.
Υπήρχαν, αν μπορώ να το πω έτσι, τρεις ομάδες στα γυρίσματα της Περιφρόνησης ή, μάλλον,
τρεις οικογένειες. Ας πούμε ότι ο Fritz, ο Jean-Luc και εγώ δουλεύαμε σε συνθήκες σιωπηλής
συνενοχής. Η Brigitte [Bardot], ενώ στην αρχή ήταν απόλυτα μαγεμένη από το γεγονός ότι
θα δούλευε με τον Jean-Luc, σιγά σιγά απομονώθηκε, καθώς, στην πραγματικότητα, ήταν έ
να άτομο που δεν είχε κανένα πάθος ούτε για τη δουλειά του ηθοποιού ούτε για τον κινημα
τογράφο. Και η τρίτη οικογένεια ήταν ο Jack Palance - μόνος του. Ο Godard δεν τον άντεχε
καθόλου. Ο Fritz το γλεντούσε κι έλεγε: «Έχει δίκιο· αυτός ο ηθοποιός είναι εντελώς ηλί
θιος». Ο Jean-Luc κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτές τις διαφορές (άλλωστε, ταίριαζαν με το
θέμα της ταινίας), δημιουργώντας την τέλεια ατμόσφαιρα. Παρακολουθώντας τον να δου
λεύει, δεν άργησα να καταλάβω ότι έπαιζα τον... Jean-Luc. Προσπάθησα λίγο να τον μιμηθώ,
να τον αντιγράψω. Εκείνος, όμως, ποτέ δε μου το είπε ξεκάθαρα. Το μόνο που μου είπε, ήταν:
«Είναι ένας χαρακτήρας βγαλμένος από το Rio Bravo, όπως θα έπαιζε σε μια ταινία του
Resnais». Ο Lang κι εγώ, στην ταινία, είμαστε σαν ένα είδος τέρατος με δύο κεφάλια: οι δύο
πλευρές του Godard. Ο Lang αγαπούσε τρομερά την Περιφρόνηση κι ήταν πολύ περήφανος
που έπαιζε τον εαυτό του σε μια ταινία του Godard. Γία αυτόν, ήταν η αποθέωση.
Μέχρι το τέλος της ζωής του, παραμείναμε φίλοι· ήμουν ένας απ’ τους λίγους που τον έβλε
παν όποτε περνούσε απ’ το Παρίσι. Μια φορά, μάλιστα, πήγα μέχρι το Λος Άντζελες, μόνο και
μόνο για να τον δω. Εκεί, όταν έλεγα ότι πήγαινα στο Λόνγκραϊντ Ντράιβ για να συναντήσω
τον Fritz Lang, οι Αμερικανοί μού έλεγαν: «Μα τρελαθήκατε; Αυτός είναι νεκρός!». Έμενε α
πόλυτα απομονωμένος στο Μπέβερλι Χιλς, σ’ ένα απλό σπίτι, που δεν είχε καμία σχέση με αυcó που θα φανταζόμασταν από το Χόλιγουντ. Ζούσε από μια τιμητική σύνταξη που του είχε
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Διευθυντής της εφημερίδας -La
Stampa- και φίλος τον Alberto
Moravia, συγγραφέα του
μυθιστορήματος στο οποίο
βασίστηκε το σενάριο της
Περιφρόνησης. (Σ.τ.Μ.)
2. «Le Dinosaure et le bébé-:
τίτλος γαλλικής τηλεοπτικής
εκπομπής που προβλήθηκε ένα
χρόνο μετά τα γυρίσματα της
ταινίας κι αναφέρεται στη σχέση
Lang-Godard, του ιερού τέρατος
και του τρομερού παιδιού του
κινηματογράφον. (Σ.τ.Μ.)
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παραχωρήσει το γερμανικό κράτος, κι από διαλέξεις που έδινε σε αμερικανικά πανεπιστήμια.
Αλλά ζούσε πάντα με τη μεγαλύτερη χάρη, σαν ένας άρχοντας καθόλου ξεπεσμένος. Μια μέ
ρα, με ξενάγησε σ’ ένα παλιό, ερειπωμένο στούντιο, μιλώντας μου για όλα όσα είχε κάνει σ’ ε
κείνο το στούντιο, μιλώντας μου για το θάνατο του κινηματογράφου. Στη διάρκεια αυτής
της επίσκεψης, μου εξήγησε γιατί σκόπευε να παντρευτεί τη Lilly, τη γυναίκα με την οποία
ζούσε από τότε που είχε εγκαταλείψει την Ευρώπη. «Την έχω κάνει τόσο να υποφέρει, κι ί
σως είναι τίμιο να την παντρευτώ πριν πεθάνω.» Μιλούσαμε λίγο για κινηματογράφο κι ή
ταν ιδιαίτερα λακωνικός όταν η συζήτηση στρεφόταν γύρω από το έργο του ή τα περασμένα
του μεγαλεία. Ή μουν κατά κάποιο τρόπο ο έμπιστός του, όπως ένας εγγονός ή ένας ανιψιός
που εξακολουθούσε να του παραμένει πιστός. Με ρωτούσε τα νέα του Jean-Luc, ο οποίος δεν
διατηρούσε επαφή μαζί του, κάτι που τον στενοχωρούσε. Θυμάμαι πως, όταν ο Jean-Luc εί
χε εκείνο το τρομερό ατύχημα με τη μηχανή, πήγαμε οι δυο μας να τον δούμε στο νοσοκο
μείο. Ο Jean-Luc είχε κάθε δικαιολογία για να μη δείχνει πολύ χαρούμενος που μας είχε δει.
Θέλω να πω ότι δεν έκανε καμία προσπάθεια, όπως κάνει συνήθως. Καθόταν αμίλητος στο
κρεβάτι του. Αλλά ο Lang ήθελε να τον δει. Νομίζω ότι, από την εποχή της Περιφρόνησης, ε
κτός από τη Lotte Eisner και τον Langlois, δεν είχε ξαναδεί κανέναν.
Μετά την Περιφρόνηση, ο Chabrol ήθελε να κάνει την παραγωγή σε μια ταινία του Fritz
Lang. Αλλά ο Lang είχε πια γεράσει πολύ κι άρχιζε να χάνει την όρασή του. Δε θα το ανεχό
ταν να είναι σκιά του παλιού του εαυτού. Δεν αρνήθηκε ακριβώς, αλλά έλεγε: «Δεν μπορώ
πια». Ζούσε σ’ έναν κόσμο κλειστό, μαζί μ’ εκείνη τη γυναίκα που, τελικά, έγινε γυναίκα
του. Είχε πάρει σύνταξη από τον Fritz Lang...
Αυτό, εντούτοις, διόλου δεν τον εμπόδιζε να μαίνεται εναντίον των στούντιο του Χόλιγουντ
και των «γκάνγκστερ παραγωγών». Αλλά δεν έδειχνε να υποφέρει από νοσταλγία, δεν ήταν
λυπημένος ή μελαγχολικός. Στο Χόλιγουντ, έβλεπε συχνά τον κ. Laemmle, το γιο τού Carl,3
στον οποίο ανήκουν κάποιες αίθουσες στο Λος Άντζελες που παίζουν ευρωπαϊκές ταινίες.
Έβλεπε επίσης τη γυναίκα του Peter Lorre: αυτές ήταν οι δύο φιλίες που του είχαν απομείνει από το παρελθόν.
Ένιωσα πραγματικά συγκλονισμένος όταν είδα τον Buñuel και τον Lang μαζί, με την ευκαι
ρία μιας τελετής στο Χόλιγουντ. O Buñuel έλεγε πάντα ότι, αν αποφάσισε κάποτε ν ’ ασχολη
θεί με τον κινηματογράφο, το οφείλε στον Θλιμμένο Θάνατο του Lang... Έμαθα πολλά από
τον Lang και τον Buñuel, ιδίως σχετικά με τη συμπεριφορά που πρέπει να έχει ένας ηθοποιός
απέναντι σ’ ένα σκηνοθέτη, σχετικά με την ουσία της δουλειάς του ηθοποιού. Ο Lang έλεγε
ότι ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης πρέπει να είναι απόλυτα δεμένοι σε μια σχέση εμπιστοσύνης
και αρμονίας- αλλιώς, δεν είχε νόημα να γίνει κανείς ηθοποιός.
Τελικά, ο Lang δεν ήταν καθόλου ευτυχής με τη ζωή του πρόσφυγα... Είχε επιλέξει να ζήσει
στην Αμερική αντί για τη Γερμανία για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Άλλωστε, θεωρούσε
τον εαυτό του Αυστριακό και όχι Γερμανό. Έλεγε, μάλιστα: «Je ne suis pas Autrichien, je
suis un autre chien».4
Είχε απίστευτο χιούμορ, με μεγάλες δόσεις αυτοσαρκασμού. Ό ταν τον γνώρισα, ζούσε με τη
γυναίκα του κι έναν ντυμένο... χιμπαντζή. Δεν τον ρώτησα ποτέ ποιος ήταν αυτός ο χιμπαντζής. Ή ταν μια εικόνα της Joan Bennett με την οποία είχε υπάρξει τρελά ερωτευμένος;
Ήταν το παιδί του; Το φετίχ του; Ή ταν πάντως κάτι παραπάνω από τη μασκότ του: του φε
ρόταν σαν ένα ανθρώπινο πλάσμα, το οποίο είχε υιοθετήσει για να του κρατάει συντροφιά.
Εμένα με αποκαλούσε «γουρούνι» - δεν ξέρω γιατί. Ή ταν ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά,
που εξέπεμπε τρυφερότητα και συναίσθημα. Ή ταν τα πάντα, εκτός από κυνικός.

3. Carl Laemmle: ο ιδρυτής της
Universal International.
(Σ.τ.Μ.)
4. Αμετάφραστο λογοπαίγνιο·
κατά Χέξιν: -Δεν είμαι
Αυστριακός, είμαι ένας άΙΑος
σκύλος.“ (Σ.τ.Μ.)

«Cahiers du Cinéma·»,
τχ. 437, Νοέμβριος 1990.
Μετάφραση: Αριάδνη Λονκάκον.
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Μια συζήχηση χου Fritz Lang
με χον Jean-Luc Godard

Ο διάλογος ηον ακολουθεί, είναι απόσπασμα από μια τηλεοπτική εκπομπή της σειράς «Cinéastes de notre
temps- (· Κινηματογραφιστές τον καιρούμας )της Janine Bazin και τον André S. Labarthe, με τίτλο «Οδει
νόσαυρος και τομωρό-, μαγνητοσκοπημένη στο Παρίσι, το Νοέμβριο τον 1964.
Ο ξυ λ ου ρ γός ίο υ Van Gogh
G o d a r d : Ονομάζεστε Fritz Lang, κι εγώ, Jean-Luc Godard. Έχετε κάνει περισσότερες ται

νίες από μένα: σαράντα δύο για την ακρίβεια...
L a n g : Θεέ μου, είναι πάρα πολλές!
G o d a r d : Μέσα απ’ αυτές τις σαράντα δύο ταινίες έχετε δει πολλά πράγματα κι έχετε βιώσει
πολλές ανακατατάξεις, όλη την ιστορία της Ευρώπης, της Αμερικής. Αν κάποιος που δεν ξέ
ρει από κινηματογράφο, σας ρωτούσε, εσάς, τον Fritz Lang, τι είναι ένας σκηνοθέτης, τι θα
λέγατε; Είναι ένας εργάτης; Ένας καλλιτέχνης; Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του;
Lang·. Γνωρίζετε ότι δεν μου αρέσει ο όρος «καλλιτέχνης». Τι είναι ο καλλιτέχνης; Είναι ένας
άνθρωπος που εργάζεται πολύ, που γνωρίζει το επάγγελμά του καλά. Γία μένα, καλλιτέχνης
είναι κι ο χειρουργός. Είμαι ένας άνθρωπος που εργάζεται πολύ, που αγαπάει το επάγγελμά
του.
G o d a rd : Έ χω διαφορετική άποψη. Ο Van Gogh ήταν πιο σημαντικός από τον ξυλουργό που
κατασκεύασε το καβαλέτο πάνω στο οποίο ζωγράφιζε ο Van Gogh, ακόμα κι αν ήταν ένα πο
λύ ωραίο καβαλέτο.
Lang: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Δεν έχω δίκιο... 'Οντως κάνω
λάθος.
G o d a rd : Ωστόσο, προτιμάτε να θεωρείτε τον εαυτό σας ξυλουργό;
Lang: Ό χι ξυλουργό- έναν άνθρωπο που εργάζεται.
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Brigitte Bardot, Michel Piccoli,
Fritz Lang.
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Οι τελευταίοι ρομαντικοί

L A N G

Brigitte Bardot, Michel Piccoli.

Lang·. Ξέρετε... νομίζω ότι έχουμε κάτι κοινό: είμαστε κι οι δυο ρομαντικοί. Δεν ξέρω αν εί
ναι καλό στους καιρούς μας να ’ναι κανείς ρομαντικός.
Godard: Σήμερα είναι μάλλον κακό.
Lang: Γιατί;
Godard: Γιατί σημαίνει ότι είσαι και... συναισθηματικός.
Lang: Δε θα ’λεγα συναισθηματικός - κάθε άλλο, μάλιστα. Ό ταν είσαι σκληρός σαν το
technicolor, δεν μπορείς να πεις τίποτα.
Godard: Ακριβώς: η τεχνική δεν είναι ρομαντική.
Lang: Καθόλου,καθόλου! Εγώ δεν μπορώ να κοιτάξω όπως μια μηχανή, όπως ένα ρομπότ. Με
ρωτήσατε τι είναι ο σκηνοθέτης· νομίζω ότι πρέπει να ’ναι λίγο ψυχαναλυτής. Πρέπει να μπει
στο πετσί του ηθοποιού. Πρέπει να καταλάβει γιατί οι χαρακτήρες στο σενάριο κάνουν αυτά που
κάνουν. [...] Κάποτε, μου είπε κάποιος: «Κατανοώ απόλυτα αυτό που θελήσατε να κάνετε, αυτό
που είχατε στο νου σας όταν γυρίζατε το Μ». Τον ρώτησα: »Πώς είναι δυνατόν;» Και μου είπε
μερικά πράγματα πάνω σ’ αυτό. Τότε σκέφτηκα ότι, ίσως, σ’ όλες μας τις ταινίες βάζουμε την
καρδιά μας, τις επιθυμίες μας, αυτά που αγαπάμε πολύ, αυτά που μισούμε, κι ότι μια μέρα κά
ποιος θα μας αναλύσει, εσάς κι εμένα. Εγώ δεν ξέρω γιατί έκανα τις ταινίες μου. Εσείς, το ξέρετε;
Godard: Όχι...
Lang: Πιστεύω ότι αυτός ο κάποιος θ’ ανακαλύψει γιατί κάνουμε αυτό έτσι ή αλλιώς· γιατί
κάνουμε αυτό που κάνουμε τελοσπάντων. [...] Εκτός αυτού, πιστεύω ότι ήταν πολύ πιο εύ
κολο για μας απ’ ό,τι για σας· επειδή ήμαστε εξερευνητές. Εκείνη την εποχή, νόμιζα ότι οι
ταινίες είναι όπως τα ψωμάκια. Τις κάνουμε για να τις «τρώμε» σήμερα, σε μια βδομάδα, σ’ έ
ξι μήνες, σ’ ένα χρόνο...
Godard: Ναι, αλλά μια ταινία που μένει, είναι κάτι παραπάνω από ένα ψωμάκι...
Lang: Ασφαλώς· αυτό, όμως, μόνο ο χρόνος και το κοινό μπορούν να το αποφασίσουν. Ό ταν
μένει μια ταινία (όπως, ας πούμε, ο Ναπολέων του Abel Gance), τότε είναι ένα έργο τέχνης.
Αλλά πόσες ταινίες γνωρίζετε σαν αυτήν; Πόσες ταινίες παίζονται ακόμα σήμερα κι αγαπιού
νται απ’ το κοινό;
Πιστεύω στο κοινό

Godard: Υπάρχει μια φράση του παραγωγού Carlo Ponti που με σημάδεψε: «Το κοινό δε βλέ
πει με τα μάτια του, αλλά με την κοιλιά του». Συμφωνείτε μ ’ αυτό;

181

Ν Τ Ο Κ Ο Υ Μ Ε Ν Τ Α

Lang: Δε νομίζω ότι το κοινό ξέρει αν βλέπει μια ταινία με τα μάτια ή με την κοιλιά του.
Ωστόσο, ξέρει πολύ καλά αν η ταινία είναι καλή ή όχι. Πιστεύω στο κοινό - κι αυτό, επειδή
πιστεύω ακράδαντα ότι ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη για τις μάζες. Αν δεν πίστευα ότι
οι μάζες μπορούν να κρίνουν σωστά μια ταινία, δε θα ’χα το δικαίωμα να κάνω ταινίες.
Godard: Κι αν κάνετε μια ταινία για τις μάζες και δεν την αποδέχονται, ενώ εσείς πιστεύετε
ότι είναι καλή, τι κάνετε; Αλλάζετε;
Lang: Εννοείτε αν αλλάζω την ταινία ή αν αλλάζω εγώ ο ίδιος;
Godard: Την ταινία.
Lang: Όχι· καθόλου. Ισως κάνω λάθος. Εγώ, όμως (και δε θέλω ν ’ ακουστεί υπεροπτικό αυ
τό που θα πω), δεν είχα σχεδόν καμία αποτυχία». Υπήρχαν ταινίες που δεν μου άρεσαν μό
λις τις τελείωσα, αλλά, όταν τις ξαναείδα, δέκα χρόνια μετά, μου φάνηκαν λιγότερο κακές.
Α υτοσχεδιασμός και μέθοδος

Lang: Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ μας ως προς τη μέθοδο. Εσάς, σας αρέσει ο αυτοσχεδιασμός, ενώ σε μένα, καθόλου. Ωστόσο, πιστεύω ότι ο σκηνοθέτης πρέπει να ’ναι δημι
ουργός. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μιλάει, δεν πρέπει να γράφει, γιατί ό,τι έχει να πει,
πρέπει να το πει μέσω των ταινιών του. Αν έχει ανάγκη από τις λέξεις, από το γραπτό, για να
πει αυτό που θέλει να πει, ούτε η ταινία του είναι καλή, ούτε ο ίδιος είναι σωστός σκηνοθέ
της. [...) Όταν κάνω μια ταινία, βλέπω το σύνολο, τα βλέπω όλα. Προσπαθώ να γυρίσω μια
σκηνή που περιέχει μια ιδέα η οποία θα κορυφωθεί εκατό σκηνές αργότερα. Ό ταν αυτοσχε
διάζεις, αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Godard: ...ή πολύ κακό...
Lang: Δε λέω ότι η δική μου μέθοδος είναι καλύτερη από τη δική σας.
Godard: Ας πούμε ότι, κατ’ αρχάς, έχω μια ματιά πιο ντοκιμαντερίστικη· η δική σας τείνει
περισσότερο στη μυθοπλασία. Αλλά μετά, πρέπει να σμίξουν κι οι δυο.
Lang: N ar πιστεύω ότι έχετε δίκιο.
Μια ταινία πρέπει να λέει κάτι

··Cinema -, τχ. 282,
Ιούνιος 1982.
Μετάφραση: Isabelle Taruffi.
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Godard: Γία ποιο λόγο κάνουμε κινηματογράφο σήμερα;
Lang: Πρέπει να κάνουμε κινηματογράφο. Είναι ρομαντικό... Θα σας πω κάτι: δεν έχω τίπο
τα κατά της ψυχαγωγίας. Αλλά, έχοντας δει μία ταινία με χιλιάδες κομπάρσους, τις έχω δει ό
λες. Δεν έχω κανένα λόγο να δω την Κλεοπάτρα ή κάτι τέτοιο- είναι πάντα το ίδιο. Πιστεύω
ότι, σήμερα, μια ταινία οφείλει ν ’ ασκεί κριτική. Τι είναι μια μεγάλη ταινία; Δεν ξέρω. Μια
καλή ταινία είναι μια ταινία που θα τη δω μια, δυο, τρεις φορές· πρέπει να ψυχαγωγεί, αλλά
να ’χει και κάτι να πει. Αν μου επιτρέπετε να μιλήσω για μια από τις ταινίες μου, πιστεύω ό
τι το Μ μπορούσε ν ’ αγγίξει πολλά στρώματα του κοινού. Για κάποιους, ήταν η καταδίωξη ε
νός εγκληματία· για άλλους, η δουλειά της αστυνομίας ή μια συζήτηση γύρω απ’ τη θανατι
κή ποινή ή κάτι άλλο, πολύ σημαντικό, last but not least: η αντίληψη ότι, σήμερα, τα παιδιά
χρειάζονται πολύ περισσότερη προσοχή. [...] Πολλοί παραγωγοί δε θέλουν ταινίες που να α
πεικονίζουν προβλήματα· θέλουν μόνο την ψυχαγωγία. Όταν ένας άντρας, μια γυναίκα, έ
νας εργάτης, έχει δουλέψει σκληρά, πρέπει να τον ψυχαγωγήσεις. Συγχρόνως, όμως, μπορείς
να θίξεις και κάποιο ενδιαφέρον θέμα. Ο θεατής θα το κουβεντιάσει, κι ύστερα θα ’ρθει να ξαναδεί την ταινία, και θα ξανάρθει... [...] Οι παραγωγοί κοιτάζουν το box-office και λένε: χάνω
λεφτά, έρχομαι μία η άλλη, βγάζω λεφτά. Εγώ, όταν βλέπω τις εισπράξεις, χαίρομαι όταν βγά
ζουμε πολλά λεφτά. Δεν είναι για τα λεφτά αυτά καθαυτά, αλλά επειδή σημαίνει ότι έχω αγ
γίξει το κοινό που στόχευα με τις ιδέες μου.
Godard: Πρέπει ν ’ αγγίζουμε...
Lang: Nar πρέπει ν ’ αγγίζουμε (πάντα ρομαντικός εγώ...) την καρδιά.

Συνέντευξη με τον Claude Chabrol
«Όσο ο Lang έχανε το φως του, τόοο οι ταινίες του γίνονταν ηιο φωτεινές...»

-Γ ια τον Lang[η έχετε να πείτε];
-Α υτό που μ’ εντυπωσιάζει περισσότερο στον Lang, είναι η καταπληκτική προσπάθειά του
για διαφάνεια, με την πιο ευγενή έννοια του όρου, ένα είδος περιπλάνησης- η αναζήτηση του
μιας όλο και μεγαλύτερης απλοποίησης των πάντων. Πέρασε από το ζεστά φως του ήλιου στο
ψυχρά φως του λέιζερ- είναι κάτι τόσο ακριβές, ώστε θα μπορούσαμε σχεδόν να κατηγορή
σουμε μερικές ταινίες (κάτι που δεν κάνω) ότι έγιναν σκελετοί κανονικών ταινιών. Η ταινία
του Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέω.
Τα πάντα μέσα στο κάδρο συμβάλλουν σ’ ένα είδος ενότητας από την οποία αποκλείονται οι
σκιερές περιοχές. Αυτός που δούλεψε πάνω στη σκιά και στο φως, μπορούσε να επιλέξει είτε
το ένα είτε το άλλο- επέλεξε το δεύτερο, κι αυτή η επιλογή του συνέπεσε με τα πρώτα σημά
δια της τύφλωσής του: όσο ο ίδιος έχανε το φως του, τόσο οι ταινίες του πήγαιναν προς ένα
ψυχρό φως.
Το 1975, ένα χρόνο πριν το θάνατό του, είχα πάει να τον δω στο Λος Άντζελες- με είχε καλέσει για φαγητό, στο εστιατόριο ενός ασήμαντου ξενοδοχείου. Απόρησα γιατί, αλλά αργότερα
κατάλαβα ότι ο χώρος ήταν κατάφωτος, κι έτσι μπορούσε να βλέπει με μεγαλύτερη ευκολία
τα αντικείμενα.
- II επιρροή του Lang στο έργο σας...;
- Είναι τεράστια (αν και, στην αρχή, σχεδόν υποσυνείδητη) και κατ’ ουσίαν διπλή: οι ταινίες
του, πρώτον, άγγιξαν την ευαισθησία μου με εικόνες που εντυπώθηκαν στο νου μου, και,
δεύτερον, με ώθησαν να βρω μια οπτική φόρμα που να μην είναι βασισμένη στην υποκειμε
νικότητα των χαρακτήρων (με την έννοια αυτή, ο Lang είναι το αντίθετο του Hitchcock): η
κάμερα δεν εκφράζει ποτέ την άποψη ενός χαρακτήρα, αλλά τη δική της.
-Και Ο,τζέντλεμαν του υποκόσμου...;
- Εδώ ο Lang επιχείρησε το αντίθετο, και το αντίθετο μιας αντικειμενικής ματιάς στα πράγ
ματα μπορεί να είναι μια υποκειμενικότητα παιδική.
Ο Stewart Granger κατέχει την απόλυτη εξουσία- παίζει κατά κάποιο τρόπο το ρόλο του Θε
ού, πράγμα πρωτοφανές στον Lang, ο οποίος, αυτή τη φορά, έχει φτιάξει έναν κόσμο όχι όπως
τον βλέπει ο ίδιος, αλλά όπως τον βλέπει ένα παιδί μεγαλώνοντας.
- Υπάρχει μια ταινία του Lang που ξεχωρίζετε, ή μια περίοδος στο έργο του που αγαπάτε;
- Υπάρχουν πολλές ταινίες του που αγαπώ- αν θέλετε ν ’ αναφέρω μερικές, θα ξεχώριζα τις ε
ξής: Μ, ο δράκος του Ντίσελντορφ, Η διαθήκη του Δόκτορος Μαμπούζε, Νέμεση, Και οι δήμιοι
πεθαίνουν! Δεν είναι όλες από μια συγκεκριμένη περίοδο. Όσο δε για τη «σκελετοποίηση»
των ταινιών για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως, οι ταινίες Ενώ η πόλη κοιμάται και Πέ
ρα από κάθε λογική αμφιβολία είναι στο όριο.
Δεν αγαπώ ιδιαίτερα τα 1000 μάτια του Δόκτορος Μαμπούζε, επειδή η ταινία είναι πολύ πιο
δυνατή στη σύλληψη απ’ ό,τι στην εκτέλεση.
Απεναντίας, βρίσκω εξαιρετικές τις ινδικές ταινίες- είναι μαγικές, και το σύνολο χαρακτηρί
ζεται από μεγάλη δεξιοτεχνία.
Με την ευκαιρία, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η πολύ δυνατή σχέση ανάμεσα στον Lang
και στον Renoir βασίζεται στην έλξη μεταξύ αντιθέτων. Είναι μια από τις σπάνιες φορές ό
που ένας κινηματογραφιστής κάνει ριμέικ δύο ταινιών του ίδιου σκηνοθέτη: Η σκύλα και Το
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ανθρώπινο κτήνος. Αν προσθέσω και το Ποτάμι του Renoir, που επίσης διαδραματίζεται στην
Ινδία, θα τολμούσα να πω ότι ο Lang υπερτερεί του Renoir.
- Υπάρχει επιρροή του Lang στις ταινίες σας;
- Μου είναι δύσκολο ν ’ απαντήσω. Ισως επειδή δεν θέλω να προβάλλεται το υποκειμενικό
για αντικειμενικό, ούτε θέλω ανάμιξη των δύο αυτών στοιχείων. Απεναντίας, η δύναμη του
Hitchcock έγκειται σ’ αυτό ακριβώς: ότι τα αναμιγνύει.
- Η γυναίκα της βιτρίνας δε χαρακτηρίζει μιαν αρκετά άμεση υιοθέτηση της υποκειμενικότητας;
- Είναι μια ταινία στην οποία ο Lang παίζει, χρησιμοποιώντας μια ψευδο-αντικειμενική πα
ρουσίαση των πραγμάτων ούτε για μια στιγμή δεν μπορούμε να πούμε αν βλέπουμε τα
πράγματα από την πλευρά του κεντρικού ήρωα. Η παρέμβαση του ονείρου είναι σίγουρα α
παραίτητη, αλλά η επιστροφή στην πραγματικότητα είναι μάλλον αποκρουστική.

1. André Génovès: παραγωγός
πολλών ταινιών τον Chabrol.
«Cinéma-, τχ. 282,
Ιούνιος 1982.
Μετάφραση: Isabelle Taruffi.
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Το παράνομο ζευγάρι στο
Ανθρώπινο κτήνος: Gloria
Grahcme, Glenn Ford.

- Ο Lang είναι ένας σκηνοθέτης που ά\οι τον θαυμάζουν, αναμφισβήτητα ένας από τους μεγά
λους, a lla είναι δάσκαλο να τον αγαπήσει κανείς· εννοώ, να τον αγαπήσει με την καρδιά.
Θα σας πω μια μικρή ιστορία που θα σας αρέσει. Το 1972, όταν ο Lang είχε έρθει στο Παρίσι,
ο Génovès1κι εγώ αποφασίσαμε να του κάνουμε ένα δώρο και να του προτείνουμε να γυρίσει
άποια ταινία ήθελε. Δεν τη γύρισε την ταινία, επειδή δεν έβλεπε πια καλά, αλλά μας είπε τι εί
χε σκοπό να κάνει (με πρωταγωνιστή τον Michel Piccoli).
Ήταν η ιστορία δύο νεαρών φοιτητών στη Σορβόνη οι οποίοι κατείχαν ένα μυστικό για κά
ποιον καθηγητή ή συμβολαιογράφο, και σ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας αυτός ο τελευταίος, ο
Piccoli, τους καταδίωκε. Παρ’ όλο που η όλη ιδέα ήταν αρκετά αόριστη, κάτι ήταν πολύ ξε
κάθαρο στο μυαλό του Lang: το κεντρικό πρόσωπο είχε μια τεχνητή καρδιά - μια πραγματι
κή διαθήκη.
Ο έρωτας, στις ταινίες του Lang, πάντα συντρίβεται. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από
την ταινία Αΐ’θρωποκυνηγητό, όπου το βέλος του Ερωτιδέα όχι μόνο σπάει, αλλά και χρησι
μοποιείται σαν φονικά όπλο.

Συνέντευξη με τον Jean-Claude Biette*
Η μεγαλοφυΐα του Lang πλούτισε με την επαφή που είχε με το Χόλιγουντ,
κάτι που δεν αποτελεί γενικό κανόνα.

- Ο γνωστός θαυμασμός που τρέφετε για τον Lang, είναι αυτός του απλώς κινηματογραφόφιλου
ή παίζει κάποιο ρόλο στην καριέρα σας ως σκηνοθέτη;
- Όταν, το 1959, τα «Cahiers du Cinéma» εξέδωσαν ένα χεύχος-αφιέρωμα σχον Lang, θέλησα
να γνωρίσω χο έργο χου, κι έχσι πήγα να δω χον Τίγρη και τον Τάφο, που μου γέννησε χην ε
πιθυμία να κάνω κι εγώ χαινίες. Το ίδιο σοκ υπέσχην κι άχαν, ένα χρόνο αργάχερα, είδα χον
Τζέντλεμαν του υποκόσμου.
Όσο για χην επιρροή χου σχις χαινίες μου... Το 1961 είχα κάνει μια χαινία μικρού μήκους,
περισσόχερο επηρεασμένη από χον Walsh και χον Keaton, νομίζω (έχει χαθεί εδώ και πολλά
χρόνια), και εκ χων υσχέρων ανακάλυψα όχι δεν είχα ποχέ σχην ουσία επηρεασχεί από χον
κινημαχογράφο χου Lang· είναι αλήθεια, ωσχόσο, όχι χο έργο χου χραβούσε χον ενδιαφέρον
μου, γιαχί αναπαρίσχανε έναν κόσμο που μου άρεσε πολύ, και διέθεχε μια κινημαχογραφική
γραφή που μ ’ ενθουσίαζε.
- Το γεγονός ότι επιλέξατε τον Howard Vernon για να παίζει στην ταινία σας Μακριά από χο
Μανχάχαν, δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί άμεση επιρροή;
- Ίσως, αν και εδώ πρόκειχαι για επιλογή ηθοποιού και όχι για επιρροή σχο ύφος και χη γραφή.
-Δεν τον χρησιμοποιείτε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο...
- Ναι· θέλησα να χρησιμοποιήσω χον Howard Vernon, που έπαιζε πάνχα δεύχερους ρόλους,
σε ρόλο πρωχαγωνισχή. Είναι αλήθεια όχι μιλούσαμε για χον Lang, αλλά ποχέ δεν χο συσχέχισα αυχό με χο ρόλο χου σχην χαινία μου.
- Ο Lang ξυπνάει την επιθυμία σας για δημιουργία ταινιών. Μπροστά σε τόση τελειότητα δεν έ
χει κανείς την αίσθηση του ανέφικτου;
- Αναμφίβολα, αλλά όχαν είσαι 17 ή 18 χρονών, δεν έχεις ιδέα χο χι σημαίνει η καχασκευή
μιας χαινίας. Για παράδειγμα, βλέπονχας χην χαινία Γυναίκα στο φεγγάρι, είχα χην αίσθηση
χου ονείρου, χην ενχύπωση μιας αλληλουχίας ανάμεσα σ’ αυχά που αισθανόμουν απένανχι
σχην χαινία, και σχη δυναχόχηχα να κάνω κι εγώ ο ίδιος κάχι παρόμοιο· ήχαν, αν θέλεχε, μια
εφηβική επιθυμία χόσο δυναχή, ώσχε δεν έσβησε, αφού είχα κάνει ήδη κάποιες χαινίες μου,
και χο υλικό αυχό καθαυχό δεν είχε πια καμιά σχέση. Σ’ αυχή χην ηλικία, η έννοια χης δεξιοχεχνίας δεν είχε λόγο ύπαρξης για έναν πολύ απλό λόγο: ήχαν η αρχή χης νουβέλ βαγκ, κι εί
χα χην ενχύπωση όχι όσοι έκαναν χαινίες, είχαν απόλυχη κυριαρχία σχα χεχνικά χους μέσα.
- Δεν είναι παράδοξο; Αντιθέτως, όταν οι άνθρωποι της νουβέλ βαγκ ξεκίνησαν να κάνουν ται
νίες, απαρνηθηκαν αυτόν τον έλεγχο της φόρμας που χαρακτηρίζει τον κινηματογράφο του Lang.
- Είναι αλήθεια, αλλά χο 1959, όχαν ανακάλυψα χο κινημαχογράφο χου Lang, δεν πήγαινα
πια να δω χις χαινίες χης νουβέλ βαγκ, οι οποίες, εξ άλλου, ούχε διέθεχαν χίποχα χο εξαιρεχικό, ούχε είχαν μεγάλη επιχυχία, κι αυχό που σήμερα μπορεί να χο πει κανείς «έλλειψη», ίσως
ηχαν μια διαφορεχική μορφή κυριαρχίας.
- Ποιες είναι οι ταινίες του Lang που σας σημάδεψαν περισσότερο;
- Εξακολουθώ να προχιμώ χην αμερικανική, χη δεύχερη γερμανική χου περίοδο και, από χην
πρώχη, χο Μ και χη Διαθήκη του Δόκτορος Μαμπούζε.
Από χις αμερικανικές χαινίες, αγαπώ ιδιαίχερα χο Σύγκρουση τη νύχτα, χη Γαλάζια γαρδένια κι

* Θεωρητικός του
κινηματογράφου και
σκηνοθέτης. Γεννήθηκε το
1942, συνεργάστηκε με τα
«Cahiers du Cinéma« και
υπήρξε ιδρυτικά μέλος του
περιοδικού «Trafic». Έ χει
γράψει τέσσερα βιβλία για τον
κινηματογράφο, ανάμεσα στα
οποία το κλαοικό «Poétique des
auteurs», κι έχει σκηνοθετήσει
έξι ταινίες μεγάλου μήκους απο
το 1978 ώς το 1999. (Σ.τ.Ε.)
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Σπίτι στο ποτάμι.

αυτό το καταπληκτικό Εσύ κι εγώ, που ε'χει επαρκώς υποτιμηθεί... Επίσης, παραλίγο να το
ξεχάσω, το Σπίτι στο ποτάμι και το Αμερικανοί αντάρτες στις Φιλιππίνες, όπου η χρήση του
χρώματος προαναγγε'λλει τον Τίγρη τον Εσναποϋρ.
Υπάρχει και μια άλλη ταινία που τη θεωρώ τε'λεια, παρ’ όλο που δεν μ’ ενδιαφέρει ιδιαίτερα:
Και οι δήμιοι πεθαίνουν!, επειδή χαρακτηρίζεται από μεγάλη μαεστρία.
Γενικά, προτιμώ τις σύγχρονες ταινίες πάνω στη σύγχρονη ζωή, ανάμεσα στις οποίες ξεχω
ρίζω την ταινία Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία.
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- Ποιες είναι οι πιο αποτυχημένες του ταινίες, κατά τη γνώμη σας;
- Το μυστικό πίσω από την πόρτα είναι κατά το ήμισυ αποτυχημένο: ενώ το πρώτο μέρος είναι
καταπληκτικό, υπάρχουν πολλά πράγματα στο δεύτερο μέρος που «κλοτσάνε», ιδίως από
πλευράς σεναρίου. Κι ο ίδιος ο Lang παραδεχόταν ότι το τέλος ήταν απίθανο.
Ούτε και το Μανδύας και στιλέτο μου φαίνεται εντελώς επιτυχημένο. Όσο για τη Διαθήκη του
Δόκτορος Μαμπούζε, είναι αξιοθαύμαστη από την άποψη της σκηνοθεσίας, ενώ υπάρχουν
στο σενάριο πράγματα που δεν πείθουν.
Απεναντίας, ο τελευταίος Μαμπούζε είναι μια ταινία χωρίς κενά, ειδικά σε ό,τι αφορά στο σε
νάριο· συγχρόνως, είναι μια ταινία που καθρεφτίζει την έλλειψη κυριαρχίας των τεχνικών
μέσων, με την έννοια ότι η φωτογραφία είναι μέτρια, παρ’ όλο που αντιλαμβανόμαστε τις σα
φέστατες οδηγίες του Lang.
Έ να άλλο παράδειγμα: Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία που, από τεχνική άποψη, δεν έχει
την τελειότητα ττ\ς Γυναίκας τηςβιτρίνας.
Στην πρώτη γερμανική περίοδο, ο Lang γυρίζει ταινίες ενός αισθητιστή μεγαλοφυούς μεν,
αλλά που δίνει μεγαλύτερη σημασία στην πλαστικότητα, αν εξαιρέσουμε τους δύο πρώτους
Μαμπούζε, οι οποίες, εξ άλλου, συνδέονται άμεσα με την τρίτη, κι είναι συναρπαστικό να πα
ρακολουθείς την εξέλιξη του Lang μέσα από αυτές τις τρεις ταινίες.
Στις γερμανικά; ταινίες υπάρχει πάντα το στοιχείο του ανικανοποίητου στο χειρισμό του θέματος,
μια ανισορροπία εις βάρος της εμβάθυνσης στο θέμα. Φεύγοντας στην Αμερική, αυτό θ’ αλλάξει.

F R I T Z

L A N G

- Παρ ’όλα αυτά, στο Χόλιγονντ, η πορεία είναι πτωτική...
- Στην αρχή, με τις ταινίες Νέμεση, Ζεις μονάχα μια φορά και Western Union, όλοι μιλούσαν
για τον μεγάλο γερμανό κινηματογραφιστή που είχε έρθει στο Χόλιγουντ.
Η πτώση ξεκίνησε όταν ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής με τον Walter Wanger, σχε
δόν την ίδια εποχή με τη Γυναίκα τηςβιτρίνας, η οποία υπήρξε μεγάλη επιτυχία.
Ωστόσο, Η σκύλα σημάδεψε την αρχή της πτώσης, και η παραγωγή της ταινίας Σπίτι στο πο
τάμι ήταν πολύ φτωχή.
Αυτό το φαινόμενο έγινε πιο έντονο με την πάροδο του χρόνου.
Επιπλέον, το πορτρέτο που φιλοτεχνεί ο Kazan για τον Lang στο βιβλίο του Ο συμβιβασμός,
όπου τον παρουσιάζει σαν έναν πικρόχολο γεροντάκο με αισθήματα αντιαμερικανικά, είναι
συνάμα ενδιαφέρον και αντιπαθητικό - πορτρέτο ελεεινό μεν, αλλά χαρακτηριστικό της ει
κόνας που είχε ο αμερικανός διανοούμενος της δεκαετίας του ’50 για τον Lang.
Ωστόσο, η μεγαλοφυϊα του Lang πλούτισε με την επαφή που είχε με το Χόλιγουντ, πράγμα που
δεν αποτελεί γενικό κανόνα. Μερικοί στο Χόλιγουντ βίωσαν αυτή τη σχέση πολύ αρνητικά.
- Στο Χόλιγουντ, ένα μέρος του κινηματογραφικού ελέγχου τού ξεφεύγει, κυρίως εξαιτίας των α
σφυκτικών μεθόδων παραγωγής. Αυτό δεν είναι που τον ανάγκασε να συμβιβαστεί με το απολύ
τως απαραίτητο;
-Α ς πούμε ότι, γενικά, μεταξύ 1935 και 1955, όλος ο κινηματογράφος ήταν χολιγουντιανός
και προσπαθούσε να πει όσο καλύτερα γινόταν μια ιστορία, πράγμα που δεν ίσχυε στον βωβό
κινηματογράφο. Ο ομιλών κινηματογράφος, η ενίσχυση της δραματουργίας χάρη στον ήχο
και στο διάλογο, επέβαλαν προσοχή στην αφήγηση. Ο Lang αναγκάστηκε να προσαρμοστεί,
και η λαχτάρα του για τον κινηματογράφο συμμορφώθηκε με αυτή την απαίτηση. Τότε ανα
κάλυψε πράγματα με εξαιρετική αφηγηματική δύναμη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι
χαρακτήρες που επινόησε στο εσωτερικό του χολιγουντιανού συστήματος είναι πολύ πιο δυ
νατοί από εκείνους που είχε δημιουργήσει την εποχή του γερμανικού κινηματογράφου, με ε
ξαίρεση τον Μαμπούζε, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας χαρακτήρας...

«Cinema«, τχ. 282,
Ιούνιος 1982.
Μετάφραση: Isabelle Taruffi.

Η γυναίκα της βιτρίνας.
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O Fritz Lang και οι κριτικές
του Noël Simsolo*

* Ο συγγραφέας και ιστορικός
tou κινηματογράφου Noël
Simsolo γεννήθηκε το 1944.
Έ χει εργαστεί και ως
σεναριογράφος (Η τελευταία
γυναίκα του Ferreri), ηθοποιός,
σκηνοθέτης στον
κινηματογράφο, το θέατρο και
την τηλεόραση, και ως
παραγωγός του ραδιόφωνου.
(Σ.τ.Ε.)
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1. Στο Ημερολόγιο [του Gide],
Εκδόσεις Pléiade.
2. Κριτική του Μ που
περιλαμβάνεται στον κατάλογο
του βελγικού Κινηματογραφικού
Μουσείου ■·Φανταστικό και
ρεαλισμός στον γερμανικό
κινηματογράφο 1912-1933».

Η διαδρομή του Fritz Lang μοιάζει με τους κύκλους που, όπως τόσα άλλα σχήματα, εμφανί
ζονται σε κάθε του ταινία. Έφηβος, ταξίδεψε από την Ευρώπη στην Ασία, κι ύστερα από την
Ασία στην Ευρώπη, κάνοντας μια στάση για δεκαπέντε χρόνια στη Γερμανία, όπου γύρισε
δεκαεπτά ταινίες. Μετά από μια σύντομη διαμονή στη Γαλλία, όπου γύρισε τοΛιλιόμ (1934),
εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ για να υπογράψει είκοσι δύο ταινίες. Έμεινε εκεί πάνω από είκοσι
χρόνια. Το 1956, επέστρεψε στη Γερμανία και μετά, στην Ασία. Γύρισε τρεις ταινίες. Το
1960, γύρισε όλο τον κόσμο, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει το έργο του. Αυτή η περιπλάνη
ση κράτησε δεκαέξι χρόνια. Ο κύκλος έκλεισε με το θάνατό του στις ΗΠΑ.
Μπορεί σήμερα ο Lang να θεωρείται ένας γίγαντας της Εβδομης Τέχνης, αλλά (αντίθετα με
όσα μπορεί να νομίζουν οι κινηματογραφόφιλοι κάτω των τριάντα) οι ταινίες του δεν εκτιμήθηκαν πάντα από την κινηματογραφική κριτική της εποχής του. Καθώς ήταν αγαπητός
στο κοινό, οι γερμανοί κριτικοί τον κατηγορούσαν ότι χρησιμοποιούσε όλα τα μέσα για να εί
ναι αρεστός στους θεατές. Όλα αυτά συνέβαιναν στη διάρκεια της δεκαετίας του ’20. Η επι
τυχία των υπερπαραγωγών του με την Ufa σκανδάλιζε όλους εκείνους τους ηλίθιους που
δεν εννοούσαν να καταλάβουν πως Ο θλιμμένος Θάνατος, μια ταινία που οι ίδιοι είχαν απορρίψει, είχε χαιρετιστεί ως αριστούργημα στις άλλες χώρες.
Πολλοί συγγραφείς εξεμάνησαν με τη Μητρόπολη. H.G. Wells: «Η ταινία είναι μια σύνθεση
όλων των γνωστών μας ανοησιών και κοινοτοπιών, περιχυμένη με μια συναισθηματική σάλ
τσα μοναδική στο είδος της». André Gide: «Κακόγουστη γερμανική ταινία, εντελώς ηλίθια
και σε κολοσσιαίο βαθμό».1 Πολλές αγωγές επί λογοκλοπία ασκήθηκαν κατά του Lang και
της σεναριογράφου του, Thea Von Harbou, για τη Μητρόπολη και τη Γυναίκα στο φεγγάρι.
Όλες αυτές οι επιθέσεις μπορεί να εκπορεύονταν από έναν βερολινέζικο κριτικό, επαγγελματία σεναριογράφο, που αρνήθηκε να γράψει κανονική κριτική για τους Κατασκόπους και
περιορίστηκε σ’ ένα ρεπορτάζ για την πρεμιέρα και τη φρασούλα: «Προβλήθηκε και μια ται
νία του Fritz Lang».
Ούτε το Μ, ο δράκος του Ντίοελντορφ γλίτωσε. Όταν η ταινία πρωτοπροβλήθηκε, ένας γερμανός κριτικός έγραψε: «Ο Lang δε δίνει πολλή σημασία στην κριτική, κι ίσως να ’χει δίκιο.
Εδώ και χρόνια, όμως, η κριτική αυτή αθροίζει τις αδυναμίες του και καταχωρίζει τα λάθη
του. Ο Lang δε θέλει να δημιουργήσει ένα έργο τέχνης. Ο σκοπός του είναι ένας: να μαζέψει
χρήματα για τον ίδιο και για την κινηματογραφική βιομηχανία - στόχος αξιέπαινος κατά τα
άλλα. Δυστυχώς, όμως, ο Lang δεν αρκείται σ’ αυτό· αναλύει αδέξια καταστάσεις και προ
βλήματα, αλλά ποτέ δεν έχει το θάρρος ν ’ απαντήσει μ’ ένα ναι ή ένα όχι σ’ ένα δεδομένο πρό
βλημα».2
Όλα αυτά δεν εμποδίζουν τον Lang να διατηρεί την εμπιστοσύνη των παραγωγών και να κα
τακτά διεθνή φήμη μέχρι το 1933.
Οι πρώτες του αμερικανικές ταινίες γνώρισαν μικρή εμπορική επιτυχία, αν και έτυχαν εγκω
μιαστικών κριτικών. Όμως, από το 1945 και μετά, το έργο του Fritz Lang παρεξηγήθηκε α
πό το σύνολο της κριτικής, ακόμα κι απ’ τη γαλλική που, τότε, θεωρούνταν η πιο αξιόλογη.
Στο Και οι δήμιοι πεθαίνουν! καταλογίστηκε «έλλειψη αλήθειας» κι ότι «γυρίστηκε με απο
προσανατολιστική ελαφρότητα». Η σκύλα κατηγορήθηκε για «ψυχρότητα», ενώ Το μυστικό
πίσω από την πόρτα (απίστευτη εμπορική αποτυχία διεθνώς) χαρακτηρίστηκε ως ένα έργο «ε
πιτηδευμένο, μέχρι τα όρια του γελοίου».
Οι συντάκτες του περιοδικού «Positif» δείχθηκαν ιδιαίτερα θηριώδεις... Έγραψαν ότι Η γα-
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Χάζια γαρδένια ήταν «άχρωμη, κουραστική και ερμηνευμένη όπως όπως». Κατηγόρησαν τη
Μεγάλη κάψα ότι αποτελούσε την «απολογία του μπάτσου»... Λίγα χρόνια αργότερα, ο
Gérard Legrand έσωσε το γόητρο του περιοδικού, δημοσιεύοντας εκεί τις εξαίρετες «Σημειώ
σεις [του] για ένα εγκώμιο στον Fritz Lang».3
Αντίθετα, τα «Cahiers du Cinéma» υπερασπίστηκαν συστηματικά τις ταινίες του Lang. Ο
Jean-Luc Godard έγραψε για λογαριασμό της Γαλλικής Ένωσης Κινηματογραφικών Λε
σχών (UFOLEIS) ένα εξαιρετικό κείμενο στο πρόγραμμα για την Επιστροφή τον Φρανκ Τζέιμς
και το περιοδικό «Image et Son» επέμεινε στις σκηνοθετικές ικανότητες του Fritz Lang, αλ
λά ο André Bazin ήταν πιο αυστηρός στο «Radio-Cinéma» θεωρώντας το Ενώ η πόλη κοιμά
ται «κατώτερο έργο» και το Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία μια «απίστευτη ταινία, που πλη
σιάζει το απόλυτο μηδέν»... Τέλος, αναδημοσιεύτηκε το θαυμάσιο άρθρο «Το στιλ του Fritz
Lang», που είχε γράψει ο Georges Franju στο μεσοπόλεμο.3
Αν και οι τρεις τελευταίες ταινίες του σκηνοθέτη αποτέλεσαν μεγάλες εμπορικές επιτυχίες,
έτυχαν κακής υποδοχής από τους κριτικούς, με εξαίρεση την ομάδα των «Cahiers du
Cinéma».
To 1963, ο εκδοτικός οίκος Terrain Vague εξέδωσε την πρώτη μονογραφία του Lang. Ο συγ
γραφέας, Francis Courtade, συσσώρευσε απίστευτες ανακρίβειες προκειμένου να «θάψει»
καλύτερα τα δύο τρίτα των ταινιών για τις οποίες μιλούσε. Ο Jean-Louis Comolli θα του α
παντήσει έμμεσα στο τεύχος 150-151 των «Cahiers du Cinéma»; «Αφηρημένος μέχρι του ση
μείου να κατακερματίζει τις ιδέες, συγκεκριμένος μέχρι του σημείου να ανασυναρμολογεί έ
να όπλο (ή ένα έργο) απ’ αυτά τα κομμάτια, δεν μπορούμε πια να λέμε ότι κινηματογραφεί,
αλλά ότι δημιουργεί, ανασύροντας τον άνθρωπο απ’ το χάος για να τον ξαναστείλει εκεί ευ
κολότερα. Το έργο του είναι μια πρόκληση για τους ηλίθιους: το αναδεικνύουν».
Το 1964 είναι το έτος Fritz Lang για τους γάλλους κινηματογραφόφιλους. Το περιοδικό
«Image et Son» του αφιερώνει ένα ειδικό τεύχος. Ο Luc Moullet δημοσιεύει στον Séghers μια
μονογραφία εγκωμιαστική για το σκηνοθέτη, αν και με πολλές ανακρίβειες. Το περιοδικό
«L’Avant-Scène du Cinéma» δημοσιεύει το ντεκουπαρισμένο σενάριο του Μ, και το περιοδι
κό «Présence du Cinéma», μια σειρά ένθερμων κειμένων υπό τη διεύθυνση του Alfred Eibel.
Τέλος, ο Lang γίνεται Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών.
Κοντά σ’ όλα αυτά, διοργανώνονται πολλές αναδρομικές προβολές των αμερικανικών ται
νιών του, και νεαροί κινηματογραφόφιλοι, όπως ο Bertrand Tavernier και ο Pierre Rissient,
κατορθώνουν να πείσουν τους διανομείς να ξαναπάρουν τα δικαιώματα των ταινιών τού
Lang που είχαν λήξει, ενώ, με την υποστήριξη του Claude Chabrol, θα προσπαθήσουν να πεί
σουν έναν γάλλο παραγωγό να χρηματοδοτήσει μια ταινία του Lang. Θα αποτύχουν.
Όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς πάθος, ούτε χωρίς τρομοκρατία. Χρόνο με το χρόνο, οι ταινίες
ίου Lang αποκαθίστανται. Πολλοί σκηνοθέτες ομολόγησαν τις οφειλές τους σ’ αυτόν: ο
Franju μένει πιστός στο άρθρο του του 1937· ο Jean-Luc Godard τον βάζει να υποδυθεί τον ε
αυτό του στην Περιφρόνηση · ο Jacques Rivette βάζει ένα απόσπασμα από τη Μητρόπολη στην
ταινία του Το Παρίσι μάς, ανήκει. Αργότερα, ο Martin Scorsese, στους Κακόφημους δρόμους,
θα αναφερθεί στη Μεγάλη κάψα, ενώ ο Benoît Jacquot θα αναφέρει τον Τζέντλεμαν του υπο
κόσμου στο Les enfants du placard.
Βρισκόμαστε στα 1982. Κάθε νέα προβολή ταινίας του Lang είναι μια επιτυχία. Όλοι τον θε
ωρούν ιδιοφυία. Κι ωστόσο, όταν πέθανε, το 1976, είχε δεκαέξι χρόνια που δεν τον άφηναν να
γυρίσει ταινία. Ό λα του τα σχέδια αποτύγχαναν. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών,
του έκαναν συγκινητικά αφιερώματα. Συμμετείχε σε επιτροπές κι έδινε συνεντεύξεις από τη
Βενετία μέχρι το Ακρωτήριο Κανάβεραλ. Εκείνοι δε που τον εκθέιαζαν, ήταν συχνά οι ίδιοι
που είχαν αναίσχυντα υποτιμήσει τις προηγούμενες δημιουργίες του.
Έτσι ο Lang έμενε με την πίκρα. Δεκαέξι χρόνια σιωπή για κάποιον που γύρισε σαράντα μία
ταινίες σε σαράντα χρόνια, πρέπει να έμοιαζαν με επίγεια κόλαση.
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3. Βλ. και στο παρόν.

Fritz Lang, Cinégraphiques,
Edilig, Παρίσι 1982.
Μετάφραση:
Ζωή-Μνρτώ ΡηγοποάΧον.
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ΜΙΓΑΣ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1919)
Halbblut

0 ΑΦΕΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1919)
Der Herr der Liebe

Fritz Lang. Σ ενάριο: Fritz Lang. Φ ωτογραφία:
Carl Hoffman. Η θοποιοί: Ressel Orla (Χουανίτα), Carl de Vogt
(Άξελ φαν ντερ Στράατεν), Carl Gebhard-Schröder (Έντουαρντ
Σκοτ), Edward Eysenek (Δρ Τόμσον), Paul Morgan, Gilda Lan
ger. Π αραγωγή: Erich Pommer, για την Decla-Film-Gesellschaft Holz & Co. (Βερολίνο). Α ρ χικ ό μ ή κ ος: 1608 με'τρα. 35
mm. Ασπρόμαυρη. Π ρώ τη προβολή : Βερολίνο (Marmorhaus),
3 Μαρτίου 1919.

Fritz Lang. Σ ενάριο: Leo Koffler. Φ ωτογραφία:
Emil Schünemann. Κ α λ λ ιτεχνικ ή δ ιεύ θ υ νσ η : Carl Ludwig
Kirmse. Η θοπ οιοί: Carl de Vogt (Βασίλι Ντιζέσκου), Gilda
Langer (Ιβέτ), Erika Unruh (Στεφάνα), Max Marlinski (Λάζαρ),
Sadjah Gezza (ή Satja Gesa), Fritz Lang. Π αραγω γή: Erwin
Rosner, Erich Pommer, για την Helios-Film (Βερολίνο). Α ρ χ ι
κά μήκος: 1316 μέτρα. 35 mm. Ασπρόμαυρη . Π ρώ τη π ρ ο β ο 
λή: Βερολίνο, 26 Σεπτεμβρίου 1919 (δημοσιογραφική προβολή
στον κινηματογράφο Richard Oswald Lichtspiele).

Σ κηνοθεσία:

Σ κηνοθεσία:

Η Χουανίτα είναι μια μιγάς που, κατά τον Lang, "έχει κληρονο
μήσει τα χειρότερα χαρακτηριστικά από κάθε φυλή κι εργάζεται Η ταινία εκτυλίσσεται σε μια χώρα κοντά στα δάση των Καρπα
ως πόρνη εθισμένη στη μορφίνη. Η μιγάς συνδέεται με δυο άνδρες, θίων. Βρισκόμαστε στον πύργο του ούγγρου αριστοκράτη Ντιζέ
κι ο ένας απ ’αυτούς αποφασίζει να την παντρευτεί. Ο φίλος του, ό σκου, που είναι αρραβωνιασμένος με την αγαπημένη του, Ιβέτ. Ο έ
μως, τον συμβουλεύει να μη την παντρευτεί, α-ΙΛά να την έχει α ρωτας τους δεν εμποδίζει μια νέα και όμορφη υπηρέτρια να προ
πλώς ερωμένη. Η γυναίκα, μαθαίνοντας αυτά και τυφλωμένη απ ’ σπαθεί να ξελογιάσει τον αριστοκράτη, κυνηγώντας τον σ’ όλο τον
την οργή της, αποφασίζει να τους εκδικηθεί. Ο ένας καταλήγει στο πύργο μ ’ένα εκστατικό χαμόγελο. Η υπηρέτρια πιστεύει πως η Ιβέτ
άσυλο ψυχοπαθών κι ο άΐ.Ιος στη φυλακή. Τελικά, η Χουανίτα συντηρεί τον έρωτα του Ντιζέσκου χάψη ο’ένα μαγικό άρωμα, κι α
βρίσκει την ευτυχία σ’έναν επίσηςμιγάδα. Με τη βοήθειά του α ποφασίζει να το κλέψει. Ο αριστοκράτης, όμως, που υποκύπτει εύ
νοίγει μια χαρτοπαικτική λέσχη, α-ΙΛά, όταν γίνεται γνωστό ότι κολα στις παρορμήοεις του, όταν επισκέπτεται τα κτήματά του ερω
κλέβει τους πάντες, αποπειράται να δραπετεύσει απ ’την Ευρώπη τεύεται μιαν άλλη κοπέλα που τον μαγεύει με το χορό της. Επιστρέκαι να ζήοει στο Μεξικό με τον άνθρωπό της. Δε θα προλάβει να φοντας στον πύργο του, ο Ντιζέσκου αντιμετωπίζει ψυχρά την αρπραγματοποιήσει τα σχέδιά της, καθώς ένας από τα χαρτοπαικτι- ραβωνιαστικιά του και, θαμπωμένος από την ομοιότητα της υπηρέ
κά θύματά της τη σκοτώνει με μια σφαίρα, απαλλάσσοντας τον κό τριας με τη νέα του ερωμένη, γίνεται τελικά εραστής της. Το επόμε
σμο απ’ «αυτό το άνθος των πολιτισμών».
νο πρωί, η Ιβέτ ανακαλύπτει την απιστία του άντρα της και διώχνει
την υπηρέτρια από το σπίτι. Αργότερα, όμως, τον απατά και η ίδια
•^ Τ ο γύρισα μέσα σε πέντε μέρες. Περίμενες να είναι καλό; μ ’έναν εβραίο έμπορο. Το νέο φτάνει σύντομα στ’αφτιά του Ντιζέ
Εντάξει: ήταν η πρώτη μου ταινία, ήθελα πολύ να την κάνω, σκου, που φυλακίζει τον εραστή της γυναίκας του στο υπόγειο απ’
όπου η Ιβέτ καταφέρνει να τον απελευθερώσει. Τελικά, ο αριστο
αλλά... Πάντως, παίζουν καλοί ηθοποιοί. ??
κράτης σκοτώνει την αρραβωνιαστικιά του κι αυτοκτονεί. Στον ου
ρανό, μαθαίνει ότι μόνο ο Θεός είναι ο Αφέντης της Αγάπης.
F.L.
[...] Το σενάριο είναι γεμάτο ένταση και δομημένο με λογική
και χωρίς λάθη. Η σκηνοθεσία του Fritz Lang φανερώνει ειδι
κές γνώσεις, αλλά και καλλιεργημένη αίσθηση του γούστου. Η
Ressel Orla οδεύει προς τον προορισμό της, καθοδηγούμενη με
επιδεξιότητα. Ένα μεγάλο μέρος απ’ το χειροκρότημα που αφο
ρά στις ερμηνείες, ανήκει δικαιωματικά στον Carl de Vogt. Η
φωτογραφία συμβάλλει στο εν γένει θετικό αποτέλεσμα. Θα
πρέπει να τονίσουμε ότι η ταινία Μιγάς είναι η καλύτερη ται
νία της Orla που έφτιαξε ποτέ η Decía, κι ότι μπορεί κάλλιστα
να αναμετρηθεί με άλλες ταινίες και σειρές.
von Joahim
«Der Film», τχ. 14, 5.4.1919.
Μετάφραση: Μιιάμπης Καρβοΰνης.

Τα ζενερίκ και οι συνόψεις συντάχθηκαν από τον Κωνσταντίνο Κοντοβράκη και τον Νίκο Σαββάτη. Οι δηλώσεις του Fritz Lang προέρχονται
ως επί το πλείστον από το βιβλίο του Peter Bogdanovich Fritz Lang in
America, Studio Vista, Λονδίνο 1967. Μετάφραση: Κατερίνα Κακλαμάνη.

Το έργο διαδραματίζεται στα δάση των Καρπαθίων και μας με
ταφέρει στο παλάτι ενός ούγγρου ευγενή (Carl de Vogt), αγα
πημένη του οποίου είναι η αρχόντισσα (Gilda Langer), η πυργοδέσποινα. Αφέντης της αγάπης της είναι εκείνος, πράγμα
που διόλου δεν τρομάζει μια ερωτευμένη, όμορφη υπηρέτρια
και δεν την εμποδίζει να παρακολουθεί τον άρχοντα του παλα
τιού με το έκθαμβο βλέμμα της, όπου κι αν εκείνος πηγαίνει. Η
υπηρέτρια πιστεύει ότι η Gilda θολώνει τις αισθήσεις του άρχο
ντα χάρη σε μια «μαγική ευωδιά» (ένα μεθυστικό άρωμα) κι έ
χει αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο μεγάλη επιρροή επάνω του.
Έτσι, προσπαθεί να κλέψει το άρωμα. Ο άρχοντας του παλατι
ού είναι ένας άνθρωπος που οι αισθήσεις του αναστατώνονται
εύκολα. Σε μια επίσκεψη στο γειτονικό αγρόκτημα, ερωτεύεται
την κόρη του σπιτιού, η οποία τον μαγεύει με το χορό της.
Όταν επιστρέφει και πάλι στο σπίτι, μεταχειρίζεται την Gilda
με ψυχρότητα, βρίσκει στην κάμαρά του την υπηρέτρια (η ο
ποία, στο μεταξύ, έχει σφετεριστεί το άρωμα), κι επειδή η διάθε
σή του είναι ανάλογη, μπερδεύεται από την ομοιότητα της υ-
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Μιγάς: Οι νεόνυμφοι Ressel
Orla και Carl GebhardSchröder.

Μιγάς: Paul Morgan, Ressel
Orla, Carl de Vogt.
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πηρέτριας με την κόρη του γείτονα και γίνεται ο αφέντης τής μπουκάλι στ’ανοιχτά. Αργότερα, ο Κέι Χογκ καταφθάνει σε μια ε
αγάπης. Το επόμενο πρωί, η Gilda ανακαλύπτει την απιστία ξωτικά διακοσμημένη έπαυλη, όπου γίνεται δεξίωση. Εκεί βρίσκε
του αγαπημένου της και διώχνει την υπηρέτρια. Όμως κι εκεί ται η όμορφη, πλούσια και πανούργα Λίο Σα, που βλέπει τον Κέι
νη με τη σειρά της γίνεται άπιστη, καθώς δίνεται σ’ έναν εβραίο Χογκ να βάζει το χαρτί με το μήνυμα στην τσέπη του. Το χαρτί, έ
γυρολόγο. [...] Στο τέλος, ο πυργοδεσπότης σκοτώνει την αγα νας χάρτης που οδηγεί σ’ έναν κρυμμένο θησαυρό των Ίνκας σε
πημένη του κι αυτοκτονεί. Η σκηνή του τέλους είναι αλληγο- μια χαμένη υπόγεια πόλη, έχει κλαπεί από τις «Αράχνες», μια υ
ρική. Ο άρχοντας του παλατιού παρουσιάζεται μπροστά στον ποχθόνια εγκληματική οργάνωση. Τόσο ο Κέι Χογκ όσο και οι
Αράχνες»φύγουν προς αναζήτηση του θησαυρού με τρένα, αερό
καλό Θεό και κατηγορεί τον εαυτό του, πράγμα που σημαίνει ό
τι «ο Θεός είναι ο αφέντης της αγάπης». Η τελική σκηνή, καλύ στατα και ιστιοφόρα. 'Οταν φτάσει στον προορισμό του, ο Κέι Χογκ
σώζει μια όμορφη ιέρεια του Ήλιου από ένα φίδι, ενώ οι απόγονοι
τερα να είχε παραλειφθεί, γιατί αφήνει μιαν άνοστη γεύση.
Αν παραβλέψουμε την ασυνήθιστη ιδιαιτερότητα του θέματος, των αρχαίων Ίνκας πιάνουν τη Λίο Σα και την ετοιμάζουν για μια
η ταινία δίνει μια εξαιρετική αίσθηση χάρη στις έξοχες ερμη θυοία στο Θεό τον Ήλιου. Ο μεγαλόψυχος Κέι Χογκ τη σώζει.
νείες, τα πλούσια σκηνικά, τις υπέροχες λήψεις σε φυσικό πε Ταυτόχρονα, οι «Αράχνες» εισβάλλουν στο Ναό του Ήλιου· ακο
ριβάλλον και τη θαυμάσια φωτογραφία. Ο Carl de Vogt ενσαρ λουθεί σφαγή. Οι Αράχνες» ανακαλύπτουν το θησαυρό και αλληκώνει έξοχα τον πυργοδεσπότη· η βιαιότητα και ο αισθησια λοοκοτώνονται για την κατοχή του. Ο αρχηγός τους τρελαίνεται.
σμός καθρεφτίζονται άψογα στις εκφράσεις του. Η Gilda Lan Μια υπόγεια έκρηξη θάβει τους κακοποιούς κάτω από τα βράχια,
ger εντυπωσιάζει με την ομορφιά της και τη χαριτωμένη πα για να δώσει τη θέση της σε μια πλημμύρα. Ο Κέι Χογκ και η αγα
ρουσία της. Ακόμα και η κόρη απ’ το γειτονικό υποστατικό, η πημένη του ξεφεύγουν μέσα οε μια κιβωτό, φτιαγμένη από χαλιά
υπηρέτρια κι ο εβραίος γυρολόγος, τα ονόματα των οποίων δυ και σκοινιά, ενώ η Λίο Σα, που έχει επίσης καταφέρει να ξεφύγει,
στυχώς δεν αναγράφονται στην πρόσκληση, έχουν να παρου δημιουργεί μια νέα συμμορία κακοποιών. Με τη νέα της συμμο
ρία, καταφθάνει στην εξωτική έπαυλη όπου ζει τώρα ο Κέι Χογκ
σιάσουν αξιοσημείωτες υποκριτικές επιδόσεις.
με τη γυναίκα του. Ο Κέι Χογκ την απωθεί ψυχρά. Οταν επιστρέ
φει αργότερα στο σπίτι του, βρίσκει τη γυναίκα του νεκρή με μια
Sbi
-Der Film-, τχ. 39. 27.9.1919.
μαύρη αράχνη στο στήθος της...
Μετάφραση: Μ πόρπης Καρβοννης.

01 ΑΡΑΧΝΕΣ Οι περιπέτειες του Κέι Χογκ σε οικείους
και ανοίκειους κόσμους
Πρώτη Περιπέτεια: Η χρυσή λίμνη

•^Ε κείνη την εποχή ήταν της μόδας να κάνουμε ταινίες που
παίζονταν σε συνέχειες, κι έτσι φτιάξαμε μια περιπέτεια με τίτ
λο Οι Αράχνες. (...) Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κάποια στοιχεία
στα πρώτα επεισόδια τα είχα πάρει από άρθρα που είχα διαβάσει
σε εφημερίδες. Θυμάμαι ότι τα ονόματα που έδινα στους ήρωες,
τα είχα δει σε αμερικανικά περιοδικά - κι αυτό είναι αστείο,
γιατί τότε δεν μιλούσα αγγλικά. 5 )
Γ . Ι>.

(ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1919)

Die Spinnen - Die Abenteuer des Kay Hoog in
bekannten und unbekannten Welten
Erstes Abenteuer: Der goldene See
Fritz Lang. Σενάριο: Fritz Lang. Φ ω τογραφία:
Emil Schünemann. Κ αλλιτεχνική διεύθυνση: Hermann Warm,
Otto Hunte, Carl Ludwig Kirmse, Heinrich Umlauff. Η θ ο π ο ι
οί: Carl de Vogt (Κέι Χογκ), Ressel Orla (Λίο Σα), Georg John
(Αρχηγός των «Αραχνών»), Rudolf Lettinger (Τζον Τέρι, ο Βα
σιλιάς των Διαμαντιών), Edgar Pauly (Τετραδάχτυλος Τζον),
Lil Dagover (Ναέλα, η Ιέρεια του Ήλιου), Paul Morgan (εβραί
ος), Paul Beinsfeldt, Friedrich Kühne, Harry Frank. Π αραγω 
γή: Erich Pommer, για την Decía- Film-Gesellschaft Holz & Co.
(Βερολίνο). Α ρ χικ ό μήκος: 1900 μέτρα. 35 mm. Ασπρόμαυρη.
Π ρώ τη προβολή: Βερολίνο, 3 Οκτωβρίου 1919.

Σκηνοθεσία:
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Ενας εξαντλημένος γέρος ρίχνει στη θάλαοοα ένα μπουκάλι μ ’έ
να μήνυμα, όταν κάποιος από τη φυλή των Ίνκας τον σκοτώνει. Η
επόμενη σκηνή μάς φέρνει στο παρόν, όπου ο Κέι Χογκ βρίσκει το

Αυτό που μας προσφέρει ο Fritz Lang, είναι μια πληθώρα από
λεπτομερείς περιγραφές παραμυθένιων θαυμάτων και μεγαλεί
ων, κατασκευασμένων και συνυφασμένων μεταξύ τους με με
γάλη επιτυχία σε μια συναρπαστική, γεμάτη ένταση πλοκή, ού
τως ώστε να κρατούν συνεχώς το ενδιαφέρον μας σε εγρήγορ
ση. Οι εντυπωσιακές σκηνές, που απαιτούν πολύ γερά νεύρα,
αποδίδονται με τόση διακριτικότητα, με τόσο αυτονόητο και
φυσικό τρόπο, ώστε σε κανένα σημείο να μη δημιουργείται η
αίσθηση ότι είναι στημένες· πολύ περισσότερο αναφύονται μέ
σα από την πλοκή με οργανικό και λογικό τρόπο, κι αποτελούν
αληθινό κομμάτι της. Επιπλέον, η παρουσίαση είναι εντυπω
σιακή, πλούσια, μεγαλειώδης, τα δε σκηνικά ξεδιπλώνονται μα
γευτικά, μυθικά, αληθινά μεγαλόπρεπα. Οι μεμονωμένες εικό
νες ξεπερνούν η μία την άλλη σε εκτυφλωτική ομορφιά κι έ
χουν μια περίεργη, ξενική γοητεία η οποία, καμιά φορά, προσ-

F R I T Z

λαμβάνει μορφε'ς που καθηλώνουν. Με'σα απ’ χη σκηνοθεσία έ 
γινε επιμελής επεξεργασία αυτών των εικόνων με μια λεπτή α
ντίληψη που σταθμίζει τα πράγματα, με μια σίγουρη ματιά,
που είχε ως συνε'πεια να συγκροτηθεί ένα γνήσιο κινηματογρα
φικά αποτέλεσμα και μέσα στη διάρκεια της πλοκής να εντα
χθούν επίσης ορισμένες εντάσεις που, από δραματουργική σκο
πιά, μπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικά επιτυχημένες. Δυστυ
χώς, οι ερμηνείες δε συμβαδίζουν απόλυτα με τη δράση, καθ’ ό
λη τη διάρκεια του έργου. Ο Carl de Vogt στον πρωταγωνιστι
κά ανδρικά ρόλο είναι πολύ καλάς στα σημεία όπου χρειάζεται
να εκφράσει το ψυχρά του ταμπεραμέντο, την ανωτεράτητά
του- σε σκηνές με πιο έντονο παλμό (π.χ. στο τέλος, όταν βρί
σκει το πτώμα της Ναέλα), μια πιθανώς πιο έντονη συναισθη
ματική έκρηξη όχι μόνο δε θα έβλαπτε, αλλά θα ήταν και πιο
κατανοητή, φυσική, ανθρώπινη. Αλλά και η δεσποινίς Ressel
Orla, η οποία, σύμφωνα με βερολινέζικες κριτικές, ανήκει στην
κατηγορία των σταρ του κινηματογράφου, οφείλε να χειριστεί
και να ερμηνεύσει ορισμένα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Οι
εν λάγω κυρίες και οι κύριοι, με τρομερή δυσκολία μπορούν να
αποδεσμεύονται απ’ το «θέατρο», και νομίζουν άτι «παίζουν»
απ’ τη στιγμή που πάρουν μια ορισμένη πόζα. Στον κινηματο
γράφο, όμως, δεν είναι ανάγκη ούτε να παίρνουμε πόζες ούτε
να παίζουμε, αλλά να είμαστε απλώς αληθινοί, να αναπαριστούμε τη ζωή. Η ταινία είναι άψογα κατασκευασμένη από τε
χνικής πλευράς, από κάθε άποψη ολοκληρωμένη και δουλεμέ
νη με πολύ μεγάλη προσοχή.
-Der Kinematograph··, 665, 1.10.1919.
Μετάφραση: Μπάμπης Καρβοΰνης.

ΟΙ ΑΡΑΧΝΕΣ Οι περιπέτειες του Κέι Χογκ σε οικείους
και ανοίκειους κόσμους
Δεύτερη Περιπέτεια: Το πλοίο με τα διαμάντια
(ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1920)

Die Spinnen - Die Abenteuer des Kay Hoog in
bekannen und Unbekannten Welten
Zweites Abenteuer: Das brillantenschiff
Σκηνοθεσία: Fritz Lang. Σ ενάρ ιο: Fritz Lang. Φ ω τογραφ ία:
Karl Freund. Κ α λ λ ιτεχνικ ή δ ιεύ θ υ νσ η : Hermann Warm, Otto
Hunte, Carl Ludwig Kirmse, Heinrich Umlauff. Η θ οπ οιοί: Carl

de Vogt (Κέι Χογκ), Ressel Orla (Λίο Σα), Georg John (Αρχηγός
των «Αραχνών»), Rudolf Lettinger (Τζον Τέρι, ο Βασιλιάς των
Διαμαντιών), Thea Zander (Έλεν Τέρι), Reiner Steiner (Καπε
τάνιος του πλοίου με τα διαμάντια), Friedrich Kühne (Αλ-ΧαμπΜαχ), Meinhard Maur (Κινέζος), Paul Morgan (εβραίος), Κ.Α.
Römer, Gilda Langer, Fritz Lang(;). Π αραγω γή: Erich
Pommer, για την Decla-Film-Gesellschaft Holz & Co. (Βερολί-

νο). Α ρ χ ικ ό μή κ ος:
π ρ οβ ολ ή : Βερολίνο
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2219 μέτρα. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρώ τη
(Theater am Mortizplatz), 6 Φεβρουάριου

1920.
Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς, οι «Αράχνες» αναζητούν ένα
διαμάντι τοποθετημένο στο κεφάλι του Βούδα, που ανήκε στη δυ
ναστεία των Μινγκ και παραμένει χαμένο. Το διαμάντι αυτό, λέγε
ται ότι Θα κάνει τον κάτοχό του κυρίαρχο της Ασίας. Ο Κέι Χογκ α
ναζητεί το καταφύγιο των «Αραχνών», αλλά, φτάνοντας εκεί, η
Λίο Σα καταφέρνει να δραπετεύσει μαζί με τον νέο αρχηγό των
«Αραχνών». Ο Κέι Χογκ κλέβει από έναν νεκρό Κινέζο ένα μυστη
ριώδες έγγραφο και μια πλακέτα από ελεφαντοστό, που αργότερα
μαθαίνει ότι προσφέρει πρόσβαση σε μια υπόγεια κινέζικη πόλη.
Μετά από αμέτρητα εμπόδια, ο πρωταγωνιστής φτάνει στην υπό
γεια πόλη, όπου βρίσκει τη Λίο Σα να καπνίζει όπιο με τον καπε
τάνιο του πλοίου Sturmuogel. Ο Κέι Χογκ παίρνει τη λιπόθυμη α
πό τα ναρκωτικά Λίο Σα για όμηρο, ώστε να μπορέσει να το σκά
σει. Στη συνέχεια, η δράση μεταφέρεται στην Ασία, όπου οι «Αρά
χνες» έχουν κερδίσει την εύνοια ενός Μαχαραγιά, υποσχόμενοι το
μυστηριώδες πετράδι, ενώ ένας γιόγκι προσπαθεί μέσω του υπνω
τισμού να ανακαλύψει την κασετίνα που το κρύβει. Ο καινούργιος
αρχηγός της συμμορίας μαθαίνει ότι το διαμάντι βρίσκεται στο
Λονδίνο, στο σπίτι του βασιλιά του διαμαντιού, Τζον Τέρι, και της
κόρης του, Έλεν. Σε λίγο οι «Αράχνες»βρίσκονται εκεί και απάγουν την Έλεν, ζητώντας το διαμάντι για λύτρα...
Η μ α γεία τ ο υ ν ό σ τ ο υ

του Peter Η. Schröder
Ο Κέι Χογκ είναι ένας προβληματικός χαρακτήρας, παρότι
κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του Lang: παιδί της φύσης,
αλλά και δανδής, ένας Τεύτονας Ντόριαν Γκρέι, οι ανεκπλήρω
τες επιθυμίες του οποίου εκφράζονται μέσα από ακροβατικές ο
νειροπολήσεις. Ο Lang νοσταλγεί την πανταχού παρουσία τού
Κέι Χογκ, ο οποίος μεταφέρεται από τη Γη του Πυράς στη χώρα
των Αζτέκων μέσω Κίνας κι αποδεικνύει την ανωτεράτητά του
στα σαλόνια.
[...] Στο έργο του Lang αναμιγνύονται (με λιγότερο επικίνδυνο
τρόπο από ό,τι σε αυτά του Hans Dominik) αισθήματα γερμανοπρεπούς μνησικακίας [...] με κατάλοιπα του ιπποτικού μυθι
στορήματος. Ο Χογκ είναι ο περιπλανώμενος ιππότης, που αλ
λάζει τη στολή του μπροστά στην πόρτα του μπουντουάρ τής
κακιάς μάγισσας-νεράιδας. Με ειλικρίνεια διαλύει τις υπόγειες
σκευωρίες, κι απ’ τη στιγμή που έχει γκρεμίσει τα αποβράσμα
τα στο χαντάκι, γιατί να μην εξολοθρεύσει και τη Λίο Σα;
Όποιος ονειρεύεται τα μεγαλεία, θα πρέπει να σέβεται και το
δίκιο.
Οι Αράχνες αντιπροσωπεύουν επακριβώς το στιλ της αλλαγής
του αιώνα. Ο θετικισμός και η εποχή της Gründerzeit των τε
λευταίων χρόνων του 19ου αιώνα είναι ζωγραφισμένα στο μέ
τωπο του Κέι Χογκ, οι δε ηθικές και κριτικές αναφορές των φο
ρέων της δράσης μεταξύ τους είναι κομμάτι του fin-de-siecle.
Έχοντας μεταβληθεί σε απολιθωμένο υλικά, σε αγάλματα, χά
ρη στη συναρπαστική αντοχή τους στο χρόνο, ο διάκοσμος και
τα εμβλήματα στο ντεκόρ αντιστέκονται στη φευγαλέα ματιά.
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Δραματουργικά, οι διακλαδώσεις, οι διακυμάνσεις, τα αραβουρ Τ ο Ά λφ α και το Ω μέγα
γήματα και οτιδήποτε μη πιστευτά αποτελούν για το θεατή το του Michel Cieutat
περίφημο επτασφράγιστο βιβλίο. Εντούτοις, σε μεταφορικό ε
πίπεδο προσφέρονται ορισμένα σημεία προσανατολισμού που, [...]
ψηλαφίζοντάς τα, μπορεί κανείς να βρει κάποια αφετηρία στη Οι Αράχνες έχουν κεφαλαιώδη σημασία στο σύνολο έργο τού
ροή της πλοκής. Ο Κέι Χογκ είναι το πρότυπο του ξεναγού: οι Lang. Ήδη από το 1919 ο Lang είχε τη φήμη ενός σεναριογρά
καταπακτές και οι ενέδρες, οι αποθήκες και οι σπηλιές, τα φρε φου της μόδας κι ενός ικανού σκηνοθέτη. Επηρεασμένος στα
άτια, τα χαντάκια, οι μυστικές οδοί και οι απόκρημνοι βράχοι νιάτα του από τα μυθιστορήματα του Karl May και του Ιουλίου
συνθέτουν για το θεατή τον επιθυμητό λαβύρινθο. Στην εξέλι Βερν, άρχισε να γράφει σενάρια στο ίδιο ύφος, όσο ήταν σε α
ξη της πλοκής, που μοιάζει με διασπορά ψευδών ειδήσεων, α- νάρρωση από έναν τραυματισμό στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλε
νταποκρίνεται η σαφήνεια της παρουσίασης· το άτι, παρ’ άλα μο. Δύο από αυτές τις ιστορίες του μεταφέρθηκαν στην οθόνη
αυτά, δεν προέκυψε κάποιο ευτελές κινηματογραφικό ιδίωμα, από τον γερμανό σπεσιαλίστα της φανταστικής περιπέτειας Joe
το χρωστάμε στη σίγουρη κι έμπειρη ματιά του Lang όσον αφο May IΗ Χίλντε Βάρεν και ο Θάνατος (1917) και Ο τάφος του
ρά στις αρχιτεκτονικές και τις σκηνογραφικές λεπτομέρειες. Ινδού (1921)1. Σε ό,τι αφορά στις Αράχνες, ο Lang είναι ο απο
Ορισμένες σκηνές, απελευθερωμένες από το κινηματογραφικό κλειστικός σεναριογράφος και των τεσσάρων μερών τους: 1) Η
τους περικείμενο, δίνουν την εντύπωση στιγμιαίων λήψεων, ό χρυσή λίμνη, 2) Το πλοίο με τα διαμάντια, 3) Το μυστικό της
που η φύση «παρακολουθείται υπό το πρίσμα της ψυχικής διά Σφίγγας, και 4) Το αυτοκρατορικό στέμμα της Ασίας. Σενάριο γε
θεσης», όπως γράφει ο Zola. Αν αφαιρέσουμε κάποιες σκηνές, ό μάτο ηρωικές και μελοδραματικές πράξεις, με πολύπλοκη υπό
πως αυτές με τις σπηλιές, τις οποίες o De Broca χρησιμοποίησε θεση, παρόμοιο στο ύφος με άλλες δημοφιλείς ταινίες της επο
ως πρότυπο αλλά και παρώδησε στον Ανθρωπο του Pío, τότε ε χής, τόσο στη Γερμανία, με τα λεγάμενα «Abenteurerfilme»
κείνες μοιάζουν να συγγενεύουν με πίνακες του Bócklin ή με ( περιπετειώδεις ταινίες») του Joe May IΗ κυρίαρχος του κό
αυτούς του Anselm Feuerbach. Πραγματικά, ο Lang αντέγρα σμου (1919)1, όσο και στη Γαλλία (Φαντομάς, Judex του
ψε τον Bócklin και τον Feuerbach στους Νιμπελούνγκεν (από Feuillade) και στις ΗΠΑ (Οι κίνδυνοι της Πολίν του Pearl
τον Bócklin ειδικότερα, τον «Χρυσό αιώνα» και το «Νησί των White). Το πρώτο μέρος, παραγωγής Erich Pommer για την
νεκρών»). Εκείνες επίσης οι τονικές αποχρώσεις από τις παλαι- Decía του Βερολίνου, που βρισκόταν σε ανταγωνισμό με τις α
ότερες διασκευές του Φαντομά ή του Judex του Louis μερικανικές παραγωγές, αποπνέει μια αίσθηση μεγαλείου (αεFeuillade, τις οποίες διατήρησε ο Franju στη δική του διασκευή ρολήψεις, αερόστατο, κομπάρσοι και διάφορα άλλα εντυπωσια
του Judex, είναι ορατές στις Αράχνες που, από άποψη θεματι κά), ενώ, ταυτόχρονα, μαρτυρεί και μια σχολαστική εμμονή
κής, συγγενεύουν με τις γαλλικές επιφυλλίδες. Θα άξιζε να εκ στη λεπτομέρεια. Το ντεκόρ της σκηνής του βασιλείου των
πονηθεί μια ξεχωριστή μελέτη για τα στοιχεία του νεωτεριστι Τνκας στήνεται στον Ζωολογικό Κήπο του Αμβούργου, και η
κού ύφους (Jugendstil), τα κοστούμια των γυναικών, τη Ressel σκηνή γυρίζεται υπό την επίβλεψη ενός εθνογράφου, του
Orla ως Λίο Σα και τη Lil Dagover ως Ιέρεια του Ήλιου...
Heinrich UmlaufT. Όμως, με το τέλος του γυρίσματος, ο
Οι σκηνές [...] αναδεικνύουν μιαν αρχιτεκτονική μαεστρία και Pommer δηλώνει δυσαρεστημένος από το αποτέλεσμα και δια
υπογραμμίζουν αυτό που ο Lang θεωρεί ουσιαστικό. Η πνοή κόπτει τη σειρά. Παρ’ όλα αυτά, η ταινία σημειώνει μεγάλη ε
μιας χαμένης και, παρ’ όλα αυτά, αν και μ’ έναν τρόπο συγκε πιτυχία: το κοινό βρίσκει στις Αράχνες αυτά που χρειαζόταν.
χυμένο, αληθινής πραγματικότητας είναι κυρίαρχη στο μοντάζ Χάρη, δηλαδή, σ’ αυτές τις απίθανες περιπέτειες, μπορεί να ξετων λήψεων με ευρυγώνιο φακό, αλλά και των κοντινών πλά χάσει τις καταστροφικές συνέπειες της Ανακωχής της 11ης Νο
νων, στα οποία πολύ σπάνια παρεμβάλλονται μεγάλα πλάνα εμβρίου 1918, την «κόκκινη πανούκλα» και τις απεργίες της,
που, όμως, «εξανθρωπίζουν» τα πρώτα. Οι σπουδές ζωγραφι τον Karl Liebknecht και τη Rosa Luxemburg. Από την άλλη με
κής, η προτίμηση στο ιμπρεσιονιστικό κιαροσκούρο όπου φαί ριά, ξαναβρίσκει στα ντεκόρ των Ινδιών, της Λατινικής Αμερι
νονται μόνο οι σιλουέτες - όλα αυτά θα διατηρηθούν μέχρι τη κής και των Μαλδίβων τη Μεγάλη Γερμανία πριν χάσει τις α
Διαθήκη του Δόκτορος Μαμπούζε. Οι εσωτερικοί χώροι της νό ποικίες της (έτσι περίπου εξηγείται και η επιτυχία του James
μιμης και της παράνομης υψηλής κοινωνίας προβάλλουν ως οι Bond στον αγγλοσαξονικό κόσμο, πολύ αργότερα). Τέλος, μέσω
πιο θαυμάσιοι. Είναι χώροι χωρίς παράδοση, χωρίς δεσμούς με της κακής Κινέζας Λίο Σα, νομιμοποιεί την πολιτική στην Άπω
το παρελθόν. Χωρίς η κριτική να ανήκει στις προθέσεις μας, οι Ανατολή των Δυτικών, οι οποίοι βλέπουν την παντοδυναμία
κριτικές παρατηρήσεις του Lang σχετικά με την κοινωνία και τους να απειλείται σοβαρά: το India Act υπογράφεται το 1919
την εποχή είναι επιτυχημένες. O Egon Friedel περιέγραψε έ και ο Γκάντι ξεκινάει την παθητική αντίσταση, η δε Κίνα προναν ανάλογο πολυσυλλεκτικό χώρο, ο οποίος, προφανώς, συνε- χωρά προς τον εκδημοκρατισμό με τον Σουν Γιατ Σεν, τον
τέθη με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το πέτυχε ο Lang χάρη στα Τσανγκ Κάι Τσεκ και τον Μάο. Μάλιστα, στο δεύτερο μέρος
λαογραφικά καλλιτεχνικά του μέσα- δηλαδή τα ταξίδια. Παρά της ταινίας λέγεται πως, αν το διαμάντι που απεικονίζει το πρό
τη μυρωδιά της μούχλας, δεν μπορούμε να αρνηθούμε τη μα σωπο του Βούδα μεταφερθεί στην Ασία, τότε η ήπειρος θα απε
γεία του νόστου για χώρες μακρινές.
λευθερωθεί από τον ζυγό των ξένων! Έτσι, οι διανομείς ικετεύ
ουν τον Pommer να χρηματοδοτήσει τη συνέχιση της σειράς. Ο
«Filmkritik-, τχ. 12, Δεκέμβριος 1965.
Lang, που στο μεταξύ έχει γυρίσει το Χαρακίρι, βάζει μπρος το
Μετάφραση: Μπάμπης Καρβούνης.
δεύτερο επεισόδιο, αλλά χωρίς πολύ μεγάλη αισιοδοξία, εξ ου
και ο θάνατος των «Αραχνών» και της Λίο Σα στο τέλος τού

Ταζίδι σε άγνωστους πολιτισμούς: Οι Αράχνες.

Η Lil Dagover και ο Carl de Vogt: Η χρυαή λίμνη.
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Πλοίου με τα διαμάντια (στα επόμενα επεισόδια, η Λίο Σα θα βρι και πρωτότυπες κινήσεις της κάμερας που δεν γίνονται σε κα
νένα σημείο χάριν εντυπωσιασμού, αλλά είναι πάντα απόλυτα
σκόταν αντιμέτωπη με τον αρχηγό των «Αραχνών»).
Το 1919, ο Lang είναι 29 ετών. Η αφοσίωσή του στον κινημα ενταγμένες στην πλοκή του έργου: όπως, π.χ., αυτό το κατακότογράφο είναι απόλυτη. Αν το σενάριό του αντικατοπτρίζει τη ρυφο πανοραμίκ που «κατεβαίνει» από τον Κέι Χογκ και τους
μόδα της εποχής και την αγάπη του για τα περιπετειώδη μυθι καλεσμένους του προς τη Λίο Σα, παρουσιάζοντάς την σε πλονστορήματα και τα εξωτικά ταξίδια (εννέα χρόνια νωρίτερα είχε ζέ, προσωποποίηση της διαβολικής κατασκόπου, με τις απειλη
ταξιδέψει σε διάφορα μέρη, μεταξύ των οποίων και η Ασία), η τικές προς τον ήρωα προθέσεις, ή το πλάνο που «ανεβαίνει»
σκηνοθεσία του είναι πολύ πιο επαναστατική και πολύ ανώτε προς τα κατάρτια και τα πανιά του σωτήριου πλοίου, προαναγ
ρη από αυτά με τα οποία οι διάφοροι Joe May και Otto Rippert γέλλοντας νέες, επερχόμενες περιπέτειες, ή, τέλος, εκείνο το
κυματιστό» πλάνο που τονίζει το λίκνισμα του πλοίου μέσα
(το 1919 θα γυρίσει τρεις ακόμα ταινίες σε σενάρια του Lang)
είχαν εθίσει το κοινό. Από την αρχή του πρώτου μέρους, ο στο οποίο έχει μπαρκάρει λαθραία ο Κέι Χογκ. Η κίνηση της
Lang χειρίζεται με μαεστρία τους κανόνες της κινηματογραφι κάμερας του Lang κατορθώνει να είναι ταυτόχρονα διακριτική
κής αφήγησης. Ένας ηλικιωμένος παρουσιάζεται να βάζει ένα και ουσιαστική. Πρέπει επίσης να τονίσουμε τον σημαντικό ρό
μήνυμα σ’ ένα μπουκάλι που το πετάει στη θάλασσα πριν σκο λο που παίζουν οι ερμηνείες όλων των ηθοποιών (χωρίς υπερ
τωθεί από τους Τνκας. Η επόμενη σκηνή δείχνει μια δεξίωση ό βολές, αλλά με εκφραστικότητα), καθώς και τη μετρημένη χρή
που κάποιος υπηρέτης εμφανίζεται για να δικαιολογήσει την ση του εξπρεσιονιστικού κοντράστ (οι σκιές στις σκηνές των
καθυστέρηση του οικοδεσπότη, ΚεΊ Χογκ. Ξεκινάει τότε ένα Ινδιών, οι καπνοί μέσα στη σπηλιά, στο τέλος). Ακόμα, είναι ε
φλασμπάκ στο οποίο ο τελευταίος, συμμετέχοντας σ’ έναν ι ντυπωσιακός ο τρόπος με την οποία χρησιμοποιεί τη διπλοτυ
στιοπλοϊκό αγώνα, βρίσκει το μπουκάλι με το μήνυμα και το α πία στη σκηνή που παρουσιάζει ταυτόχρονα τους τέσσερις συ
νοίγει όταν επιστρέφει σπίτι του. Στη συνέχεια, και για να δεί νομιλητές του μανδαρίνου όταν μιλάνε στο τηλέφωνο, κάτι
ξει το πέρασμα του χρόνου, ο Lang παρουσιάζει δύο σερβιτό που θα επαναλάβει επτά χρόνια αργότερα στη Μητρόπολη. Τέ
ρους που δοκιμάζουν στα κρυφά το κρασί των καλεσμένων. Τέ λος, πειραματίζεται μ’ ένα παραμορφωτικό οπτικό εφέ, ένα τέ
λος, ο Κέι Χογκ προϋπαντεί τους καλεσμένους του. Ανάμεοά χνασμα που, αργότερα, θα το αντιγράψει επακριβώς και ο
τους και η Λίο Σα, με την οποία τσουγκρίζει τόσο δυνατά το πο Welles στον Κύριο Α^ικάντιν. Όλα αυτά τα τεχνάσματα κατα
τήρι του, ώστε σπάει το δικό της. Μέοα σε λίγα λεπτά έχουν δει- φέρνουν να εκπλήσσουν συνεχώς τους μαγεμένους θεατές.
χθεί αυτά που έπρεπε να φανούν, και τα πάντα είναι στη θέση Αλλο ένα στοιχείο που κάνει τις Αράχνες συναρπαστικές για κά
τους, μέσα από ένα παράλληλο μοντάζ εμπλουτισμένο με μια ε θε θαυμαστή του Lang, είναι η πληθώρα χαρακτήρων, καταστά
πιστροφή στο παρελθόν που, κατ’ αρχάς, μοιάζει άσχετη με την σεων και ντεκόρ που, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, επανέρχο
υπόλοιπη πλοκή. Χάρη στη μόνιμη χρήση αυτού του τύπου νται συνεχώς στα επόμενα έργα του. Έτσι, η προσωπική και
«νευρικού» μοντάζ, διατηρείται αδιάπτωτος ο ρυθμός από την κριτική ματιά του δημιουργού είναι εμφανής, ακόμα και σ’ αυ
αρχή ώς το τέλος της ταινίας. Ένα άλλο στοιχείο της ταινίας τή την πρώιμη ταινία με τον καθαρά εμπορικό χαρακτήρα. Μέ
που αποδεικνύει πως ο νεαρός Lang είχε οξυμμένη αίσθηση της οα απ’ τα γιγάντια ντεκόρ, ο Lang σχολιάζει τη μοναξιά των η
κινηματογραφικής έκφρασης, είναι η χρήση του κάδρου σε ρώων του, που μοιάζουν ανίσχυροι και εγκλωβισμένοι: ο Κέι
σχέση με το χώρο. Ο Lang χρησιμοποιεί εξίσου το σφιχτό κα- Χογκ, μικρός μέσα στο τεράστιο γραφείο του, είναι θύμα τής
δράρισμα τύπου Griffith (το μέρος ενός ντεκόρ αντιπροσωπευ μοίρας, όσο και ο Alfred Abel στη Μητρόπολη ■η Λίο Σα παρακο
τικό του όλου) και τα πολύ γενικά πλάνα που καλύπτουν όσο λουθεί μέσα από έναν καθρέφτη, όπως ο Μαμπούζε με τα «χίλια
το δυνατόν μεγαλύτερες επιφάνειες, καθώς συχνά εκμεταλλεύ μάτια», τους ανθρώπους της να συζητούν μ’ έναν Κινέζο, ενώ,
εται στο έπακρον τις δυνατότητες του βάθους πεδίου (η άφιξη αργότερα, δρα με τον ίδιο τρόπο, προαναγγέλλοντας την τηλεο
των «Αραχνών» στο βάθος του ντεκόρ στο πρώτο πάτωμα, ενώ πτική οθόνη του ηγέτη που θα δούμε στη Μητρόπολη· η σκηνή
ο Κέι Χογκ, σε πρώτο πλάνο, βρίσκεται στο ισόγειο, μπροστά της ανθρωποθυσίας στους Ίνκας, με την πριγκίπισσα Ναέλα η
στο τζάκι). Σε κάθε περίπτωση, οι εικόνες του είναι γεμάτες μίγυμνη, θυμίζει τον κομψό, αλλά έντονο, ερωτισμό της Debra
νόημα, χωρίς ποτέ να γίνονται υπερβολικά φορτωμένες, όπως Paget στον Τάφο του Ινδού, το σενάριο του οποίου θα γράψει ο
το λιτό και επιβλητικό πλάνο του Κέι Χογκ και του ντετέκτιβ, Lang λίγο αργότερα, το 1921· η επιβλητική παρουσία των βρά
προφίλ, που ακούν μπροστά στην πόρτα, προς το τέλος της ται χων στην ίδια σκηνή, είναι όμοια με αυτή στους Νιμπελούνγκεν
νίας· ή όπως το πολύ μοντέρνο πλάνο που θα μιμηθεί αργότερα η δράση στη σκηνή των Ινδιών θυμίζει την υπόθεση του Τίγρη
ο Dreyer στον Αφέντη του σπιτιού και ο Godard στο Ζοϋσε τη ζωή του Εοναπούρ· ο ρόλος της ύπνωσης στη σκηνή με τον γιόγκι,
της, δείχνοντας τον Κέι Χογκ πλάτη, απέναντι στον Τζον Τέρι. καθώς αυτός ο τελευταίος αλλάζει τις εκφράσεις του προσώπου
Ο Κέι Χογκ γυρίζει προφίλ προς την κάμερα τη στιγμή που α του, καθώς και η στιγμή όπου ο αρχηγός των «Αραχνών» βγάζει
ποσπά πληροφορίες για τον Τετραδάχτυλο Τζον. Τα κάδρα τού το ψεύτικο μούσι του, ξυπνάει δύο φορές αναμνήσεις από τον
Lang, το ντεκουπάζ του, τα σημεία όπου διαλέγει να κόψει τα Μαμπούζε· το φλασμπάκ των πειρατών στον 16ο αιώνα παραπέ
πλάνα του (βλ. το αποτελεσματικό κόψιμο πάνω στο πρόσωπο μπει στον Τζέντλεμαν του υποκόσμου· όταν βλέπουμε τη σπηλιά
του τιμονιέρη του πλοίου που υποδέχεται τον Κέι Χογκ και των Ινκας να γεμίζει νερό, ή τις εικόνες από την υπόγεια κινε
την πριγκίπισσα Ναέλα), το μοντάζ του, είναι ήδη αυτά του με ζική πόλη, θυμόμαστε πάλι τη Μητρόπολη · οι συνεχόμενες αφί
γάλου Lang.
ξεις και αναχωρήσεις στην αρχή του Πλοίου με τα διαμάντια
Και μετά υπάρχουν δείγματα μεγάλης στιλιστικής τόλμης, που φέρνουν στο νου τους Κατασκόπους· τέλος, η ανηθικότητα του
συνήθως απουσιάζουν από ταινίες αυτού του είδους· τολμηρές Κέι Χογκ, ο οποίος, σε όλη την διάρκεια του δεύτερου μέρους, α
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γωνίζεται όχι ενάντια στην επικράτηση του Κακού, αφού, στην
πραγματικότητα, το μόνο που τον ενδιαφε'ρει είναι να εκδικηθεί
το θάνατο της Ναε'λα, είναι μια απόλυτα προσωπική εμμονή τού
Lang, του πρίγκιπα του ντετερμινισμού και του μηδενισμού μια εμμονή, που τη συναντάμε στον κεντρικό άξονα κάθε επό
μενης ταινίας του.
Ο Renoir έλεγε πως κάθε μεγάλος καλλιτέχνης δεν κάνει τίποτ’
άλλο από το να αναπαράγει συνεχώς το πρώτο του έργο, κάτω
από διαφορετικές μορφές. Ο Lang, με την πρώτη του μεγάλη
ταινία, επαληθεύει την άποψη αυτή, καθώς θέτει τις βάσεις πά
νω στις οποίες θα στηριχτεί στη συνέχεια και τις οποίες θα ανα
πτύξει σε βάθος, μέχρι την τελειότητα. Οι Αράχνες αποτελούν
τη γένεση αυτής της τελειότητας.
••Positif», τχ. 285, Νοέμβριος 1984.
Μετάφραση: Αριάδνη Λονκάκου.

ΧΑΡΑΚΙΡΙ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1919)
Hara-kiri
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πηρέτης του ναού τη σώζει και την αναθέτει στην ιδιοκτήτρια ενός
τεϊοποτείου στη Γιοσιουάρα, τη συνοικία των απολαύσεων του Να
γκασάκι. Κατά τύχην, ο Άντερσον, που διασκεδάζει στο τεϊοποτείο
με τους φίλους του, την ξαναβρίσκει και δέχεται να παντρευτεί την
-γκέισα πια- Οτάκε-Σαν για 999μέρες, όπως ορίζουν οι νόμοι τής
Γοσιουάρα. Στην πορεία, όμως, τους ανακαλύπτει ο μοχθηρός ιε
ρέας, κι ο Αντερσον αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Οτάκε-Σαν
και να επιστρέφει στην Ευρώπη και την αρραβωνιαστικιά του,
Εύα. Στο μεταξύ, η Οτάκε-Σαν έχει γεννήσει το γιο του. Μετά από
τέσσερα χρόνια, ο ιερέας σκοπεύει να στείλει την Οτάκε-Σαν πίσω
στη Γιοσιουάρα αν αυτή δεν καταφέρει να εξαγοράσει την ελευθε
ρία της. Αργότερα, ο Άντερσον πληροφορείται για τη γέννηση του
γιου του κι αποφασίζει να επιστρέφει στην Ιαπωνία με τη σύζυγό
του, Εύα. Ο πρίγκιπας Ματαχάρι, μαθαίνοντας τα βάσανα της
Οτάκε-Σαν, της στέλνει χρήματα με την υπηρέτριά του, Χανάκε. Η
Οτάκε-Σαν δεν τα δέχεται. Ο Άντερσον εγκαθίσταται με την Εύα
στο προξενείο, αλλά δεν επισκέπτεται την Οτάκε-Σαν, που αρνείται τις προτάσεις γάμου του πρίγκιπα, περιμένοντας την επιστρο
φή τού αγαπημένου της. Οταν ο ιερέας αποπειράται να κλέφει το
γιο της, η Χανάκε ζητάει τη βοήθεια του Προξένου και του Άντερ
σον. Τελικά, ο Άντερσον γνωρίζει το γιο του, ενώ η Οτάκε-Σαν κά
νει χαρακίρι με το σπαθί του πατέρα της.
Ε ξ ω τ ισ μ ό ς κ α ι α κ ρ ίβ εια

Fritz Lang. Σ ενά ρ ιο : Max Jungk, από το θεατρι
κό έργο Μαντάμ Μττάτερφλαϊ των John Luther Long και David
Belasco, βασισμένο στην ομότιτλη όπερα του Giacomo Puccini.
Φ ω τογραφ ία: Max Fassbender. Κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ή δ ιε ύ θ υ ν σ η :
Heinrich Umlauff. Η θ ο π ο ιο ί: Paul Biensfeldt (Τοκουτζάουα),
Lil Dagover (Οτάκε-Σαν), Georg John (Μπόντσε), Meinhard
Maur (Πρίγκιπας Ματαχάρι), Rudolf Lettinger (Καράν), Erner
Hübsch (Kiv-Μπε-Αράκι), Käte Küster (Χανάκε), Niels Prien
(Όλαφ Τζ. Άντερσον), Herta Hedén (ή Hedwig Wollan), Harry
Frank, Joseph Roemer, Loni Nest. Π αρ αγω γή : Erich Pommer,
για την Decla-Film-Gesellschaft Holz & Co. (Βερολίνο). Α ρ χ ι
κό μ ή κ ος: 2525 μέτρα. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρ ώ τη π ρ ο β ο 
λή: Βερολίνο (Marmorhaus), 18 Δεκεμβρίου 1919.
Σ κη νοθεσία:

του L. Β. (Ludwig Brauner)

Επιστρέφοντας από μια διπλωματική αποστολή στην Ευρώπη, ο
Τουκοτζάουα φέρνει δώρα στην κόρη του, Οτάκε-Σαν. Η ΟτάκεΣαν προορίζεται να γίνει ιέρεια του Βούδα στο Ιερό Σπήλαιο, αλλά
ο πατέρας της δε θέλει να της το επιβάλει. Ο ιερέας κατηγορεί τον
Τουκοτζάουα ότι έχει χάσει την πίστη του στην Ανατολή. Η ΟτάκεΣαν θυσιάζει τις κούκλες της στο Ιερό Σπήλαιο και ανακοινώνει
στον ιερέα ότι αισθάνεται ανάξια να αφιερωθεί στον Βούδα. Αυτός
τη διώχνει με κατάρες. Μετά από τρεις βδομάδες, στις γιορτές τού
Φθινοπώρου, ο ιερέας καταγγέλλει τον Τουκοτζάουα στον Αυτοκράτορα, που τον διατάοσει να κάνει χαρακίρι. Πράγματι, ενώ η
κόρη του συμμετέχει στους εορτασμούς, ο Τουκοτζάουα αυτοκτονεί. Ο ιερέας αρπάζει την κόρη του και τη μεταφέρει στο Ιερό Δά
σος, ελπίζοντας ότι θα την αναγκάσει να γίνει ιέρεια. Εκεί, η Οτά
κε-Σαν γνωρίζει τυχαία τον δανό ναυτικό Όλαφ Αντεροον, που έ
χει καταφέρει να εισχωρήσει χωρίς άδεια. Οταν αυτός επιστρέφει
για να την ξαναδεί, γίνεται αντιληπτός και εκδιώκεται από τον ιε
ρέα, που στη συνέχεια κλείνει την Οτάκε-Σαν σε ένα σπήλαιο. Ο υ

Πολλές κινηματογραφικές εταιρείες φτιάχνουν σήμερα εξωτι
κές ταινίες, και δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι αυτές οι ται
νίες ασκούν μεγάλη γοητεία. Το εξωτικό περιβάλλον ασκεί
μιαν ασυνήθιστη επιρροή και δίνει επιπλέον τη δυνατότητα,
μέσα από μια επιδέξια σκηνοθεσία, να γνωρίσουμε άλλους λα
ούς, καθώς και τα ήθη και έθιμά τους. Παρ’ όλο που πρόκειται
για κάτι που συνήθως απουσιάζει, η περιγραφή εν προκειμένω
μεταδίδεται μέσω της αντίληψης της κινηματογραφικής εικό
νας. Κι επειδή στη σκηνοθεσία συνεργάζονται σπουδαίοι ειδι
κοί, προκύπτουν εικόνες εκπληκτικής φυσικής πιστότητας, ό
που δεν διακρίνεται καθόλου το γεγονός ότι οι λήψεις έχουν γί
νει λίγο έξω από μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
Το Χαρακίρι μάς μεταφέρει στη χώρα με τις ανθισμένες ροδακι
νιές. Το υλικό είναι ήδη γνωστό από την κινεζική ταινία Γκέι
σα ή την όπερα Μαντάμ Μπάτερφλαϊ, και μόνο στις πρώτες πρά
ξεις έχει υποστεί μια κάπως πιο ελεύθερη επεξεργασία κι έχει
μονταριστεί έτσι ώστε να γίνει κινηματογραφικά πιο λειτουρ
γικό. Το τέλος έχει αρκετά στενή σχέση με αυτό της όπερας. Σε
αντίθεση με την κινεζική ταινία που προβλήθηκε πρόσφατα, ό
λοι οι ρόλοι, με εξαίρεση ορισμένους ντόπιους κομπάρσους, έ
χουν διανεμηθεί σε γερμανούς καλλιτέχνες, οι οποίοι προσαρ
μόζονται στην εξωτική ατμόσφαιρα με αξιοθαύμαστη επιδεξιότητα στην ερμηνεία και το μακιγιάζ. Η Lil Dagover λειτούργη
σε στο ρόλο της Οτάκε-Σαν χάρη στη γοητευτική της παρουσία
και το εκφραστικό ύφος στην ερμηνεία της, και εξοικειώθηκε
πλήρως με το χαρακτήρα, την ψυχή της μικρής Γιαπωνέζας.
Εξαιρετικός μετά το μακιγιάζ ήταν ο Georg John στο ρόλο τού
Μπόντσε. Ο Paul Biensfeldt έπαιξε τον Νταϊμίο Τοκουτζάουα,
κι ο Meinhard Maur λειτούργησε άψογα στο ρόλο του ιάπωνα
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ηγεμόνα. Εξαιρετικούς χαρακτήρες οχ; αρχιλωποδύτες δημι
ούργησαν ο Rudolf Lettinger και ο Emer Hübsch, στο ρόλο ε
νός υπηρέτη του ναού κι ενός ιδιοκτήτη τεϊοποτείου αντίστοι
χα. Ο Nils Prien παίζει πολύ φυσικά τον ευρωπαίο αξιωματικό
του ναυτικού, που συμφωνεί να προχωρήσει στον γνακττό ια
πωνικό λευκό γάμο με τη μικρή Γιαπωνέζα για 999 ημέρες.
Η ταινία δείχνει μαγευτικές εικόνες από γιαπωνέζικους κή
πους. Το σπίτι, όπου η Οτάκε-Σαν ζει το μήνα του μέλιτος, εί
ναι σαν ένα παραμύθι μέσα σ’ ένα όνειρο από άνθη, θαυμάσιες
είναι επίσης οι εικόνες από τη «Γιορτή των φύλλων που πέ
φτουν», με τα πολυάριθμα πλοιάρια να συνωστίζονται, και με
τα πολύχρωμα χάρτινα φαναράκια να κρέμονται σε όλο το μή
κος και το πλάτος τους. Μικροσκοπικές γέφυρες περνούν πάνω
από στενά, άνυδρα ρυάκια, θάμνοι από μεγάλα χρυσάνθεμα α
κτινοβολούν. Μέσα τους, οι μικρές Γιαπωνέζες εξαφανίζονται
σχεδόν τελείως, τα δε χαρακτηριστικά οικοδομήματα εναλλάσ
σονται με τις γεμάτες κίνηση σκηνές του δρόμου. Η απαγωγή
της Οτάκε-Σαν από το τεϊοποτείο αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες
εικόνες από την οδό Γιοσιουάρα του Ναγκασάκι, το δρόμο με
τους οίκους ανοχής, όπου οι γκέισες κάθονται πίσω από κάγκε
λα μπαμπού κι όπου ο έρωτας είναι ένα επάγγελμα για το οποίο
δεν χρειάζεται να αισθάνεται κάποιος ντροπή. Τα ωραία εφέ
στους φωτισμούς ενισχύουν τα θέλγητρα της βραδινής εικόνας
του δρόμου. Ο Fritz Lang με τη σκηνοθεσία του επεξεργάστηκε
κι απέδωσε με μεγάλη αγάπη όλα τα λεπτά σημεία της πλοκής,
και μερίμνησε ειδικά ώστε ακόμα και στις δευτερεύουσες λε
πτομέρειες να μην αλλοιώνεται ποτέ η αίσθηση του ύφους. Ο
κάπως περίπλοκος ιαπωνικός χαιρετισμός, η λατρεία των εφέ
στιων θεών, η αφοσίωση στον Μικάντο, η οικογενειακή ζωή
και τα ήθη, είναι αβίαστα ενταγμένα στην υπόθεση, κατανοητά
και παραστατικά. Ιδιαίτερο επίτευγμα όσον αφορά στη σκηνο
θεσία ήταν η συμβολή του λαογραφικού μουσείου I.F.G.
UmlaufT στο Αμβούργο, το οποίο παραχώρησε το ιαπωνικό υλι
κό, καθώς και του διευθυντή του, Heinrich UmlaufT, ο οποίος
κατασκεύασε το σύνολο των ιαπωνικών οικοδομημάτων.
-Der Kinematograph-, 31.12.1919.
Μετάφραση: Μττάμηης Καρβοννης.
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Η ταινία Χαρακίρι βρέθηκε το 1986, στο Άμστερνταμ, και ξαναπήρε την αρχική της μορφή χάρη στις φροντίδες της Ταινιοθή
κης του Κόμπλεντς. Η ταινία, που είναι εμπνευσμένη απ’ τη
γνωστή Μαντάμ Μπάτερφλαϊ, διαποτίζεται από μια απαισιοδο
ξία πολύ χαρακτηριστική στις ταινίες του Lang.
[.·.]
Το Χαρακίρι είναι η τέταρτη ταινία του Lang έπειτα από τη Μιγάό'α, τον Αφέντη της αγάπης και τη Χρυσή λίμνη, που είναι το
πρώτο επεισόδιο από τις Αράχνες. Το Χαρακίρι είναι το απόγειο
της οικονομίας και βρίσκεται πολύ μακριά από το σχεδόν ενο
χλητικά κατάκοσμο κινεζικό επεισόδιο του Θλιμμένου Θανά
του. Στο Χαρακίρι, ο Lang επιλέγει σαφώς να απομακρυνθεί από
τους σύγχρονους του εξπρεσιονιστές (για τους οποίους θεω

ρούσε ότι είχαν φτάσει στα όριά τους), επιλέγοντας μια ρεαλι
στική οπτική γωνία: η ταινία είναι αξιοθαύμαστα τεκμηριωμέ
νη, και η Ιαπωνία των αρχών του [20ού] αιώνα αναπλασμένη
πιο αληθινή κι απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα (ο Lang είχε
βρεθεί εκεί στα νιάτα του κατά της διάρκεια μιας «απόδρασής»
του). Αυτό που εντυπωσιάζει στο Χαρακίρι, είναι η γαλήνη τού
τόνου και του στιλ που προαναγγέλλει την οπτική λιτότητα
των τελευταίων αμερικανικών ταινιών του. Αν και η ταινία
μαρτυρεί επίσης την προτίμηση του Lang για τον εξωτισμό (ο
χαρακτήρας Ματσουμότο στους Κατασκόπους, τα κινέζικα μπι
μπελό στο Υπουργείο του τρόμου, χωρίς να ξεχνάμε τον Τάφο του
Ινδόν και τον Τίγρη του Εσναπούρ), προτιμά, αφού δείξει τα
σκηνικά, να συγκεντρωθεί στους χαρακτήρες.
Η Lil Dagover (μέσα στην ίδια χρονιά την ξαναβρίσκουμε στο
Εργαστήρι του Δρος Καλιγκάρι ) σκιαγραφεί ένα καταπληκτικό
πορτρέτο μιας γυναίκας μόνης, που προμηνύει τις δυνατές ηρωίδες των ταινιών Η μεγάλη κάψα και Σύγκρουση τη νύχτα.
Όσο για τον ιερέα του ναού (ενσαρκώνεται από τον ανησυχα
στικό Georg John), είναι το πρόπλασμα του «θλιμμένου» Θανά
του: αποτελεί μιαν από τις κύριες κινητήριες δυνάμεις της δρά
σης (εξαιτίας του ο πατέρας της ηρωίδας, Οτάκε-Σαν κάνει χα
ρακίρι), πράγμα που ίσως εξηγεί γιατί η ερμηνεία του δεν «δέ
νει» καθόλου με την υπόλοιπη διανομή. Ο δανός ναυτικός
Αντερσον (Niels Prien) είναι μια κλασική ευρωπαϊκή φιγούρα,
αν και δειλός και έμφοβος. Ο πρίγκιπας Ματαχάρι είναι ο πιο
ελκυστικός από τους ανδρικούς χαρακτήρες του Χαρακίρι, κι ο
Lang, όπως και στην περίπτωση της Οτάκε-Σαν, δεν υιοθετεί
ποτέ «αποικιοκρατικό» βλέμμα.
Ο Lang, όπως ήδη είπαμε, αποφεύγει σ’ αυτή την ταινία κάθε
διακοσμητικό ή φολκλορικό πειρασμό, αλλά μένει πιστός σε κά
ποιους μορφικούς κανόνες και αποδεικνύεται αυθεντικός αρχι
τέκτονας του πλάνου: ο ιερέας κινηματογραφείται συχνά σε
κυρίαρχη θέση (δηλαδή στο κέντρο του κάδρου ή ψηλά), στα δε
τελευταία λεπτά της ταινίας, ο Lang πραγματοποιεί ελαφρά
κοντρ-πλονζέ (που έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με τη μετω
πική κινηματογράφηση του βωβού κινηματογράφου) τα οποία
εικονογραφούν τον πολύ προσωπικό του τρόπο να χωρίζει τις
διαδρομές των χαρακτήρων στα ψηλά και στα χαμηλά: η έμ
πρακτη «συγγνώμη» του λανγκικού ήρωα ζητείται συχνά σε
κάποιο υπερυψωμένο σημείο (η βεράντα στη Μεγάλη κάψα, οι
στέγες στο Υπουργείο του τρόμου, τα απόκρημνα βράχια στον
Τζέντλεμαν του υποκόσμου). Στο Χαρακίρι, ο Αντερσον ανεβαί
νει τα σκαλοπάτια που οδηγούν στο σπίτι της Οτάκε-Σαν για
να συναντήσει τον μικρό του γιο.
Το Χαρακίρι είναι ένα έργο πλούσιο, που αξίζει να το δει κανείς
πολλές φορές, και περιλαμβάνει μερικές αξιοθαύμαστες σκηνές,
όπως αυτή με την Οτάκε-Σαν, μόνη στην παραλία, να κοιτάζει
τον ορίζοντα ελπίζοντας στην επιστροφή του Αντερσον, ή το ε
ξαιρετικό πλάνο όπου περιμένει μια ολόκληρη νύχτα τον ναυ
τικό, καταβεβλημένη, μπροστά στο παράθυρό της με τη συ
ντροφιά του γιου της και της υπηρέτριάς της.
-Cahiers du Cinéma-, ιχ. 404, Φεβρουάριος 1988.
Μετάφραση: Τατιάνα Φραγκον.Ιια.
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Χαρακίρι: η κατά Lang εκδοχή
της Μ α ν ιά μ Μ π α χ ερ φ λ ά ι.
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Η ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ
(ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19201

Das wandernde Bild
Σ κη νοθεσία: Fritz Lang. Σ ενάριο: Thea von Harbou, Fritz
Lang. Φ ω τογραφ ία: Guido Seeber. Σ κη νικά : Otto Hunte.
Μακέτες: Erich Kettelhut. Κ α λλιτεχνικ ή δ ιεύ θ υνσ η : Robert
Neppach. Η θοπ οιοί: Mia May (Ίρμγκαρντ Βάντερχαϊτ), Hans

MaiT (Γκέοργκ Βάντερχαϊτ / Τζον, ο αδελφός xou), Rudolf
Klein-Rhoden (ή Klein-Rogge) (Βιλ Μπραντ), Loni Nest (κόρη
της Ίρμγκαρντ), Harry Frank. Π αρ αγω γός: Joe May. Π αρα
γω γή: May-Film GmbH (Βερολίνο). Α ρ χ ικ ό μή κ ος: 2032 μέ
τρα. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρώ τη π ρ οβολή : Βερολίνο
iTauentzienpalast), 25 Δεκεμβρίου 1920.
Η Ίρμγκαρντ έχει μια σχέση μ ’έναν άντρα που είναι κατά του γά
μου. 'Οταν, όμως, γίνεται μητέρα, παντρεύεται τον δίδυμο αδελφό
και οωοία του, προκειμένου ν ’αποκτήσει το παιδί της έναν πατέ
ρα. Αυτός έχει έντονες μεταφυσικές ανησυχίες, και μια μέρα απο
φασίζει να ακολουθήσει το όραμα της Παναγίας που είχε δει στα
χιόνια, και ν’ ανέβει στο βουνό για να γίνει ερημίτης. Ορκίζεται,
μάλιστα, να μην επιστρέφει στους ανθρώπους μέχρι να ξαναεμφανιστεί το όραμα. Η γυναίκα, εγκαταλελειμμένη από τους πάντες, α
ποφασίζει ν’αφιερώσει τη ζωή της στους φτωχούς. Μια νύχτα που
η θύελλα και οι κεραυνοί καταστρέφουν το άγαλμα της Παναγίας,
η Ίρμγκαρντ περιποιείται ένα ξένο παιδί. Ο ερημίτης αναγνωρίζει
ο ’αυτή την εικόνα το όραμά του και ξαναβρίσκει τη σύντροφό του.

Υπάρχουν βιβλία που δεν επηρεάζουν τόσο έντονα με το περιεχό
μενο, αλλά με το ύφος τους Μπορούμε, άραγε, να μιλάμε για ύφος
στις ταινίες; Πάντως, το σενάριο που έγραψε η Thea von Harbou,
όχι μόνο διαθέτει ύφος, αλλά και στηρίζεται αποκλειστικά σ’αυτό.
«Ο γάμος στη σημερινή του μορφή αποτελεί δολοφονία κάθε
φυσικής κοινωνίας και, με τους εξαναγκασμούς που επιβάλλει,
είναι ταγμένος σ’ αυτόν ακριβώς το σκοπό· δηλαδή, να αντι
στρέφει τα αισθήματα της αγάπης και του σεβασμού.» Βέβαια,
ούτε αυτή είναι η τάση του εν λόγω κινηματογραφικού δράμα
τος, ούτε αυτά τα λόγια ανήκουν στην Thea von Harbou. Είναι
τα λόγια ενός ανθρώπου που απαιτεί από την αγαπημένη του
να γίνει σύντροφος της ζωής του, μόνο ενώπιον του Θεού και
της συνείδησής της, αν και ενάντια στη δική της πεποίθηση.
Εκείνη το κάνει από αγάπη για εκείνον, και η δραματική σύγ
κρουση είναι αναπόφευκτη.
Η λύση του δράματος μπορεί να επέλθει το πολύ με δύο τρόπους:
είτε ανάγεται σε κυρίαρχη ιδέα το πρόβλημα της «ελεύθερης α
γάπης» (κάτι τέτοιο θα ήταν προβληματικό, κατά τη γνώμη μου)
πέρα και πάνω από την προσωπική μοίρα, οπότε θα έπρεπε να
βρίσκεται εμφανώς στο προσκήνιο και να ακολουθεί μια ευθεία
γραμμή εξέλιξης, είτε, από την άλλη, η σύγκρουση παραμένει
καθαρά ανθρώπινη και μπορεί να βρει τη λύση της μόνο πάνω σε
ανάλογη γραμμή πλεύσης. Εδώ, όμως, συμβαίνει κάτι τελείως
διαφορετικό: η λύση έρχεται έξωθεν, μέσω της πλοκής.
[...]
Οτιδήποτε αποτελεί ένδειξη βάθους και προβληματισμού στις
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Mia May, η Παναγία του χιονιού.
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δύο πραγματικά εξαίσιες πρώτες πράξεις, είναι απλώς και μό
νον ε'να κίνητρο της δράσης που βρίσκει τη συνέχειά του (ή μή
πως τη λύση του;) σ’ ε'ναν χλιαρά μυστικισμό και μια κάποια
θρησκευτικότητα. Είναι το συναίσθημα, λοιπόν, αυτό που πρό
κειται να εξηγήσει ό,τι δεν αντιλαμβάνεται η κυρία von
Harbou, κι είναι τα δύο εξιλεωμε'να πρόσωπα αυτά που θα δώ
σουν στο τέλος μια συμβολική απάντηση σ’ ένα «ηθικό» πρό
βλημα; Πολύ απλοϊκό...
Το έργο έχει, όπως είπαμε, αδυναμίες και λάθη, αλλά, παρ’ όλα αυ
τά, ασκεί ισχυρή επιρροή. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην
ενδελεχή επεξεργασία του. Το σενάριο θεωρείται πρότυπο ως προς
την τεχνική της δραματικής του κατασκευής, προφανώς καρπού
της συνεργασίας με το σκηνοθέτη, Fritz Lang, και κατατάσσεται
σε πολύ υψηλότερη βαθμίδα από ό,τι το υλικό που επεξεργάστηκε
η συγγραφέας, χάρη στα μέσα εκείνα που έχουν χρησιμοποιηθεί
με γούστο και προκαλούν την ένταση και το ενδιαφέρον. Κι αυτό
είναι που, τελικά, βοηθά στην επιτυχία της ταινίας.
Εξαιρετικές είναι οι σκηνοθετικές επιδόσεις του Fritz Lang, ι
δίως στις σκηνές όπου εμφανίζεται πλήθος κόσμου: ο αγροτικός
γάμος στην ορεινή λίμνη της Βαυαρίας, οι χοροί των χωρικών διαρκώς εναλλασσόμενες ομαδικές σκηνές, πάντοτε με καινούρ
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για πρόσωπα, όλα χρωματιστά και πολύχρωμα, αλλά και με τέ
τοιο τρόπο κατανεμημένα, ώστε να διατηρείται η συνοχή, και οι
πέντε πράξεις να διατηρούν το ίδιο επίπεδο συγκίνησης.
Μεγάλη συμβολή στην επιτυχία αυτής της ταινίας έχει και η
φωτογραφία: μέσα απ’ την επιλογή πλούσιων μοτίβων όσον α
φορά στα τοπία και το φόντο, χάρη σε λήψεις σπάνιας καθαρό
τητας και ομορφιάς, νιώθεις κυριολεκτικά τον καθαρό αέρα
του βουνού.
Η Mia May έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. [...] Στην απλή, σχε
δόν νηφάλια επίγνωση και στην ηρεμία της ενυπάρχει πραγμα
τική έκφραση. Το ίδιο ισχύει και για το Hans Marr, ο οποίος βρί
σκει την ευκαιρία με τον τριπλό του ρόλο να δώσει ένα δείγμα
των υποκριτικών του ικανοτήτων που είναι πραγματικά άξιες
αναγνώρισης. Ο Rudolf Klein-Rhoden συμπληρώνει με ευχάρι
στο τρόπο το σύνολο. Ο Robert Neppach ολοκλήρωσε την καλ
λιτεχνική μορφή του έργου με πολύ γούστο - κύριο γνώρισμα,
άλλωστε, αυτής της συνολικά επιτυχημένης ταινίας.
ίηα
«Film-Kurier», τχ. 289, 29.12.1920.
Μετάφραση: Μπάμτιης Καρβοννης.
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ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1920-’21)
Kämpfende Herzen (Die Vier um die Frau)
Σ κηνοθεσία: Fritz Lang. Σ ενάριο: Thea von Harbou, and το
μυθιστόρημα Florence oder Die drei bei der Frau του Rolf E.
Vanloo (ή Schmidt). Φ ω τογραφία: Otto Kanturek. Κ αλλιτε
χ ν ικ ή δ ιεύ θυνσ η : Ernst Meivers, Hans Jacoby. Η θοποιοί:
Carola Toelle (Φλάρενς Ικέμ), Hermann Böttcher (πατέρας της
Φλόρενς), Ludwig Hartau (Χάρι Ικε'μ), Anton Edthofer (Βέρνερ
Κραφτ / Ουίλιαμ, αδελφός του), Rudolf Klein-Rogge (Απτόν),
Robert Forster-Larrinaga (μυλωνάς), Lilly Lohrer (αρχικαμαριέρα), Harry Frank (Μπόμπι), Leonard Haskel Paul Rehkopf
(δύο κακοποιοί), Gottfried Huppertz (ξενοδόχος), Hans Lüpschütz (αλήτης), Lisa von Marion (Μαργκό), Erika Unruh (πόρ
νη), Paul Morgan (κοσμηματοποιός), Edgar Pauly (διακριτικός
κύριος), Gerhard Ritterband (εφημεριδοπώλης). Π αραγω γός:
Erich Pommer. Π αραγωγή: Decla-Bioscop AG (Βερολίνό).
Α ρ χικ ό μή κος: 1707 μέτρα. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρώτη
προβολή: Βερολίνο (Marmorhaus), 3 Φεβρουάριου 1921.

Ο Χάρι Ικέμ είναι ένας κερδοσκόηος. Μια μέρα, αγοράζει από ένα
άντρο κλεπτών και κλεπταποδόχων ένα πολύτιμο κόσμημα για τη
γυναίκα του. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, προσέχει έναν ά
ντρα που είναι όμοιος με τον εικονιζόμενο σ’ ένα μυστηριώδες
πορτρέτο το οποίο είχε δει κατά τύχην στο δωμάτιο της γυναίκας
του. Ακολουθεί τα χνάρια του αγνώστου μέχρι να φτάσει στο ξενο
δοχείο όπου διαμένει. Εκεί ο Ικέμ πλαστογραφεί ένα σημείωμα
που προσκαλεί τον άγνωστο σπίτι του. Ύστερα από μια βίαιη σύγ
κρουση μεταξύ των δύο ανδρών, η τιμή της γυναίκας του αποκαθίσταται, ενώ ο Ικέμ αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες
των παρανοϊκών του πράξεων.
[...] Είναι μια καλή ταινία, επιπέδου, παρ’ όλο που το θέμα της
ή, μάλλον, τα κίνητρα της δράσης παραμένουν υπόγεια. Ακόμα
κι εκεί, όμως, ο συγγραφέας, R.E. Vanloo ακολούθησε με συνέ
πεια ώς το τέλος μια γραμμή: τη γραμμή της λογικής. Όλα όσα
συμβαίνουν, φαίνονται πειστικά, σχεδόν εύλογα, και οι κάθε εί
δους περίεργες σχέσεις γίνονται απαραίτητες, δραματικές.
Ωστόσο, απ’ αυτόν τον αλά-Harbou μηχανισμό δε λείπει κάποιο
ίχνος τραγικής απεικόνισης. Οποιαδήποτε κι αν είναι η τοποθέ
τηση απέναντι σ’ ένα τέτοιο συνονθύλευμα, και όποιοι λόγοι ε
μπορικοί κι αν μπορούσαν να εξηγήσουν μια παρόμοια απόκλι
ση από την ευθυγραμμία της ιδέας, δε μένει καμιά αμφιβολία
-και μάλιστα, χωρίς να λάβουμε υπόψη τους ελκυστικούς με
σότιτλους- ότι, από τις δύο ταινίες (Αγώνες της καρδιάς και
Τέσσερις γύρω απ’τη γυναίκα), η πρώτη είναι οπωσδήποτε η σω
στή (χωρίς ιδιαίτερη έμφαση, βέβαια).
Η ταινία μπορεί [...] να υπολογίζει σε επιτυχία από την πλευρά
του κοινού. Τα κίνητρα της δράσης είναι ξεκάθαρα, χωρίς να ε
πιβαρύνουν με προβληματισμούς· η υπόθεση είναι ενδιαφέρου
σα και επικεντρώνεται (ιδίως στην τελευταία πράξη) σε δυνα
τές σκηνές, όπου και βρίσκει κατόπιν μια οριστική, αν και κι
νηματογραφική, λύση.
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^ σκηνοθεσία του Fritz Lang, για τον οποίο βασικά θα έπρεπε να

μιλήσουμε εξαρχής, είναι καθ’ όλα πρώτης τάξεως. Αποτελεί ένα ι
σάξιο συμπλήρωμα στις καλές πλευρές του έργου, που έχουν φτια
χτεί με γούστο- η προσωπικότητα και η ικανότητα του σκηνοθέτη
είναι αισθητή στο καθετί: στα μεμονωμένα ευρήματα, στην ενότη
τα του συνόλου, στην επεξεργασία των σκηνικών εφέ. Αυτό το αι
σθάνεται ακόμα κι ένας αδαής, που σχηματίζει μόνο μια εντύπωση
για το συνολικό αποτέλεσμα: η ταινία είναι φτιαγμένη εξαιρετικά.
Βέβαια, ο σκηνοθέτης επωφελήθηκε από μια λαμπρή διανομή.
Υπάρχουν η Carola Toelle και ο Ludwig Hartau. Οι ερμηνείες
τους, με τους υπέροχους χρωματισμούς τους, δημιουργούν
μιαν ατμόσφαιρα ανάλογη της συνολικής σύλληψης. Το ίδιο
καλός είναι και ο Edthofer στον διπλό του ρόλο. [...]
Η φωτογραφία μαρτυρεί καθ’ όλα ακριβή δουλειά.
ina
-Film-Kurier-, τχ. 30, 4.2.1921.
Μετάφραση: Μπάμπης Καρβοϋνης.

[...1 Το έργο θα έχει απήχηση στο κοινό. Το θέμα μαρτυρεί την
ορθή αντίληψη ενός άνδρα που γνωρίζει τη μαγεία της μεγά
λης οθόνης. Όχι ταινίες κιτς για τις -μεγάλες μάζες», όχι- είναι
μια καλοδουλεμένη ταινία, λογικά δομημένη, και, παρά την
πληθώρα των πιο ετερόκλιτων στοιχείων, ένα έργο που ακο
λουθεί με συνέπεια την κατευθυντήρια γραμμή, με ορθή κορύ
φωση της δραματικής έντασης, και είναι ενδιαφέρον ώς το τρα
γικό τέλος, το οποίο, ωστόσο, είναι ένα γνήσιο «κινηματογρα
φικό τέλος». [...]
Ο Fritz Lang σκηνοθετεί με γούστο, εφέ και πρωτοτυπία ως
προς τις λεπτομέρειες. Οι νυχτερινές σκηνές παρουσιάζονται
με εκπληκτικό φωτισμό. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά πο
λύ καλό. Ένα επιτελείο καταξιωμένων ηθοποιών τον υποστη
ρίζουν. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η ξανθιά καλλονή
Carola Toelle και ο Ludwig Hartau αποδίδουν και οι δύο με λε
πτούς χρωματισμούς τους ρόλους τους, στις κοινές τους σκη
νές, με τις σωστές κάθε φορά χρωματικές διακυμάνσεις. Εννο
είται ότι είναι έξοχοι από την άποψη της μιμικής. Εξαιρετικά ε
πιδέξια η ερμηνεία του Anton Edthofer σε διπλό ρόλο, αλλά και
οι υπόλοιποι ηθοποιοί σε άψογη φόρμα.
Διαυγής και λειτουργικά ορθή φωτογραφία.
Effler
-Film und Presse», τχ. 5/6, 12.3.1921.
Μετάφραση: Μπάμπης Καρβοϋνης.

Η απίστευτη πειθώ των εικόνων

τον Nicolas Saada
Το Αγώνες της καρδιάς είναι μια από τις δύο ταινίες του Lang
που βρέθηκαν στο Σάο Πάολο το 1986 (η άλλη είναι Η περιπλανώμενη εικόνα). Η ταινία αυτή είναι λιγότερο δραματική από το
Χαρακίρι και εντάσσεται στο «επιφυλλιδικό» έργο του Lang
(μαζί με τους Κατασκόπους και τον Μαμπούζε).
[...]
Ο Lang αφήνει σ’ αυτή την ταινία να εκραγεί το πάθος του για
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την τεχνική και τη δημιουργία ατμόσφαιρας: η ταινία ξεκινά
μ’ ένα κυκλικό τράβελινγκ, απόδειξη της δεξιοτεχνίας του κι
νηματογραφιστή εκείνη την εποχή. Βλε'πουμε να παρελαύ
νουν γκροτέσκοι χαρακτήρες ιόπως ο ξενοδόχος, που ερμηνεύ
εται από τον Rudolf Klein-Rogge, ο οποίος αργότερα θα ενσαρ
κώσει τον Μαμπούζε) και εξαίρετα σκηνικά, όπως εκείνο του
«ενεχυροδανειστηρίου» που προεικονίζει τους ζοφερούς χώ
ρους του Μ και της Διαθήκης του Δόκτορος Μαμπούζε. Οι πολ
λές πλοκές μπορεί να προκαλούν κάποια σύγχυση, αλλά ένα α
πό τα πιο πρωτότυπα στοιχεία της ταινίας είναι η χρήση φλασμπάκ, που ήταν ιδιαίτερα τολμηρή για την εποχή. Όλα τα
φλασμπάκ αναφέρονται στο ίδιο γεγονός (στην ημέρα των αρ
ραβώνων του κεντρικού ήρωα) κι αποτελούν ένα είδος πρόω
ρου «μυστικού πίσω από την πόρτα» [...] ενώ στην ταινία συ
ναντάμε και μία από τις βασικές εμμονές του Lang: το αυθαί
ρετο της άποψης.
Στις περισσότερες ταινίες του, ο Lang προσπαθεί να αποπρο
σανατολίσει το θεατή και να τον οδηγήσει στο λάθος συμπέρα
σμα. Στη Νέμεση, οι ταινίες των Επικαίρων που υποτίθεται ό
τι θ’ αποδείκνυαν τη θανάτωση του Spencer Tracy από τον ό
χλο, αποκάλυπταν μόνο ένα μέρος της αλήθειας, ενώ, στη Γυ
ναίκα της βιτρίνας, το φιλμ νουάρ δεν είναι παρά ένα όνειρο
του Edward G. Robinson. Ο Lang καταγγέλλει ήδη την απί
στευτη πειθώ των εικόνων καη κατά συνέπεια την επικινδυνότητά τους: για τον Lang, ό,τι βλέπουμε δεν είναι ποτέ αυτό
που είναι.
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Walter Janssen (Φράγκος), Bernhard Goetzke (κηπουρός), Ru
dolf Klein-Rogge (δερβίσης). Δεύτερο Επεισόδιο (Βενετία): Lil
Dagover (Μόνα Φιαμέτα), Rudolf Klein-Rogge (Τζιρόλαμο),
Lewis Brody (Μαυριτανός), Lothar Müthel (αγγελιοφόρος), Ed
gar Pauly (έμπιστος), Lina Paulsen (νοσοκόμα), Walter Janssen
(Τζιοβανφραντσέσκο). Τρίτο Επεισόδιο (Κίνα): Karl HuszarPuffy (βασιλιάς), Lil Dagover (Τιάο-τσιέν), Walter Janssen
(Λιανγκ), Paul Biensfeldt (μάγος), Max Adalbert (φύλακας του
θησαυρού), Paul Neumann (δήμιος). Π αραγω γός: Erich Pom
mer. Π αραγω γή: Decla-Bioscop AG (Βερολίνο). Α ρ χ ικ ό μ ή 
κος: 2306 μέτρα. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρώ τη π ρ οβολή : Βε
ρολίνο (U.T. Kurfurstendamm), 6 Οκτωβρίου 1921.

Ενα μνηστευμένο ζευγάρι ταξιδεύει με μια άμαξα με προορισμό έ
να χωριό. Στη διαδρομή, η άμαξα σταματάει για να επιβιβαστεί έ
νας μυστηρκσδης ταξιδιώτης: ο Θάνατος. Στο χωριό, η τρομαχτι
κή φιγούρα του ξένου α\τιμετωπίζεται με ανάμικτα συναισθήματα
δέους και περιέργειας, ενώ οι προύχοντες του τόπου τού επιτρέ
πουν να αγοράσει δίπλα ακριβώς στο νεκροταφείο ένα οικόπεδο,
το οποίο ο Θάνατος περιφράσσει με κυκλώπεια τείχη που δεν έ
χουν ούτε είσοδο ούτε έξοδο. Μια μέρα, η κοπέλα διαπιστώνει την
εξαφάνιστη του μνηστήρα της. Αργότερα, τον βλέπει να βαδίζει σαν
φάντασμα, σε μια πομπή ίσκιων που εισέρχονται στην έπαυλη του
Θανάτου από μιαν αόρατη σχισμή. Ενας φαρμακοποιός την περι
μαζεύει και την παρηγορεί. Στο φαρμακείο, η κοπέλα διαβάζει το
στίχο από το Ασμα Ασμάτων «κραταιά ως θάνατος αγάπη». Πίνο
ντας δηλητήριο, η κοπέλα μπαίνει στο Βασίλειο του Θανάτου, ό
που έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον ίδιο τον Θάνατο, σε μια
-Cahiers du Cinéma~, τχ. 404, Φεβρουάριος 1988.
μνημειώδη αίθουσα γεμάτη κεριά διαφόρων μεγεθών, σύμβολα
Μετάφραση: Τατιάνα Φραγκουλια.
της ανθρώπινης ζωής. Παρακαλεί τον Θάνατο να της επιστρέφει
τον αγαπημένο, που το κερί του τρεμοσβήνει. Αυτός τη λυπάται,
της δείχνει τρία κεριά που είναι έτοιμα να λιώσουν, και της λέει ό
τι, αν καταφέρει να σώσει τρεις ανθρώπινες ζωές σε τρεις διαφορε
τικές περιόδους της Ιστορίας, ο αγαπημένος της θα επιστρέφει
0 ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ στον κόσμο των ζωντανών.
Ετσι ξεκινάνε οι περιπέτειες της νεαρής. Στην πρώτη ιστορία, το
Ένα γερμανικό παραδοσιακό παραμύθι σε έξι
ποθετημένη στη Βαγδάτη, η κοπέλα ενσαρκώνει τη Ζοβεΐδα, κόρη
σ τ ί χ ο υ ς (ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1921)
του χαλίφη, που προσπαθεί μάταια να σώσει τη ζωή ενός απίστου·
Der múde Tod. Ein deutsches Volkslied in sechs
στη δεύτερη (Βενετία της Αναγέννησης), ως Μόνα Φιαμέτα, απο
Versen
τυγχάνει να αποτρέψει τη δολοφονία του εραστή της· η τρίτη ευ
καιρία τής δίνεται στην αρχαία Κίνα, αλλά κι εκεί, ως Τιάο-Τσιεν,
Σ κηνοθεσία: Fritz Lang. Σ ενάριο: Thea von Harbou, Fritz
κόρη του αυλικούμάγου, ηττάται και πάλι απ ’τον αόρατο Θάνατο.
Lang. Φ ωτογραφία: Erich Nitzschmann, Hermann Salfrank Μετά τις τρεις ευκαιρίες, η κοπέλα επιστρέφει στην αίθουσα των
(Γερμανικό Επεισόδιο), Fritz Arno Wagner (Βενετικό, Ανατολί κεριών και ικετεύει για μια ακόμη ευκαιρία. 'Οταν ο Θάνατος συμ
τικο και Κινεζικό Επεισόδιο). Μ ουσική: Giuseppe Becce. Καλ φωνεί, η κοπέλα τρέχει στο χωριό για να αντιμετωπίσει κι εκεί την
λιτεχνικ ή διεύ θυνση -Σ κη νικ ά: Robert Herlth, Walter απόρριψη, καθώς κανείς δεν είναι διατεθειμένος να θυσιαστεί για
Róhrig, Hermann Warm. Κ οστούμια: Heinrich Umlauff. Η θο χάρη του έρωτά της. Εκεί που τρέχει απελπισμένη στους δρόμους
ποιοί: Lil Dagover (Μνηστή), Walter Janssen (Μνηστήρας),
του χωριού, ακούει μια γυναίκα να φωνάζει πως το μωρό της είναι
Bernhard Goetzke (Θάνατος), Hans Sternberg (δήμαρχος), Cari εγκλωβισμένο σ’ ένα κτίριο που καίγεται. Η κοπέλα μπαίνει στο
Rückert (βοσκός), Max Adalbert (συμβολαιογράφος), Erich φλέγόμενο κτίριο κι αρπάζει το μωρό, α.1Λά, órav εμφανίζεται
Pabst (δάσκαλος), Wilhelm Diegelmann (γιατρός), Karl Platen μπροστά της ο Θάνατος για να το παραλάβει, αυτή αποφασίζει να
(φαρμακοποιός), Paul Rehkopf (νεκροθάφτης), Max Pfeiffer μη το θυσιάσει, και παραδίδεται η ίδια στις φλόγες. Στην τελική
(νυχτοφύλακας), Hermann Picha (ράφτης), Georg John (ζητιά οεκάνς της ταινίας, βαδίζει με τον αγαπημένο της και τον Θάνατο
νος), Marie Wismar (γριά), Grete Berger (μητέρα), Lydia Pote- σ’ένα ειδυλλιακό τοπίο.
china (ξενοδόχα). Πρώτο Επεισόδιο (Ανατολή): Eduard von Winterstein (χαλίφης), Lil Dagover (Ζοβεΐδα), Erika Unruh (Αϊσά),
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• ^ Η πρώτη μεγάλη επιτυχία μου ήταν Ο θλιμμένος Θάνατος.
Δε διαδραματίζεται σε συγκεκριμένο χρόνο: μια κοπέλα τα βά
ζει με το Θάνατο για τη ζωή του εραστή της. Ο θάνατος την ο
δηγεί σ’ έναν τεράστιο χώρο με χιλιάδες κεριά. Η φλόγα κάθε
κεριού είναι μία ζωή. Της λέει, λοιπόν, ο Θάνατος: «Αυτές οι
τρεις φλόγες τρεμοπαίζουν», εννοώντας ότι οι ζωές τελειώ
νουν. «Αν σώσεις μία από τις τρεις ζωές, ο αγαπημένος σου θα
γυρίσει κοντά σου.» Η ταινία εκτυλίσσεται στο χρόνο που με
σολαβεί πριν το ρολόι σημάνει μεσάνυχτα Η ηρωίδα έχει δια
βάσει στο Άσμα Ασμάτων, «...άτι κραταιά ως θάνατος αγάπη...»
Η επιθυμία της την κάνει να πιστεύει ότι η αγάπη είναι πιο δυ
νατή απ’ το θάνατο. Γι’ αυτά αγωνίζεται, και η ταινία αφηγείται την ιστορία των τριών κεριών. Ό,τι κάνει η ηρωίδα για να
σώσει τον αγαπημένο της, οδηγεί στο θάνατό του - είναι ένας α
γώνας ενάντια στη μοίρα, ενάντια στο πεπρωμένο. Κάποτε,
στον πρόλογο ενός βιβλίου έγραψα άτι σημασία έχει ο αγώνας,
όχι το αποτέλεσμα· σημασία έχει η ίδια η επανάσταση. Καμιά
φορά, αν υπάρχει θέληση, μπορούμε ν ’ αλλάξουμε τη μοίρα, αλ
λά δεν υπάρχει καμία εγγύηση γι’ αυτά. Αν, όμως, καθόμαστε
με σταυρωμένα χέρια και λέμε: «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα»,
χαθήκαμε. Τουλάχιστον, ας αντιστεκόμαστε. ? ?
Κ ί.
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Θλιμμένο Θάνατο
του Vicente J. Benet Ferrando
Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ Α Φ Η ΓΗ ΣΗ Σ

Στη γενική σύνοψη του Θλιμμένου Θανάτου βρίσκουμε μια σει
ρά από αφηγηματικές αναφορές που γίνονται αμέσως αντιλη
πτές από έναν προσεκτικά παρατηρητή.
Χρωματισμένη με μια απόχρωση φανταστικής διήγησης και
μυστηρίου, η πλοκή της ταινίας φαίνεται να πλησιάζει, περισ
σότερο από τις άλλες ταινίες του Lang, στα πιο γνωστά ρεύμα
τα του κινηματογράφου της Βαϊμάρης. Συνήθως, για να εξηγή
σουν αυτό το φαινόμενο, επικαλούνται την πασίγνωστη ροπή
της Thea von Harbou προς τις φανταστικές λαϊκές διηγήσεις
και τις ιστορίες που έχουν τις ρίζες τους στη ρομαντική γερμα
νική παράδοση. Δε θα αμφισβητήσουμε την επίδραση που θα
μπορούσαν να έχουν όλα αυτά στο τελικό αποτέλεσμα της ται
νίας, αλλά θα επικεντρωθούμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων
ως προς τη λειτουργία αυτών των στοιχείων μέσα στο αφηγη
ματικά σώμα της ταινίας - κι αυτό, από θεωρητική σκοπιά. Αυ
τή η αφήγηση, που καθορίζεται από τόσο πολλές ετερογενείς
και ρητορικά διαφορετικές αναφορές, δημιουργεί -με εκτός
κειμένου συνδέσεις- μια σειρά εξαιρετικά πολύπλοκων συλλο
γισμών και αποήχων.
Στο εσωτερικά αυτού του σύμπαντος που ενοποιεί την αφήγη
ση, έχουν συσσωρευτεί πολύ διαφορετικά στρώματα, που αναφέρονται ταυτόχρονα στη λαϊκή παράδοση, τη λογοτεχνία, τη
ζωγραφική, την ανθρωπολογία, το θρύλο, ακόμα και στο θρη
σκευτικό και το μυθικό πεδίο.
Όλα αυτά τα στρώματα είναι συγκεντρωμένα ισότιμα, για να
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διασκορπιστούν μετά σε όλη τη διάρκεια μιας -υποτίθεται- ερ
μητικής αφήγησης. Με σωρεία ποικίλων στοιχείων, αυτή η αφή
γηση είναι εμποτισμένη με μια γνώση που την κάνει μαγευτική.
Είναι μια εμπειρία που υποβάλλει την ικανότητα ανάγνωσης
του θεατή σε μια δύσκολη εργασία αναγνώρισης και ερμηνείας.
Ένα απ’ τα χαρακτηριστικά που κάνουν ιδιαίτερα ενδιαφέρου
σα μια τέτοια διαδρομή, έχει σχέση με τη συμβολική δομή τής
αφήγησης. Η ταινία του Lang, που παρουσιάζεται σαν μια α
τραπός μαθητείας ανάλογο με τη δομή του Bildungsroman, εν
σωματώνει ένα πλούσιο συμβολικά τοπίο σπαρμένο σε τακτά
διαστήματα μέσα στην αφήγηση. Αυτή η ατραπός διασχίζεται
από ένα κεντρικό πρόσωπο: την ερωτευμένη κοπέλα που πρό
κειται, μέσα από το βίωμα, να πάρει ένα μάθημα που θα την ει
σαγάγει στα μυστήρια του έρωτα και του θανάτου. Σε όλη τη
διάρκεια αυτής της πορείας (και πάντα μπροστά στα μάτια της),
θα ξεδιπλωθεί ένα συμβολικά δάσος αρκετά πολύπλοκο και αι
νιγματικά. Ωστόσο, κάτι που και η ίδια η αφήγηση αφήνει να
εννοηθεί από την αρχή, μας λέει πως, για να κατακτήσει μια τέ
τοια γνώση, δε θα της χρησιμεύσει η ανθρώπινη γνώση και σο
φία. Στην αρχή της ταινίας, μια σειρά πρόσωπα, που είναι συ
γκεντρωμένα σε μια ταβέρνα μιας μικρής πόλης χαμένης στο
παρελθόν, αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη γκάμα της ανθρώπι
νης γνώσης: θρησκευτικής, διοικητικής, παιδαγωγικής, επι
στημονικής, ιατρικής - όλοι οι κλάδοι του πνεύματος και της ε
πιστήμης φαίνεται να προσφέρονται στα μάτια της νέας γυναί
κας που έχει μόλις αφιχθεί.1
Κι όμως, αυτοί οι εκπρόσωποι της ανθρώπινης γνώσης όχι μό
νο γελοιοποιούνται, αλλά και δείχνουν την ανικανότητά τους
να καθοδηγήσουν τη νεαρή γυναίκα διαμέσου των μυστηρίων
τα οποία ξεπροβάλλουν σ’ αυτή την ατραπό μαθητείας που α
ποτελεί η αφήγηση αυτή καθαυτή.
Πέρα από τους άμεσους λογικούς συσχετισμούς για την ίδια την
κατανόηση της ιστορίας, αυτό δημιουργεί κι ένα πρόβλημα εννοιολογικού χαρακτήρα: σε όλη τη διάρκεια της αφήγησης, αυ
τό το δάσος των συμβόλων θα έχει κάποια αδιαφάνεια, θα αντι
στέκεται στις άμεσες ερμηνείες με βάση τις παραμέτρους της αν
θρώπινης γνώσης. Αυτό το γεγονός τοποθετεί το θεατή σε θέση
ισότητας με το «είδωλό του» μέσα στο σώμα της ιστορίας· δηλα
δή, με τη νέα γυναίκα, η οποία, υπ’ αυτήν την έννοια, μπορεί να
εμφανίζεται σαν να έχει αφηγηματική λειτουργία.
Είναι ξεκάθαρο ότι όλα αυτά τα σύμβολα οδηγούν σε μια ορι
σμένη κατεύθυνση, στο κλειδί του αινίγματος που πρέπει να
λύσει η νεαρή γυναίκα σ’ αυτή τη διαδρομή μύησης. Ο ποταμός
που διασχίζεται από την άμαξα πριν από την εμφάνιση των ε
ραστών (το ποτάμι σαν κίνηση της ζωής προς το θάνατο είναι
ένας από τους παραδοσιακούς λογοτεχνικούς συμβολισμούς), η
φωτιά ως σύμβολο της ζωής που σβήνει, ο Εσταυρωμένος... μα
κι άλλες εικόνες, πιο αινιγματικές: ο μονόκερος, η χήνα, ο μανδραγόρας, η κουκουβάγια, το κοράκι - όλες, σημαίνοντα σύμ
βολα. Όμως, για την ισορροπία της αφήγησης, λίγο ενδιαφέρει
αν θα κατανοηθούν ή όχι. Η αδιαφάνειά τους δε βλάπτει καθό
λου τη συνοχή της διαδρομής· αυτό που κάνουν, είναι να ενι
σχύουν το χαρακτήρα της ως διαδικασίας μύησης, αναζωπυρώ
νοντας το μυστήριο που τα διαφορετικά συμβολικά στοιχεία
του υπαινίσσονται ένα μοναδικό πράγμα: το αίνιγμα γύρω απ’
τη μορφή του θανάτου.
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Ισως, όμως, βγάζουμε λίγο βιαστικά συμπεράσματα, που πρέπει
να επαληθευτούν μέσα στο ίδιο το σώμα της ιστορίας. Μιλήσαμε
για τη διαδικασία μάθησης την οποία πρέπει ν’ ακολουθήσει η
νεαρή ερωτευμένη και για την οποία φαίνεται να έχει επιλεγεί.
Αυτά που έχει σημασία για την αποτελεσματικότητα της αφη
γηματικής δομής και τη σταθερότητα της θέσης του θεατή μέσα
στη ροή της, είναι ότι το βλέμμα της νεαρής γυναίκας -κατα
σκευάζεται» με περιφερειακό τρόπο γύρω από ένα μυστήριο (κι
ένα κέντρο για το οποίο θα ξαναμιλήσουμε) ακατανόητο στην
αρχή. Γι’ αυτό και το βλέμμα της είναι απ’ την αρχή ευνοημένο,
όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε σε κάποια εφέ της σκηνοθε
σίας (και χωρίς να θεωρούμε ότι τα έχουμε εξαντλήσει):
1. Η νέα γυναίκα κι ο αγαπημένος της ταξιδεύουν με άμαξα.
Ξαφνικά, η άμαξα σταματάει. Έκπληκτη εκείνη σκύβει απ’ το
παράθυρο και ρίχνει μια ματιά στη μορφή του Ξένου. Εμφανί
ζεται σε μεσαίο πλάνο, με μασκαρισμένο το περίγραμμα. Κατά
κάποιο τρόπο, απ’ αυτή τη στιγμή η ματιά της νέας γυναίκας
τυποποιείται, και το βλέμμα της θα μείνει αιχμαλωτισμένο στο
χώρο του Θανάτου. Να το κρίσιμο σημείο όπου η αφήγηση α
πογειώνεται, κι αρχίζουμε να οδηγούμαστε σ’ ένα δρόμο τον ο
ποίο, σ’ αυτό το σημείο, ούτε εμείς ούτε η νεαρή γυναίκα μπο
ρούμε να συλλάβουμε.
2. Στην ταβέρνα, η νεαρή γυναίκα έχει ένα προφητικό όραμα.
Αφού πίνει απ’ το ποτήρι του έρωτα με τον αγαπημένο της, κοι
τάζει το τραπέζι και βλέπει, τρομαγμένη, μια δυνατή συμβολι
κή εικόνα: την αντανάκλαση πάνω στο τραπέζι του σκελετού
στεφανωμένου με το ραβδί του θανάτου, ενώ το ποτήρι γίνεται
μια κλεψύδρα στην οποία ο χρόνος έχει σχεδόν τελειώσει. Ο
Θάνατος της ανταποδίδει ένα βλέμμα γεμάτο γνώση. Από την
πλευρά του, ο άντρας παρευρίσκεται εκεί έκπληκτος με τα όσα
συμβαίνουν, γιατί, αντίθετα με την αγαπημένη του, το βλέμμα
του δεν έχει επιλεγεί για να κατανοεί.
3. Τέλος, η αποκάλυψη του αινίγματος, που θα γίνει η αφετη
ρία του ταξιδιού της μύησης: «...ότι κραταιά ως θάνατος αγά
πη».- Είναι ταυτόχρονα η αφετηρία της πορείας προς το εσωτε
ρικό του χώρου τού Θανάτου και όλων αυτών που πρέπει να
κατανοηθούν όταν η πορεία αυτή ολοκληρωθεί. Το βιβλικό
κείμενο, όπως το κείμενο του Βιβλίου των βαμπίρ στο Νοοφεράτου, θα αποκαλυφθεί ως ο αληθινός κλειδοκράτορας.
Από τη στιγμή αυτή, η είσοδος στο χώρο του Θανάτου δε θα εί
ναι πια απαγορευμένη, κι η νεαρή γυναίκα θα μπορέσει να βρει
τη φανταστική θύρα που οδηγεί σ’ αυτό το βασίλειο.
Υπάρχουν, λοιπόν, δύο πόλοι έλξης: από τη μια, το βλέμμα τής
νέας γυναίκας, περιφερειακό και διαρκώς σε κίνηση· κι από
την άλλη, ένα στατικό κέντρο: αυτό του Θανάτου, το οποίο ο
ξύνει τον αξονικό χαρακτήρα του με τις αδιάκοπες ματιές του
προς την κάμερα για τις οποίες μπορούν να δοθούν αναρίθμητα
παραδείγματα.
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι άμεσες ματιές του Θανάτου
προς το θεατή, πέρα απ’ αυτό που συμβαίνει στη διήγηση, του
αποκαλύπτουν την επίσης περιθωριακή του θέση.
Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το βλέμμα τού
θεατή, όπως και της νεαρής γυναίκας, αιχμαλωτίζεται απ’ το
θέαμα που παράγεται απ’ το Θάνατο, αφού ανάμεσα στην περι
φέρεια όπου βρίσκεται αυτό το βλέμμα και στο κέντρο του αι

νίγματος έχει τοποθετηθεί πολύ προσεκτικά ένα τεράστιο σώμα
από παγίδες, απάτες, μυστήρια: τα συμβολικά στοιχεία των ο
ποίων βρίθει η ιστορία.
Στο σημείο αυτό μπορούμε να τονίσουμε ότι η παρουσία τους
δεν αφαιρεί τίποτα από τη συνοχή ούτε της ίδιας της ιστορίας
ούτε της αφηγηματικής διάταξης, αλλά αντίθετα, τις στηρίζει.
Αυτός ο συμβολικός ιστός, ανεξάρτητα από το αν είναι ευανά
γνωστος ή όχι, ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την πυκνότητα του
αινίγματος, αφού σε όλες του τις εκδηλώσεις παραπέμπει στο ί
διο κέντρο: στο χώρο του Θανάτου.
ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ωστόσο, στον Θλιμμένο Θάνατο υπάρχει κι ένα άλλο στοιχείο το
οποίο, αντίθετα με τα προηγούμενα, θέτει σε κίνδυνο τη σταθε
ρότητα των αφηγηματικών δομών. Αν η ιστορία που μας απα
σχολεί μπορεί να ενσωματώνει το σύμβολο, ακόμα κι όταν είναι
συμβολικά ασαφές, αυτό δεν συμβαίνει και με μια γκάμα μετα
φορών που νομίζουμε ότι αναγνωρίσαμε στο ίδιο το σώμα της
ταινίας. Ας πάρουμε το πρόσωπο του Θανάτου. Κατ’ αρχάς,
πρόκειται για ένα στοιχείο επίσης συμβολικό: είναι αναγνωρί
σιμο ως εικόνα κι ερμηνεύεται από έναν ηθοποιό, του οποίου το
εκφραστικό πρόσωπο δεν είναι κρυμμένο. Θα μπορούσαμε να
πούμε πως από την άποψη της αφηγηματικής συνοχής πρόκει
ται για ένα ακόμα πρόσωπο, με μερικά ψυχολογικά χαρακτηρι
στικά. Υπ’ αυτήν την έννοια, ο Θάνατος δεν προκαλείφόβο, ού
τε το αίσθημα του αλλόκοτου, και δεν έχει καμία σχέση με τη
φρίκη. Όμως, πλάι στην αφηγηματική διάσταση του Θανάτου
νομίζουμε ότι διακρίνουμε κάτι άλλο: μια μορφή δραματικής ε
πεξεργασίας που δεν εξαντλείται στο αφηγηματικό μέρος της
ταινίας και εισάγει κάποια υπερβατική παρουσία, η αναγνώρι
ση της οποίας διασαλεύει την τάξη της ιστορίας.
Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: στην αρχή της ταινίας, βρίσκουμε
μια κατάσταση τουλάχιστον ανησυχητική. Από ένα τοπίο, που έ
χει γίνει σχεδόν αφαιρετικό από ένα εκτυφλωτικό κόντρα φως, αποσπάται μια σιλουέτα, η οποία, παρά τα ανθρωπομορφικά στοι
χεία της, μας φαίνεται ανεξιχνίαστη. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον
να παρατηρήσουμε πώς αυτή η σιλουέτα φωτίζεται με την ίδια
σκληρότητα με την οποία φωτίζεται και το τοπίο (δέντρα που τα
μαστιγώνει ο άνεμος). Τα φαρδιά ρούχα και οι εικονογραφικές λε
πτομέρειες, απλώς υπογραμμίζουν αυτή την ασάφεια της ανθρώ
πινης φιγούρας σ’ ένα φόντο που έχει μια φωτογραφική πυκνό
τητα ασυνήθιστη, σχεδόν ζωγραφική. Πρόκειται για μια μορφή
επεξεργασίας της εικόνας που, με τη σύνθεσή της επίσης, κάνει
μια τέτοια φιγούρα όχι μόνο να διαχέεται μιμητικά μέσα σ’ αυτή
την κινούμενη φύση, αλλά και να γίνεται το κέντρο της και να
δεσπόζει. Μέσα από τη φωτογραφική ομοιομορφία και τα εφέ που
μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τα ανθρώπινα επίπεδα, τα γή
ινα και φυσικά, κάτι μας λέει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε δύο
στοιχεία ταυτισμένα απ’ την αρχή της ταινίας, που θα αποδειχθούν και αποφασιστικά για τη μεταγενέστερη εξέλιξη της αφή
γησης: Η Φύση και ο Θάνατος παραλληλίζονται και παρουσιάζο
νται σαν αδιαπέραστοι χώροι, απρόσιτοι στο φαχ; της γνώσης.
Αυτή η ταύτιση γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα απ’ το γεγο
νός ότι η αφήγηση δεν μπόρεσε να μας πει τίποτα γι’ αυτή την
ανησυχητική παρουσία. Είμαστε στην αρχή της ταινίας και δεν
έχουμε ακόμα κανένα κλειδί που θα μας επέτρεπε να τοποθετή-
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σουμε, να αναγνωρίσουμε και να διαβάσουμε αυτή τη σιλουε'τα
και το μυστήριό της. Είναι ένα βασικό δεδομένο, αφού η ιδιαί
τερη πυκνότητα της κατασκευής αυτού του πλάνου το καθι
στά υπερβατικό και μολύνει αναπόφευκτα τη μετέπειτα εξέλι
ξη της αφήγησης, σαν επιβίωση κάποιου πράγματος που δεν
μπόρεσε να αναπτυχθεί αφηγηματικά. Κι αυτό γίνεται γιατί
πρόκειται για ένα στοιχείο που ανήκει σε μια εννοιολογική λο
γική ξένη προς την ίδια την αφήγηση, ένα στοιχείο τοποθετη
μένο σ’ έναν μεταφορικό χώρο.1
Μπορούμε να διακρίνουμε ένα ίχνος όλων αυτών στο μοντάζ
και στην τοποθέτηση της αρχικής σκηνής μετά την παρουσία
ση του Θανάτου. Πρόκειται για τη στιγμή όπου ο θάνατος στα
ματάει την άμαξα στο σταυροδρόμι. Αποτελείται από τέσσερα
πλάνα: στο πρώτο βλέπουμε τον Ξένο σε μεσαίο πλάνο. Στέκε
ται πλάτη, αριστερά στο κάδρο, ενώ η άμαξα μπαίνει στο πεδίο.
Περνάμε σ’ ένα άλλο μεσαίο πλάνο, πιο κοντινό, του θανάτου,
αλλά προφίλ, με μια αλλαγή άξονα 90 . Cut στο τρίτο πλάνο: ο
Θάνατος εμφανίζεται μετωπικά και, με ελαφρό κοντρ-πλονζέ,
να σηκώνει το ραβδί που τον χαρακτηρίζει. Η αλλαγή άξονα εί
ναι πάλι 90 σε σχέση με το προηγούμενο πλάνο και 180 σε σχέ
ση με το πρώτο. Στο τέλος, επιστρέφουμε στην αρχική του θέ
ση, για να κλείσει ο κύκλος που δημιουργήθηκε από τις διάφο
ρες αλλαγές του άξονα. Η άμαξα σταματάει. Είναι δύσκολο να ε
ξηγήσουμε με σαφήνεια τη λειτουργία αυτού του πολύ λεπτο
δουλεμένου μοντάζ. Η ακολουθία των πλάνων επιμένει στην
κυρίαρχη θέση του Θανάτου και διατρέχει, περιφερειακά, τη
μυστηριακή παρουσία του. Είμαστε στην αρχή της ιστορίας.
Όπως είδαμε, τίποτα σχετικό με το Θάνατο δεν έχει αναπτυ
χθεί αφηγηματικά. Συνέπεια αυτού είναι η πολύπλοκη ακο
λουθία των πλάνων: ο Θάνατος δε συνδέεται με τους αφηγημα
τικούς άξονες, αλλά, με μια ρητορική κίνηση, ενεργοποιεί τον
ποιητικό άξονα. Ακόμα κι αν αργότερα ο Θάνατος θα είναι φο
ρέας αφηγηματικών στοιχείων, αυτή τη στιγμή (όπως είδαμε
και στη φωτογραφική επεξεργασία) το ενδιαφέρον επικεντρώ
νεται στο να προστεθεί μια διάσταση πιο ανησυχητική, ένα πε
δίο που δε θα μπορέσει να καλυφθεί τελείως από το λούστρο
της αφήγησης.
Στη συνέχεια, η ιστορία θα πρέπει αμέσως να εγκαταλείψει αυ
τόν το χώρο όπου είναι εγκλωβισμένη και, ίσως, χαμένη μέσα
σε ζωγραφικά και φωτογραφικά εφέ, για να μπορέσει να ανα
πτυχθεί αφηγηματικά. Ο υπερφυσικός χώρος θα δώσει τη θέση
του σ’ ένα διαφορετικό πλαίσιο, όπου θα μπορέσουμε να βρούμε
αναγνωρίσιμα πολιτιστικά στοιχεία απ’ τα οποία ν ’ αντλήσου
με πληροφορίες: η μικρή πόλη που είναι χαμένη στο παρελθόν,
για την οποία έχουμε ενημερωθεί από την πρώτη κάρτα τής
ταινίας.
Πράγματι, αυτό το μεταφορικό καθεστώς δεν κυριαρχεί με τό
σο φανερό τρόπο ώς το τέλος της ταινίας: οι εραστές περπατούν
μαζί, σ’ ένα λιβάδι με λουλούδια, πέρα από το θάνατο. Ενώ το
πρώτο πλάνο της ταινίας, χάρη στην οπτική του επεξεργασία,
συμπύκνωνε μέσα του όλα τα πιθανά αινίγματα, σε βαθμό που
γινόταν δυσανάγνωστο, το τελευταίο πλάνο μάς φαίνεται ως το
αποτέλεσμα μιας αφηγηματικής διαδρομής, ως η λύση όλων
αυτών των αινιγμάτων. Αυτό επίσης συμβαίνει χάρη σε συγκε
κριμένες σκηνοθετικές επιλογές. Στην αρχή της ταινίας, μόλις
και είχαμε διακρίνει έναν κόσμο σμιλεμένο με αδρές γραμμές α

πό ένα φως με σκληρό κοντράστ. Στο τέλος, το φως γίνεται
γλυκό, ομοιογενές, αρμονικό· ένα φως γνώσης που διαχέεται
τελικά σ’ ένα τοπίο, το οποίο ξέρουμε τώρα ότι βρίσκεται πέρα
από το βασίλειο του θανάτου. Κατά κάποιο τρόπο, οι δύο αυτές
στιγμές μάς μιλάνε για το ίδιο πράγμα, αλλά η ιστορία δεν αρκεί
για να το αντιληφθούμε, αφού δεν πρόκειται για τη λύση ενός
αινίγματος, αλλά για την κατάκτηση μιας συγκεκριμένης γνώ
σης. Ο θάνατος, λοιπόν, λειτουργεί σαν σύμβολο, σαν στοιχείο
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα της αφήγησης.
Αλλά υπάρχει και ως μεταφορική παρουσία, σημασιολογικά αό
ριστη, μη αφηγηματική, συνδεδεμένη μ’ ένα συναίσθημα κο
ντά στον τρόμο, που κρέμεται πάνω από την ιστορία σαν δαμόκλειος σπάθη. Ξένη προς το νόμο της αφήγησης, παρουσιάζεται
μόνο με φωτογραφικά, ζωγραφικά, πλαστικά εφέ, σχεδόν «εφέ
του πραγματικού-.' Η παρουσία του Θανάτου είναι καθοριστι
κή για την αφηγηματική σταθερότητα. Μια πολύ όμορφη και
διάσημη εικόνα της ταινίας, ίσως υπονοεί αυτή τη διχοτόμηση.
Ο θάνατος έχει περιφράξει τον κήπο του μ’ έναν πανύψηλο
τοίχο. Μπροστά στη μυστηριώδη αδιαφάνειά του, η ανθρώπινη
γνώση, που εκπροσωπείται από τους προύχοντες της πόλης, ο
πισθοχωρεί τρομαγμένη. Ο Θάνατος, συμβολικό πρόσωπο, απο
καλύπτει ότι μόνο αυτός ξέρει το δρόμο για να μπεις εκεί. Παρά
την απαθή μορφή του, παρά την αναφορά του στο θάνατο και
την ανάσταση μέσω του Εσταυρωμένου, παρά το άλφα και το
ωμέγα, φαίνεται δεμένος με την αφηγηματική διαδρομή που α
κολουθούμε μαζί με τη νέα γυναίκα. Αλλά μια δυνατή εικόνα
προσπαθεί να μας πάει πέρα απ’ αυτή την αφηγηματική διά
σταση. Δύο πλάνα αυτής της σκηνής μάς δείχνουν από πολύ
μεγάλη απόσταση τι πρόκειται να συμβεί. Αυτό που μετράει, εί
ναι το εικαστικό εφέ: πράγματι, ο αληθινός πρωταγωνιστής
τους είναι ο πελώριος τοίχος, που έχει μια παράξενη τραχύτη
τα, μια μη οργανική πλαστικότητα, μια ακαθόριστη υλική σύ
σταση. Ακόμα κι αν ο Θάνατος καταλαμβάνει το κέντρο της ει
κόνας, είναι τόσο συρρικνωμένος απ’ το μέγεθος του τοίχου,
που είναι πραγματικά δύσκολο να τον διακρίνουμε. Αυτός ο
τοίχος, με την πυκνότητά του, με την απροσδιόριστη λάμψη
του, φαίνεται να παραπέμπει σ’ ένα μοναδικό πράγμα: στα μυ
στηριώδη δέντρα της αρχής της ταινίας, που μας μιλούσαν κι
αυτά για μιαν αδιαπέραστη Φύση.
Εδώ, η μεταφορά παρουσιάζει ένα δεύτερο αίνιγμα σε σχέση με
το θάνατο. Υπάρχει ένας Θάνατος που παίρνει μέρος στην ιστο
ρία, αφηγηματικός, με ψυχολογικά χαρακτηριστικά, με πρόσω
πο. Σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, ένας ολόκληρος κόσμος συμ
βόλων αναφέρεται σ’ αυτόν. Υπάρχει, όμως, κι ένας άλλος θάνα
τος, αυτός που παρουσιάζεται ως απόλυτο μυστήριο, ως τόπος,
όπου δεν μπορεί να εισχωρήσει η κατανόηση, όπου η γνώση και
η ιστορία γίνονται αβέβαιες. Η μεταφορά δουλεύει μέσω αυτής
της διάστασης κι ανοίγει μια πόρτα προς το υπερβατικό, το ανιμιστικό, σε όλα όσα η αφήγηση δεν μπορεί να εξηγήσει.
Η ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ Α Ν ΙΣΟ ΡΡΟ Π ΙΑ

Η αφηγηματική δομή δεν μπορεί να μην επηρεαστεί από την α
ποφασιστική επέμβαση αυτών των εφέ μέσα στο ίδιο της το σώ
μα. Έτσι, μπορούμε να παρατηρήσουμε πώς, τελικά, το μεταφο
ρικό οικοδόμημα κατακερματίζει το χώρο και το χρόνο της ιστο
ρίας. Η διείσδυση στο μυστήριο του θανάτου προϋποθέτει μια
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ποιητική αναστολή του χρόνου και μια μετάθεση στο χώρο, που
μας υποχρεώνει να εγκαταλείψουμε τις αναγνωρίσιμες συντε
ταγμένες (ε'στω και τόσο ασαφείς) της ιστορίας-πλαίσιο. Γι’ αυτό
και χρησιμοποιείται ένας χώρος πέρασμα: το σπίτι του φαρμακο
ποιού που συλλέγει θεραπευτικά βότανα στο φως του φεγγαρι
ού. Αν η εμφάνιση αυτού του προσώπου παραπέμπει εκτός κει
μένου σ’ ένα εικαστικό προηγούμενο (η Lotte Eisner ήδη επισήμανε την αναφορά σ’ ένα πίνακα του Friedrich στη σύνθεση του
πλάνου), το σημαντικό είναι ότι ο χώρος όπου βρίσκεται, είναι
φανερά αντεστραμμένος σε σχέση μ’ αυτόν που παρουσιάζει τους
προύχοντες στην ταβέρνα: ένα σπίτι γεμάτο μαγικά αντικείμενα,
με παράξενη αρχιτεκτονική, φορτωμένο με αινιγματικά στοι
χεία, τον απόηχο του οποίου θα βρούμε, λίγα χρόνια αργότερα,
στο σπίτι του Ρότβανγκ, στη Μητρόπολη. Μόνο εδώ, σ’ ένα χώρο
πιο κοντά στο μαγικό παρά στην ανθρώπινη γνώση, η νεαρή γυ
ναίκα θα βρει τη λεκτική διατύπωση του αινίγματος. Αλλά και σ’
αυτόν τον μεταβατικό χώρο θα σπάσει η ενότητα του χώρου και
του χρόνου της ιστορίας. Η κοπέλα θα διεισδύσει στο χώρο του
Θανάτου αφού προσπαθήσει να πιει δηλητήριο, και τότε θα αρχί
σει το ταξίδι των ιστοριών που θα της επιτρέψουν να καταλάβει
την τελευταία αλήθεια του αινίγματος.
Υπάρχουν, λοιπόν, τρεις γενικές συνιστώσες που κτίζουν τον
αφηγηματικό κορμό της ιστορίας: πρώτον, μια ιστορία-πλαίσιο,
σπασμένη χρονικά (η πρώτη συνάντηση με τον Ξένο γίνεται έ
ξω από κάθε σαφή χρονικό προσδιορισμό, ενώ μόνο αργότερα έ
να φλασμπάκ θα μας αποκαλύψει τι έγινε στο χωριό μετά την
άφιξη του Ξένου κ.λπ.), όπου αναπτύσσεται ένας συμβολικός
μηχανισμός που η έντασή του τροφοδοτείται από ένα μεταφο
ρικό πεδίο το οποίο δύσκολα αφομοιώνεται από την αφήγηση·
δεύτερον, ο χώρος του Θανάτου, ένας τάπος όπου ο χρόνος ανα
στέλλεται κι όπου βρίσκεται η λύση του αινίγματος· τρίτον, οι
τρεις ιστορίες όπου ο χρόνος όχι μόνο αναστέλλεται, αλλά και
κομματιάζεται (το 1920, η Βενετία της Αναγέννησης...), κι ό
που βρίσκουμε επίσης έναν πλήρη χωρικό διαμελισμό, που
μπορεί να μεταφέρει τους ήρωες μέχρι τα πιο εξωτικά τοπία δηλαδή, μια σύνθετη αφηγηματική δομή για την οποία ευθύνονται τα μεταφορικά εφέ, που είναι αναπόσπαστα από την πιο
βαθιά διάσταση του αινίγματος.
Όπως το δείξαμε εν συντομία μέσα από μερικά παραδείγματα,
αυτό που διασπά την ιστορία-πλαίσιο και τις τρεις εξωτικές ιστο
ρίες, είναι ακριβώς η επιβίωση σε μερικά εφέ της σκηνοθεσίας
αυτού του ενδιάμεσου χώρου, αυτού του βασιλείου του θανάτου
ο οποίος, έχοντας γίνει κοινότοπος μέσα απ’ τους συμβολισμούς
του, χρειάζεται μια πιο βαθιά, μεταφορική διάσταση στα εικαστι
κά εφέ, τα οποία, τελικά, αποσταθεροποιούν τη γραμμικότητα
της αφήγησης. Τελικά, η ιδιαίτερη ομορφιά της ταινίας οφείλε
ται σ’ αυτή την αναποφασιστικότητα ανάμεσα στα δύο επίπεδα
και μας θυμίζει τη φράση του Genette: «Διά της μεταφοράς, αλ
λά εντός της μετωνυμίας: εδώ αρχίζει η Αφήγηση».123
1. Marcel Oms, «Ταξίδι μύησης στη χώρα του Θ λιμμένου θ α νά το υ » (Cahiers
delà Cinémathèque, 32, Μονπελιέ 1981, αελ. 77).
2. Λαμα ασμάτων.
3. Η χρήση ιης μεταφοράς και η ψυχική διάσιαση του ε'ργου του σε σχέση
με ισν γερμανικά κινηματογράφο ιη ς Δημοκρατίας ιη ς Βαίμάρης αναπτύ
χθηκαν σαφώς σε δύο εργασίες: Vicente Sánchez Biosca, Som bras de
Weimar. Contribución a la historia del cine atenían 1918-1933, Verdoux,
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Mufipíui 1990, K u i Michel Henry, Le cinéma expressioniste allemand. Un
langage métaphorique?, Editions du Signe, «hpipnoùp 1971.
4. BÀ. J.P. Oudart, «L’effet de réel», «Cahiers du Cinéma», tx. 288, 1971.
Fritz Lang, La mise en scène, cmpi. Bernard Eisenschitz k u i
Paolo Bertetto, Cinémathèque Française - Museo Nazionale del Cinema Filmoteca Generalitat Valenciana, Lindau, Topivo 1993.
Mciàtppaori anó xa yaXXiKá: Mapiáwa Kouiákov.
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της Ειρήνης Στάθη
Μοιρασμένη ανάμεσα στο θρύλο και το παραμύθι, η ταινία Ο
θλιμμένος Θάνατος (1921), θα έλεγε κανείς ότι είναι μια ιστορία
ρομαντική, ένα «romance»,1ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο
ποίημα για τη ζωή και το θάνατο.
Τι το αληθοφανές, όμως, υπάρχει στην ιστορία, ή τι το αληθοφα
νές χρειάζεται αυτή η ιστορία, προκειμένου να μπορέσει να υ
πάρξει σε όλο της το βάθος στα πλαίσια της εποχής που τη γέν
νησε και τη διαμόρφωσε αισθητικά: τη δεκαετία του ’20 και τον
γερμανικό εξπρεσιονισμό; Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας είναι
ένα όνειρο: ένα άψογα σκηνοθετημένο όνειρο, όπου δεν είναι ευ
διάκριτο πού σταματάει η πραγματικότητα και πού ξεκινάει η
φαντασία. Μ’ έναν τρόπο λίγο-πολύ γνώριμο στον γερμανικό κι
νηματογράφο της εποχής [Το εργαστήρι του Δρος Καλιγκάρι
(1919) του Wiene, Νοοφεράτου (1922) του Murnau], ο Lang επι
χειρεί μια προχωρημένη άποψη για την αφήγηση, αφού τη σπά
σει σε πολλά κομμάτια, χωρίς να βασίζεται στο μοντάζ ή στην εξπρεσιονιστική παραμόρφωση, αλλά, αντίθετα, δουλεύοντας με
την ανά επεισόδιο ανάπτυξη της αφήγησης και τη «μεταμόρφω
ση». Από την άλλη, εκμεταλλεύεται το όνειρο για να μπορέσει να
δώσει μια πνοή μυστηρίου και αμφιλεγόμενου στα γεγονότα και
την πραγματικότητά τους. Αυτό υπηρετεί με καλύτερο τρόπο τη
μακρά αφηγηματική παράδοση, από το μύθο και την ορφική πα
ράδοση, μέχρι τις σύγχρονες αφηγηματικές και τα αρχέτυπα πά
νω στα οποία πατάει με ασφάλεια η ταινία.
Η χρήση του ονείρου εξυπηρετεί το αμφιλεγόμενο του κόσμου
που ξεδιπλώνεται στα μάτια της ηρωίδας από τη στιγμή που θα
περάσει την πόρτα του τείχους και θ’ αντικρίσει τη σκάλα που
την οδηγεί στον Άγγελο του Θανάτου. Ο θεατής δεν είναι σε θέ
ση να αντιδράσει σε σχέση με την αληθοφάνεια αυτής της συ
νάντησης, κι ακολουθεί τον φανταστικό κόσμο που ξεδιπλώνε
ται σ’ αυτή τη ζώνη τού είναι και του μη είναι.
Ενώ είναι εμφανής η σχέση της ιστορίας με το μύθο του Ορφέα
και την κάθοδο στον Άδη με αίτημα την ανάσταση της αγαπη
μένης συντρόφου, το ύφος της ταινίας προσεγγίζει περισσότε
ρο λογοτεχνικές μορφές αφήγησης που σε πολλά σημεία σχετί
ζονται με το φανταστικό-θαυμαστό στο μυθιστόρημα. Να θυ
μηθούμε κυρίως το Le diable amoureux, roman fantastique
(1845) του J. Cazotte,- όπου η αμφιβολία για την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται πραγματικά ο ήρωας, είναι κάτι που δεν
απασχολεί μόνο τον αναγνώστη, αλλά και τον ίδιο τον ήρωα:
Πρόκειται για μια κατάσταση ονείρου ή πραγματικότητας; Αυ
τή η ίδια αμφιβολία φαίνεται να πλανάται και εδώ, κι ο Lang
μας αφήνει να αντιληφθούμε ότι η ηρωίδα, μετά την απεγνω-
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Δεν είναι όμως ο Θάνατος που καταδιώκει τους ερωτευμένους
στα τρία επεισόδια τα οποία αντιστοιχούν στην ιστορία των
τριών κεριών του σκοτεινού δωματίου. Η διαπραγμάτευση με
το Θάνατο ή, μάλλον, με τον Άγγελο του Θανάτου ή τον απε
σταλμένο της Μοίρας δεν είναι πια μια διαπραγμάτευση για την
επιστροφή στη ζωή του χαμένου συντρόφου, αλλά για την πα
ράδοση της κοπέλας σ’ αυτόν· δηλαδή, την παράδοσή της στη
Μοίρα που την καλεί να ακολουθήσει τη μοίρα του αγαπημέ
νου της, ενώ εκείνη καταφεύγει σ’ ένα όνειρο προκειμένου να
κατανοήσει το γιατί, το ανεξήγητο (όπως αποδεικνύεται) γιατί
της οριστικής αναχώρησης.
Ο θάνατος, με παγερή στάση που δεν διαπερνάται ούτε στιγμή
από ένα έστω συναίσθημα αναβολής της απόφασης, δίνει τη δυ
νατότητα τριών προσπαθειών στη νεαρή γυναίκα. Είναι οι
τρεις ιστορίες που δένονται με τα τρία αναμμένα κεριά, τρία ε
πεισόδια της ζωής δύο ερωτευμένων σε διαφορετικές εποχές, ή
θη και πολιτισμούς.
Ο Lang -ενστικτωδώς μεν, αλλά απόλυτα ευθυγραμμισμένος με
ρητά; φόρμες του παραμυθιού και της φανταστικής αφήγησηςδίνει μια κοινή μοίρα (μια μοίρα θανάτου) στους δύο ερωτευμέ
νους μόνο στο τρίτο επεισόδιο: η νέα, κάνοντας χρήση του μαγι
κού ραβδιού, το οποίο «σώνεται» όπως και η φλόγα του κεριού
στο σκοτεινό δωμάτιο του Χάρου, θα επιλέξει να μεταμορφωθεί
σ’ ένα απολιθωμένο άγαλμα (ένα απολίθωμα ως επιλογή θανά
του), στα πόδια του οποίου θα πεθάνει, χτυπημένος απ’ το βέλος
του τυράννου, ο εραστής που, στο μεταξύ, είχε μεταμορφωθεί σ’
ένα πιστό ζώο. Στα δύο προηγούμενα επεισόδια, δεν είναι ευκρινώς διατυπωμένο αν η κοπέλα πεθαίνει τελικά ή παραμένει στη
ζωή πενθώντας την απώλεια του αγαπημένου προσώπου.
Ο θλιμμένος θάναιος.
Αυτή την επιλογή (του θανάτου ως κοινής μοίρας) θα κάνει η
σμένη προσπάθεια να βρει τον αγαπημένο της που εξαφανίστη κοπέλα στο φινάλε της ταινίας, αρνούμενη να παραδώσει το
κε ξαφνικά από την ταβέρνα στην οποία έχουν φτάσει ο» δυο βρέφος στα χέρια του Θανάτου που το περιμένει σε αντάλλαγ
τους, περνάει σε μια κατάσταση αναπτυγμένης αντιληπτικότη μα για την επιστροφή της ζωής στον εραστή. Θα οδηγηθεί στο
τας, όπου της αποκαλύπτεται μια άλλη διάσταση των πραγμά νεκροθάλαμο όπου θα γείρει παγωμένη πια πάνω στο άψυχο
των κι όπου η λογική της ζωής και του θανάτου ορίζεται από σώμα του εραστή, ενώ η αποκόλληση των ψυχών απ’ τα νεκρά
νόμους διαφορετικούς σε σχέση με αυτούς του κόσμου όπως ε σώματα και των δύο (σε μια σκηνή που θυμίζει περισσότερο α
νάσταση) θα είναι και το τέλος του ονείρου το οποίο δεν είναι
μείς τον αντιλαμβανόμαστε.
Η ηρωίδα, δεν είναι σίγουρο ότι είναι ακόμα ζωντανή, τη στιγ πια όνειρο, αλλά συνειδητή τρίτη επιλογή που, πάντα στο πα
μή που, διαβαίνοντας μια πόρτα του τείχους που έχει κτίσει ραμύθι, αντιστοιχεί με την επιλογή του θανάτου. '
στην είσοδο της πόλης ένας παράξενος ταξιδιώτης, αρχίζει να α Η ανάπτυξη της δράσης ανά επεισόδιο χωρίς να συνδέεται το έ
νεβαίνει μια σκάλα χωρίς τέλος στην οποία την περιμένει ο να με το άλλο παρά μόνο μ’ ένα νόημα ομοιότητας της ιστορίας,
Άγγελος του Θανάτου, που θα της θέσει το δίλημμα της επιλο φαίνεται ότι ταιριάζει αρκετά με τη γερμανική αντίληψη για
γής μιας ζωής την οποία να μπορεί να την ανταλλάξει με αυτήν την επική αναπαράσταση. Πρόκειται, πάντως, για μια επική
του χαμένου συντρόφου της. Δεν είναι ούτε νεκρή, όμως, αφού διάσταση που αγγίζει το μυθώδες. Από αυτό το μυθώδες γεννιέ
ο σκηνοθέτης μάς προειδοποιεί ότι ονειρεύεται. Πρόκειται για ται κατά πάσα πιθανότητα η αίσθηση αλά Lang του παραμυθιαμια αυταπάτη των αισθήσεων ή για ένα προϊόν της φαντασίας, κού που είναι σημαντική εδώ, αλλά και θα επηρεάσει αισθητά
οπότε οι νόμοι του κόσμου παραμένουν ίδιοι, αναλλοίωτοι, ή το το έργο του στη συνέχεια.
γεγονός συμβαίνει πραγματικά, οπότε αυτή η πραγματικότητα Η επιλογή του Lang να τοποθετήσει τις τρεις ιστορίες σε τρία
κυβερνάται από νόμους άγνωστους σε μας;
διαφορετικά μέρη που φαινομενικά δεν έχουν κανένα κοινό
Όνειρο ή φαντασία, η περιπλάνηση στο μονοπάτι του θανάτου στοιχείο μεταξύ τους, δεν είναι και τόσο τυχαία. Σε συνδυασμό
ανοίγει μια δυνατότητα στοχασμού πάνω στο θάνατο ή στην ί με τη χωρική τοποθέτηση της υπόλοιπης ταινίας, οργανώνεται
δια τη Μοίρα και το αναπόφευκτο της έκβασής της. Ο θλιμμέ ένας συνολικός χώρος από πίνακες που συνθέτουν ένα πανόρα
νος Θάνατος του τίτλου δεν έρχεται τρομαχτικός ή οπλισμένος μα εικαστικό και μια ατμόσφαιρα απόλυτα συμβατή με τα οπτι
με το φοβερό δρεπάνι, αλλά εμφανίζεται μ’ ένα πνεύμα διαλλα κά εφέ που θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν. Ο εξωτισμός τής
κτικό, έτοιμος να διαπραγματευτεί την επιστροφή του αγαπη- Βαγδάτης, μέσα από τη μεταμόρφωση της αμφίεσης, είναι κο
μενού με αντάλλαγμα μιαν άλλη ζωή.
ντά στην βενετσιάνικη ατμόσφαιρα της καρναβαλικής μεταμ
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φίεσης, η οποία γίνεται, με τη σειρά της, πραγματική μεταμόρ
φωση (αλλαγή φόρμας με μαγικό τρόπο) στο κινεζικό επεισό
διο. Αυτές οι μεταμορφώσεις έρχονται να συνδράμουν την
πραγματική μεταμόρφωση της μετάβασης από μια υλική σε μια
πνευματική διάσταση του ζευγαριού των ηρώων στην ιστορία
των δύο ερωτευμένων της αρχής.
Τέλος, υπάρχει μια αρμονία των μερών στην όλη ταινία η οποία
ισορροπεί απόλυτα στη δομή των τεσσάρων μερών: τρεις ιστο
ρίες σ’ ένα πλαίσιο αναφοράς που είναι η τέταρτη ιστορία, η
πραγματική ιστορία των ερωτευμένων, η οποία και τις στηρίζει
τόσο θεματικά όσο και ρυθμικά.
Ο ρυθμός που αναδύεται από την ταινία, είναι αυτός μιας φιλμικής μπαλάντας. Και σαν μπαλάντα είναι γραμμένη η ταινία,
αφού η Thea von Harbou είχε αρχικά γράψει τους μεσότιτλους
σε στίχους, οι οποίοι δεν διατηρήθηκαν αργότερα, πράγμα που,
όμως, επέτρεψε στον Paul Ramain, το 1925, να υποστηρίξει ότι
η ταινία ανταποκρίνεται στους κανόνες της αρμονίας."1Αυτή η
αίσθηση ρυθμού και αρμονίας, που είναι μια σταθερή αισθητι
κή σύνθεσης για τον Lang, προερχόμενη από την αρχιτεκτονι
κή του παιδεία, τείνει να συμφωνήσει απόλυτα με τη βαθύτερη
σημασία που τελικά βρίσκουμε και μέσα στην ίδια την ιστορία
της ταινίας: τη δραματική πάλη ενάντια στη Μοίρα- μια πάλη,
που αποβαίνει μοιραία για την ίδια τη ζωή. Το δράμα εντοπίζε
ται στο γεγονός ότι ο ήρωας δεν μπορεί να βρει τρόπο αποφυ
γής του πεπρωμένου, σε αντίθεση με την τραγική Μοίρα τής
αρχαίας τραγωδίας, όπου ο ήρωας, προσπαθώντας ν ’ αποφύγει
αυτά που οδηγούν στην καταστροφή του, αργά και σταθερά
παραδίδεται «αδιαπραγμάτευτα» στη θέλησή της.
Η μουσική αρμονία που επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί στην ανά
γνωση του ρυθμικού χαρακτήρα της ταινίας, βρίσκει ένα ορφι
κό αντίστοιχο, αλλά και μια πιο σύγχρονη πτυχή που περιέχεται στο έργο του Schubert Ο Θάνατος και η Κόρη. Μια συμφωνία
γραμμένη με εικόνες είναι η δημιουργία του θανόντος ποιητή, η
τέχνη του οποίου, όταν αποδειχθεί ανήμπορη να ξαναδώσει ζωή
στο νεκρό σώμα της αγαπημένης, μετατρέπεται αυτή η ίδια στο
σώμα ενότητας και αρμονίας της ποίησης ως μόνης δυνατότη
τας ανακούφισης μπροστά στο ανέκκλητο του θανάτου.
Η πίστη στην αλήθεια αυτού που η Μοίρα υπαγορεύει, είναι η
αρχή της τραγικής κατάληξης στην ελληνική τραγωδία- η πί
στη στη δυνατότητα αναζήτησης μιας πιο «αληθινής» αλήθειας
(δηλαδή, της επαλήθευσης μιας επιθυμίας) είναι η πραγματική
βάση του δράματος του Lang.
1. "Romance» είναι αγγλικός όρος που δεν μεταφράζεται και ορίζει λογοτε
χνικά έργα τα οποία παρουσιάζουν έναν γενικό χαρακτήρα ελικοειδή, μανιερίστικο και με απίθανη πλοκή - φανταστική, περιπετειώδη ή παραμυθιακή. Βλέπε σχετικά Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature
fantastique, Editions du Seuil, Παρίσι 1970, σ. 16.
2. H θεματολογία αυτή έχει εμπνεύσει μια σειρά καλλιτέχνες, λογοτέχνες
και κινηματογραφιστές. Παρόμοιο ζήτημα πραγματεύεται και η ταινία του
Marcel Carné Οι επισκέπτες της νύχτας ( 1942). Είναι χαρακτηριστικός ο ιτα
λικός τίτλος της ταινίας: L ’amore e il diavolo (Ο έρωτας και ο διάβολος).
3. Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στο ζήτημα, βλέπε: Sigmund Freud,
Το μοτίβο της εκλογής των μικρών κουτιών, Αγρα 1997.
4. Βλέπε, Lotte Eisner, Fritz Lang, Cahiers du Cinéma - Cinémathèque
Française, Παρίσι, σ. 66.
Αθήνα, Δεκέμβριος 2002
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ΔΡ ΜΑΜΠΟΥΖΕ, Ο ΠΑΙΚΤΗΣ
Πρώιο Μέρος: 0 μεγάλος παίκτης Μια εικόνα της εποχής μας
Δεύτερο Μέρος: Κόλαση, ένα παιχνίδι
των συγχρόνων μας
(ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1921-’22)

Dr. Mabuse, Der Spieler
Teil 1: Der grosse Spieler - Ein Bild derZeit
Teil 2: Inferno, Ein Spiel von Menschen unserer Zeit
Σ κ η νοθ εσ ία : Fritz Lang. Σ ενά ρ ιο: Thea von Harbou, από το
μυθιστόρημα του Norbert Jacques. Φ ω τογραφ ία: Carl
Hoffmann, Erich Nitzschmann. Σ κ η νικ ά : Otto Hunte, Erich
Kettelhut, Karl Vollbrecht. Κ οστούμ ια: Vally Reinecke. Μ ο υ 
σική: Konrad Elfers. Η θο π ο ιο ί: Rudolf Klein-Rogge (Δρ Μαμπούζε), Aud Egede Nissen (Κάρα Καρότσα), Gertrude Welcker
(κόμισσα Ντούσι Τολντ), Alfred Abel (κόμης Τολντ), Bernhard
Goetzke (φον Βενκ), Paul Richter (Έντγκαρ Χουλ), Robert
Forster-Larrinaga (Σποέρι), Hans Adalbert Schlettow (Γκέοργκ),
Georg John (Πες), Karl Huszar-Puffy (αρχηγός των πλαστογράφων), Grete Berger (υπηρέτρια του Μαμπούζε), Julius
Falkenstein (Κάρστεν), Lydia Potechina (Ρωσίδα), Julius E.
Herrmann (Σραμ), Karl Platen (υπηρέτης του Τολντ), Anita
Berber (χορεύτρια με φράκο), Paul Biensfeldt (άντρας με πι
στόλι), Julie Brandt, Auguste Prasch-Grevenberg, Adele
Sandrock, Max Adalbert, Gustav Botz, Heinrich Gotho,
Leonhard Haskel, Erner Hübsch, Gottfried Huppertz, Hans
Junkermann, Adolf Klein, Erich Pabst, Edgar Pauly, Hans
Sternberg, Olaf Sorm, Erich Walter, Willy Schmidt-Gentner.
Π α ρ α γω γός: Erich Pommer. Π αραγω γή: Uco-Film της DeclaBioscop AG (Βερολίνο). Α ρ χ ικ ό μ ή κ ος: 3946 μέτρα (Πρώτο
Μέρος), 2533 μέτρα (Δεύτερο Μέρος). 35 mm. Ασπρόμαυρη.
Π ρ ώ τη π ρ οβ ολ ή : Βερολίνο (UFA Palast), 26 Μαΐου 1922.

ΠΡΩΤΟ Μ ΕΡΟΣ

Στη Γερμανία που μαστίζεται εδώ και μια εικοσαετία από γενικευμένη κρίση, από καλπάζοντα πληθωρισμό και ηθική εξαθλίωση, ο
δόκτωρ Μαμπούζε, γιατρός-ψυχαναλυτής, δεξιοτέχνης στις μεταμ
φιέσεις και ιδιοκτήτης ενός εργαστηρίου παραχάραξης, δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα πλούτη και την επιβολή της θέλησής του πέρα
από κάθε όριο. Με τη βοήθεια των συνεργών του καταφέρνει να διεισδύσει οε μια μυστική ελβετο-ολλανδική εμπορική συνθήκη και,
έτσι, να προκαλέσει χρηματιστηριακή κρίση απ' την οποία επωφε
λείται συσσωρεύοντας παΙΙες μετοχές. Επόμενος στόχος του είναι ο
νεαρός κληρονόμος Έντγκαρ Χουλ, τον οποίο ο Μαμπούζε υπνωτί
ζει ενώ παίζουν χαρτιά, για να κλέψει την περιουσία του. Ο Μα
μπούζε χίΐηοιμοποιεί την Κάρα Καρότσα, χορεύτρια οε καμπα()έ
και ερωμένη του: τη γνωρίζει στον Χουλ, κι αυτός την ερωτεύεται
οφόδρα. Ο εισαγγελέας φον Βενκ, θύμα επίσης του Μαμπούζε και
ορκισμένος εχθρός του, προσεγγίζει τον Χουλ, υποπτευόμενος τη
σκευωρία. Έτσι ο Χουλ γίνεται μόνιμος θαμώνας στις παράνομες
λέσχες χαρτοπαιξίας, και οε μια απ ’αυτές γνωρίζει στον φον Βενκ
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την κόμισσα Τολντ, μια «ηδονοβλεψία-, που έχει βαρεθεί τα πά\τα
και προτιμά να μην παίζει χαρτιά αΧΙά να παρατηρεί το παιχνίδι.
Ο φον Βενκ της προτείνει να συνεργαστούν στην καταδίωξη του
Μαμπούζε. Τελικά, ο φον Βενκ εντοπίζει τον Μαμπούζε ο’ένα κα
κόφημο κλαμπ. Αυτός, γνωρίζοντας τις προθέσεις του φον Βενκ,
προσπαθεί να τον υπνωτίσει - μάταια. Η θέληση του φον Βενκ εί
ναι ισχυρότερη. Ο Μαμπούζε, από την άλ\η, μαζί με τους συνεργά
τες του αποπειράται με θεαματικούς τρόπους να τον εξοντώσει, ό
πως και τον Χουλ. Ο Χουλ ανακαλύπτει τις αληθινές προθέσεις της
Κάρα και ενημερώνει τον φον Βε\’κ. Μια νύχτα, στο καζίνο, ο Χουλ
βλέπει την Κάρα και καλεί την αστυνομία · λίγο αργότερα, όμως,
δολοφονείται έξω απ ’το καζίνο από τους συνεργούς του Μαμπούζε.
Η αστυνομία συλλαμβάνει την Κάρα, που αρνείται πεισματικά να
αποκαλύψει την ταυτότητα του εραστή της. Στο μεταξύ, ο Μαμπού
ζε έχει γνωρίσει τη βυθισμένη στην ανία κόμισσα Τολντ και την ε
πισκέπτεται στο σπίτι της με στόχο να την κατακτήσει. Για να της α
ποδείξει τη δύναμή του, υπνωτίζει το σύζυγό της, τον κάνει να πα
ραδεχτεί στους καλεσμένους του ότι είναι απατεώνας, και οι ναΐεσμένοι φεύγουν. Η κόμισσα λιποθυμάει, κι ο Μαμπούζε την απάγει. «Είναι δική μου!- φωνάζει καθώς την πετάει στο κγιεβάτι τον.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Ο κόμης Τολντ έχει βυθιστεί στην κατάθλιψη, γιατί πιστεύει πως η
γυναίκα του τον εγκατέλειψε, κι όΛος ο κόσμος τον θεωρεί απατεώ
να. Αποκαλύπτει τα βάσανά του στον φον Βενκ, που του προτείνει
να αναζητήσει τον ύποπτο με τι] βοήθεια του ψυχαναλντή που ήταν
καλεσμένος τη βραδιά αυτή και που δεν είναι άλλος από τον δόκτορα Μαμπούζε μεταμφιεσμένο. Ο Μαμπούζε δέχεται να βοηθήσει,
με την προϋπόθεση ότι ο κόμης θα μείνει κλεισμένος σπίτι του χω
ρίς να έχει επαφή με κανέναν. Ταυτοχρόνως, φοβούμενος ότι η Κά
ρα θα μιλήσει από τη φυλακή, τη δηλητηριάζει. Ο φον Βενκ συλλαμβάνει το δεσμοφύλακα που συνέργησε στο έγκλημα, αΙΙα ο Μα
μπούζε τον απελευθερώνει και, στη συνέχεια, τον δολοφονεί. Ύστε
ρα εξωθεί τον κόμη Τολντ στην αυτοκτονία, λέγοντάς του ότι η γυ
ναίκα του δολοπλοκεί για να του αρπάξει την περιουσία, την οποία
καρπώνεται ο ίδιος παριστάνοντας το δικηγόρο του. Επίσης, πείθει
ως δικηγόρος τον φον Βενκ ότι υποκινητής των πράξεων του κόμη
Τολντ είναι ένας διάσημος υπνωτιστής με το όνομα Σάντορ Βέλτμαν, που στην πραγματικότητα αποτελεί άλλο ένα προσωπείο τού
Μαμπούζε. Ο φον Βενκ επισκέπτεται μια επίδειξη υπνωτισμού ό
που ο Βέλτμαν προκαλεί μαζικές παραισθήσεις στο κοινό του και
διατάζει τον υπνωτισμένο φον Βενκ να πάρει το αυτοκίνητό του και
να πέοει στο κενό. Για καλή τύχη του φον Βενκ, η αστυνομία τον α
κολουθεί και τον σώζει την τελευταία στιγμή. Οταν συνέρχεται ο
φον Βενκ, συνειδητοποιεί την πραγματική ταυτότητα του Βέλτμαν
και διατάζει την αστυνομία να εισβάλει στο σπίτι του. Κατά την εισ
βολή, η αστυνομία σκοτώνει ή συλλαμβάνει τα μέλη της συμμορίας
του Μαμπούζε, αλλά ο ίδιος προλαβαίνει να καταφύγει στο κρη
σφύγετό του. Ο φον Βενκ βρίσκει την κόμισσα Τολντ οώα και α
βλαβή, αρπάζει το κλειδί του κρησφύγετου από το γραμματέα τού
Μαμπούζε και τον συλλαμβάνει χωρίς αντίσταση, αφού ο γιατρός έ
χει παραδοθεί στην τρέλα και τις παραισθήσεις.
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•$·Το διάστημα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν για
τΓ1Γερμανία μια εποχή μεγάλης απογοήτευσης, υστερίας, κυνι

σμού, ανηθικότητας. Τρομαχτική φτώχια υπήρχε δίπλα στον
πολύ, καινούργιο πλούτο. Το λεξιλόγιο της γερμανικής γλώσ
σας εμπλουτίστηκε μ' ένα νεολογισμό για να χαρακτηριστούν
οι νεόπλουτοι. [...] Ο Μπαμπούζε είναι παίκτης. Παίζει χαρτιά,
παίζει ρουλέτα, παίζει με τους ανθρώπους, παίζει με την τύχη
τους. Δεν πιστεύει στα βαθιά συναισθήματα. Σε μια γυναίκα
που αγαπάει, λέει: -Δεν υπάρχει αγάπη· μόνο πόθος». Παίζει με
την τύχη τους. Παίζει με το θάνατο. Την εποχή αυτή υπήρχε
μια αφίσα στο Βερολίνο που έγραφε: «Βερολίνο, παίζεις με το
θάνατο». Τη εποχή εκείνη, στη Γαλλία, κάποιοι ληστές Τραπε
ζών είχαν ταμπουρωθεί σ’ ένα σπίτι, και χρειάστηκε να επέμβει
ο στρατός για να τους βγάλει από κει μέσα. Τη σκηνή αυτή τη
μετέφερα στον Μαμπούζε. Όταν το σπίτι του Μαμπούζε περικυκλώνεται κι εκείνος αμύνεται μαζί με τους συνενόχους του
(τη σπείρα του, θα λέγαμε σήμερα), επεμβαίνει ο στρατός.
Όταν ο στρατός αρχίζει να επιτίθεται με χειροβομβίδες στο σπί
τι, τότε αρχίζει και η πτώση αυτού του εγκληματία. Συχνά μου
είπαν ότι ο Μαμπούζε είναι χαρακτηριστικός τύπος δικτάτορα,
ότι προφήτεψα την έλευση του Hitler. Αυτό δεν είναι σωστό.
Γία μένα, ο Μαμπούζε ήταν ένας υπεράνθρωπος, κάτι σαν τον
υπεράνθρωπο του Nietzsche - απ’ την κακή πλευρά του, φυσι
κά. Αργότερα, πριν ακόμα εγκαταλείψω τη Γερμανία, έφτιαξα
κι άλλη μια ταινία με τον Μαμπούζε: τη Διαθήκη του Δόκτορος
Μαμπούζε. Τότε μου ήταν εύκολο να βάλω στο στόμα του Μα
μπούζε φράσεις προγραμματικές του χιτλερικού κινήματος: ο
Μαμπούζε θέλει να φέρει τον αστό σε τέτοια θέση, ώστε να κα
ταστρέφει την εξουσία, την κρατική εξουσία που μόνος του ε
πέβαλε στον εαυτό του, και πάνω στα χαλάσματα αυτού του
κράτους να κτίσει έναν κόσμο του εγκλήματος. ? ?
F.L.

Μια αστρ α π ια ία εικ ό να τ η ς ε π ο χ ή ς

του Kurt Pinthus
Όποιος, σαν κι εμένα, δε συνηθίζει να διαβάζει βιβλία των
Εκδόσεων Ullstein (και, άρα, φτάνει στο σινεμά UFA-Palast χω
ρίς να γνωρίζει το μυθιστόρημα του Norbert Jacques), δεν απο
κλείεται να δοκιμάσει μια τριπλή αίσθηση βλέποντας την ται
νία Δρ Μαμπούζε, ο παίκτης. Πρώτον, παρακολουθεί μια συ
ναρπαστική ιστορία εγκλήματος: ένας φανατικός κακοποιός
μεγάλου βεληνεκούς νιώθει επιτακτική ανάγκη να παίζει με τα
ανθρώπινα όντα και το πεπρωμένο τους, ξεφεύγει απ’ όλες τις
συνέπειες χάρη στην πονηριά του και στη δύναμή του υποβο
λής, και κατορθώνει να πάρει με το μέρος του όποιον επιθυμεί.
Δεύτερον, το βλέμμα γοητεύεται και μαγεύεται από την ιδιαι
τέρως επιδέξια, επιμελημένη και (τολμώ να πω) καλλιτεχνική
φωτογραφία του Cari Hoffmann. Η περισσότερη δουλειά εδώ έ
χει γίνει με το φως και τη σκιά: ο δρόμος που βυθίζεται στη νύ
χτα· τα φώτα του διερχόμενου τραμ που τρεμοπαίζουν και δια
λύονται στο σκοτάδι· η παραμορφωμένη, θολή εικόνα του πλή
θους που νετάρει σιγά σιγά, σαν να τη ρυθμίζαμε με τα κιάλια
μας· ένας απειλητικός ίσκιος που είναι προπομπός της εμφάνι
σης του κακού ήρωα - τόσες φωτογραφικές καινοτομίες δεν τις
έχουμε ξαναδεί. Τρίτον, ο σκηνοθέτης Fritz Lang αγωνίζεται
με ζήλο να συμπυκνώσει όλο τον παραλογισμό της εποχής μας

Δρ Μαμπούζε, ο παίκτης: ένας
εγκληματικός κόσμος που
παραδίδεται στην τρέλα.
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σε κάποια χαρακτηριστικά άτομα και τοποθεσίες. Ενώ το μυθι
στόρημα του Norbert Jacques επικεντρώνεται στη σκιαγράφη
ση του κακοποιού Μαμπούζε, ο αμετανόητος πλάνης Lang (υ
πήρξε μέχρι και ζωγράφος στο Παρίσι) συνθέτει μιαν αστραπι
αία εικόνα της εποχής, με επινοητικότητα, πνεύμα και εμπνευ
σμένα εικαστικά μέσα.
Οφείλω να ομολογήσω πως η σκηνοθεσία του Lang με ώθησε
να διαβάσω το μυθιστόρημα του Jacques (το οποίο, όσο προχωράς, τόσο πιο αδιάφορο γίνεται, παρά το συναρπαστικά του θέ
μα), και μ’ έβαλε στον πειρασμό, αντί για τη συνηθισμένη κρι
τική, να προβώ σε μερικές βασικές παρατηρήσεις για τις δυνα
τότητες του σύγχρονου κινηματογράφου. Θα μπορούσε κανείς
να πει πολλά για τις περιττολογίες και τις απιθανότητες του σε
ναρίου, αλλά πολύ λίγα για την ερμηνεία των ηθοποιών. Προ
φανώς ο Lang δεν ενδιαφερόταν καθόλου για μεγάλες δραματι
κές ερμηνείες, καθώς δεν ήθελε κανέναν ήρωά του, ούτε καν
τον Μαμπούζε, να ξεχωρίσει μέσα απ’ αυτόν τον ομοιόμορφα
παρανοϊκό κόσμο. Γι’ αυτό και, άλλωστε, ο ρόλος του Μαμπούζε δε δόθηκε στον Krauss, σ’ αυτό το δαιμονικό φαινόμενο, αλ
λά στον ευσυνείδητο μεν και εκφραστικό, αλλά διόλου υποβλη
τικό, Klein-Rogge. Όλοι οι ήρωες της ταινίας μετατρέπονται σε
στερεότυπα (ακόμα πιο πολύ απ’ ό,τι στο μυθιστόρημα του
Jacques) που βγαίνουν απ’ το ίδιο καλούπι: τη γρήγορη, διε
φθαρμένη και συγκεχυμένη εποχή μας, για να ξαναλιώσουν
μες σ’ αυτόν τον κόσμο.
Έτσι πρέπει να «διαβάσουμε»: την αριστοκράτισσα που, μέσα
απ’ το καλλιεργημένο περιβάλλον της, αναζητεί απελπισμένα
την περιπέτεια που τη νιώθει να πλησιάζει· τον αργόσχολο ανθρωπάκο που παίζει με τα δόγματα της τέχνης, στα ζοφερά δώ
ματα ενός σαθρού οικοδομήματος που ξεχειλίζει από εξπρεσιο
νισμό- τη χορεύτρια που υποκύπτει στη μαύρη μαγεία του κα
κού και γίνεται υποχείριό του... Εδώ, ο σκηνοθέτης Lang συμ
πυκνώνει όλα όσα μας επιφύλαξε τα τελευταία χρόνια η εποχή
μας σε παρακμή, σε αισθησιασμό, σε θέαμα: εγκλήματα μεθοδι
κά και επιστημονικά σχεδιασμένα· χρηματιστηριακές κομπίνες· λέσχες με εκκεντρικά παιχνίδια· υπνωτισμό, υποβολή, κο
καΐνη- καταγώγια όπου καταφεύγουν ηδονιστές και χαρτοπαί
κτες, όντα νοσηρά, διανοητικά και σωματικά υπόδουλα, ξερι
ζωμένες υπάρξεις που είναι αδίστακτες ακριβώς γιατί δεν έ
χουν τίποτα να χάσουν εκτός απ’ τη ζωή τους - μια ζωή που θα
ήταν ακόμα πιο μάταιη αν δεν ήσαν αδίστακτοι.
Σίγουρα, ο σκηνοθέτης μεγεθύνει τα πράγματα και υπερβάλ
λει. Όμως, ακόμα κι αν επιζητεί να κάνει εντύπωση πάση θυ
σία, καθετί στην ταινία είναι δουλεμένο με καλαισθησία, σχο
λαστικότητα και ταλέντο. Όλα όσα μας δείχνει, είναι σαφώς λι
γότερο σημαντικά απ’ όσο νομίζουμε, και περιορίζονται σε κά
ποιες ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Ωστόσο, αυτοί ακριβώς οι τόποι
κι αυτοί ακριβώς οι τυχοδιωκτικοί τύποι είναι που, δυστυχώς,
θολώνουν το νου όλων των σημερινών ανθρώπων, είτε πρόκει
ται για αστούς υπαλληλάκους που αλληθωρίζουν προς αυτή
την κατεύθυνση, είτε για επαρχιώτες από μακρινές κωμοπόλεις, που μπορεί να είναι ξεκομμένοι απ’ τον υπόλοιπο κόσμο,
αλλά με τ’ αφτιά ορθάνοιχτα ν’ αφουγκράζονται το σάλο. Ο
σκηνοθέτης, με ορμή κι ενθουσιασμό, αγωνίζεται να συνοψίσει
στην οθόνη αυτή την ανησυχητική κι εκκωφαντική ατμόσφαιΡα που μπορεί να ταράξει μόνο ήδη ταραγμένους ανθρώπους (οι

μόνοι, άλλωστε, που μπορούν να την αντέξουν) - μιαν ατμό
σφαιρα όλο διαστροφές, πόθους και πάθη, για την ύπαρξη των
οποίων εμείς και μόνο εμείς είμαστε υπεύθυνοι, είτε ως αυ
τουργοί, είτε γιατί απλώς ανεχόμαστε αυτά τα αντικοινωνικά
φαινόμενα σε μια εποχή δημοκρατίας και σοσιαλισμού.
Αυτή η ταινία θα γνωρίσει παντού τεράστια επιτυχία· όχι γιατί ι
κανοποιεί την ιστορική περιέργεια και το ενδιαφέρον για σκηνές
πλήθους, όπως οι ιστορικές και βιογραφικές ταινίες, ούτε ακόμη
γιατί είναι μια αισθησιακή αστυνομική ιστορία, ένα είδος που το
ανακάλυψαν οι Αμερικανοί και το υπηρετούν χίλιες φορές κα
λύτερα, αλλά γιατί τα εκατομμύρια των ανθρώπων που απλώς
διαισθάνονται το σάλο των κοσμογονικών μεταβολών, ανακαλύ
πτουν εδώ την ολέθρια τρέλα μέσα στην οποία είμαστε υποχρεω
μένοι να ζούμε - και την ανακαλύπτουν σε μια μορφή έκδηλη,
σχεδόν απτή, μ’ ένα ρυθμό και εικόνες δεξιοτεχνικά. Οι αισιόδο
ξοι θα πουν ότι αυτή η άμεση οπτική παράθεση δρα αποτρεπτικά
και θετικά· οι απαισιόδοξοι, ότι θα ξελογιάσει, θα δηλητηριάσει
και θα διαδώσει σαν την πανούκλα τους βάκιλους της διαφθοράς.
Δεν πιστεύω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αντίθετα, νομίζω πως η
δίψα για καινοτομία κι η βαθιά ανησυχία των ανθρώπων της ε
ποχής μας μπορούν να κατευναστούν εδώ με τρόπο ανώδυνο
και παιγνιώδη. Σήμερα, επίκαιρες δεν είναι οι παραποιημένες ι
στορικές ταινίες, αλλά οι ταινίες αυτού του είδους. Τέτοιες ται
νίες, όταν γυρίζονται από καλλιεργημένους σκηνοθέτες, δί
νουν ειρηνική διέξοδο στη δίψα του αισθησιασμού και στην πε
ριέργεια όλων αυτών των χιλιάδων ανθρώπων που δεν ενδιαφέρονται πια για το θέατρο, εν μέρει εξαιτίας του ίδιου του θεά
τρου και της ανεπικαιρότητάς του· τα αμήχανα πλήθη μπο
ρούν, έτσι, να απαλλαγούν κι από επικίνδυνες ροπές και χαμερπή ένστικτα.
Οι φρικαλέες διδακτικές ταινίες και τα ξεπερασμένα, μουχλια
σμένα κοινωνικά μυθιστορήματα καθιστούν πληκτικό έναν
κόσμο όπου, υποτίθεται, δεν πλήττει κανείς. Αυτός ο κόσμος, ο
σημερινός, τώρα αρχίζει να επιβάλλεται στο παρελθόν που είχε
πεθάνει στο ιστορικό μυθιστόρημα κι απειλούσε ν’ αναστηθεί,
σχηματικό και γλυκερό, μέσα στα τραυλίσματα του κινηματο
γράφου. Μέσα στην ατομική, κατακερματισμένη κοινωνική
μας δομή, καθένας καταλαμβάνει μόνο ένα μικρό κομμάτι του
χιτώνα της εποχής μας που μας σκεπάζει όλους... κι ωστόσο,
καθένας θα ήθελε να τον διέθετε ολόκληρο. Η ταινία, ξετυλίγο
ντας σε γρήγορο ρυθμό τα αποσπασματικά και χρονικά απομο
νωμένα φαινόμενα και γεγονότα, μπορεί να μας ξαναδώσει την
αίσθηση αλληλεγγύης που την έχουμε χάσει αλλά τη λαχτα
ρούμε τόσο πολύ. Ο Μαμπούζε έχει ελαττώματα, περιττολογίες,
απιθανότητες, αλλά μας επιτρέπει ν ’ αναγνωρίσουμε το δρόμο
που πρέπει να χαράξει ο κινηματογράφος της εποχής μας.
«Das Tage-Buch-, τχ. 18, 6.5.1922.
Μετάφραση: Ζωή-Μνρτώ Ρηγοποϋλου.

Η δ ίψ α γ ια ε ξο υ σ ία

τον Θόδωρου Σούμα
Οι τρεις ταινίες που γύρισε ο Fritz Lang με ήρωα τον νιτσεϊκό
αρχικακοποιό Δόκτορα Μαμπούζε, διασχίζουν όλη την ιστορία

F R I T Z

του κινηματογράφου και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της
γλώσσας του, από τις βουβές καταβολές του μέχρι το μοντερνι
σμό του ’60.
Η πρώτη ταινία [Δρ Μαμττοϋζε, ο παίκτης (1922)], σε δύο μέρη
(σ’ αυτήν αναφέρεται το παρόν κείμενο), γυρίστηκε την εποχή
της διαμόρφωσης της γλώσσας του βωβού κινηματογράφου- η
δεύτερη \Η διαθήκη του Δόκτορος Μαμπούζε (1932)], στις αρχές
του ομιλούντος- και η τρίτη | Τα 1000 μάτια τον Δόκτορος Μα
μπούζε (I960)], όταν γεννιόταν ο μοντέρνος κινηματογράφος.
Με τις τρεις ταινίες της μεγάλης, επικής τριλογίας του, ο Lang
σημάδεψε τις αντίστοιχες περιόδους, είτε ως επιρροή, είτε ως
σημείο αναφοράς.
Στο Δρ Μαμπούζε, ο παίκτης, παράλληλα με το πορτρέτο ενός
αρχομανούς αρχιγκάνγκστερ, έχουμε μπροστά μας και τη με
γαλόπρεπη τοιχογραφία της παρακμασμένης γερμανικής κοι
νωνίας, της εποχής του 1920- ένα σχεδόν κοινωνιολογικό ντο
κουμέντο για τα ήθη αυτής της περιόδου, μια αυθεντική εικό
να της εποχής του πληθωρισμού και των τρελών χρόνων που
ακολούθησαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η διαφθορά,
η αναζήτηση της απόλαυσης και τα αχαλίνωτα πάθη παίρνουν
διαστάσεις επιδημίας, σύμφωνα και με το απόφθεγμα της μό
δας: «Ό,τι μας αρέσει, επιτρέπεται!» Οι πολίτες, εξαθλιωμένοι
και τσαλακωμένοι απ’ τις συνέπειες του πολέμου και της απο
τυχημένης γερμανικής επανάστασης, παίρνουν τη ρεβάνς για
την οδύνη και την πείνα που υπέστησαν, κι ακολουθώντας
τους ανικανοποίητους πόθους τους, εφορμούν στις ηδονές, χω
ρίς φραγμούς. Ο Lang ασχολείται μ’ αυτήν ακριβώς τη χαώδη
πραγματικότητα της ανισόρροπης και υστερικής περιόδου τού
μεσοπολέμου, όπου κυριαρχούν (όπως και συνυπάρχουν μέσα
στην ταινία) η σύγχυση, η έξαψη, η τρέλα, η απελπισία, η επι
θετικότητα, η καταστροφή, ο κυνισμός, η νεύρωση, η ανηθικότητα. Ολόκληρο το τρίπτυχο του Fritz Lang επικεντρώνεται
στη σχέση της εξουσίας με την τρέλα. Ο απολυταρχισμός γεννάται από την ψυχοπάθεια. Ο Μαμπούζε είναι πρώτα ανισόρρο
πος και κατόπιν κατακτητικός, ανήθικος και αρχομανής.
Στην ταινία παρελαύνουν όλα τα χαρακτηριστικά και οι συνή
θειες της δεκαετίας του ’20: χαρτοπαιξία, κομπίνες στο χρημα
τιστήριο, αισχροκέρδεια, πορνεία, καμπαρέ, ναρκωτικά, σεξου
αλική ελευθεριότητα, αποκρυφισμός, υπνωτισμός, άσωτη ζωή,
καταχρήσεις, μεθύσια, παραχαράξεις χρήματος, εγκλήματα κά
θε είδους - όλα αυτά, εκφρασμένα μέσα από τα οράματα, μέσα α
πό την κοσμοθεωρία του εξπρεσιονιστικού κινήματος. Η αστι
κή τάξη καταγγέλλεται από τους γερμανούς εξπρεσιονιστές ως
η κυρία υπεύθυνη για τη μη αυθεντικότητα της κοινωνικής ύ
παρξης. Σε μια τέτοια κοινωνία, καθετί ωραίο έχει μετατραπεί
σε άσχημο. Επομένως, η τέχνη δε διαφωνεί απλώς με αυτή τη
διαμορφωμένη κοινωνική κατάσταση, αλλά και δεσμεύεται να
συμβάλει στην αλλαγή της. Αυτό ήταν ένα από τα βασικότερα
ηθικά θέματα της εξπρεσιονιστικής ποιητικής.
Σε μια εποχή απληστίας και παιχνιδιού με την επιθυμία, το χρή
μα και τον εύκολο πλουτισμό, ο ήρωας του Fritz Lang παίζει με
τους ανθρώπους, τη μοίρα τους, αλλά και με την εξουσία. Ο Μα
μπούζε είναι ο πρώτος μεγάλος αρνητικός ήρωας που έπλασε ο
Fritz Lang- ένας τραγικός παράφρων εξουσιαστής, ένας μηδενι
στής που δεν υποτάσσεται σε κανένα νόμο του κράτους, σε κα
νένα νόμο ηθικής- ένας επίδοξος δικτάτορας. Αυτός ο κατ’ αρχάς
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νιτσεϊκός υπεράνθρωπος, ένας έκπτωτος θεός (από το σάμπαν
«του λυκόφωτος των ψεύτικων θεών») που έχει γίνει τέρας, θέ
λει να βρίσκεται υπεράνω του Καλού και του Κακού, και να ε
πιβάλει ως νόμο της κοινωνίας το προσωπικό του δίκαιο. Γίνε
ται ταυτοχρόνως ένας αντιπροσωπευτικός τύπος άπληστου αρπακτικού - ένας παίκτης. Παίζοντας χαρτιά και ρουλέτα, παίζει
με το θάνατο, με την τύχη και τον πόθο των ανθρώπων κυρίως,
με τις διεγερμένες γυναίκες, χρησιμοποιώντας τον έρωτα, την
υποβολή και την αιχμαλωσία. Απάγει και φυλακίζει την κόμισ
σα, δένει με τα δεσμό τού διεστραμμένου έρωτα τη χορεύτρια
Καρότσα. Και αρνείται, μηδενίζοντάς τα, όλα τα ευγενή συναι
σθήματα. «Δεν υπάρχει αγάπη, παρά μόνο πόθος και θέληση για
εξουσία» δηλώνει στην παγιδευμένη κόμισσα, εκπρόσωπο της
τάξης που ήταν υπεύθυνη για εκείνο που ο Nietzsche (πάλι) ο
νόμαζε «ολοσχερή αρνητικότητα της Ιστορίας».
Ο Μαμπούζε είναι τύραννος, αμοραλιστής, ψυχίατρος, αλλά
και οικονομικός παράγων που κερδοσκοπεί, κάνει απάτες και
κτίζει μεθοδικά την εξουσία του- ένας καταδυναστευτικός ανα
τρεπτικός της καθεστηκυίας τάξης, που χρησιμοποιεί την κα
πιταλιστική οικονομία, το χρηματιστήριο, την πολιτική και
την ψυχολογία για να διευθύνει τη ζωή των άλλων και την ε
ξέλιξη της κοινωνίας, επιθυμώντας να φτιάξει ένα κράτος εν
κράτει. Εξεγείρεται, ως μεμονωμένο και βίαιο άτομο, για να
διαρρήξει την ηθική και την πολιτική ομοιογένεια της κοινω
νίας. Θέλει να είναι δημιουργός - έστω, στην καταστροφή.
Προαναγγέλλει το ναζισμό, όπως θα δούμε στην επόμενη ται
νία της τριλογίας, τη Διαθήκη του Δόκτορος Μαμπούζε, όπου ο
Lang βάζει στο στόμα του ήρωα προγραμματικές φράσεις τού
χιτλερικού κινήματος. Ο αστός πρέπει να έρθει σε τέτοια θέση,
ώστε να καταστρέψει την κρατική εξουσία που ο ίδιος έχει επι
βάλει· στα χαλάσματα του κράτους θα κτιστεί ο αυθαίρετος κό
σμος της βίας και του εγκλήματος.
Ο Μαμπούζε, ουσιαστικά, είναι ένας ήρωας του Κακού. Κηρύσ
σει το Κακό, αλλά και εκπέμπει την ακτινοβολία του Κακού, τη
γοητεία του. Είναι ένα τέρας που, όμως, η ασχήμια του διατη
ρεί το μεγαλείο της χαμένης ομορφιάς του έκπτωτου αγγέλου
(που είναι άλλωστε η ανθρώπινη κατάσταση, όπως τη δέχεται η
εξπρεσιονιστική ποιητική). Ο μεγαλομανής Δόκτορας εντάσσε
ται, σύμφωνα με τη μπαταϊγική θεώρηση, στην τέχνη που γεν
νιέται από το ίδιο το Κακό· εν προκειμένω, απ’ την ανηθικότητα, από την κόλαση της εγκληματικότητας και του αυταρχισμού. Με αυτή την έννοια, ο Μαμπούζε είναι ένας μηδενιστής
ρομαντικός του Κακού. Το Κακό, όμως, μοιάζει να γοητεύει κα
τά μεγάλο μέρος και το σκηνοθέτη, παρότι από την άλλη το απαρνείται με έμφαση. Έτσι, διευρύνοντας τη μπαταϊγική σύλ
ληψη της «λογοτεχνίας του Κακού», θα λέγαμε πως η έλξη που
ασκούν οι αμοραλιστές και οι εξουσιαστές στον Lang, δείχνει
πως ένα μέρος του έργου του συγγενεύει με την «τέχνη τού
Κακού».
Στην άλλη όχθη κυριαρχεί η σταθερά εμπεδωμένη ανθρωπιστι
κή και δημοκρατική πολιτική συνείδηση του σκηνοθέτη, η ο
ποία κατακρίνει αμείλικτα τόσο τον Μαμπούζε όσο και τη γερ
μανική κοινωνία του μεσοπολέμου που τον εξέθρεψε.
Έτσι, στο ηθικό «μπαγκράουντ» στήνεται με δυνατές πινελιές
η πάλη του Καλού με το Κακό (εκεί ακριβώς όπου τοποθετείται
η γένεση, αλλά και η δέσμευση, της καλλιτεχνικής πράξης), σε
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μια ταινία που εκτός των άλλων θα μπορούσαμε να τη χαρα
κτηρίσουμε και ως ταινία «περί ηθικής»· ένα μύθο ηθικοφιλοσοφικού στοχασμού.
Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ
ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΝΩΣΗΣ
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Ο Μαμπούζε δεν έχει εγγυημένο πρόσωπο ή όνομα. Γία την α
κρίβεια, έχει πολλά ονόματα και πρόσωπα. Έχει την ίδια διχα
σμένη προσωπικότητα που έχει και ο ήρωας στο Μ. Μπορεί να
αλλάζει προσωπικότητα όποτε το επιθυμεί. Άλλωστε, είναι και
μεγαλοφυΐα στις μεταμορφώσεις. Τη μια εμφανίζεται σαν γέ
ρος, την άλλη σαν εργάτης, την άλλη σαν υπνωτιστής... Στην
αρχή της ταινίας παίζει με τις φωτογραφίες πάνω στις οποίες το
πρόσωπό του απεικονίζεται με διαφορετικές όψεις. Είναι σαν
να παίζει με τραπουλόχαρτα. Δημιουργεί, λοιπόν, έναν ανεξε
ρεύνητο δαίδαλο, μέσα στον οποίο αποπροσανατολίζει και παγι
δεύει τους εχθρούς του.
Στην ταινία συναντάμε την τυπική λανγκική αφηγηματική
δομή: αυτήν του ιστού της αράχνης. Στον ιστό αυτό δεν πιάνο
νται μόνο τα θύματα, αλλά και ο θύτης τους. Μόνος του ο Μα
μπούζε παγιδεύεται στο κρησφύγετο-φυλακή που έχει στήσει
για τους αιχμάλωτους τυφλούς που δουλεύουν στην παραχά
ραξη χαρτονομισμάτων. Ο ιστός αυτός μορφοποιείται στις ται
νίες του Lang ως λαβύρινθος, είτε αναφορικά προς τη δράση εί
τε από αρχιτεκτονική άποψη (π.χ., οι υπόνομοι I. Επίσης, ένας
λαβύρινθος διαδρομών οδηγεί στα κακόφημα καταγώγια της
χαρτοπαιξίας και της κραιπάλης, όπου κυνηγιούνται ο Μα
μπούζε και ο διώκτης του, εισαγγελέας Φον Βενκ. Ο Lang υ
πήρξε ο ίδιος αρχιτέκτονας. Στο έργο του υπάρχει η επιμονή
στους λαβυρίνθους των διαδρόμων και των κλιμακοστασίων,
αγαπημένων μοτίβων της εξπρεσιονιστικής αρχιτεκτονικής, η
οποία, μέσα στο ταραγμένο κλίμα του γερμανικού μεταπολέμου, στη θέση μιας κοινωνίας υπό διάλυση, έπρεπε να συμβάλει
στο στήσιμο του «οικοδομήματος» της νέας, δημοκρατικής Γερ
μανίας.
Ένας εξουσιαστής, όπως είναι ο Δρ Μαμπούζε, αποτελεί μετα
φορά του σκηνοθέτη, εξουσιαστή τόσο των εικόνων όσο και
του βλέμματος. Η παντοδυναμία του ακηνοθετικού βλέμματος
βρίσκει το ισοδύναμό της σε μια σειρά φιλμικούς δυνάστες: υ
πνωτιστές, ψυχιάτρους που καθοδηγούν τους αρρώστους τους,
παράφρονες ηδονοβλεψίες, ανθρώπους που κοιτάζουν μέσα α
πό κάμερες κλειστού κυκλώματος, ψευδοτυφλούς που βλέ
πουν τα πάντα, μέντιουμ που προβλέπουν και κατασκευάζουν
το μέλλον των θυμάτων τους, τυράννους που σκηνοθετούν τη
ζωή των άλλων ή, απλώς, την κατασκοπεύουν. Ο κινηματο
γράφος του Fritz Lang είναι κινηματογράφος της απόλυτης
κυριαρχίας του ακηνοθετικού βλέμματος, μέχρι τις παραμι
κρές λεπτομέρειες, ξετυλίγοντας μια εκπληκτική αφηγηματι
κή και μορφική ακρίβεια. Στην αρχιτεκτονική του οικοδομή
ματος Μαμπούζε δεν υπάρχει τίποτα κατά τύχην. Ο φιλμουργός υπνωτίζει και καθοδηγεί το θεατή, όπως ακριβώς ο δόκτορας τα θύματά του.
Η αφήγηση κλιμακώνεται με ασθματικούς ρυθμούς, αλλά και
χαλύβδινη λογική. Όλα τα επιμέρους στοιχεία συνδέονται με
το σύνολο αλλά και μεταξύ τους με τέτοια ακρίβεια και στιβαρότητα. που φτιάχνουν ένα ψηφιδωτό, ένα παζλ, στα πλαίσια

του οποίου τίποτα δεν αφήνεται μετέωρο. Ένα δραματουργικό
συμβάν μπορεί να ανταποκρίνεται σ’ ένα άλλο που έχει διαδρα
ματιστεί πριν από αρκετή ώρα αλλά έχει περάσει απαρατήρητο.
Οι ελλείψεις χρησιμοποιούνται για να επιταχυνθεί ο ρυθμός,
αλλά και για να φωτιστεί το πριν ή το μετά. Το παράλληλο μον
τάζ χρησιμοποιείται έτσι ώστε η κάθε σκηνή να δίνει άλλο νόη
μα στη σκηνή που μοντάρεται παράλληλα. Τα αφηγηματικά τε
χνάσματα, η ευφυής εμπλοκή των προσώπων στα δρώμενα, η
διαπλοκή των μορφικών και των αφηγηματικών λεπτομερει
ών, είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης για να ε
πιβληθεί στο θεατή του, για να τον γοητεύσει και να τον οδη
γήσει εκεί όπου αυτός θέλει, όπως ακριβώς κάνει το κινηματο
γραφικό alter ego του: ο διαβολικός ψυχίατρος-υπνωτιστής.
Στην υποβλητική, ανησυχητικά παράξενη κι ανατρίχιασεική
σκηνή της κακόφημηςχαρτοπαικτικής λέσχης, ο μεταμφιεσμέ
νος Μαμπούζε έρχεται αντιμέτωπος με τον εισαγγελέα Φον
Βενκ και τον υποβάλλει σε υπνωτισμό. Ο Μαμπούζε, ως ψυχία
τρος, γνωρίζει καλά την τεχνική της ύπνωσης. Ως μέσο χρησι
μοποιεί τις αντανακλάσεις του φωτός στα κινέζικα γυαλιά που
παίζει στα χέρια του, και τις τρεις κινεζικές συλλαβές που προ
φέρει: τσι-να-φου. Ο Lang σκηνοθετεί-με υπνωτιστικό τρόποτη μονομαχία των παικτών· κυρίως, τη μονομαχία των βλεμ
μάτων τους. Ο ήχος της βουής που ζαλίζει τ’ αφτιά, το ντεκουπάζ που απομονώνει τα γκρο του Μαμπούζε, οι φωτεινές κινε
ζικές συλλαβές πάνω στην τσόχα - όλα αυτά, σε ασθματική ε
ναλλαγή με τα γκρο του εισαγγελέα, δεν προκαλούν μονάχα τη
χαλάρωση του υπνωτιζόμενου, αλλά και συμβάλλουν ώστε η
μάχη να είναι πολύ σκληρή κι αμφίρροπη. Ο Φον Βενκ ταράζε
ται, ζαλίζεται, αλλά αντιστέκεται· το ίδιο κι ο θεατής (αν και,
τελικά, υποκύπτει) απέναντι στα μαγικά του σκηνοθέτη.
Η ενότητα αυτή συμπυκνώνει με μαγικό τρόπο πολλά από τα
χαρακτηριστικά που σημαδεύουν ολόκληρο το έργο του Fritz
Lang: Οι επιταγές της εξπρεσιονιστικής ποιητικής συνυπάρ
χουν με τον στιβαρό κοινωνικό ρεαλισμό στην απεικόνιση των
καταγωγίων. Υπάρχει η ψυχολογική διάσταση που έχει ως επί
κεντρο την επιβολή ενός ισχυρού «εγώ» πάνω σ’ ένα άλλο «ε
γώ», κυρίως μέσα απ’ την κατάσταση της ύπνωσης, όπου ο υ
πνωτιστής παίρνει προσωρινά τη θέση του «εγώ» του υπνωτιζομένου. Ακόμα, υπάρχει φανταστική διάσταση (π.χ., η μαγική
κινεζική λέξη). Το ντεκουπάζ αναλύει προσεκτικά το χώρο και
τη δράση της χαρτοπαιξίας μέσα απ’ την αισθητική του λαβυ
ρίνθου, τη δαιδαλώδη αρχιτεκτονική των χώρων. Η καταδίωξη
στήνεται μαεστρικά, με παράλληλη παρακολούθηση από την
κάμερα του διώκτη και του διωκόμενου (με παράλληλο και επι
ταχυνόμενο μοντάζ). Τέλος, διακρίνουμε τη δυναμική χροιά
του «αστυνομικού», έτσι ώστε ο Δρ Μαμπούζε να γίνεται προάγγελος του κατοπινού φιλμ νουάρ.
Μια δεύτερη σκηνή (μαζικής ύπνωσης αυτή τη φορά) έχει εξί
σου πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η σκηνή που διαδραματίζε
ται στο θέατρο, με τον Μαμπούζε να υποδύεται το μάγο Βέλτμαν. Σ’ αυτή τη σκηνή της μαζικής υποβολής, ο Lang, χρησι
μοποιώντας τη θεατρική σκηνή και τους παρισταμένους θεα
τές, υπαινίσσεται τον τρόπο κατασκευής της κινηματογραφι
κής ψευδαίσθησης, αναπαράγοντας νοητά το χώρο και τους
μηχανισμούς της κινηματογραφικής σκηνοθεσίας. Η θεατρική
αίθουσα του μιούζικ χολ είναι το συνώνυμο της κινηματογρα
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Η ηνευμαηστική συνεδρία.

φικής αίθουσας· ο μάγος Βέλτμαν, χο δίδυμο του σκηνοθέτη.
Το μέντιουμ πετυχαίνει τη μαζική υποβολή, δημιουργώντας
στους θεατές την ψευδαίσθηση πως παρακολουθούν ένα καρα
βάνι στην εξωτική έρημο, και δίνοντάς τους διάφορες εντολές.
Σ’ αυτή τη δεύτερη υπνωτιστική και θεατρική ενότητα υπάρ
χουν μια σειρά τεχνάσματα που παρασύρουν τους θεατές τόσο
της θεατρικής επίδειξης μαγείας όσο και της κινηματογραφι
κής ταινίας. Η ποίηση συνδυασμένη με τον τρόμο, η φαντασία
με το μυστήριο και την αστυνομική περιπέτεια, το απόκοσμο
κιαροσκούρο και οι διπλοτυπίες με τη δραματουργική πολυπλοκόχητα, οδηγούν τον κινηματογραφικό θεατή σε μια λαβυ
ρινθώδη πορεία, ανάλογη με την τρελή κούρσα του υπνωτισμέ
νου Φον Βενκ προς τον γκρεμό, προς την παγίδα που με τέτοια
επιδεξιότητα έχει στηθεί εις βάρος του.

Ο κόσμος της πραγματικότητας κι ο κόσμος της φαντασίας δεν
απέχουν πολύ μεταξύ τους. Ο Δρ Μαμποϋζε είναι ένας μεγαλο
φυής συνδυασμός φανταστικού κινηματογράφου και κοινωνι
κής κριτικής, κι όπως και σε όλη την τριλογία, τα οράματα του
εξπρεσιονιστικού κινήματος συνυπάρχουν με τον προσωπικό
ηθικό και φιλοσοφικό στοχασμό. Η κινηματογραφική ποίηση
οδηγεί σε μια ιδιότυπη, μοναδική, γκανγκστερική ταινία. Όλα
αυτά τα στοιχεία ο Fritz Lang θα συνεχίσει να τα επεξεργάζεται
με συνέπεια και ευφυΐα στα κατοπινά κινηματογραφικά είδη
με τα οποία θα καταπιαστεί κατά την αμερικανική περίοδο της
καριέρας του, διατηρώντας πάντα στο ακέραιο όλο του το παλιό
γερμανικό σφρίγος.
Αθήνα, Δεκέμβριος 2002
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01 ΝΙΜΠΕΛΟΥΝΓΚΕΝ
Πρώτο Μέρος: Ο θάνατος ιου Ζίγκφριντ
Δεύτερο Μέρος: Η εκδίκηση της Κριμχίλδης
(ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1922-24)

Die Nibelungen
Teil 1: Siegfrieds Tod
Teil 2: Kriemhilds Rache
Σκηνοθεσία: Fritz Lang. Σενάριο: Thea von Harbou, από το
Nibelungenlied και to σκανδιναβικό έπος. Φ ωτογραφία: Carl
Hoffmann, Günther Rittau, Walther Ruttmann (-το όνειρο tou
γερακιού»). Ο πτικά εφέ: Eugen Schüfftan Κ ατασκευή και ο
πτικά εφέ δράκου: Karl Vollbrecht. Σ κηνικά: Otto Hunte. Κο
στούμια: Paul Gerd Guderian, Anne Willkomm. Κ ατασκευή ό 
πλω ν, κοστουμιώ ν και πανοπλιώ ν: Heinrich Umlauff. Μ ακι
γιάζ: Otto Genath. Β ο η θ ό ς οπερατερ: Günther Anders. Μ ου
σική: Gottfried Huppertz. Φ ω τογράφ ος πλατό: Horst von
Harbou. Η θοποιοί: Gertrud Arnold (βασίλισσα Ούτε), Marga
rethe Schön (Κριμχιλδη). Hanna Ralph (Βρουγχίλδη), Paul Ri
chter (Ζίγκφριντ), Theodor Loos (βασιλιάς Γκίντερ), Hans Karl
Müller (Γκέρενοτ), Erwin Biswanger (Γκιζελερ), Bernhard Goetzke (Φόλκερ <pov Άλτσεϊ), Hans Adalbert Schlettow (Χάγκεν
Τρόνιε), Hardy von François (Ντάνκβαρτ), Georg John (Άλμπεριχ), Frida Richard (υπηρέτρια), Georg Jurowski (ιερέας). Iris
Roberts (νέος ευγενής), Rudolf Klein-Rogge (βασιλιάς Έτσελ),
Georg John (Μπλάοντελ), Hubert Heinrich (Βέρμπελ), Rudolf
Rittner (Μάργκραφ Ρίντιγκερ φον Μπέχλαρν), Fritz Alberti (Ντίτριχ φον Μπερν), Georg August Koch (Χίλντεμπραντ), Grete
Berger (Ούννα). Π αραγωγός: Erich Pommer. Παραγωγή:
Decía-Bioscop AG (Βερολίνο) Α ρχικό μήκος: 3215 μέτρα (Πρώ
το Μέρος), 3576 μέτρα (Δεύτερο Μέρος). 35 mm. Ασπρόμαυρη.
Πρώτη προβολή: Βερολίνο (UFA Palast), 26 Απριλίου 1924.

χίλδη μαθαίνει πως προορίζεται για τον Γκίντερ κι όχ για τον Ζίγκ
φριντ, του δηλώνει πως θα είναι σκλάβα του εφ’όρου ζωής, αλλά
όχι γυναίκα του. Μετά τους διπλούς βασιλικούς γόμους, ο Γκίντερ
ξαναζητά τη βοήθεια του Ζίγκφριντ για να πάρει το βραχιόλι τής
Βρουγχίλδης, σύμβολο της αγνότητάς της. Ο Ζίγκφριντ, παίρνο
ντας τη μορφή του Γκίντερ, τα καταφέρνει. Οταν, όμως, εξομολο
γείται την αλήθεια στην Κριμχιλδη, εκείνη, από τη ζήλια της, απο
καλύπτει στη Βρουγχίλδη ποιος τη νίκησε στην πραγματικότητα.
Παθιασμένη για εκδίκηση, η Βρουγχίλδη λέει στον άντρα της πως
ο Ζίγκφριντ υπήρξε εραστής της. Παράλληλα, ο Χάγκεν, τυφλωμέ
νος απ ’τη ζήλια του Λόγω της εύνοιας του Γκίντερ προς τον Ζίγκ
φριντ, μαθαίνει απ ’την Κριμχιλδη το τρωτό σημείο του άντρα της
και, εν γνώοει του Γκίντερ, τον χτυπά ανάμεσα στις ωμοπλάτες. Ο
Ζίγκφριντ πεθαίνει, και η οορός του μεταφέρεται στο παλάτι. Η
Κριμχιλδη μαντεύει το δολοφόνο του άντρα της, και η Βρουγχίλ
δη, αφού αποκαλύπτει στον Γκίντερ ότι του είπε ψέματα, τον κατη
γορεί για ηθική συνέργεια στο φόνο του γαμπρού της κι αυτοκτονεί
δίπλα στο πτώμα του κρυφού αγαπημένου της.
Λ Ε Υ ΤΕ Ρ Ο ΜΕΡΟΣ

Η Κριμχιλδη θέλει να εκδικηθεί τον Χάγκεν για τον άδικο θάνατο
του Ζίγκφριντ. Έτσι, δέχεται την πρόταση γάμου του Έτσελ, βασι
λιά των θύννων, αν και απεχθάνεται τη βαρβαρότητα της φυλής
του. Επιζητεί, όμως, την προστασία του και θέλει να έχει τη δυνα
τότητα να καταστ(χόοει τα σχέδιά της. Προοκαλεί τον Γκίντερ και
τους ακολούθους του για τον εορτασμό του θερινού ηλιοστασίου.
Καθώς ο Χάγκεν κρατάει στην αγκαλιά του το γιο της Κριμχίλδης
και του Έτσελ, έρχεται η είδηση όπ οι θύννοι έχουν κατασφάξει
τους Βουργουνδούς. Ο Χάγκεν σκοτώνει το μωρό, και η γιορτή μετατρέπεται σε σφαγή. Στην αιματοχυσία που ακολουθεί, η Κριμχίλδη πυρπολεί το παλάτι. Τα αδέλφια της πεθαίνουν σπς φλόγες, μό
νο ο Χάγκεν σώζεται, και η Κριμχιλδη τον σκοτώνει με το σπαθί
του Ζίγκφριντ. Στη συνέχεια, σκοτώνεται κι η ίδια από τον Χίλντεμπραντ. Ο θάνατος, όμως, αποτελεί δώρο γι ’αυτήν, που απαλλάσ
σεται επιτέλους απ ’την τυραννία του μίσους και της εκδίκησης.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
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Εχοντας διδαχθεί τα πάντα απ ' το σιδηρουργό Μίμε, ο Ζίγκφριντ
ξεκινάει την πορεία τον για το βασίλειο τον Βονργουνδών, όπου
βασιλεύει ο Γκίντερ. Διασχίζοντας το δάσος, έρχεται αντιμέτωπος
μ ’ έναν γιγα\τιαίο δράκο, τον οποίο σκοτώνει και λούζεται από
πάνω ώς κάτω με το αίμα του για να κερδίσει την αθανασία, όπως
του έχει προμαντέψει ένα πουλί. Ένα φυλλαράκι, όμως, κολλάει
στην πλάτη του, και το σημείο εκείνο παραμένει το μοναδικό τρω
τό σημείο του σώματός του. Διασχίζει και το βασίλειο του Άλμπεριχ, του λιλιπούτειου φύλακα του θησαυρού των Νιμπελούνγκεν,
μονομαχεί μαζί του και τον σκοτώνει. Κλέβει το μαγικό δίχτυ που
μπορεί να του δώσει οποιαδήποτε μορφή ή να τον κάνει αόρατο,
και φτάνει στο βασίλειο του Γκίντερ. Εκεί, τον υποδέχονται θερμά,
παρά τις αντίθετες συστάσεις του σύμβουλου του βασιλιά, Χάγκεν
Τρόνιε. Ο Ζίγκφριντ ερωτεύεται την Κριμχιλδη, αδελφή του βασι
λιά Γκίντερ, και τη ζητάει σε γάμο. 0 βασιλιάς τού απαντά ότι θα
δεχτεί την πρότασή του μόνο αν ο Ζίγκφριντ τον βοηθήσει να κα
τακτήσει τη βασίλισσα των αμαζόνων της Ισλανδίας Βρουγχίλδη,
που έχει ορκιστεί ότι θα παντρευτεί όποιον καταφέρει να τη νική
σει σε μονομαχία. Ο Ζίγκφριντ δέχεται, φοράει το μαγικό δίχτυ
και β°Φάει τον Γκίντερ να επιτύχει το στόχο του. 'Οταν η Βρουγ-

•Φ 3 Οκτωβρίου 1968 (Επιτέλους!)
Πολυαγαπημένη μου Lotte,
Δυσκολεύομαι ιδιαίτερα να σου γράψω γράμμα για τους Νιμπελούνγκεν. Είναι 7 το πρωί κι εδώ, στο Παλμ Σπρινγκς, είναι
πολύ ήσυχα - όμως γι’ αυτό ακριβώς δυσκολεύομαι τόσο.
Αν είχες κριτικάρει τη σκηνοθεσία μου ή τις ερμηνείες των η
θοποιών, δε θα μπορούσα να σου απαντήσω, γιατί, όπως σου έ
χω ξαναπεί, δεν θέλω με κανένα τρόπο να επηρεάσω την κρίση
σου σχετικά με τις ταινίες μου ή εμένα τον ίδιο.
Ωστόσο, η απέχθειά σου για τη Γερμανία σε οδήγησε στο να
γράψεις ένα κεφάλαιο με το οποίο αδικείς τον εαυτό σου, κι έτσι
με αναγκάζεις να σου γράψω αυτό το γράμμα, όσο δύσκολο κι
αν μου είναι.
Κάποτε εκτιμούσες (όπως κι εγώ) τη γερμανική κουλτούρα,
και κάποτε αντιτάχθηκες (όπως κι εγώ) στον γερμανικό αντι
σημιτισμό... αλλά μπορείς να διαγράψεις από τη ζωή σου τον
Schiller, τον Kleist, τον Heine; Εγώ αγαπώ πολύ τον ΦάουστΙ
Χθες το βράδυ που καθόμουν στην πισίνα του μικρού μοτέλ το
οποίο γνωρίζεις τόσο καλά, ψιθύρισα στον εαυτό μου:
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«...Klinge kleines Frühlingslied,
Kling hinaus ins Weite.»
(«...Αντήχησε μικρό τραγούδι της άνοιξης,
Αντήχησε σ’ όλη τη Γη.»)
Όχι, αγαπημένη μου Lotte- υπάρχουν κάποια πράγματα που
είναι κομμάτι του εαυτού μας και που δεν μπορούμε να τα ξερι
ζώσουμε από την καρδιά μας.
Αν δεις προσεκτικά το Έπος των Νιμπελοϋνγκεν, θα καταλάβεις
ότι είναι κάθε άλλο παρά ένα ηρωικό έπος για τον γερμανικό λαό.
Έτσι το ερμήνευσαν οι ηλίθιοι της Δεξιάς πριν και μετά τον
Hitler, αυτοί που έκαναν το Mein Kampf την «πολυτιμότερη»
παρακαταθήκη τους. Αλλά ας μη μιλήσουμε καν για ήρωες.
Ακόμη και η Harbou, που σου είναι όσο ανυπόφορη είναι και σ’
εμένα, το είχε αντιληφθεί αυτό.
Είναι ένα «ηρωικό» έπος της άρχουσας τάξης! Πουθενά δεν γί
νεται λόγος για λαό!
Εγώ είδα τους βουργουνδούς βασιλείς με τις μεγαλόπρεπες εν
δυμασίες τους σαν μια ήδη παρακμάζουσα κοινωνική τάξη, α
ποφασισμένη να πετύχει τους σκοπούς της με κάθε μέσο. [...]
Κι αυτοί οι παρακμασμένοι Βουργουνδοί θα αφανιστούν μόλις
έρθουν αντιμέτωποι μ’ ένα νέο, «βάρβαρο» κοινωνικό στρώμα:
τους θύννους.
Όχι, πολυαγαπημένη μου Lotte- δεν είναι ένα ηρωικό έπος για
τον γερμανικό λαό. Πουθενά στους Νιμπελοϋνγκεν δεν γίνεται
αναφορά στο λαό. Πώς πάει το τέλος;
«...Hier hat die Mär ein Ende Das ist der Nibelungen Not!»
(«Εδώ τελειώνει η ιστορία Αυτό είναι το τέλος των Νιμπελούνγκεν!»)
Ή μήπως θα έπρεπε να πούμε σήμερα (κι αυτό ας μείνει μεταξύ
μας, αγαπητή μου Lotte): Εδώ ο καπιταλισμός τελειώνει - Αυτό
είναι το τέλος του καπιταλισμού; ? /
F. L.

Το μ έλλο ν τ ο υ κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ ε ίν α ι το μ έ λ λ ο ν

του Kurt Pinthus
Είναι γεγονός: αυτή η ταινία είναι η πιο ακριβή που γυρίστηκε
μέχρι σήμερα στη Γερμανία, και τα γυρίσματά της διήρκεσαν
περισσότερο απ’ όσο οποιοσδήποτε άλλης, παγκοσμίως.
Η ποσότητα της εργασίας δεν εγγυάται αυτομάτως την ποιότη
τά της, αλλά, τουλάχιστον, σημαίνει κάτι για την ενέργεια που
ξόδεψε ο Lang, αφοσιωμένος απόλυτα, επί δύο χρόνια, στη με
τατροπή ενός εκ πρώτης όψεως αδύνατον να κινηματογραφηθεί υλικού και των ηρώων του σε κινούμενες εικόνες στην οθό
νη. Η αναγνώριση αυτής της ενέργειας απαιτεί να κρίνουμε
τους Νιμπελοϋνγκεν με την πιο αυστηρή αντικειμενικότητα,
ξεπερνώντας την ευχαρίστηση και τα εύκολα συναισθήματα.
Ο Lang, για να εικονογραφήσει το θέμα του, δεν επιδόθηκε με
τά μανίας στην κατασκευή μιας γιγαντιαίας τοιχογραφίας, ό
πως συνήθως γίνεται στις ιστορικές ταινίες. Είχε το δικό του ό
ραμα ανάπλασης, κι έτσι βρήκε ένα ομοιογενές ύφος για το σύ
νολο- ένα ύφος μνημειώδες, αλλά εντελώς διαφορετικό από ε
κείνο των ταινιών που αποκαλούνται «μνημειώδεις». Είναι
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προφανές πως, διαφορετικά, θα ήταν αβάσταχτο για το κοινό να
περάσει δύο διαδοχικές βραδιές βλέποντας στην οθόνη το θέαμα
των πολεμιστών όπως τους έχει διαμορφώσει (ή παραμορφώ
σει) η εθνικιστική παιδαγωγική παράδοση. Γενειοφόροι πολε
μιστές με κράνη και κέρατα, με πανοπλίες, προβιές, αρκουδοτόμαρα και θώρακες, όπως μας τους επέβαλαν, με αποτρόπαια ε
πιμονή, οι όπερες του Wagner.
Έτσι, ο Lang και η σεναριογράφος του, Thea von Harbou, δεν εμ
πνεύστηκαν από την αρχαία Έδδα, αλλά από το έπος των Νιμπελούνγκεν, το επηρεασμένο απ’ το χριστιανισμό και τη διεθνή ιπποτική παράδοση. Οι κινηματογραφικές αρχές του Lang ήταν η
απλότητα κι ο συμβολισμός. Τις εφάρμοσε με συστηματική συ
νέπεια - απ’ την κατασκευή των κοστουμιών και των σκηνικών
μέχρι τη δόμηση της αφήγησης και τη σύλληψη των χαρακτή
ρων και των εικόνων. Όλες οι αρετές της ταινίας, αλλά και όλα
της τα ελαττώματα, απορρέουν απ’ αυτές ακριβώς τις αρχές.
Η ταινία αρνείται κάθε δευτερεύουσα πλοκή και κάθε δευτερεύοντα ήρωα (εκτός κι αν πηγάζουν από ωραίες εικόνες). Πα
ρουσιάζει με σαφήνεια και χωρίς φιοριτούρες την ιστορία των
Γκίντερ-Χάγκεν-Βρουγχίλδης και Κριμχίλδης-Ζίγκφριντ-Έτσελ,
καθώς και της Ούτε, της μητέρας, των δύο αδελφών, του Φόλκερ, αλλά και του Ρίντιγκερ και του Ντίτριχ. Αυτό οδηγεί σε
μια κάποια συμπύκνωση, αλλά και, ταυτόχρονα, ειδικά στην
τελευταία πράξη του πρώτου μέρους, καταλήγει σε πολλές μακρόσυρτες σκηνές πάνω στη ζωή μιας οικογένειας που δεν εί
ναι κι απ’ τις πιο ευχάριστες. Στο δεύτερο μέρος, έρχεται στο
προσκήνιο η σκληρότητα: από τη μια, η ολοκληρωτική αφο
σίωση της φυλής που οδηγείται στην πλήρη αυτοκαταστροφήαπό την άλλη, η ολοκληρωτική εκδίκηση για το θάνατο του
Ζίγκφριντ.
Όλοι οι ήρωες εμφανίζονται εντελώς επίπεδοι και απλοί, χωρίς
διακυμάνσεις, μεταπτώσεις και αμφιταλαντεύσεις. Μόνο η
Κριμχίλδη μεταμορφώνεται από συγκρατημένη παρθένα σε εκ
δικητικό δαίμονα. Αντίθετα, ο Χάγκεν, ο Γκίντερ, ο Φόλκερ και
ο Έτσελ παραμένουν απόλυτα ίδιοι σε κάθε σκηνή.
Η διαγραφή των χαρακτήρων ταιριάζει με το απέριττο στιλ των
κοστουμιών και των σκηνικών, αλλά και με τη γραμμική εξέλι
ξη της πλοκής. Ταυτόχρονα, όμως, οδηγεί και σε μια αρκετά ά
καμπτη ηθοποιία, μια πολύ συγκρατημένη ερμηνεία. Οι ήρωες
μοιάζουν περισσότερο με αγάλματα παρά με ανθρώπινα όντα
που ωθούνται από εσωτερικά κίνητρα. Έτσι, ο Χάγκεν είναι πά
ντα το ίδιο ήρεμος και αδιατάρακτος, χωρίς ν’ αποκαλύπτει τον
εσωτερικό του κόσμο ούτε σε μία σκηνή. Ακόμα κι ο Rittner, έ
νας προικισμένος καρατερίστας, αποτυγχάνει να δώσει ανθρώ
πινη υπόσταση στο ρόλο του Ρίντιγκερ- σ’ όλη τη διάρκεια του
δεύτερου μέρους, η Κριμχίλδη διατηρεί την ίδια πέτρινη και πα
γωμένη έκφραση, περιμένοντας ν’ αρπάξει την ευκαιρία της να
εκδικηθεί. Δε θα πρέπει να μας εκπλήσσει η απουσία έστω και
μιας μόνο λαμπρής ερμηνείας σ’ αυτή τη μνημειώδη ταινία. Το
γεγονός ανταποκρίνεται απόλυτα στο ύφος του Lang, που δεν
είναι σκηνοθέτης ηθοποιών, αλλά σκηνοθέτης εικόνων.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι περίεργο: ό,τι προσδίδει ποιητικότητα στο έπος (δηλαδή το πιο ανθρώπινο κομμάτι της), εξα
φανίζεται σχεδόν ολοσχερώς απ’ την ταινία, καθώς η πλοκή
συρρικνώνεται σ’ ένα σκληρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανά
μεσα σε φονιάδες, ενώ ό,τι στο έπος ήταν ανεπαίσθητο, γίνεται η
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μεγαλύτερη καλλιτεχνική αξία της ταινίας: το συμβολικό, τα σης και εκδίκησης) μας είναι ουσιαστικά πολύ μακρινό και ξέ
σκηνικά, το φανταστικό και η κίνηση. Ο Fritz Lang υπήρξε και νο. Οπότε, μας ανακουφίζει το να ξέρουμε ότι δε θα το δούμε να
παραμένει ένας ζωγράφος, και οι πιο ωραίοι πίνακες του είναι το πραγματεύεται ξανά ο κινηματογράφος.
αυτοί όπου ο άνθρωπος δεν είναι παρά μια κινούμενη μάζα, ένα Ας πούμε μια κοινοτοπία: το μέλλον του κινηματογράφου είναι
στοιχείο του σκηνικού. Αυτό εξηγεί γιατί οι καλύτερες στιγμές το μέλλον κι όχι το παρελθόν. Οι κινηματογραφιστές πρέπει ν’
της ταινίας δεν είναι οι περιπέτειες των Νιμπελούνγκεν, αλλά αποφεύγουν’ θέματα που ανήκουν στο παρελθόν - τόσο χρονικά
τα περιφερειακά, διακοσμητικά περιστατικά αυτής τηςφρικια- όσο και συναισθηματικά. Οφείλουν να αποστάζουν θέματα από
στικής ιστορίας: η άνοδος του Ζίγκφριντ, οι περιπλανήσεις και το παρόν και το μέλλον, όπως ακριβώς γνωρίζουν άριστα να
οι περιπέτειές του, η κατάκτηση της Βρουγχίλδης, η ανακάλυ πράττουν’ οι Αμερικανοί. Η ποιότητα, η επιτυχία και το μέλλον
ψη και η καταβύθιση του θησαυρού, η ορδή των αδυσώπητων μιας ταινίας δεν εξαρτώνται από την ιστορική σπουδαιότητα ε
θύννων που καλπάζουν μανιασμένα για να καταστρέφουν και νός θέματος, αλλά από την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του
να σκοτώσουν, διασχίζοντας την επίπεδη χώρα τους ή μέσα στις να γίνει ταινία, της απήχησής του στα νεύρα μας και στην καρ
σπηλιές και τις κρυψώνες τους. Πολύ χαρακτηριστικό είναι και διά μας. Γι’ αυτόν το λόγο, πιστεύω πως η δουλειά του Fritz
το γεγονός πως οι τρεις κύριοι ήρωες των τριών κύκλων της ι Lang στον Θλιμμένο Θάνατο και στον Δρα Μαμπούζε είναι πολύ
στορίας -ο Ζίγκφριντ, η Βρουγχίλδη και ο Έτσελ- είναι οι πιο πιο σημαντική για την εξέλιξη του κινηματογράφου απ’ ό,τι οι
προσπάθειες που κατέβαλε για τους Νιμπελούνγκεν, παρ’ όλο ό
«ζωντανοί» και, ταυτόχρονα, οι πιο ελκυστικοί οπτικά.
Πέρα από τον άθλο της μεταφοράς στον κινηματογράφο ενός τι η συγκεκριμένη ταινία απαιτούσε, αναμφίβολα, περισσότερη
τέτοιου υλικού, σπουδαιότερο επίτευγμα του Lang είναι η ει ενέργεια και αποφασιστικότητα απ’ τη μεριά του καλλιτέχνη.
καστική ομορφιά της ταινίας. Ανακαλύπτουμε τοπία ξέχειλα α
-Das Tage-Buch-, τχ. 18, 3.5.1924.
πό ατμοσφαιρικότητα και ομορφιά, γοητευτικά και καλοδουλεΜειάφραση: Ζωή-Μνρτώ Ρηγοπονλον.
μένα τρικ (ο δράκος, το κάψιμο της γης της Βρουγχίλδης), πλή
θη να συγκεντρώνονται και να διασκορπίζονται με τον πιο φυ
σικό τρόπο, ανθρώπους να ποδοπατιούνται ή να τρέχουν απελ
πισμένοι στους πεδιάδες για να σωθούν, με κινήσεις τελείως Τ α π α ιδ ιά τ η ς ο μ ίχ λ η ς
διαφορετικές απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε προηγούμενη ιστορική της Ειρήνης Στάθη
ταινία. Ακόμα και το λουτρό αίματος της τελευταίας πράξης α
ποτελεί χάρμα οφθαλμών (και φρικωδία ψυχής), αν και η σε- Σ’ ένα παλιό γερμανικό λεξικό ανακαλύπτει έκπληκτος κανείς
κάνς είναι υπερβολικά μεγάλη σε διάρκεια, μονότονη και, επο ότι η λέξη Nibelungen·· σημαίνει Οι γιοι της ομίχλης»,' ίσως
μένως, πληκτική. Στην πραγματικότητα, όταν δείχνουμε την δε αυτή η ετυμολογία να αποτελεί ένα κλειδί με το οποίο μπορεί
ίδια κίνηση για πολλή ώρα, το κινηματογραφικό αποτέλεσμα να επιχειρηθεί το άνοιγμα μιας πόρτας που οδηγεί στο εσωτερι
είναι το ίδιο κακό με την απουσία κίνησης. Το πάθος του Lang κό ενός μύθου, του οποίου η ιστορία και η πορεία ξεθωριάζουν
για ωραίες, στιλιζαρισμένες εικόνες τον οδηγεί, μερικές φορές, μέσα στο στρώμα της ομίχλης του βορρά. Αυτή η ομίχλη τον έ
σ’ αυτή την απουσία κίνησης και στο να δημιουργεί (ειδικά στα κρυψε μυστικά και τον διατήρησε με όλα τα στοιχεία μιας πα
κοντινά πλάνα και σ’ εκείνα που δείχνουν τους Νιμπελούν- ράδοσης που διαφοροποιείται από αυτήν των κλασικών μύθων,
γκεν μεταξύ τους) στατικές και άστοχες σκηνές που θυμίζουν κι ίσως γι’ αυτό ασκεί πάνω μας μια παράξενη γοητεία.
«ταμπλό βιβάν» (ή, μάλλον, νεκρές φύσεις).
Τον τίτλο Die Nibelungen φέρει και το μεγαλειώδες μυθολογι
Σήμερα, ο μόνος τρόπος να μεταφερθεί στον κινηματογράφο το κό αριστούργημα του Fritz Lang, το οποίο βασίζεται στο επικό
έπος των Νιμπελούνγκεν έτσι ώστε να μας είναι ανεκτό στο σύ τευτονικό ποίημα του μεσαίωνα «Die Nibelungenlied», που
νολό του, είναι ο τρόπος του Lang. [...] Ωστόσο, το γεγονός ότι γράφτηκε γύρω στα 1200 μ.Χ.,2 αλλά η ιστορία του χάνεται
εκτιμάμε και θαυμάζουμε το επίτευγμα του Lang, δεν πρέπει στον ομιχλώδη χρόνο του σκανδιναβικού βορρά. Το σύγχρονο
να μας οδηγήσει στο να αποσιωπήσουμε άτι δεν είναι του ίδιου κοινό έχει μια εξοικείωση με το θέμα αυτού του έπους που είναι
επιπέδου η καλλιτεχνική και η κινηματογραφική του αξία. ΓΤ (χονδρικά) η πάλη του Καλού ενάντια στο Κακό, έτσι όπως ααυτό, δεν ευθύνεται ο Lang, ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ευθύ- ναπαριστάται στη γνωστή όπερα Το δαχτυλίδι των Νιμπελοΰννεται εξ ολοκλήρου (αφού είναι αλήθεια πως δεν είναι σκηνοθέ Υκεν του Richard Wagner. Ο Lang, όμως, στις δύο ταινίες που
της ηθοποιών και πως, μερικές φορές, ο εικαστικός βλάπτει το συνθέτουν το έργο του (Ο θάνατος του Ζίγκφριντ και Η εκδίκη
σκηνοθέτη), αλλά το ίδιο το θέμα.
ση της ΚριμχίΙδης), κρατάει μιαν απόσταση από την όπερα του
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στον Lang το ότι έψαξε και βρή Wagner, αποφεύγοντας τα ρομαντικά στοιχεία· στην πραγματι
κε ένα ύφος εντελώς διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποι κότητα, το μόνο κοινό στοιχείο μεταξύ τους είναι η χρήση τής
ούσαν μέχρι σήμερα για τις ιστορικές ταινίες. Ταυτόχρονα, ό μήτρας του ίδιου μύθου.
μως, αυτό το εγχείρημά του αποτελεί και την κορύφωση των Στην πρώτη ταινία, ο κεντρικός ήρωας, Ζίγκφριντ, νεαρός πρί
προσπαθειών του, όχι μόνο γιατί τις έφτασε στο απόγειο, αλλά γκιπας, γιος του βασιλιά Ζίγκμουντ, ξεκινάει από τη χώρα των
και γιατί αποδεικνύει πως αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί Νιμπελούνγκεν, ενός λαού νάνων που ζει μέσα στη γη, με το
κανείς να επιτύχει σ’ αυτό το είδος κινηματογράφου, ακόμα κι μυθικό σπαθί, φτιαγμένο από τα ίδια τα χέρια του θεού της φω
αν καταβάλει τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργητικότητα και καλ τιάς, να αποσύρει την κατάρα απ’ το λαό που τον βαραίνει με
λιτεχνικό πάθος. Ας προσθέσουμε εδώ ότι το θέμα των Νιμηε- έλλειψη αγάπης, όσο θα του ανήκει ο μυθικός θησαυρός που
λούνγκεν (μια τραχιά ιστορία περιπέτειας, εγκλήματος, αφοσίω τώρα τον φυλάει ο τρομερός δράκος, ο Μέγας Φαφνίρ.3
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Το Χνκόφωο, των θεών:

Η εκδίκηση χης Κριμχίλδης.
Ο
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Ο παραμυθιακός χαρακτήρας της αφήγησης είναι αναπόφευ
κτος, αφού στηρίζεται πάνω στο μύθο και την ιστορία του, αλ
λά και πάνω σ’ ένα ιδιαίτερα σημαντικά στοιχείο που αναδύεται
συχνά στη γερμανική περίοδο του Lang: το φανταστικό. Τα
δύο αυτά στοιχεία, σε συνδυασμό με την εξπρεσιονιστική εμ
πειρία του γερμανικού κινηματογράφου, την οποία χρησιμο
ποιεί προκειμένου να αναπτύξει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική
στην ταινία του, πλέκονται σε μια εκφραστική στιλιζαρισμένη
εικονογράφηση, με γεωμετρικές μορφές και αραβουργήματα
που πυκνώνουν τα εκφραστικά μέσα και τις αισθητικές προτά
σεις του δημιουργού.
Οι τρεις αυτές παράμετροι (μυθικό, φανταστικό και εικαστικό)
είναι οι ισχυρότεροι άξονες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε
τη δύναμη αυτής της ταινίας, αλλά και, ταυτόχρονα, μας οδη
γούν βαθιά στη σκέψη του Lang για τον κινηματογράφο και
την αναπαράσταση γενικότερα.
ΤΟ ΜΥΘΙΚΟ
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σε πείσμα της θεϊκής τους προέλευσης. Η ύβρις προέρχεται από
την προσπάθεια κατανίκησης της «μηχανής-πεπρωμένου», στην
προσπάθεια των ανθρώπων για την κατάκτηση της δύναμης και
της ευτυχίας (της αγάπης που στερεί η απόκτηση του θησαυρού,
κατά την παλιά κατάρα που συνοδεύει το θρύλο).
Υπ’ αυτή την έννοια μπορούμε να αναγνώσουμε μια σημαντική
παράμετρο της σκηνοθεσίας των Νιμπελούνγκεν από τον Lang.
Είναι προφανές ότι η σκηνοθεσία είναι προσανατολισμένη στη
μορφή ανά επεισόδιο, πράγμα κοντινό στο χαρακτήρα της επι
κής ποίησης που είναι δομημένη κατά επεισόδια. Αυτό θα ήταν
λιγότερο έντονο αν ο σκηνοθέτης είχε επιχειρήσει μια σκηνοθε
σία που θα απέφευγε τα στατικά πλάνα και θα αναπτυσσόταν
με πιο ρυθμικό τρόπο, πράγμα που επιτυγχάνει, π.χ., σε ικανο
ποιητικό βαθμό αργότερα, με τη Μητρόπολη.
Πόντιος, ένα γεγονός που δεν είναι δυνατόν να παραβλεφθεί, εί
ναι ένας ώριμος βαθμός γραφής, στη συγκρότηση τόσο του λό
γου όσο και της εικόνας, που αγγίζει υψηλά εκφραστικά επίπε
δα. Δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει ο θεατής ότι ο Lang αφομοιώ
νει μια παράδοση με μεγάλη ευελιξία, σαν να γνωρίζει ότι η καλ
λιτεχνική αξία του έργου του βασίζεται και στο γεγονός ότι προ
έρχεται από ένα πρωτύτερο λογοτεχνικό και ποιητικό σχήμα.

Ο Lang επεξεργάζεται το θέμα του αρχαίου θρύλου κάνοντας
μια ελεύθερη κατάδυση στις αρχαίες πηγές και προσπαθώντας
να εισαγάγει σύγχρονες σημασίες. Υπήρχε ένα αδύνατο σημείο
σ’ αυτή την προσπάθεια, αυτό που συνδέεται με τα τιτανικά ε
πεισόδια, τα οποία, όμως, υπήρξαν και τα σπουδαιότερα στη ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ
σύνθεση του επικού χαρακτήρα του έργου. Αυτή η κατάδυση Ο Tom Gunning δίνει τον υπότιτλο «Allegories of Vision and
μπορεί να εναρμονιστεί πλήρως με την έννοια της αρχαίας ελ Modernity» σ’ ένα βιβλίο που εξέδωσε για τον Fritz Lang. Η οληνικής λέξης κατάβαοις, η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοή ραματική εμπειρία εγείρεται όταν ο κεντρικός ήρωας επιτυγχά
σουμε τη δύναμη του μύθου και την περιπέτεια του ήρωα, α νει μια σχετική, αλλά συγκλονιστική, συνειδητοποίηση των
φού η αμιγώς δυτική κουλτούρα δεν καθρεφτίζεται μέσα σ’ αυ δυνάμεων που κυβερνούν την εμπειρία του. Η εμπειρία οτοΝιτόν καθαυτό το μύθο, ενώ, αντίθετα, η εκδοχή του Lang πα μπελούνγκεν είναι ξεκάθαρα μια εμπειρία ανάμεσα στο πιστευτό
ρουσιάζει μια συμβατότητα με τις γνωστές μορφές επικής αφή και το αδύνατον.
γησης.
Υπάρχει ένα στοιχείο που βοηθάει στην κατανόηση του δεύτε
Σε αντίθεση με όλους τους κλασικούς μύθους, γνωστούς από ρου: του αδύνατου. Κι αυτό ανιχνεύεται στη σημασία της λέξης
την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή παράδοση, ο βόρειος μύθος •Nibelungen»: είναι οι γιοι της ομίχλης, τα τέκνα του βορρά,
των Νιμπελούνγκεν παρουσιάζει μιαν ανωτερότητα των ηρώων του τόπου ο οποίος χάνεται μέσα στο λευκό θάμπος της ομίχλης
που δεν είναι ανωτερότητα φύσει, αλλάβαθμώ (για να χρησιμο που θ’ αρχίζει να απομακρύνεται όταν ο ήρωας, κατανικώντας
ποιήσουμε τους όρους του Τοντόροφ') έναντι του αναγνώστη τα περίεργα όντα (ο δράκος και ο Άλμπεριχ) που συναντάει μέ
και μια σχετική φύσει ανωτερότητα έναντι των νόμων της φύσης. σα στο εικαστικό δάσος της περιπλάνησής του, θα οδηγηθεί στο
Ενώ, λοιπόν, ξεκινάει από μια διάθεση διείσδυσης στον κόσμο θησαυρό του Ρήνου. Αυτή η ανακάλυψη θα οδηγήσει στη στα
του θρύλου, η υπόθεση αναλύεται σταδιακά στην εκδήλωση των διακή απολίθωση των λιλιπούτειων «τιτάνων» που στηρίζουν
ανθρώπινων παθών ενός υψηλούμιμητικού τύπου, όπως και πάλι στους ώμους τους τον αμύθητο και καταραμένο θησαυρό. Η α
ο Τοντόροφ το αποκαλεί. Όμως, τα αρχέτυπα που ορίζονται σ’ πομάκρυνση της ομίχλης θ’ αρχίσει να ξεδιαλύνει και τη μοίρα
αυτή την ταινία, διαφοροποιούνται αισθητά από αυτά των δύο των ανθρώπων που συνδέονται με την ιστορία του. Στην πραγ
προηγουμένων ταινιών του σκηνοθέτη, Ο θλιμμένος, Θάνατος ματικότητα, αυτό που ξεκινάει με το φανταστικό της μυθικής
και Δρ Μαμπούζε. Το αρχέτυπο που υπερισχύει, είναι αυτό της εποχής, θα καταλήξει, στο τέλος της ταινίας, με την κατάρρευ
τραγωδίας· δηλαδή, το πέρασμα από τη σφαίρα της ιδέας στη ση του βάρβαρου κόσμου και την εγκαθίδρυση της καθαρότη
σφαίρα της πραγματικότητας. Είναι εμφανές στους Νιμπελούν τας των αισθημάτων και της εκλογίκευσης των πράξεων.
γκεν ότι, παρ’ όλο που ξεκινάμε από το μύθο και περνάμε στο έ Αυτό που είναι προφανές στο μύθο, είναι η αναίτια εξέλιξη των
πος, όσο προχωράμε στην πιο οροθετημένη περιοχή της άρθρω πραγμάτων πώς θα πρέπει να προσλάβει ο Ζίγκφριντ τα παρά
σης της ιστορίας των ανθρώπων, η εκδίκηση γίνεται έντονα τρα ξενα πράγματα που συμβαίνουν στην πορεία του μέσα από το
γική μοίρα, στην οποία οδηγεί η πεισματική προσκόλληση σ’ αυ μυθικό δάσος της περιπλάνησής του. Η αμφισημία υπάρχει μό
τή την ιδέα· μια προσκόλληση, που ορίζεται από την κατάρα η ο νο με τους όρους της περιπέτειας στην οποία οδηγείται: Πραγ
ποία συνοδεύει την τελική έκβαση των γεγονότων.
ματικότητα ή όνειρο; Αλήθεια ή αυταπάτη;
Δεν είναι ένα μεταφυσικό πεπρωμένο αυτό που σπρώχνει τους Με αυτά τα ερωτήματα μπαίνουμε στο χώρο του φανταστικού.
χαρακτήρες του Lang, αλλά μάλλον η ·<μηχανή-πεπρωμένο», μια Η είσοδος στο δάσος λαμβάνεται ως αφηρημένη δομή- αυτό, ό
δύναμη που εγείρεται από τους νόμους και τις πρακτικές που μως, τελικά, δεν είναι ορατό από το θεατή. Έτσι, το συμβολικό,
διαμορφώνουν τη ζωή, κι ασκεί έλεγχο πάνω στους ανθρώπους το εικαστικό, το φανταστικό, που είναι η ουσία του επικού ποι
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ήματος, θα εξατμιστεί στη μονολιθική εξέλιξη πρωτόγονων δο
λοφονικών ενστίκτων και σκληρών αισθημάτων ακατάλη
πτων, αν απομακρυνθούμε από την αρχική φανταστική και παραμυθιακή μορφή του ποιήματος.
Ο Lang, θα λέγαμε, επιχειρεί μάλλον να συλλάβει το αντικείμε
νο της επιθυμίας των ηρώων του μύθου με εικόνες, παρά να ερ
μηνεύσει τα ενδόμυχα πάθη και μίση μέσα από τη σημασία του
μύθου.
ΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ

Είναι παράξενο, αλλά τα ντεκόρ της ταινίας -με ισορροπία των
μορφών, συμμετρικά και ευρύχωρα- ακόμα και σήμερα θεω
ρούνται «εξπρεσιονιστικά». Η πρόθεση του εξπρεσιονισμού ή
ταν να φτάσει στην απόλυτη αφαίρεση μέσα απ’ την εξάλειψη
της φύσης. Η πεποίθηση που διέπνεε την αντίληψη του εξπρε
σιονισμού, ήταν ότι η φύση που αναπαριστάται μέσα από την
ταινία, θα πρέπει να είναι στιλιζαρισμένη, αφού η φυσική
πραγματικότητα ταιριάζει μόνο στο ντοκιμαντέρ.11Ο Lang, πά
ντως, δε θα επιδιώξει το απόλυτο στιλιζάρισμα του ντεκόρ του·
κυρίως, δε θα το επιδιώξει στο πρώτο μέρος του έργου. Η ανα
παράσταση του δάσους είναι εμπνευσμένη από τη ζωγραφική
του Böcklin, και είναι εμφανώς μια εικόνα που παραπέμπει σε
μια παραμυθιακή εικονογράφηση με έκδηλα χαρακτηριστικά
βόρειων μύθων και άλλων εικαστικών παραπομπών.
Έτσι, η εξπρεσιονιστική αντίληψη υποχωρεί, και τη θέση τής
«παραμόρφωσης» παίρνει η «μεταμόρφωση», που θα ενισχύει
την εικαστικότητα όχι μόνο ως μια μορφική διάσταση, αλλά
και ως μια διάσταση ερμηνείας του βαθύτερου περιεχομένου
του έργου και του μύθου μέσα από την εικονοποίησή του. Με
αυτόν τον τρόπο, η τεχνητή φύση του δεύτερου μέρους, όπου
τοποθετείται η βαρβαρική Βαλχάλα, εικαστικά είναι πιο υπο
βλητική, αφού συνδέεται άμεσα με μια συμβολιστική που είναι
οικεία στους Γερμανούς, και επιτυγχάνει να αποδώσει με πιο έ
ντονο τρόπο την κατανόηση της μοίρας που κυβερνάει τους
ανθρώπους. «Μέσα σ’ αυτόν τον στιλιζαρισμένο κόσμο, οι φι
γούρες εμφανίζονται χωρίς πρόσωπο»7 και μετατρέπονται σε
στατικά διακοσμητικά όντα, ζωντανοί πίνακες και αγάλματα
που ενίοτε θα τα βλέπουμε να μετατρέπονται σε σκληρά, μονό
τονα μνημεία, απολιθωμένα στον παγωμένο κόσμο ενός δυσκί
νητου μύθου.
Το πρώτο μέρος είναι πιο στατικό, σχεδόν άκαμπτο μέσα στη
γεωμετρία των σκηνογραφιών, στην υποκριτική των μορφών
που μοιάζουν με αγάλματα, στον αργό ρυθμό της αφήγησης.
Υπάρχουν, όμως, δύο στιγμές όπου αναδύεται ένας μαγικός ρο
μαντισμός, που συνδέθηκε και άλλοτε με το φανταστικό και το
μαγικό: πρόκειται για τις σκηνές του δάσους, την πάλη με το
δράκο και τον Άλμπεριχ, ακόμα και για τη σκηνή του θανάτου
του Ζίγκφριντ, την ώρα που σκύβει στην πηγή και δέχεται το
βέλος του Χάγκεν στο μοναδικό τρωτό του σημείο.
Αντίθετα, το δεύτερο μέρος είναι πιο δεμένο δραματουργικά και
, διαθέτει μεγάλο αριθμό δυναμικών σεκάνς. Είναι βέβαιο ότι ο
Lang θέλει μια ταινία εμφανώς παραστατική και αρχιτεκτονι
κή, «παγώνοντας» κατά μία έννοια το έπος του τευτονικού θρύ
λου σε μιαν αλληλουχία εικόνων και ρυθμών, μέσα σε μια μορI φική τελειότητα. Πάντως, δεν μπορεί να παραβλεφθεί ένας αυ
θεντικός τραγικός τόνος, κυρίως σε κάποιες από τις σκηνές κο-
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ντά στο τέλος του πρώτου μέρους και σε πολλές σεκάνς του δεύ
τερου μέρους. Αυτός ο τόνος είναι αποτέλεσμα μιας δραματικής
και άλλοτε λυρικής ερμηνείας της ιστορίας, η οποία, όμως, δια
τηρεί έναν αυθεντικό χαρακτήρα στο στιλ, που μπορεί να μην
είναι αμιγώς εξπρεσιονιστικό, όπως σωστά τονίζουν πολλοί σχο
λιαστές, αλλά διαθέτει ένα στιλιζάρισμα που απορρέει απ’ τη
συμμετρική διάταξη των μορφών και τα παραμορφωτικά αρα
βουργήματα του διακόσμου των αντικειμένων και των κοστουμιών. Ο μυθικός κόσμος μεταμορφώνεται έτσι σ’ έναν κόσμο
σχημάτων που διαμορφώνουν μια σημειολογία της μορφής.
1. Bertelsmann, Bertelsmann Verlag, ιόμ. 5, 1966, Λήμμα: Nibelungen.
2. Έ να ς ανώνυμος μαεσχρε'λος διέδωσε μια προφορική μορφή tou ποιήμα
τος, βάσει της οποίας διαμορφοίθηκε η πρώιη γραπτή μορφή του έπους που
πέρασε πολλά στάδια μέχρι να μετατραπεί από ποιητικό σε πεζά λόγο, τον
18ο αιώνα. Σε όλα αυτά τα στάδια ενέπνευσε μεγάλους δημιουργούς, μεταξύ
των οποίων και τον Wagner, που συνέθεσε τη διάσημη τετραλογία του.
3. Το μοτίβο του τέρατος-φύλακα του θησαυρού είναι μια παραλλαγή τού
γνωστού κελτικού μύθου του δράκοντα-νεροκράτη, με τη διαφορά ότι δεν
είναι εύκολο να εντοπιστεί μια αντιστοιχία στη νοηματοδότηση αυτής της
πράξης, αφού, εδώ, η απόκτηση του θησαυρού σημαίνει στέρηση του αγα
θού της αγάπης και βέβαιη καταστροφή για τον κάτοχο.
4. Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Editions du
Seuil, Παρίσι 1970.
5. Tom Gunning, Fritz Lang: Allegories of Vision and Modernity, University
of California Press/British Film Institute, Μπέρκλεϊ 1999, σ. 452.
6. Lotte Eisner, Η δαιμονική οθόνη, Αιγόκερως, Αθήνα 1987, σ. 148.
7. Lotte Eisner, Fritz Lang, Cahiers du Cinéma - Cinémathèque Française,
Παρίσι, σ. 84.
Αθήνα, Δεκέμβριος 2002
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 1925-26)
Metropolis
Σ κηνοθεσία: Fritz Lang. Σενάριο: Thea von Harbou, από το
ομότιτλο μυθιστόρημά της. Φωτογραφία: Carl Hoffmann. Gün
ther Rittau, Walter Ruttmann. Ο πτικά εφέ: Günther Rittau.
Β ο η θ ό ς στα οπ τικ ά εφέ: Η.Ο. Schulze. Ε ιδ ικ ές λήψ εις: Kon
stantin Tschetwerikoff (ή Konstantin Irmen-Tschet), Eugen
Schüfftan, Ernst Kunstmann. Σ κηνικά: Otto Hunte. Σ υ ν ε ρ 
γά τες στα σκηνικά: Erich Kettelhut, Karl Vollbrecht. Ziefuss.
Γ λυ π τά και ρομπότ: Walter Schulze-Mittendorf. Κ οστούμια:
Anne Willkomm. Μ ακιγιάζ: Otto Genath. Β ο η θ ό ς σ κ η ν ο θ έ 
της: Heinz Blanke. Β ο η θ ό ς οπερατερ: Güstav Püttjet. Μ ου
σική: Gottfried Huppertz. Φ ω τογρ ά φ ος πλατό: Horst von
Harbou. Η θοποιοί: Alfred Abel (Γιον Φρέντεροεν), Gustav
Fröhlich (Φρέντερ), Rudolf Klein-Rogge (εφευρέτηςΡότβανγ-κ),
Brigitte Helm (Μαρία /ρομπότ), Fritz Rasp (επόπτης), Theodor
Loos (Ιωσάφατ / Ιωσήφ), Erwin Biswanger (Γκιόργκι, No. 11811),
Heinrich George (Γκροτ), Olaf Strom (Γιαν), Hanns Leo Reich
(Μαρίνους), Heinrich Gotho (τελετάρχης), Margarette Lanner
(γυναίκα στο αυτοκίνητο), Max Dietze, Walter Kühle, Arthur
Reinhardt, Erwin Vater (εργάτες), Grete Berger, Oily Böheim,
Ellen Frey, Lisa Gray, Rose Lichtenstein, Helene Weigel (εργά
τριες), Beatrice Garga, Anny Hintze, Margarete Lanner, Helen
von Münchhofen, Hilde Woitscheff(κυρίες των αιωνίων κήπων »),
Georg John (εργάτης), Rolf von Goth (γιος στους αιωνίους κή
πους»). Π αραγω γός: Erich Pommer. Δ ιεύ θ υ ν σ η π α ρ α γω 
γής: Rudi George. Β ο η θ ο ί παραγω γής: Gustav Püttzer, Hans
Taussig, Erich Holder. Π αραγωγή: Universum-Film AG (Βερο
λίνο). Α ρ χικ ό μήκος: 4189 μέτρα. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρώ 
τη προβολή : Βερολίνο (UFA Palast), 10 Ιανουαρίου 1927.I.
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Η Μητρόπολη είναι μια φουτουριστική μεγαλούπολη, κτισμένη σε
δύο επίπεδα. Στην υπόγεια πόλη, γεμάτη τούνελ και αοανοέρ, κατοι
κούν οι εργάτες, που οανρομπότ δουλεύουν εξα\τ.λητικά επί δέκα ώ
ρες τη μέρα, έτσι ώστε στο πάνω επίπεδο, λουσμένο στο φως, να
μπορεί η ελίτ να απολαμβάνει τις διασκεδάσεις που προσφέρουν οι
παραδειοένιοι «αιώνιοι κήποι». Μια μέρα, ο’αυτούς τους κήπους, ο
Φρέντερ, γιος του Γιο Φρέντεροεν, άρχοντα της Μητρόπολης, βλέπει
τη Μαρία, μια εργάτρια που έχει καταφέρει ν’ανέβει εκεί μαζί με
μια παρέα εργατών. Η Μαρία διώχνεται απ ’τους κήπους, αλλά η ει
κόνα της μαγεύει τον Φρέντερ, που αποφασίζει να την αναζητήσει
στην υπόγεια πάλη. Εκεί γίνεται μάρτυρας σ’ένα εργατικό ατύχημα
με εκατοντάδες νεκρούς που του θυμίζει τον Μολώχ, μια φοινικική
θεότητα στην οποία πρόοφεραν ανθρωποθυσίες. Συγκλονισμένος α
πό το όραμα και την κατάσταση στην κάτω πόλη, ο Φρέντερ ζητάει ε
ξηγήσεις από τον πατέρα του, που αντιμετωπίζει τις ανησυχίες τού
γιου του με ψυχρότητα. Αυτό που απασχολεί τον Φρέντεροεν, είναι
τα επαναστατικά φυλλάδια που βρέθηκαν στις τσέπες των θυμάτων.
Επισκέπτεται τον Ρότβανγκ, επιστήμονα της Μητρόπολης, που κα
τοικεί μεταξύ της κάτω και της πάνω πόλης. Ο Ρότβανγκ περιφρονεί τον Φρέντεροεν, που του είχε κλέψει στο παρελθόν τη γυναίκα
που αγαπούσε, τη Χελ. Ωστόσο, του παρουσιάζει την καινούργια του
ανακάλυψη: έναρομπότ το οποίο μπορεί να πάρει τη μορφή ανθρώπου και OT0οττ°ί° ° Ρότβανγκ θα δώσει τη μορφή της αγαπημένης

του, Χελ. Ο Φρέντεροεν δείχνει τα φυλλάδια στον επιστήμονα, κι αυ
τός του εξηγεί ότι είναι χάρτες που οδηγούν στις κατακόμβες, όπου
κατεβαίνουν μαζί και παρακολουθούν τη Μαρία να βγάζει έναν ε
παναστατικό Λόγο στους εργάτες για τον Πύργο της Βαβέλ, καταλήγοντας στη φράση: Η καρδιά πρέπει να μεσολαβεί ανάμεσα στα χέ
ρια και το μυαλό». Ο Φρέντερ βρίσκεται ανάμεσα στο ακροατήριο
μεταμφιεσμένος οε εργάτη. Η Μαρία ανακαλύπτει στο πρόσωπό του
το διαμεσολαβητή που ιμάχνει, και το ζευγάρι αποφασίζει να συνα\τηθεί την επομένη στον καθεδρικό ναό. Ο Φρέντεροεν δίνει εντολή
στον Ρότβανγκ να δώσει στο ¡χιμπότ τη μορφή της Μαρίας. Ο Ρότβανγκ την υπνωτίζει και την οδηγεί στο εργαστήριό του.
II. ΙΝΤΕΡΛΟΥΔΙΟ

Ο Φρέντερ περιμένει τη Μαρία στο ναό, ενώ ο Ρότβανγκ την κρα
τά όμηρο στο εργαστήριο του. Στην εκκλησία, ο Φρέντερ ανακαλύ
πτει ένα γλυπτό που αναπαριστά τα επτά θάνασιμα αμαρτήματα
και το Θάνατο· στη συνέχεια, φεύγει προς αναζήτηση της Μαρίας.
Περνώντας έξω απ ’το διαμέρισμα του Ρότβανγκ, ακούει τις φωνές
της. Ο Ρότβανγκ, στο μεταξύ, δίνει τη μορφή της Μαρίας στο ρο
μπότ και πληροφορεί rov Φρέντερ ότι η Μαρία είναι με τον πατέ
ρα του. Ο Φρέντερ επισκέπτεται τον πατέρα του και βρίσκει την
ψεύτικη Μαρία στην αγκαλιά του. Σοκαρισμένος, πέφτει λιπόθυ
μος κι ονειρεύεται το θάνατο, καθώς ο πατέρας του παρουσιάζει τη
Μαρία-ρομπότ στο καμπαρέ Γιοαιουάρα».
III. ΜΑΝΙΑ

Η Μαρία χορεύει, κι όλοι μαγεύονται απ’την παρουσία της, χωρίς
να αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για ρομπότ. Οι άντρες έρχονται
στα χέρια για χάρη της. Αργότερα, κατεβαίνει στις κατακόμβες, ό
που παροτρύνει τους εργάτες οε μια καταστροφική επανάσταση.
Θάνατος στις μηχανές!» φωνάζει. Ο Φρέντεροεν, που επιθυμεί την
επανάσταση για να έχει το πρόσχημα της επακόλουθης βίαιης κατα
στολής της, ενθαρρύνει τη συμπεριφορά της, χωρίς να ξέρει ότι το
ρομπότ ακολουθεί στην πραγματικότητα τις εντολές του Ρότβανγκ, ο
οποίος θέλει να εκδικηθεί τον Φρέντεροεν, καταστρέφοντας τη Μη
τρόπολη. Οι εργάτες δεν πιστέυουν τον Φρέντερ όταν τους λέει ότι
δεν τους μιλάει η π/χιγματική Μαρία, και προσπαθούν να τον λιν
τσάρουν. Ο Γκροτ, φύλακας της κεντρικής μηχανής που τροφοδοτεί
τη Μητρόπολη, προσπαθεί να τους εμποδίσει να την καταστρέψουν,
αλλά δεν τα καταφέρνει, και η πόλη σιγά σιγά πλημμυρίζει. Η
πραγματική Μαρία, που έχει στο μεταξύ καταφέρει να ξεφύγει από
τον Ρότβανγκ, σώζει πολλά παιδιά από πνιγμό. Ο Φρέντερ την ξα
ναβρίσκει, και οι δυο τους, μαζί με τον Γκροτ, συνεχίζουν τη διάσω
ση των εργατών. Ο Γκροτ φεύγει για να βρει τη Μαρία-ρομπότ, και
την εντοπίζει στο «Γιοσιουάρα». Στρέφει τους εργάτες εναντίον τιις,
κι εκείνοι τη ρίχνουν στην πυρά. Κάτω από τη σάρκα που καίγεται,
εμφανίζεται το ρομπότ. Έξαλλος ο Ρότβανγκ αρπάζει την πραγμα
τική Μαρία και την οδηγεί στη στέγη του ναού. Ο Φρέντερ τους ακο
λουθεί για να τη οώοει. Στη συμπλοκή, ο Ρότβανγκ πέφτει από τη
στέγη και σκοτώνεται. Ο Φρέντεροεν, που παρακολουθεί εμβρόντη
τος, λυγίζει και δίνει τα χέρια με τον Γκροτ. Η Μαρία βάζει τον Φρέ
ντερ ως διαμεσολαβητή ανάμεσα τους, και μια νέα εποχή, όπου η
καρδιά μεσολαβεί ανάμεσα στα χέρια και το μυαλό, ανατέλλει...
•φ Σ τη ζωή μου πειραματίστηκα μ’ ένα σωρό πράγματα, μετα
ξύ των οποίων και η μαγεία. Η κυρία Von Harbou κι εγώ εντά
ξαμε στο σενάριο της Μητρόπολης τη μάχη μεταξύ σύγχρονης
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επιστήμης και μυσχικισμού, που ήταν η επιστήμη του μεσαίωνα. Ο μάγος ήταν ο κακός πίσω από όσα συνέβαιναν: σε μια
σκηνή, όλες οι γέφυρες γκρεμίζονταν κι άναβαν φωτιές, ενώ α
πό μια μεσαιωνική εκκλησία πετάγονταν φαντάσματα, πνεύμα
τα και τερατάκια. Είπα: «Όχι· δεν μπορώ να το κάνω αυτό».
Τώρα θα το έκανα, αλλά τότε δεν είχα το κουράγιο. Σταδιακά
κόπηκαν όλα τα μαγικά από το σενάριο, κι ίσως γι’ αυτό η Μη
τρόπολη μου φαινόταν σαν ένα κολάζ. Στην ουσία, όμως, μάλ
λον δεν μου άρεσε και τόσο, γιατί είναι μια ταινία όπου οι άν
θρωποι δεν είναι παρά εξαρτήματα μιας μηχανής. Η βασική ι
δέα ήταν της κυρίας Von Harbou, αλλά είμαι τουλάχιστον κατά
το ήμισυ υπεύθυνος, γιατί εγώ το σκηνοθέτησα. Τότε δεν ή
μουν συνειδητοποιημένος πολιτικά, τουλάχιστον στο βαθμό
που είμαι σήμερα. Δεν μπορείς να κάνεις μια ταινία με κοινωνι
κή συνείδηση όπου ισχυρίζεσαι ότι η καρδιά πρέπει να μεσολα
βεί ανάμεσα στο μυαλό και τα χέρια - αυτό είναι σίγουρα παρα
μύθι. Όμως με ενδιέφεραν ιδιαίτερα οι μηχανές. Τελοσπάντων,
η ταινία δεν μου άρεσε (τη βρήκα χαζή και ανόητη), αλλά μετά
από χρόνια, όταν είδα τους αστροναύτες... τι άλλο είναι αυτοί οι
άνθρωποι αν όχι μέρος μιας μηχανής; Τελικά, δεν είναι εύκολο
να μιλάς για ταινίες... Πρέπει δηλαδή να πω εκ των υστέρων ό
τι μ’ αρέσει η Μητρόπολη επειδή αργότερα είδα να πραγματο
ποιείται αυτό που είχα φανταστεί, ενώ, όταν το τελείωσα, το μι
σούσα; V
F .L.

Η Μ η τρ ό π ο λη ω ς μ υ θ ισ τ ό ρ η μ α

της Frieda Grafe
Χρειάζεται το μυθιστόρημα για να καταλάβουμε την ταινία Μη
τρόπολη έτσι όπως έχει φτάσει ώς εμάς, με μπερδεμένα τα νήμα
τα της πλοκής της. Αλλά ίσως να μην είναι καθόλου αναγκαίο
να γίνει κατανοητή. Αλλιώς, πώς να εξηγήσουμε την επικαιρότητα του αντικτύπου της; Από την αρχή, όλοι είχαν αποφανθεί
ότι οφειλόταν στις εικόνες της. Αργότερα, όταν, στην Αμερική,
ο Lang ανέλαβε την ευθύνη για το πενήντα τοις εκατό της ται
νίας, όλοι κατάλαβαν ότι αναφερόταν στη σκηνοθεσία της.
Μα κι εκεί όπου αναγνωρίζει την πατρότητα, σε μια συνέντευ, ξη με τον Peter Bogdanovich, λέει ότι μετάνιωσε που δεν είχε ο
ξύνει ακόμα περισσότερο τις γοτθικές τρέλες, το παράλογο και
το απόκρυφο. Ακόμα πιο φτιαχτή, πιο τραβηγμένη, η ταινία θα
απέκλειε από την αρχή ως γελοία κάθε αναζήτηση ρεαλιστικών
συσχετισμών: «Δε βρήκα το θάρρος να το τραβήξω στα άκρα».
Η Harbou έχει πει ότι το μυθιστόρημά της δεν ήταν ούτε μια
τοιχογραφία του σημερινού κόσμου ούτε μια ενόραση του μέλ
λοντος, ότι δεν συνδεόταν με κανένα κίνημα κι ότι δεν έπαιρνε
θέση. Αυτό ακριβώς ήταν που βρήκαν τόσο επιλήψιμο οι σύγ
χρονοί της κριτικοί, οι οποίοι έκριναν τις επινοήσεις της με το
μέτρο των κατηγοριών της παραδοσιακής κριτικής της τέχνης.
Κι εκεί όπου, κατά την άποψή τους, οι ιδέες της ήταν αβάσιμες,
επέτρεψαν στον εαυτό τους επιχειρήματα που ήταν σκόπιμα
χτυπήματα κάτω απ’ τη μέση.
Γαλάζιο λουλούδι Biedermeier,' τυπική Γερμανίδα με τα μαλ
λιά τραβηγμένα πίσω και τη χωρίστρα στη μέση, αυτή η γαλα-
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κτοφόρος αγελάδα του κινηματογράφου, αυτή που μαστορεύει
μυθιστορήματα, που μετατρέπει την πραγματικότητα σε μυθι
στορηματική σούπα. Να μην αγγίζει τον σοσιαλισμό με το μα
νικιούρ της! Και ο Willy Haas, κριτικός και συντάκτης του βερολινέζικου «Film-Kurier», εκδότης της «Literarische Welt»
μέχρι το 1933, λέει: «Αυτά που γράφει, εξοργίζουν κάθε καλ
λιεργημένο άτομο που έχει την αίσθηση του στιλ». Η εξήγηση
που προβλήθηκε και εξακολουθεί να διατυπώνεται για κάθε
κακογουστιά, είναι η γυναικεία φαντασία.
Η Thea von Harbou έγραψε το βιβλίο για να το χρησιμοποιήσει
ως σενάριο ο Fritz Lang: Εναποθέτω αυτό το βιβλίο στα χέρια
σου, Fried. Το μυθιστόρημα εκδόθηκε πριν από την πρεμιέρα
της ταινίας, και σχεδόν ταυτόχρονα δημοσιεύτηκε σε συνέχειες
στην «Illustrierte Blatt», αφού η «Berliner Illustrierte» το απέρριψε και συνέστησε επίμονα στη συγγραφέα, στο μέλλον να
σκέφτεται λιγότερο τις πιθανότητες μιας κινηματογραφικής
προσαρμογής, και περισσότερο τη μυθιστορηματική πλευρά
των πραγμάτων.
Ανέκαθεν αυτά που έγραφε προορίζονταν για τη διασκέδαση
του μεγάλου κοινού. Ονομάζει τη λογοτεχνία της «ύλη για ψυ
χαγωγία». Αυτό που κυρίως την απασχολεί, είναι η επαφή με
τον αναγνώστη, «ένα συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα συμπάθειας α
πό τον πομπό στο δέκτη».
Έγραφε για να βγάλει χρήματα - μια δραστηριότητα, καθαρά ε
παγγελματική. Δεν είχε την αγωνία της αναγνώρισης και τα συ
ναισθήματα ενοχής πολιτιστικού τύπου που ταλαιπωρούσαν
πολλούς μοντέρνους συγγραφείς, συγχρόνους της. Η πρωτοτυ
πία τής ήταν άγνωστη λέξη. Η ιδέα του αυθεντικού συγγραφέαδημιουργού, που είναι ο μόνος υπεύθυνος για τα κείμενά του,
συνοδεύεται από την ύπαρξη μιας γλώσσας με προσωπικό ύφος
μέσα απ’ την οποία ολοκληρώνεται. Γία τα μέσα μαζικής επικοι
νωνίας για τα οποία εκείνη έγραφε, ο συγγραφέας είναι ένας α
πλός διανομέας, και η γλώσσα, επιφάνεια, άδεια φόρμα, προορι
σμένη για αναπαραγωγή. Η Harbou δεν ψάχνει τίποτα- βρίσκει.
Αυτό συμβαίνει και με το σενάριο ττ\ς Μητρόπολης: επιτηδευμέ
νο γοτθικό ύφος ενός «νεο-επινοημένου» στιλ.
Αυτό εξηγεί επίσης γιατί, παρ’ όλες τις κριτικές, δεν έπαψε πο
τέ να παράγει κιτς, το οποίο πηγάζει από τη μίμηση. Αντί των
πρωταρχικών στοιχείων, χρησιμοποιεί ιδέες που είναι ήδη ανα
παραγωγές, αντιγραφές. Στη βάση της μυθοπλασίας της, τη θέ
ση της βιωμένης εμπειρίας παίρνουν τα βιβλία των άλλων, άλ
λα αντικείμενα τέχνης. Παρ’ όλα αυτά, τα προσαρτά στη ζωή
της με τέτοια ένταση και τα ενσωματώνει τόσο στη φύση της,
ώστε, σύμφωνα με δικές της δηλώσεις, αντιδρά στο θάνατο του
Βίνετου του Karl May αρρωσταίνοντας σοβαρά.
Είναι σαν να μην υπάρχει γι’ αυτήν η μοναδικότητα, ο αριθμός
ένα. Εκείνη αρχίζει να μετράει από το δύο. Όλα είναι διπλασια
σμένα, όλα είναι αντίγραφα: 2 πατέρες, 2 γιοι, 2 μητέρες, 2 φί
λοι, 2 Μαρίες. Ήταν ικανή, έγραψε ο Herbert Jhering, ν’ αφο
μοιώσει κάθε ξένο σώμα. Αυτό που γράφει, είναι μια διπλή με
σολάβηση. Η αντίληψή της για τα πράγματα, κατ’ αρχάς ιδεαλιστική, κάνει τις δημιουργίες της να είναι ήδη έκφραση κάτι
άλλου, και δε βασίζονται ποτέ πραγματικά σε μια βιωμένη υ
παρξιακή εμπειρία. ΓΓ αυτήν, η γλώσσα είναι υποστήριξη μιας
γνώμης, ενσαρκωμένη μέσα σε επινοήσεις που, συγκρινόμενες
με μια αυθεντική σκέψη, κατατάσσονται μόνο στις λογοκλο- 227
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πες. Της αρέσει να λέει πως οι ιστορίες της είναι όνειρα, φαντα
σίες, παραισθήσεις. Όλοι ξέρουν τη θέση της επανάληψης σ’
αυτά τα φαινόμενα.
Ταυτόχρονα, θεωρεί τα προορισμένα για μεγάλη κατανάλωση
υπάρχοντά της ως πολύτιμα αντικείμενα. Το μυθιστόρημα το
εμπιστεύεται στα χέρια του Fried, και το σενάριο το παρουσιά
ζει σαν προσφορά στον παραγωγό, Erich Pommer. Πολύ συχνά,
η γλώσσα της, οι λέξεις που χρησιμοποιεί, είναι υπερμεγέθεις
σε σχέση μ’ αυτό που δηλώνουν. Αντί να πει «νερό», λέει · κύμα»· αντί «ψευδαίσθηση», λέει «δεισιδαιμονία». [...]
Ασταμάτητα και κατά κόρον, ονομάζει την καλή Μαρία παρθένα-μητέρα, για να χαράξει στη μνήμη του αναγνώστη τη διπλή
λειτουργία της στο έργο. Αλλά επαναλαμβάνει και πολλές ασυ
νήθιστα λεκτικά σχήματα. Στο σενάριο και στο μυθιστόρημά
της, το φωτεινό κόσμημα απ’ το οποίο ο Fritz Lang έφτιαξε τη
σκηνή της καταδίωξης της Μαρίας από τον Ρότβανγκ στις κα
τακόμβες, εμφανίζεται μόνο μία φορά, κι αντίστοιχα, η μονότο
νη σαν βγαλμένη από μηχανή φωνή του ιεροκήρυκα στο κή
ρυγμά του περί μετάνοιας που υπάρχει στην ηχητική μιιάντα,
απουσιάζει απ’ το σενάριο.
Τα άφθονα ευρήματά της, αυτά που ίδια αποκαλεί -διακοσμητικές κληματόβεργες» που περιπλέκονται γύρω απ’ τις ιδέες της,
δεν είναι καθόλου απλά αξεσουάρ- αποτελούν το ουσιώδες.
Ο ίδιος ο Lang βλέπει σ’ αυτά τα στοιχεία τη διαφορά μεταξύ
των γερμανικών και των αμερικανικών ταινιών: η διαφορά δεν
είναι η υπερβολή στην έκφραση των ηθοποιών, αλλά το ότι ο ί
διος ο χώρος μέσα στον οποίο αναπτύσσεται ο ηθοποιός, αναγο
ρεύεται σε συν-υποστήλωμα της δράσης και, ακόμα πιο σημα
ντικό, της ψυχής του...
Αυτό που ο Lang δεν αφαίρεσε, αν συγκρίνουμε το σενάριο και
το μυθιστόρημα, το εξαφάνισαν οι αμερικανοί εξαγωγείς, μον
τάροντας μια διαφορετική εκδοχή για το αμερικανικό κοινό.
Αυτή μας κληροδοτήθηκε ως επικρατέστερη και υπήρξε η πη
γή των σημερινών εκδοχών. Απ’ αυτή την εκδοχή λείπει ό,τι α
γαπούσε περισσότερο η Thea von Harbou: η κεντρική θέση
των μητέρων στη μητέρα-πόλη. Λείπει η Χελ, η μητέρα του με
σολαβητή Φρέντερ, η οποία του κληροδότησε αυτή την καρδιά
του μεσολαβητή, και, ήδη απ’ το σενάριο, η παράλυτη γριά μά
να του Γιο Φρέντερσεν, η οποία, στο μυθιστόρημα, χρησιμεύει
για τις ανάγκες του δεύτερου happy end.
Οι σχολιαστές (και μόνον αυτοί) έβαλαν τόσο κατηγορηματικά
και σε πρώτο πλάνο το θέμα της καρδιάς-μεσολαβητή ανάμεσα
στο μυαλό και τα χέρια. Θεωρούσαν πρωταρχικές τις πολιτικές
και κοινωνικές προεκτάσεις. Από τη σκοπιά της Harbou, δεν εί
ναι ουσιώδεις. Η μυθοπλασία της είναι τόσο πολιτική όσο χρι
στιανικά είναι τα θρησκευτικά νήματα της πλοκής της. Η τάση
της Harbou να στηρίζεται στους θρύλους, στα παραμύθια, σε
μια σχηματική θρησκευτική παράδοση, σε λαϊκές διηγήσεις και
ανώνυμους συγγραφείς, ανταποκρίνεται στην ανάγκη να μετα
φέρει άμεσα και δυναμικά το θεατή μέσα στη ροή των γεγονό
των, με τη βοήθεια υπαινιγμών και στερεοτύπων.
Στην ταινία, ο γιος του βιομηχάνου -η καρδιά- ενώνει τα χέρια
των εργαζομένων και του μεγιστάνα. Στην πραγματικότητα, ό
μως, αυτή που ενώνει τις δύο τάξεις, είναι η Μαρία, κάτω από
το βλέμμα της οποίας συμβαίνει αυτό το γεγονός. Από την αρχή
ΐΓΐς ταινίας, ήδη θεωρεί τους πάντες αδελφούς. Για την Thea

von Harbou, η καλή Μαρία είναι η εικόνα του θηλυκού ιδεώ
δους. Η κακή Μαρία, η νέα Μαρία, είναι έργο ανθρώπων, ραδι
ούργων αντιπάλων, ένα δημιούργημα της επιστήμης και του
κεφαλαίου, γεννημένη από το μίσος, το υποκατάστατο αυτής
της Χελ που αγάπησαν και οι δύο άνδρες, πατέρας και γιος. Και
είναι προορισμένη από τη συγγραφέα να καταστραφεί, όπως η
πόλη που κατασκευάστηκε με διασταυρώσεις ειδών.
Η τελευταία λέξη του μυθιστορήματος -ο επίλογος- ανήκει
στη μητέρα του Γιο Φρέντερσεν. Είναι αδύνατον να ξέρουμε αν
ο Lang έβγαλε αυτόν το ρόλο απ’ το σενάριό του, ή αν η Harbou
έφτιαξε αυτό το πρόσωπο αποκλειστικά για το μυθιστόρημά
της. Στο ρετιρέ της, σώζεται ως εκ θαύματος απ’ την καταστρο
φή που πέφτει πάνω στη μεγάλη πόλη. Είναι ένα χωριάτικο
σπίτι με αχυρένια σκεπή -το αντίστοιχο του σπιτιού του Ρότβανγκ-, στη σκιά μιας γέρικης καρυδιάς, τριγυρισμένο από έ
ναν κήπο με λουλούδια του αγρού, το οποίο ο πανίσχυρος γιος
της απλώς το μεταφύτευσε εκεί, το μεταμόσχευσε με τον αμερι
κανικό τρόπο, πάνω σ’ έναν ουρανοξύστη μεταξύ καθεδρικού
ναού και Νέου Πύργου της Βαβέλ.
Εδώ έχουμε μια ιδιαιτέρως θεότρελη επινόηση της Harbou.
Goethe απ’ την ανάποδη: η μητέρα στην οποία πρέπει να φτάσου
με για να της ζητήσουμε να μας συμβουλέψει. ΓΡ αυτήν, είναι μια
υποδειγματική μεταφορά της τεχνολογίας που γίνεται φύση· μιας
τεχνολογίας, απέναντι στην οποία, αν γνωρίζαμε μόνο τη Μητρό
πολη, θα πιστεύαμε ότι είναι εχθρική. Μιλάει συχνά, σε άρθρα και
συνεντεύξεις, για την αγάπη της για τις μηχανές και φαντάζεται
ότι, αν ήταν άντρας, θα της άρεσε να γίνει μηχανικός. Η ουτοπική
συγχώνευση της τεχνολογίας με τη φύση, της οποίας εγγυητές εί
ναι οι γυναίκες, οι αυστηρές γεωμετρικές υπερκατασκευές της ε
πιφάνειας της Μητρόπολης με τις μαιανδρικές βάσεις τους, δεν α
ντιπροσωπεύουν γι’αυτήν τη λύση όλων των προβλημάτων, αλ
λά το ξεπέρασμά τους.
Η καταστροφή της Μητρόπολης, το ολέθριο τέλος, είναι γι’ αυ
τήν περισσότερο σύμπτωμα παρά σημείο, κι ακόμα μια φορά, ει
κόνα για την εικόνα. Δίνεται σε μια πολιτιστική επανάσταση που
τρέφεται από πολλαπλές πηγές. Στο τέλος, τα πολιτιστικά αγαθά
που είχε αρχίσει να συσσωρεύει, είναι καταδικασμένα, όπως και
οι καλλιτεχνικές δημιουργίες της, σε ολική κατάρρευση, στη
διάρκεια μιας γιγάντιας, μυστικιστικού τύπου καταστροφής.
«Η ιστορία αυτού του βιβλίου δεν εκτυλίσσεται πουθενά. Αυτό
το βιβλίο δεν είναι στην υπηρεσία κανενός κινήματος, καμιάς
τάξης, κανενός κόμματος.» Ούτε καμιάς τέχνης, αν και έγινε
φετίχ απ’ τη μοντέρνα τέχνη. Αυτό το βιβλίο ανήκει στο χώρο
του φανταστικού, σ’ ένα πεδίο που προϋπάρχει της τέχνης.
Και, γι’ αυτόν το λόγο, είναι πιο συνδεδεμένο με τη ζωή απ’ όσο
ο ρεαλισμός που την αντιγράφει. Παραμένει ύλη για ψυχαγω
γία, προορισμένη απλώς να καταναλωθεί. Η αθωότητα με την
οποία υφαίνει το έργο της, είναι μιας ξεπεσμένης αριστοκράτισσας, που κερδίζει τη ζωή της κάνοντας πνευματικό εμπόριο.
1. Βλ. σημ. σελ. 74.
Fritz Lang, La mise en scène, επιμ. Bernard Eisenschitz και
Paolo Bertetto, Cinémathèque Française - Museo Nazionale del Cinema Filmoteca Generalitat Valenciana, Lindau, Τομίνο 1993.
Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλου.

Μητρόπολη: άνθρωποι και
ρομπότ σ’ έναν εφιάλτη που
γύρισε από το μέ\λον.

Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Α πό το Ε ργαστήρι τ ο υ Δ ρ ο ς Κ αλιγκάρι
στο Ε ργοστά σιο-πόλη τ ο υ Γίο Φρε'ντερσεν

του Νίκου Κολοβού
ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ

Ο πανεπιστημιακός, συγγραφε'ας και σκηνοθέτης François Jost
έδωσε το περίγραμμα της αφήγησης. <<0 Γίο Φρέντερσεν “βασι
λεύει” σαν δεσπότης πάνω στη μητρόπολη, την πόλη του μέλ
λοντος. Η πόλη είναι διαιρεμένη στα δύο: επάνω, η πόλη των
κυρίων, σαν μια γιγάντια πυραμίδα- στα βάθη, η πόλη των ερ
γατών, σκλάβων, σε ομοιόμορφα σπίτια. Μια μέρα, στις πύλες
του αιώνιου κήπου όπου ο Φρέντερ, γιος του Φρέντερσεν, περ
νάει ευτυχισμένες μέρες συντροφιά με τους πλούσιους φίλους
του, εμφανίζεται η Μαρία, περιτριγυρισμένη από μια ομάδα ά
θλιων παιδιών. Η βία χαρακτηρίζει “αδέλφια” αυτά τα νεαρά
αγυιόπαιδα. Όλοι μαζί την καταδιώκουν. Ο Φρέντερ, προσπα
θώντας να την ξαναβρεί, ανακαλύπτει την υποχθόνια πόλη και
το υποδουλωμένο πλήθος της. Ταραγμένος, τρέχει στον πατέρα
του και επικαλείται την ευσπλαχνία του, χωρίς αποτέλεσμα.
Έτσι, αποφασίζει ν’ αφοσιωθεί στην υπόθεση των εργατών,
στους οποίους η Μαρία, τις νύχτες, μες στις κατακόμβες, σκορ
πά λόγια παρηγορητικά της πίστης και της αγάπης. Ο πατέρας
Φρέντερσεν, με τη συνενοχή του αινιγματικού εφευρέτη Ρότβανγκ, σκαρώνει ένα ρομπότ κατ’ εικόνα της νεαρής κοπέλας,
το οποίο περιφέρεται μέσα στην πόλη και σπέρνει τη θύελλα,
(σσ. Οι εργάτες εξεγείρονται και καταστρέφουν τις μηχανές. Η
κάτω πόλη πλημμυρίζει. Τα νερά υποσκάπτουν και την πυρα
μίδα της άνω πόλης). Χάρις στην αληθινή Μαρία και τον Φρέ
ντερ, η πάλη συσπειρώνεται και συμφιλιώνεται γύρω απ’ τον
πατέρα Φρέντερσεν, μεταμορφωμένη απ’ την καταστροφή και
την τρομερή δοκιμασία που πέρασε» (στους Rapp-Lamy, 791).
Ο ιστορικός Georges Sadoul κλείνει τη δική του σύνοψη ως ε
ξής: -Στο τέλος, ένας αρχιτεχνίτης συμφιλιώνεται με το μεγάλο
αφεντικό στο προπύλαιο του καθεδρικού ναού, ενώ ο γιος του,
Φέντερ, νυμφεύεται την κόρη Μαρία. “Ο δρόμος της ανθρώπι
νης αξιοπρέπειας και της ευτυχίας είναι σ’ όλους μας ο οδηγός.
Είναι ο μέγας μεσάζων, είναι η Αγάπη» λέει ο μεγαλοεπιχειρηματίας (supertruster) στο τέλος του σεναρίου τής Thea von
Harbou» (Sadoul, 190).
H ΠΟΛΗ-ΜΗΤΕΡΑ
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Μια θεόρατη οντότητα, που έχει τα θεμέλιά της στα ρευστά έ
γκατα της γης και τη γεωμετρική κορυφή της στον ουρανό.
Ένα είδος θριάμβου του 21ου αιώνα στον οποίο εκτυλίσσεται η
αφήγηση. Στους υπόγειους χώρους της μυρμηγκιάζουν οι εργά
τες με τους κυρτούς τραχήλους, το άκαμπτο σώμα, το συρτό,
βαρύ, ρυθμικό βήμα. Μονάδες μυϊκής ενέργειας. Υποτελείς στον
Άρχοντα των Μηχανών και της Οικονομικής Μοναρχίας- σ’ έ
ναν απρόσιτο ίσκιο κι ένα άφαντο όνομα: Γιο Φρέντερσεν- έναν
τύραννο ψυχρό και ασυγκίνητο. Υπακούουν και λειτουργούν
μπροστά σε μια τερατώδη μάζα μεταλλικών συστημάτων παρα
γωγής απροσδιόριστων προϊόντων. Κανείς δεν μας αποκαλύπτει
αυτά τα αντικείμενα. Γεννούν και ρυθμίζουν το χρόνο, τον α
τμό, την κίνηση, τις τροφές, το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια, ό
λα τα ορατά και τα αόρατα, τα ζωικά και τα θανάσιμα - όλα αυt(i>καμωμένα με ιταμότητα και πλήρη πειθαρχία-αλλά και από

λυτη ασυδοσία. Η πόλη-μητέρα διαθέτει υποχθόνιες κατοικίες
για τους εργάτες της και κατακόμβες για τους τεθνεώτες και
τους περιπάτους των εισέτι ζώντων υπολειμμάτων. Όμως,
στους προνομιούχους συνεργάτες του Κυρίου και Άρχοντα
προσφέρει τους κήπους των ηδονών και ευήλια διαμερίσματα
που προκαλοϋν τον ίδιο τον ουρανό με την αίγλη τους.
Η πόλη τούτη είναι η μητρόπολη για τα μέλη της άρχουσας τά
ξης και έρπον νεκροταφείο για τα σιωπηλά οντάρια της εργατι
κής τάξης. Είναι πόλη της δυστοπίας όπου δεν υπάρχει ελπίδα
και δεν συμβαίνει τίποτε το έκτακτο για τους δούλους της. Εί
ναι, όμως, και πόλη της ουτοπίας ή ευτοπίας για την ολιγομελή
οικογένεια των εχόντων τον πρώτο και τελευταίο λόγο- μια
Υπόγεια Κόλαση κι ένας Υπέργειος Παράδεισος- με τα αερό
πλοια και τα επιβατικά οχήματα να πετούν ανάμεσα στους ου
ρανοξύστες σαν πουλιά, και τη ζωή να κυλά γεμάτη ευχάριστες
εκπλήξεις.
Είναι ένα άνισο και ανισόρροπο σύμπαν, στο οποίο συμβολική
κυριαρχία έχουν ο αρχέγονος Θεός Μολώχ και ο σκιώδης Γιο
Φρέντερσεν με τους συνεργάτες του: όλοι τους, εκπρόσωποι
της τυραννίας και του θανάτου.
Η Μητρόπολη του Fritz Lang ανοίγεται στον 21ο αιώνα- δηλα
δή, σ’ έναν κοντινό στο δημιουργό της χρόνο του μέλλοντος. 0
Jost, προσπαθώντας να γεφυρώσει τους δύο χρόνους, γράφει:
Αν, από ορισμένες απόψεις, αυτή η υπερπαραγωγή προβλέπει
ό,τι έγιναν οι πόλεις μας σήμερα (με τα κτίσματά τους, τις με
ταφορές τους, αλλά και τις κάμερες επιτήρησης, τους τοίχους
που είναι γεμάτοι εικόνες), μαρτυρεί κατ’ αρχάς για μια έρευνα
γύρω απ’ το τι πρέπει να είναι μια πόλη. Χρειάζεται ένας “μεσο
λαβητής” ανάμεσα στο μυαλό και τα χέρια, κι αυτός ο ενδιάμε
σος πρέπει να είναι η καρδιά...» (Rapp-Lamy, 791-92).
θεμελιώνοντας ξανά την πόλη-μητέρα πάνω σε μια αρμονική
τριάδα, η ταινία του Lang δίνει με τον τρόπο της απάντηση στο
ερώτημα πώς μπορεί να αποφευχθεί η -φοβερή- αποκάλυψημε τη διαφορά, ότι αυτή η πόλη-μητέρα λειτουργεί σαν δράκος
παιδοκτόνος για τα ανθρωποειδή ερπετά της υποχθόνιας περιο
χής των εργατών, και ως προστάτιδα γενναιόδωρη για τους ανθούς της αριστοκρατίας.
Η νεαρή μητέρα Μαρία εμφανίζεται σαν μητέρα όλων των παι
διών απ’ τους εργάτες και, μετέπειτα, σαν μητέρα όλων των κα
ταπιεσμένων εργατών, πρέσβειρα και ελευθερώτρια. Συνιστά
μια εξαίρεση. Προέρχεται απ’ το υπέργειο ανθρώπινο περιβάλ
λον, αποστάτιδα της τάξης της. Η πόλη-μητέρα παραμένει ίδια
ώς το τέλος, με διφυή υπόσταση και συμπεριφορά.
ΟΙ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ο Lang, κατά τη δημιουργία της ταινίας του (1926-’27), μάλ
λον συναισθάνεται παρά εμβαθύνει διανοητικά στον κυκλώνα
της κοινωνικής επανάστασης που απειλούσε την Κεντρική Ευ
ρώπη. Δηλώνει περίφοβος, μ’ ένα μεσότιτλο στην αρχή της ται
νίας του, ότι δεν υπαινίσσεται οποιαδήποτε ταξική κοινωνία,
ούτε προφητεύει κάποια γενικευμένη εξέγερση της γης των κο
λασμένων (χωρίς, βέβαια, να γίνεται καθόλου πιστευτός).
Σήμερα, το ηθικό κήρυγμα της Μαρίας και η στάση του αρχιερ
γάτη, ο οποίος στο τέλος αγκαλιάζεται σφιχτά με τον εργοστασιάρχη Γίο Φρέντερσεν, που με τη σειρά του προχωρεί στην
κοινωνική συμμαχία, ηχούν αστεία και αναχρονιστικά. Όμως
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η θριαμβευτική πλημμύρα των νερών και η γιγαντιαία οργή
των εξεγερμένων εργατών καταπνίγουν, συνθλίβουν κυριολε
κτικά, αυτά τα διδάγματα και τις συστάσεις των ευγενών ψυ
χών. Η κοινωνική συμφιλίωση και η ειρήνη είναι ένας μύθος.
Εκείνο που διαρκεί στην αξιολόγηση των μηνυμάτων, είναι η
κραυγαλε'α φωνή των εργατών και η οριστική κατάρρευση της
πυραμίδας της άνω πόλης με τις πολυτελείς κατοικίες και τους
νε'ους κήπους της Βαβυλώνας.
Το 1959, ο Fritz Lang ε'λεγε: «Δε μ’ αρε'σει η Μητρόπολη. Το συ
μπέρασμα είναι λάθος. Είχα πάψει να το ενστερνίζομαι, ήδη α
πό την εποχή που γύριζα την ταινία» (Sadoul, 191).
Μετά την ανάληψη της εξουσίας απ’ τους Ναζί, ο Goebbels τον
κάλεσε και του έκανε γνωστό ότι αυτός και ο Φίρερ είχαν δει
την ταινία του σε μια μικρή πόλη, κι ότι ο Hitler του είπε ότι θα
επιθυμούσε ο Lang να γυρίσει ναζιστικές ταινίες (συνέντευξη
του 1941).
Οι μαρτυρίες αυτές, που τις καταχώρισε ο Sadoul στα γραπτά
του, δείχνουν ότι η Μητρόπολη υπερασπίζεται (ανοήτως ή ασυνειδήτως- δεν έχει σημασία) ολοκληρωτικές, ταξικές και φασι
στικές ιδεολογικές θέσεις. Είτε αυτές ερείζονται σε μυθολογικά-συμβολικά ρήματα της Παλαιάς Διαθήκης ή στους φιλοσο
φικούς εφιάλτες του Nietzsche, είτε καταγγέλλονται απ’ τον
Lewis Mamford ή τον Herbert Marcuse, το συμπέρασμα παρα
μένει το ίδιο.
Η Μητρόπολη του 20ού ή του 21ου αιώνα προφητεύει με φοβε
ρό τρόπο μια απανθρωπισμένη εποχή που είναι αδύνατον να
την αποτρέψουν ή να τη μεταμορφώσουν ηθικά κηρύγματα θεολογικής ή φιλοσοφικής καταγωγής.
«Η πόλη λειτουργεί σαν μια δαιμονική μηχανή που χρησιμο
ποιεί και εκλύει ενέργεια, μ’ έναν τρόπο είτε διατεταγμένο (η α
τμοσφυρίχτρα, το ρολόι) είτε εκρηκτικό (το “ατύχημα” για το
οποίο μαρτυρεί ο Φρέντερ στο χώρο της μηχανής, στον οποίο οι
εργάτες γίνονται θυσία). Στην πραγματικότητα, όμως, στο δαι
μονικό σύστημα παραγωγής, τάξη και έκρηξη δεν αντιτίθενται
η μία στην άλλη· απλώς, αποτελούν διαφορετικά μέρη ενός κύ
κλου. (“Αυτά τα ατυχήματα είναι αναπόφευκτα” λέει ο Γιο
Φρέντερσεν, αψηφώντας την αναφορά-συναγερμό του γιου
του)» (Gunning, 63).
Η Μητρόπολη είναι ένα εκρηκτικό δείγμα του ευρωπαϊκού μο
ντερνισμού ή μπορεί να «διαβαστεί» και ως ένα πρώιμο έργο
του τρέχοντος μεταμοντερνισμού;
Η θεματολογία και η προβληματική που περιέχει η αφήγηση
της ταινίας, κατά την ανάπτυξή της δεν περιορίζονται σε όσα ή
δη επισημάναμε. Ουσιώδη ζητήματα και σημασίες για την ανά
γνωση αυτού του φιλμικού κειμένου είναι ακόμα:
α) Ο βυθός, το βάθος και το σκότος σε αντίθεση με το ύψος, το
άνοιγμα, το φως ως συμβολικά στοιχεία και σημασίες για την α
ντίληψη των δύο τάξεων, όπου τρίτη ή άλλη διάκριση δεν μπο
ρεί να εισχωρήσει, και η σύγκρουση διαγράφεται αναπότρεπτη,
β) Ο κατακλυσμός, ο σεισμός, η έκρηξη, η κατάρρευση, η διά
λυση, ως ευαγγελισμός μιας νέας, απολυτρωτικής εποχής για
την ανθρωπότητα που θα επιβιώσει.
γ) Ο αλαλαγμός των ανθρώπων ως μέρος της απόκοσμης ή υ
περκόσμιας μουσικής σύνθεσης του Gottfried Huppertz, ως
πραγματολογικό στοιχείο που εξωθεί τη δράση στο αποκορύ
φωμά της, και όχι ως αισθητικό γεγονός, εξπρεσιονιστικό.
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SC IE N C E FIC T IO N KAI SOCIAL FIC T IO N

Η Μητρόπολη του Lang χαρακτηρίστηκε φιλμικό κείμενο του
είδους science fiction απ’ την άποψη του μέλλοντος ως αναφέροντος. Απ’ την άποψη, όμως, του πολιτικού προβλήματος, α
ποτελεί και φιλμικό κείμενο social fiction. Το ερώτημα που α
πασχόλησε -την κριτική κυρίως- για το αν ανήκει στην εξπρεσιονιστική παράδοση ή όχι, έχει μείζον ενδιαφέρον.
Ο γερμανικός κινηματογραφικός εξπρεσιονισμός είναι προϊόν
ενός ευρύτερου πολιτιστικού περίγυρου που προέβαλε στις
πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα στην Ευρώπη· αρχικά, στη
ζωγραφική και τη λογοτεχνία· αργότερα, στη μουσική και τον
κινηματογράφο. Ιστορικά, διανύει την περίοδο από το 1919 μέ
χρι το 1932. Αισθητικά, αντιπαρατίθεται στο ρεαλισμό, στο
πλαίσιο ενός κινήματος για την προβολή του εσωτερικού κό
σμου δημιουργών και καλλιτεχνικών πλασμάτων του στον ε
ξωτερικό κόσμο, μέσω αφηγήσεων και αναπαραστάσεων με έ
ντονο συναισθηματικό χαρακτήρα και εσωτερικές δονήσεις.
Οι τεχνικές και το στιλ των φιλμικών κειμένων τα οποία παράχθηκαν απ’ τους γερμανούς εξπρεσιονιστές σκηνοθέτες, όπως ο
Fritz Lang κατά τη γερμανική του περίοδο, ήταν οι εμφατικά
τονισμένες, ακραίες γωνίες λήψης, οι μαυρόασπρες (chiaroscu
ro) φωτιστικές κλίμακες, οι παραμορφωτικοί φακοί, τα συγκε
χυμένων γραμμών και σχημάτων σκηνικά, η στο έπακρον στιλιζαρισμένη ηθοποιία, το βαρύ μακιγιάζ του προσώπου. Βασικό
αισθητικό αξίωμα των κινηματογραφιστών αυτού του κινήμα
τος ήταν η αποφυγή της παρουσίας τής φυσικής ή κτισμένης
πραγματικότητας. Όλες οι τεχνικές και τα γλωσσικά μέσα τα
οποία χρησιμοποίησαν, αυτό το αξίωμα υπηρετούσαν. Με τον ί
διο τρόπο και κατ’ αυστηρή προτίμηση λειτουργούν τα στοι
χεία της εσωτερικής ατμόσφαιρας και του τεχνητού περιβάλλο
ντος των στούντιο (κυρίως, της UFA) για τα γυρίσματα.
Η Lotte Eisner, η οποία έγραψε τη σημαντικότερη ώς τις μέρες
μας μελέτη για τον γερμανικό κινηματογραφικό εξπρεσιονι
σμό, έλεγε, αναλύοντας την ταινία Το εργαστήρι τον Δρος Καλιγκάρι (1919), η οποία θεωρήθηκε ως η πρώτη αυτού του κινή
ματος:
«‘Ή ενεργητική δύναμη των αντικειμένων, ουρλιάζοντας, προ
βάλλει την επιθυμία τους να δημιουργηθούν”, δήλωσε ο
Rudolph Kurtz, κι αυτή ακριβώς είναι η εξήγηση για την παρά
φορη ιδεοληψία που χαρακτηρίζει τα σκηνικά του Καλιγκάρι.
Ωστόσο, το φως, η ατμόσφαιρα και η αστάθμητη απόσταση δεν
είναι οι μόνοι καθοριστικοί παράγοντες της παραμόρφωσης
των αντικειμένων που συναντάμε στην εξπρεσιονιστική τέ
χνη. Υπάρχει και η δύναμη της Αφαίρεσης. Στο βιβλίο του Μέ
θοδοι τον εξπρεσιονισμόν (1920), ο Georg Marczynski μας πλη
ροφορεί ότι η δημιουργική παραμόρφωση (που είναι δική του
επιλογή) παρέχει στον καλλιτέχνη τη δυνατότητα να αναπαραστήσει την πολυπλοκότητα της ψυχής. Συνδέοντας αυτή την
ψυχική πολυπλοκότητα με μια οπτική πολυπλοκότητα, ο καλ
λιτέχνης μπορεί ν ’ αποδώσει την εσωτερική ζωή ενός αντικει
μένου, την έκφραση της “ψυχής” του. Οι εξπρεσιονιστές επι
καλούνται αποκλειστικά εικόνες, που βρίσκονται αποθηκευμένες μέσα στη μνήμη. Να γιατί σχεδιάζουν λοξούς τοίχους που
δεν έχουν κανένα ρεαλιστικό στοιχείο· γιατί, όπως λέει ο
Marczynski, ένα απ’ τα χαρακτηριστικά των “εικόνων που φα
νταζόμαστε”, είναι και η αναπαράσταση των αντικειμένων σε
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ασυνήθιστη κλίση, ιδωμένα από ψηλά, σε πλονζέ. Αυτή η οπτι
κή γωνία διευκολύνει μια συγκεκριμένη σύλληψη του συνό
λου, γιατί αποφεύγεται η κατάτμηση των γραμμών. Η αφαίρε
ση και η ολική παραμόρφωση των σκηνικών του Καλιγκάρι δέ
χονται την πιο ακραία έκφρασή τους στη σκηνή με το κελί τής
φυλακής, όπου οι κατακόρυφες γραμμές στον τοίχο στενεύουν
καθώς ανεβαίνουν προς τα πάνω σαν τόξα» (Άισνερ, 32-33).
Σφοδρά αμφισβητήθηκε αν ο Lang ανήκει στο ανατρεπτικό κί
νημα των εξπρεσιονιστών. Στη Μητρόπολη του, όμως, πάρα
πολλά στοιχεία δείχνουν εμφανώς το αντίθετο. Η σκηνογραφία
της κάτω και της άνω πόλης, εμπνευσμένη απ’ τη συνολική ει-

κόνα της Νέας Υόρκης, όπως μαρτυρεί ο Siegfried Kracauer
(στο βιβλίο Α π’ τον Καλιγκάρι στον Χίτλερ), βασίζεται στην ε
φιαλτική δύναμη του λευκού-μαύρου (ή του chiaroscuro), για
απόκρυψη της εξωτερικής πραγματικότητας, για τη χρήση του
(ρωτάς στην προβολή ανθρώπινων σημείων (σώματος, προσώ
που, κινήσεων του δρώντος ηθοποιού και του πλήθους), την ο
ξύτητα και την ευκρίνεια, τη γεωμετρία των γραμμών των
σκηνικών για την αναπαράσταση μιας σκάλας εισόδου-εξόδου
εργατών, της τερατώδους κεφαλής-στόματος-στομάχου τού
Μολώχ, των τυφλών προσόψεων απ’ τα διαμερίσματα της πο
λυκατοικίας των πλουσίων, το ρολόι ως επιβλητικό ελεγκτή εισόδων-εξόδων-στάσεων-επαναφορών στην εσωτερική τάξη,
σαν διώκτη οφθαλμό και σημειωτή των απουσιών, ένα γιγαντιαίο και αμείλικτο τέρας, τον κυματοειδή ατμό που εκπέμπεται
σαν πυκνό άγχος όλων των δούλων που εργάζονται βουβοί στις
σήραγγες των μηχανών - όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, με τα
τεράστια ντεκόρ (Otto Hunte και Erich Kettelhut) και τα φω
τογραφήματα (Karl Freund και Günther Rittau), μέσω των φω
τισμών και της σκηνοθεσίας (mise en scène) του ίδιου του
Lang· δηλαδή, με τεχνικές, την ιδιόλεκτη γλώσσα, το κοινά α
ναγνωρίσιμο στιλ των φιλμικών κειμένων του γερμανικού κι
νηματογραφικού εξπρεσιονισμού. Αυτό το στιλ ονομάστηκε
απ’ τη Lotte Eisner «καλιγκαρισμός», αφού για πρώτη φορά
προβάλλει με πληρότητα στην ταινία του Wiene.
Οι βασικοί ρόλοι της Μητρόπολης σφραγίζονται από μια στιλιζαρισμένη τελειότητα - ομόλογη, θα λέγαμε, με εκείνην της
σιωπής και της ελεγχόμενης κίνησης ή/και χειρονομίας των
σωμάτων. Πατέρας και γιος Φρέντερσεν, Μαρία, εφευρέτης
Ρότβανγκ, εκφράζονται αντιγράφοντας στενά σχήματα, στερε
ότυπες ερμηνευτικές φάσεις, τη σκληρότητα, τη ριζική ανησυ
χία που συνταυτίζεται με το φόβο, την οργή και τον εκρηκτικό
ενθουσιασμό.
Το στιλιζάρισμα της ηθοποιίας υπαγορεύεται απ’ τα σκηνικά.
Ωστόσο, μόνο ο Werner Krauss, στο ρόλο του σατανικού Δρος
Καλιγκάρι, και ο Conrad Veidt, στο ρόλο του απαίσιου υπνοβά
τη, προσαρμόστηκαν στις ανάγκες αυτού του σκηνικού και
-κατά τα λόγια του Kurtz- επιτυγχάνουν μια “δυναμική σύν
θεση”, συνδυάζοντας τις κινήσεις τους με τις εκφράσεις τού
προσώπου. Περιορίζοντας τις χειρονομίες, επιτυγχάνουν κινή
σεις σχεδόν γραμμικές, οι οποίες -παρά τις λίγες καμπυλόγραμ
μες κινήσεις που εισχωρούν- παραμένουν κοφτές, σαν τις δια
κοπτόμενες γωνίες των σκηνικών, ενώ, ταυτόχρονα, οι κινή
σεις τους αυτές ποτέ δεν ξεπερνούν τα όρια μιας συγκεκριμέ
νης γεωμετρικής επιφάνειας» (Άισνερ, 34).
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ «ΚΑΛΙΓΚΑΡΙΣΜΟΥ»

«Το φιλμικό κείμενο του Lang έπαθε βάναυσο ακρωτηριασμό
στη διάρκεια της δημόσιας προβολής του. Η αυθεντική μορφή
της ταινίας μάς είναι άγνωστη. Όσα γράφονται ή γράφτηκαν
γι’ αυτήν, προέρχονται από την “ανάγνωση” ενός κακοποιημέ
νου κειμένου. Παρά ταύτα, ορισμένοι σημαίνοντος χαρακτήρες
του “διαβάζονται”» (Gunning, 53-54).
Ευτυχώς, πάσχει από άκρατο «καλιγκαρισμό», ο οποίος, όμως,
από την ώρα της γενικής εξέγερσης των εργατών και μετά, δια
λύεται σε μια ρητορική φλυαρία. Διασώζονται η σατανική φι
γούρα του εφευρέτη Ρότβανγκ, ενός αυτάδελφου του Δρος Κα-

232
Το σπλιζάριομα του ανθρώπινον προσώπου.

F R I T Z

λιγκάρι, και το κατασκεύασμά του, το ρομπότ. Η τεχνητή Μα
ρία είναι συγγενική παρουσία με εκείνην του υπνοβάτη: επιρροε'ς του Lang απευθείας απ’ τον Wiene, πέραν των άλλων ο
μοιοτήτων.
Είδαμε παραπάνω ότι ο Lang διήγειρε τις νοσηρές φαντασίες
του Goebbels και του Hitler. Ο ίδιος ο Lang είχε επιλεγεί αρχι
κά ως σκηνοθέτης του Καλιγκάρι, για να αρνηθεί και να αντικατασταθεί απ’ τον Robert Wiene. Δεν είναι μόνο συμπτώσεις
όλα αυτά.
Το σενάριο αυτής της οριακής ταινίας συνέχιζε την παράδοση
της ομιχλώδους φαντασίας των γερμανών ρομαντικών και των
έμφοβων μύθων του μεσαίωνα. «Κάλυπτε, όμως, έναν φιλοσο
φικό απόλογο: εκείνον του ανθρώπου που γοητεύεται και καθί
σταται εγκληματικός για λογαριασμό ενός παντοδύναμου κυρί
ου. Με την ανωτέρω έννοια της σχέσης ενός γοητευμένου εγκληματία-κυρίου, «είδε τη γέννηση ενός ρεύματος που οδηγεί
απ’ τον Καλιγκάρι στον Hitler μέσω μια πομπής τεράτων και
τυράννων» (Sadoul, 48).
Ανάμεσα στα αγαπημένα θέματα του Lang, πέρα απ’ τη δαιμονικότητα του γερμανού ανθρώπου για το οποίο μιλούσε ο
Leopold Siegler στο βιβλίο του Η Αγία Αυτοκρατορία των Γερ
μανών, η έμμονη ιδέα του εγκληματικού, αλλά και του ερωτι
κού, πεπρωμένου, η έλξη για τις απόκρυφες συναθροίσεις, τις
σκευωρίες, τις υπνωτικές πρακτικές ως υλικά και αντικείμενα
δουλειάς και όχι ως πεποιθήσεις - όλα, κυριαρχούμενα από ένα
πρόβλημα συνδεόμενο με την ψυχική του κατάσταση κατά βά
θος: τη βούληση για εξουσία (Legrand, 383).
Όλα αυτά εμφανίζονται (άλλα αχνά κι άλλα εντονότερα) σ’ αυ
τό το φιλμικό κείμενο.
Συνοψίζοντας, η Μητρόπολη του Fritz Lang μοιάζει να έχει
βγει απ’ το Εργαστήρι του Δρος Καλιγκάρι, έχοντας ενσωματώ
σει πολλά στιλιστικά και σκηνοθετικά στοιχεία από εκείνο, αλ
λά και ορισμένα απ’ τα αγαπημένα θέματα του σκηνοθέτη. Στη
γερμανική του περίοδο (επομένως, και στη Μητρόπολη), ο Lang
έμεινε μέσα στην παράδοση του γερμανικού κινηματογραφι
κού εξπρεσιονισμού - και μάλιστα, έστειλε μ’ αυτό μηνύματα
για τον άνθρωπο και την ιστορία του που παραμένουν επίκαι
ρα.
Το ζητούμενο δεν είναι μόνο πόσοι Καλιγκάρι και Φρέντερσεν
υπάρχουν, αλλά και με ποια προσωπεία κυκλοφορούν και
δρουν στη Μητρόπολη, στις «Μητροπόλεις» του κόσμου.
ΒΙΒΛ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ
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ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1927-’28)
Spione
Fritz Lang. Σ ενάρ ιο: Fritz Lang, Thea von
Harbou, από το ομότιτλο μυθιστόρημά της. Φ ω τογραφ ία: Fritz
Arno Wagner. Β ο η θ ό ς οπ ερα τέρ: Konstantin Irmen-Tschet.
Σ κ η νικ ά : Otto Hunte, Karl Vollbrecht. Μ ουσική : Werner
Richard Heymann. Η θοπ οιοί: Rudolf Klein-Rogge (Χάγκι), Ger
da Maurus (Σόνια Μπαρανίκοβα), Lien Deyers (Κίτι), Louis Ralph
(Μόριερ), Craighall Sherry (Μπέρτον Τζέισον), Willy Fritsch
(No. 326 / ντετέκτιβ), Paul Hörbiger (Φραντς), Hertha von
Walther (Λαίδη Λέσλεϊν), Lupu Pick (Μασιμότο), Fritz Rasp
(συνταγματάρχης Γελούσικ), Julius Falkenstein (ξενοδόχος),
Georg John (μηχανοδηγός), Paul Rehkopf (αλήτης), Hermann
Valentin, Grete Berger. Π α ρ α γω γός: Fritz Lang. Π αραγω γή:
Fritz Lang-Film GmbH, για την Universum-Film AG (Βερολί
νο). Α ρ χ ικ ό μ ή κ ος: 4364 μέτρα. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρώ τη
π ρ ο β ο λ ή : Βερολίνο (UFA Palast), 22 Μαρτίου 1928.
Σ κ η νοθ εσ ία :

Με έδρα μια διεθνή Τράπεζα, ο Χάγκι διευθύνει ένα διεθνές δίκτυο
κατασκόπων που ειδικεύεται στην κλοπή κρατικών απορρήτων.
Μια υπάλληλός του, η Ρωσίδα Σόνια, που επιθυμεί να εκδικηθεί το
θάνατο του πατέρα και του αδελφού της από τον τσάρο, έχει απο
πλανήσει τον αξιωματικό Γελούσικ, για να του αποσπάαει σημαντι
κά έγγραφα. Ο Χάγκι ζητά από τη Σόνια να πλησιάσει τον πράκτο
ρα Μπέρτον Τζέισον, που θεωρείται ο καλύτερος στο χώρο του, και
προσπαθεί να εντοπίσει τον Χάγκι. 'Οταν, όμως, η Σόνια γνωρίζεται
με τον Μπέρτον, γεννιέται ανάμεσά τους ένας παράφορος έρωτας.
Έτσι, αποφασίζει να μη ξαναδουλέφει για τον Χάγκι, αλ\ά να βοη
θήσει τον Μπέρτον να τον συλλάβει. Ο Χάγκι, αφού πάρει αυτό που
θέλει από τον Γελούσικ, τον καταδίδει στους προϊσταμένους του, που
του δίνουν ένα περίστροφο για να αυτοκτονήσει. Επόμενο θύμα του
Χάγκι είναι ένας ιάπωνας διπλωμάτης, ο Μασιμότο, στον οποίο
στέλνει μιαν άΙΙγ σύνεργό του, την Κίτι. Στην πρεσβεία της Ιαπω
νίας κυκλοφορεί ένα μυστικό έγγραφο που, αν διαρρεύσει, θα προκαλέσει πόλεμο. Οι συνεργοί του Χάγκι κλέβουν το έγγραφο, a llá
αυτό, προς μεγάλη θλίψη του αρχηγού τους, δεν είναι παρά ένα ασή
μαντο χαρτί. Το πρωτότυπο βρίσκεται στα χέρια του Μασιμότο, ο ο
ποίος, όταν του το κλέβει η Κίτι, κάνει χαρακίρι. Ο Μπέρτον συνε
χίζει το κυνήγι του απατεώνα, κι ο Χάγκι θέλει να τον βγάλει από τη
μέση πάοη θυσία. Οι άνδρες του Χάγκι προκαλούν ένα σιδηροδρομι
κό δυστύχημα. Η Σόνια, που είχε αναγκαστεί ναβοηθήσει τον Χάγκι
για να μην κάνει κακό στον Μπέρτον, καταφέρνει να τον σώσει μέσα
απ’τα συντρίμμια, a llá ο Χάγκι την απάγει και την κρύβει στα υ
πόγεια της Τράπεζας, όπου έχουν κρυφτεί και άΐοι οι συνεργάτες
του. Ο Μπέρτον, τελικά, τους ανακαλύπτει, a llá ο Χάγκι έχει ήδη
διαφύγει μετεμφιεσμένος σε κλόουν με το όνομα Νέμο. Ένα βράδυ,
καθώς ο Νέμο κάνει το νούμερό του, διαπιστώνει ότι το ακροατήριο
αποτελείται από αστυνομικούς. Τραβάει ένα πιστόλι και αυτοκτονεί
φωνάζοντας «Αυλαία!» Η αυλαία πέφτει, και το κοινό, θεωρώντας
την κίνησή του μέρος της παράστασης χειροκροτεί ενθουσιασμένο.

•^Μ ετά την ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πό
λεμο και την αναγκαία, αλλά ανεξέλεγκτη (εξαιτίας του συναι-
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σθηματισμού της), κοινωνική εξέγερση, την οποία ακολούθησε
το εξίσου αναγκαίο, αλλά αιιοτελεσματικόχερο, αντι-κίνημα
χων αντιδραστικών δυνάμεων (που οργανώθηκε και εκτελέστηκε με ψυχρό τρόπο), η Γερμανία πέρασε σε μια περίοδο ανα
ταραχής και σύγχυσης· μια περίοδο υστερίας, απόγνωσης και
αχαλίνωτων ηθών, γεμάτη απ’ τις υπερβολές μιας χώρας σε οι
κονομική κρίση. Θυμάμαι πολύ καλά εκείνη την εποχή. Γύριζα
ταινία στο Νοϊμπάμπελσμπεργκ, όπου βρίσκονταν τα στούντιο
UFA, μισή ώρα έξω από το Βερολίνο.
Το χρήμα έχανε την αξία του πολύ γρήγορα. Οι εργάτες πλη
ρώνονταν κάθε μέρα αντί για το τέλος της εβδομάδας, αλλά μέ
χρι να γυρίσουν σπίτια τους τα μαγαζιά είχαν κλείσει, και ot
γυναίκες τους, το άλλο πρωί, με δυσκολία εξασφάλιζαν λίγο
ψωμί και λίγες πατάτες.
Ταυτόχρονα, άκμαζαν οι λέσχες με τα εύκολα κέρδη ενός απάν
θρωπου πολέμου - και του πληθωρισμού. Οι κερδοσκόποι νό
μιζαν ή ήξεραν άτι μπορούσαν να αγοράσουν τους πάντες και
τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων και των πεινασμένων και ε
ξαθλιωμένων γυναικών της πρώην μέσης και ανώτερης τάξης.
Μικρές σκοτεινές λέσχες ξεφύτρωναν σε υπόγεια και σε διαμε
ρίσματα, για να εξαφανιστούν μετά από δυο-τρεις μέρες, μόλις
δηλαδή γίνονταν γνωστά στο ευρύ κοινό και την αστυνομία.
Σε τέτοια μέρη, η ανερχάμενη τάξη των νεόπλουτων μπορούσε
να παίζει τεράστια ποσά στον τζόγο. Οι πλούσιες και παρακμα
σμένες γυναίκες τους σύχναζαν κι αυτές εκεί, αναζητώντας ξε
κάθαρες ερωτικές προτάσεις, όσο γινόταν πιο χυδαίες και βρό
μικες. Κάθε σεξουαλική διαστροφή έβρισκε ικανοποίηση.
Το έγκλημα ήταν σε ακμή. Από καιρό σε καιρό, κάποιος μονα
χικός σταυροφόρος προσπαθούσε να σταματήσει τη δαιμονολατρία. Μια μέρα, έκαναν την εμφάνισή τους σε όλο το Βερολίνο
αφίσες που έδειχναν μια ημίγυμνη γυναίκα στην αγκαλιά ενός
σκελετού με τη λεζάντα: «Βερολίνο, παίζεις με το θάνατο».
Αλλά ποιος νοιαζόταν; Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου, ο θά
νατος δεν τρόμαζε πια κανέναν.
Θρησκεία; Θεός; Τον έστειλαν να πουλήσει τη θεϊκή πραμάτεια
του αλλού.
Μέσα σ’ αυτά το κλίμα απόλυτης διάλυσης κυριαρχεί μια διαρ
κής και ακατανίκητη έλξη προς το φανταστικά, το μυστηριώ
δες, το μακάβριο, τον ασφυκτικά τράμο του ακάτους.
Κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του ’20, ο γερμανικός κινη
ματογράφος αντανακλούσε αυτή τη σκοτεινή, ζοφερή ατμό
σφαιρα με εξίσου σκοτεινές και απαισιόδοξες ταινίες. Οι τρόφι
μοι του αλλόκοτου ψυχιατρείου και ο παράφρων διευθυντής
του στο Εργαστήρι του Δρος Καλιγκάρι, ο θανατερός βρικόλα
κας στο Νοσφεράτου ή το Γκόλεμ, μόνο σε μια τέτοια περίοδο θα
μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί.
Στο ίδιο κλίμα, έπλασα κι εγώ δύο χαρακτήρες: τον αρχιεγκληματία Δρα Μαμπούζε στοΔρ Μαμποϋζε, ο παίκτης και τον αρχικατάσκοπο Χάγκι στους Κατασκόπους.
Στη δουλειά μου, ανέκαθεν χρησιμοποιούσα (κι εξακολουθώ να
χρησιμοποιώ) πραγματικά γεγονότα, που τα αντλώ από τις ε
φημερίδες. Και στις δύο ταινίες που προανέφερα (για την ακρί
βεια, στις τέσσερις ταινίες της σειράς του Δόκτορος Μαμπούζε
και στους Κατασκόπους), πήρα τις αρχικές ιδέες από δημοσιεύ
ματα...
Το περιστατικό πάνω στο οποίο βασίστηκαν οι Κατάσκοποι, ή

ταν η λεγάμενη επιδρομή Arcos1στο Λονδίνο, γύρω στα μέσα
της δεκαετίας του ’20. Η Σκότλαντ Γιαρντ είχε κάνει έφοδο στα
γραφεία της Ρωσικής Επιτροπής Εμπορίου, με την υποψία ότι
ήταν κέντρο κατασκοπίας. Έτσι, το φανταστικό πρόσωπο του
υπερ-κατάσκοπου Χάγκι υποδϋθηκε o Klein-Rogge, μεταμφιε
σμένος σαν πολιτικός εγκέφαλος Τρότσκι. 9 9
1. Αρκιικόλεί,ο tou All Russian Co-operative Society. (Σ.τ.Μ.)
F. L.

Τ ώ ρα και για π ά ντ α

του Geoffrey Ο 'Brien
Ο εγκέφαλος·· παίζει μ’ ένα μαργαριταρένιο κολιέ και η όμορ
φη κατάσκοπος σταυρώνει τα πόδια της, την ίδια στιγμή που ο
διπλωμάτης (σ’ ένα άλλο μέρος της πόλης) ολοκληρώνει την τε
λετουργική του αυτοκτονία. Σύντομα θ’ ανοίξουν οι συρόμενες
πόρτες στον τοίχο, ο “εγκέφαλος» θα κυλήσει με την αναπηρι
κή του καρέκλα μπροστά, το τρένο εξπρές θα ξεκινήσει το μοι
ραίο του ταξίδι στο τούνελ, το χορευτικό συγκρότημα θα παίξει
το τελευταίο του τραγούδι πριν ξεσπάσει η καταστροφή, ο κλό
ουν θα ετοιμαστεί για να τινάξει τα μυαλά του στον αέρα. Πρό
κειται για την ίδια ταινία (Κατάσκοποι του Fritz Lang) κι είναι
σαν να την παρακολουθώ σ’ όλη μου την ζωή, μια παρατεταμένη προβολή που κάπου κάπου διακόπτεται από σύντομα χρονι
κά διαστήματα έκθεσης στον εξωτερικό κόσμο.
Όποιο επεισόδιο κι αν εξελίσσεται, νιώθω οικειότητα: ένα συ
ναίσθημα που σχετίζεται με το ότι οι Κατάσκοποι λειτούργησαν
ως μήτρα για τουλάχιστον τις μισές ταινίες που έχουν πραγμα
τοποιηθεί μέχρι τώρα. Γύρω από καθεμία απ’ τις σχολαστικές
εικόνες του Lang πλανώνται οι δυνάμει παρουσίες ταινιών που
θα γυριστούν στο μέλλον: υπάρχει το μοτίβο της κρυμμένης
σφαίρας μέσα στο βιβλίο από τα 39 σκαλοπάτια, υπάρχουν οι
γκάνγκστερ με τις αντιασφυξιογόνες μάσκες από την Armored
Car Robbery [του Richard Fleischer], υπάρχει η Σανγκάι Λίλι, ο
Μυστηριώδης Δρ Σατάν, ο κωμικά ευέξαπτος προϊστάμενος
του ΤζεΊμς Μποντ, Μ, όλοι τους διανϋοντας το δίκτυο των δια
δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών και αυτοκινητοδρόμων που
εκτείνεται από την Αλφαβίλ ώς την Γκόθαμ Σίτι. Πράγματι, θα
μπορούσες με τη φαντασία σου να πάρεις την ταινία, να τη
χρωματίσεις, να την ντουμπλάρεις με διάλογο, να προσθέσεις
την κατάλληλη κακόγουστη ατμοσφαιρική μουσική από σινθεσάιζερ και να την πουλήσεις αμέσως στην καλωδιακή τηλεόρα
ση ως Πράκτορες του τρόμου ή κάτι παρόμοιο, απόλυτα συγχρο
νισμένα μ’ ένα μέλλον λίγο-πολύ επινοημένο.
Ο ανηλεής ρυθμός του εισαγωγικού μοντάζ διατηρεί τη δύνα
μή του, αγκιστρώνοντας το βλέμμα σε μια σειρά εικόνων. Γυρισμένη το 1927, η ταινία Κατάσκοποι ήταν η πρώτη ανεξάρτητη
παραγωγή του Lang, και σ’ αυτό το καταπληκτικό πρελούδιο
αφήνεται σε μια επίδειξη δεξιοτεχνίας που καταδεικνύει τη μα
εστρία του. Ένας μεσότιτλος περνά σαν αστραπή: «Το ίδιο
πράγμα συνέβαινε σ’ όλο τον κόσμο». Δύο χέρια ανοίγουν ένα
χρηματοκιβώτιο. Τα χέρια σπρώχνουν ένα σφραγισμένο έγγρα
φο σ’ ένα άδειο φάκελο. Ένας μοτοσικλετιστής με γυαλιά απο-
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Ένας βίαιος χορός των κατα
σκόπων που γεννήθηκε από
δημοσιεύματα.
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μακρύνεχαι σαν τρελός. Ραδιοφωνικά κύματα εκπέμπονται α
πό γιγάντιους πυλώνες. Ένα πρωτοσέλιδο με την είδηση μιας
κλοπής. Ένας διπλωμάτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος ενός
αυτοκινήτου, πυροβολείται από ένα διερχόμενο αμάξι. Καθώς
πέφτει κάτω, ο χαρτοφύλακάς του αφαιρείται επιδέξια από το
δολοφόνο. Γραφειοκράτες, περιτριγυρισμένοι από ακατάστατες
στοίβες εγγράφων, φωνάζουν απελπισμένα στα τηλέφωνα.
Ένας ένστολος πράκτορας βηματίζει μέσα στα κεντρικά γρα
φεία, χαιρετά τον προϊστάμενό του κι αρχίζει να μιλάει: ΞΕΡΩ
ΠΟΙΟΣ- ». Μια σφαίρα διαπερνά το παράθυρο, κι ο πράκτορας
σωριάζεται στο πάτωμα νεκρός. Ο συνομιλητής του κοιτά με
τρόμο προς την κάμερα: -Θεέ μου, ποια δύναμη μπορεί να υ
πάρχει πίσω από αυτό;» Κοντινό ενός γενειοφόρου άνδρα με
μάτια που υπνωτίζουν, με το πρόσωπό του τυλιγμένο μέσα σε
καπνό από τσιγάρο: Εγώ! Πρόκειται για μια τέλεια επίδειξη αυ
τού που οι ταινίες κάνουν τόσο επικίνδυνα καλά: δημιουργούν
μια ανηλεή οπτική λογική από εικόνες που στερούνται περιε
χομένου ή βασικής αιτίας. Δε χρειάζεται να σου πουν πώς ή
γιατί ο άντρας με το τσιγάρο προξένησε αυτή τη συμφορά, α
φού ήδη το πιστεύεις.
Χρειάζονται μόνο τρία λεπτά: αν η ταινία τελείωνε εκεί, θα έ
μοιαζε ολοκληρωμένη. Το βίντεο έχει τη δυνατότητα να παρα
τείνει φιλήδονα αυτά τα τρία λεπτά, να διαλογίζεται πιο ήρεμα
πάνω σε ανεξίτηλες εικόνες που προβάλλονται για ένα μόνο
κλάσμα του δευτερολέπτου. Γία παράδειγμα, ο κατάσκοπος πά
νω στη μηχανή: ένα απίστευτο πλάνο που αποπνέει ταραχή, ί
σως εξαιτίας του σταθερού δαιμονισμένου χαμόγελου του ανα
βάτη, ίσως επειδή έχει κινηματογραφηθεί από κάτω από τις ρό
δες ενός διαφεύγοντος οχήματος (δημιουργήθηκε, σύμφωνα με
την Lotte Eisner, κρεμώντας τη μοτοσικλέτα στον αέρα και δη
μιουργώντας σύννεφα σκόνης μ’ έναν ανεμιστήρα)· ή αυτή η
ζωντανή εικόνα των ραδιοφωνικών πύργων να ακτινοβολούν
τις λαμπυρίζουσες ηχητικές σπείρες, στιλπνοί μονόλιθοι σύγ
χρονης επικοινωνίας που μεταφέρουν το ίδιο μυθικό ηλεκτρι
κό φορτίο όπως ο Πύργος της Βαβέλ στη Μητρόπολη·, είναι αδύ
νατον να μη θαυμάσεις ένα σκηνοθέτη που είναι σε θέση να ·<ξεπετάξει» τέτοιο εφέ.
Με την πρώτη φευγαλέα εμφάνιση του Rudolf Klein-Rogge (ο
Δόκτωρ Μαμπούζε αυτοπροσώπως) ως Χάγκι, ·εγκεφάλου»
του εγκλήματος, διεθνή τραπεζίτη και πιθανώς σοβιετικού
πράκτορα (σύμφωνα με τον Lang, ο Χάγκι, με το γυαλιστερό
κρανίο, το περιποιημένο μούσι, το στιλιζαρισμένο φράκο και το
μαύρο ζιβάγκο του, έπρεπε να μοιάζει με τον Τρότσκι, αλλά
μάλλον θυμίζει τον Λένιν), έχουμε μπει για τα καλά στην καρ
διά της ταινίας. Δεν μπορείς να μπεις βαθύτερα. Απ’ τη στιγμή
που τον είδαμε να καπνίζει το ένα τσιγάρο μετά το άλλο στην α
ναπηρική του πολυθρόνα, υπό την προστασία της σκληρής και
αγέλαστης νοσοκόμας του, και να κινεί τα νήματα πίσω απ’ το
γραφείο του, έχουμε ήδη φτάσει στο έσχατο όριο αυτής της ι
διότυπης σημειολογίας. Τα υπόλοιπα είναι επεξεργασία του θέ
ματος και της πλοκής, που στροβιλίζονται γύρω απ’ αυτή την
άδεια και σαγηνευτική μάσκα. Ο ίδιος αποτελεί την αμετακίνη
τη πηγή κάθε ίντριγκας, ένα τοτέμ στο οποίο η ίντριγκα συνε
χώς επαναλαμβάνεται, προκειμένου να ανανεωθεί.
Ο κοινότοπος πρώτος μεσότιτλος («Το ίδιο πράγμα συνέβαινε σ’
όλο τον κόσμο») συνοψίζει την τετριμμένη ουσία του κατασκο

πικού είδους: την πεποίθηση πως, στην πραγματικότητα, φαι
νομενικά τυχαίες και μεγάλης έκτασης πράξεις ανατροπής ακο
λουθούν ένα σχήμα και κατευθύνονται σ’ ένα κέντρο, ένα δια
χρονικά δημοφιλές δόγμα που φαίνεται να ανθεί με καινούργιο
σφρίγος καθώς ο αιώνας του Lang πλησιάζει στο τέλος του.
Όπως συμβαίνει πάντα με τον Lang, κάθε πλάνο του αποτελεί
έμμονα ένα διαφορετικό τμήμα, ένα χώρο με ευδιάκριτες και
συντεταγμένες κανόνες. Μια σειρά από τέτοια πλάνα μπορούν
να συνταιριαστούν σχεδόν σε οποιαδήποτε σειρά για να σχημα
τίσουν μια φαινομενικά συνεκτική αφήγηση. Η αμερικανική
κόπια των Κατασκόπων που βγήκε στις αίθουσες, έχει λιγότερο
από τη μισή διάρκεια (88 λεπτά) της σχεδόν τρίωρης γερμανι
κής πρωτότυπης (που πρόσφατα αποκαταστάθηκε από το Κι
νηματογραφικό Αρχείο του Μονάχου). Παρακάμπτει μια σημα
ντική δευτερεύουσα πλοκή της ταινίας, που βασίζεται στο πε
ριστατικό το οποίο αποτελεί και το θέμα της ταινίας Ο ταγμα
τάρχης Ρεντλ του Istviin Szabo, και ψαλιδίζει έναν αριθμό ση
μαντικών και διευκρινιστικών λεπτομερειών, όπως το στιγμιό
τυπο που τραβήχτηκε με σκοπό τον εκβιασμό μιας γυναίκας
της καλής κοινωνίας που χαλαρώνει σ’ ένα τεκέ οπίου. Αντι
στρέφει τη σειρά των σκηνών και χρησιμοποιεί μια σημαντική
σεκάνς για να αποδώσει ένα εντελώς διαφορετικό σημείο τής
πλοκής. Κι όμως, κατά κύριο λόγο είναι η ίδια ταινία. Αν κυ
κλοφορούσε κάπου παραπεταμένη μια χαμένη εξάωρη εκδοχή,
η ίδια ταινία θα ήταν και πάλι· μόνο που θα είχε περισσότερες
προεκτάσεις, περισσότερες σκηνές δρόμου για να τεθούν υπό
παρακολούθηση, περισσότερα κλειδωμένα κτίρια για να παραβιαστούν, περισσότερες γοητευτικές ή εκφοβιστικές ματιές.
Η παράνοια αποτελεί τον κλασικισμό του 20ού αιώνα. Οι συ
νωμοτικές παγίδες είναι σφραγισμένες από ένα συνωμοτισμό
που δανείζει στον κόσμο μια επίφαση τάξης και ισορροπίας. Μέ
σα στον κυκεώνα των φαινομενικά μπερδεμένων επιφανειών
(τη συστηματική κακεντρέχεια, τη μυστική παρακολούθηση,
την προδοσία, τη μασκαράτα, τη διείσδυση με υπόγειες μεθό
δους), το κατασκοπικό μελόδραμα προσφέρει την παράδοξη δια
βεβαίωση πως, στην πραγματικότητα, τα πάντα είναι αλληλένδετα. Οι λεπτομέρειες συγκλίνουν σε μια κεντρική και συμμε
τρική αγωνία, με κομψή ηρεμία της φόρμας. Περισσότερο τρο
μακτική από οποιαδήποτε συνωμοτική θεωρία θα ήταν η απου
σία της. Η εναλλακτική λύση είναι το κενό και η εκτροπή: οι
παρανοϊκοί πατριώτες της Αμερικής, π.χ., βρίσκουν προτιμότε
ρο να πιστεύουν πως τα μαύρα ελικόπτερα στέλνονται για να
τους ελέγξουν, παρά να αντιμετωπίσουν την πραγματική αδια
φορία της κυβέρνησης για την τύχη τους.
Οι Κατάσκοποι κατευνάζουν σαν τη μουσική. Το κατασκοπικό
είδος που εικονικά εγκαινιάζει, έχει παραμείνει ένα πρωταρχικό
μέσο για τη μετατροπή των πιο ανησυχητικών συναισθημάτων
(του φόβου της παγίδευσης, της καχυποψίας για τα φαινόμενα,
της οικουμενικής δυσπιστίας) σε μια συστηματική -για να μην
πω: μηχανική- τέρψη. Το χάος συσκευάζεται ξανά σαν καντρί
λια. Όσο κι αν ένα μεγάλο τμήμα των Κατασκόπων πραγματεύ
εται το άγχος και την κοινωνική αναταραχή, οι απολαύσεις τής
ταινίας συνίστανται στην ισορροπία, την ευκρινή εστίαση και
την ξεκάθαρη δράση. Ακόμα και η καταληκτική αυτοκτονία εί
ναι προσεγμένα συγκαλυμμένη απ’ το κατέβασμα της αυλαίας ε
νός μιούζικ- χολ, όπως η κατακλείδα ενός ανέκδοτου.
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Στην πραγματικότητα, τι άλλο κάνουν οι κατάσκοποι απ’ το να
παίζουν παιχνίδια στους ανθρώπους; Οι πράξεις τους συνιστούν κάτι περισσότερο από μια πιο εκλεπτυσμένη παραλλαγή
των τεχνασμάτων που έδειχναν με αγάπη οι πρώτες πρώτες
ταινίες: το αγόρι που πατούσε τη μάνικα στον Ποτισμένο ποτι
στή,, οι διαβολικές υποκαταστάσεις και μεταμορφώσεις των ται
νιών του Georges Méliès, οι φάρσες του σκανδαλιάρικου χαμι
νιού Mnou-ντ’Ζαν του Louis Feuillade. Οι κατασκοπικές ται
νίες -όπως τα ξαδέλφια τους: οι πολεμικές και οι περιπέτειες ε
ποχής- συνιστούν σύνθετες κατασκευές φαρσών, η πολυπλοκότητα των οποίων κυμαίνεται από τις σχεδόν απερίγραπτες αφηρημένες απατεωνιές των ηρώων του Le Carré ώς την υπερβολι
κή εκρηκτική ταχυδακτυλουργία του οπλοστασίου τού 007.
Είναι ένα ιδιότυπο είδος, που έχει τη δυνατότητα να σπρώξει
τις απολαύσεις του σε ασυνήθιστα εκλεπτυσμένα και διανοητι
κά όρια. Στα μιούζικαλ, οι άνθρωποι τραγουδούν και χορεύ
ουν. Στα ουέστερν, ιππεύουν και πυροβολούν με εξάσφαιρα.
Στις κατασκοπικές ταινίες, συνομιλούν σε γραφεία, εξετάζουν
έγγραφα, κάθονται ακίνητοι σε νυχτερινά κέντρα για να μελε
τήσουν τα πρόσωπα των άλλων θαμώνων, πηγαίνουν μεγάλες
βόλτες ή οδηγούν στους δρόμους της πόλης, μπαινοβγαίνουν
σε κτίρια σαν επιθεωρητές του δήμου: σαν τους αστούς γραφει
οκράτες που υποδύονται.
Οι κατάσκοποι, αντί να κυνηγούν παρανόμους μέσα σε φαράγ
για, κυνηγούν έγγραφα που δεν έχουν αρχειοθετηθεί σωστά, ε
ξουσιοδοτήσεις που έχουν εκδοθεί εσφαλμένα, παρατυπίες σε
λογιστικές διαδικασίες. «Η πληροφόρηση ήταν ο λόγος για τον
οποίο πολέμησαν» ανακοινώνει ένας μεσότιτλος στους Κατα
σκόπους, και η τελική αποκάλυψη της ταινίας οφείλεται σ’ έ
ναν σχολαστικό υπάλληλο που διαπιστώνει μια παρατυπία σ’ έ
να οικονομικό έγγραφο. Οι κατασκοπικές ταινίες αποτελούν έ
να μακραίωνο γράφημα της ψυχικής μας σχέσης με μια αναπό
φευκτη γραφειοκρατία που εφευρέθηκε άλλοτε ως προστάτης
και άλλοτε ως καταπιεστής, άλλοτε ως αντίπαλος και άλλοτε ως
φιλικό σωματείο. Η γραφειοκρατία βρίσκεται παντού και που
θενά. Είναι σαν τον κινέζο ποιητή που προσπαθεί να περιγρά
φει το βουνό: είναι δύσκολο να την αντιληφθούμε, γιατί αποτε
λούμε μέρος της.
Στους Κατασκόπους, ο Lang κατασκευάζει μια μακέτα της νεωτερικότητας με το δικό της σιδηροδρομικό δίκτυο, με χρηματο
κιβώτια και σύστημα ενδοεπικοινωνίας σε κάθε δωμάτιο. Στις
εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, στα τηλεγραφήματα που στέλνο
νται «μέσω του... Διαράδιου», οι ευφυείς κατάσκοποι προσθέ
τουν τις μικροσκοπικές μυστικές τους κάμερες, αντικλείδια,
παρασυμπαθητικά μελάνια, μικρόφωνα που κρύβουν σε ανθο
δοχεία, καρμπόν που κρύβουν κάτω από άλλα χαρτιά, και την
εντοιχισμένη συσκευή που μοιάζει με τηλε-υποβολέα, η οποία
κρατά τον Χάγκι ενήμερο για κάθε καινούργια εξέλιξη.
Πάνω από όλα υπάρχει χαρτούρα, που παραμένει κεντρικής
σημασίας σ’ αυτόν τον κόσμο: σημειώσεις, φύλλα χαρτιού, απο
κόμματα εφημερίδων. Καταστροφές (σαν κι αυτή του βαγονιού
33133) ξεκινούν ως έγγραφες αναφορές. Σ’ έναν παιχνιδόκοομο
που καθορίζεται από ένα σύστημα δικτύων διανομής, οι μυστι
κοί πειρατές καταπιάνονται σοβαρά με το να εκτρέπουν τα
πράγματα από τον φυσικό τους προορισμό: μηνύματα, συμμαχίες, τρένα, ακόμα κι ένα δολοφόνο καθ’ οδόν προς την εκτέλε
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ση. Το παιχνίδι που παίζεται, συνίσταται στο ποιος θα προλάβει
πρώτος: όταν πραγματοποιείται η επαφή, σκάνε βόμβες.
Όλο αυτό κινδυνεύει να εκτροχιαστεί σαν ηλεκτρικό τρενάκι.
Μέσα απ’ αυτή την επανάληψη έχουμε την άνεση να ατενίσου
με -εκστατικά- τις εσωτερικές ρίμες της φτηνής φανταστικής
λογοτεχνίας, τους πολλαπλούς απόηχους από έναν αιώνα αντι
κατοπτρισμών: από την ομοιότητα του Χάγκι με τον Μαμπούζε και τον Δόκτορα No, της εξωτικής κατάσκοπου Σόνια
(Gerda Maurus) με την Dietrich-Κατάσκοπο Χ-27 [του Von
Sternberg], του επινοητικού ήρωα Willy Fritsch με τους Τζέιμς
Μποντ και Ματ Χελμ, του θανατηφόρου αερίου στο θησαυρο
φυλάκιο του Χάγκι με το ράντισμα του ψυχεδελικού αερίου
στο Diabolik του Mario Bava, του θανάτου του κλόουν στο
τσίρκο με το θάνατο του Mr. Memory στο μιούζικ-χολ, στα 39
σκαλοπάτια.
Ένας καταιγισμός από όμορφες παλιές καρτ-ποστάλ περνούν
ξανά μπροστά μας: ο Fritz Rasp στο ρόλο του ρώσου προδότη
συνταγματάρχη με το πληθωρικό μουστάκι και την πίπα των
τσιγάρων του- η Lien Deyers, τυλιγμένη στο κιμονό της, καθώς
ετοιμάζεται ν’ αποπλανήσει τον ιάπωνα πρεσβευτή· μαύρες λιμουζίνες που τρέχουν ολοταχώς σε επαρχιακούς δρόμους. Οι
εικόνες ήταν ήδη γερασμένες. Ο Lang φρόντισε να μη του ξεφύγει τίποτα - δραματικοί πίνακες απ’ τις επιφυλλίδες τού Louis
Feuillade, στιγμές μεγάλης έντασης ακινητοποιημένες στα εξώ
φυλλα των αστυνομικών βιβλίων τσέπης του Edgar Wallace ή
του Ε. Phillips Oppenheim, αφίσες γυναικών ηθοποιών με τα
ρούχα της εξωτικής τυχοδιώκτριας - όλα τα συστατικά στοιχεία
για έναν κόσμο ευχάριστων προσδοκιών.
Ανακατεμένα μέσα στην τράπουλα βρίσκονται τα φθαρμένα
συστατικά του πραγματικού κόσμου που μπορούν σχεδόν να
μεταμφιεστούν ως νοσταλγία, τα ευκόλως αναγνωρίσιμα πορ
τρέτα του Συνταγματάρχη Ρεντλ, του Ζηνόβιεφ και της Mata
Hari, ζωντανά σχεδόν στιγμιότυπα δολοφονιών και ταραχών
στους δρόμους της Ευρώπης, τα αστυνομικά φορτηγά των ειδι
κών δυνάμεων καταστολής και οι μπότες του ιδιωτικού προσω
πικού ασφαλείας του Χάγκι. Δεν υπάρχει τρόπος ν ’ αποφύγου
με τις περισσότερο ενοχλητικές αντιστίξεις της φτηνής αστυ
νομικής λογοτεχνίας με το είδωλό της: ο κόσμος πίσω από τους
τοίχους του γυάλινου κουκλόσπιτου είναι διαποτισμένος με ό
λα τα κλισέ της φτηνής αστυνομικής λογοτεχνίας. Έτσι, λοι
πόν, οι τοίχοι που καταρρέουν στις τελευταίες στιγμές τού Χάγκι, αναπόφευκτα μας φέρνουν στο μυαλό την κατάρρευση του
ομοσπονδιακού κτιρίου στο Οκλαχόμα Σίτι (όπου ο κατηγο
ρούμενος είχε πρόσφατα παρακολουθήσει στο βίντεο το Blown
Away). Το δηλητηριώδες αέριο που εκτοξεύεται μετά την ύστα
τη διαταγή του Χάγκι, θυμίζει το αέριο που κατασκευάστηκε
στις μέρες μας από την ιαπωνική θρησκευτική σέκτα του Αούμ
Σινρίκιο, τον αρχηγό της οποίας, Ασαχάρα, θα μπορούσε να τον
έχει παίξει πολύ πειστικά ο Rudolf Klein-Rogge (ένθερμος εθνικοσοσιαλιστής, πρώην σύζυγος της Thea von Harbou, μετέπειτα κυρίας Lang και συγγραφέως του μυθιστορήματος στο ο
ποίο βασίστηκαν οι Κατάσκοποι ).
Δεν πρόκειται να αναστατωθούμε λιγότερο απ’ ό,τι το κοινό
του Βερολίνου, το 1928. Η ευχαρίστηση που αντλούμε από την
παραληρηματική μη πραγματικότητα της ταινίας, θα διακοπεί
από κάποιον που οι προθέσεις του είναι ολωσδιόλου πιστευτές.
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ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1928-’29)
Frau im Mond
Σ κηνοθεσία: Fritz Lang. Σενάριο: Fritz Lang, Thea von
Harbou, από το ομότιτλο μυθιστόρημά της. Φ ωτογραφία: Curt
Courant. Otto Kanturek. Ε ιδικά εφέ: Oskar Fischinger. Ειδικές
λήψεις: Konstantin Tschetwerikoff (ή Konstantin IrmenTschet). Σκηνικά: Emil Hasler, Otto Hunte, Karl Vollbrecht.
Μ ουσική: Werner Schmidt-Getner. Κ αλλιτεχνικοί σύμβουλοι:
Καθ. Gustav WolfT, Joseph Danilowatz. Ε π ισ τη μ ο νικ ό ς σύμ 
βουλος: Καθ. Hermann Oberth. Φ ω τογρ ά φ ος πλατύ: Horst
von Harbou. Η θοποιοί: Klaus Pohl (Καθ. Γκέοργκ Μάνφελτ),
Willy Fritsch (Βολφ Χέλιους), Gustav von Wangenheim (Χανς Biντεγκερ), Gerda Maurus (Φρίντα Βέλτεν), Gustl StarkGstettenbaur (Γκοϋσταβ), Fritz Rasp (Ουόλτ Τέρνερ), Tilla
Durieux, Hermann Vallentin, Max Zilzer, Mahmud Terja Bey,
Borwin Walth (πέντε εγκέφαλοι), Margarete Kupfer (κυρία Χίπολτ), Alexa von Porembsky (ανθοπώλις), Gerhard Dammann,
Heinrich Gotho, Karl Platen, Alfred Loretto, Edgar Pauly. Παρα
γω γός: Fritz Lang. Εκτέλεση παραγω γής: Eduard Kubat. Πα
ραγωγή: Fritz Lang-Film GmbH, για την Universum-Film AG
(Βερολίνο). Α ρ χικ ό μήκος: 4365 μέτρα. 35 mm. Ασπρόμαυρη.
Π ρώτη προβολή: Βερολίνο (UFA Palast), 15 Οκτωβρίου 1929.

Craighall Sherry και Willy Fritz

Αν δεν είναι ο Ασαχάρα ή ο Mark από το Μίσιγκαν, τότε θα εί
ναι ο Πολ Ποτ ή ο Διοικητής Gonzalo: μια ατελείωτη σειρά από
Χάγκι, όντα υπέρκομψα, τυλιγμένα στον καπνό των τσιγάρων.
Κι έτσι, από κάδρο σε κάδρο, βλέπω φευγαλέες όψεις άλλων ε
πεισοδίων - σκηνές από την άλλη ταινία, αυτήν της πραγματι
κότητας, που θα μπορούσε να ενταχθεί τόσο άνετα στο σχήμα
του Lang. Καθώς περνούσα με το τρένο από το Ανατολικό Βε
ρολίνο, λίγα χρόνια πριν από τη πτώση του, το διαβατήριό μου
εξετάστηκε με βλοσυρή σχολαστικότητα από έναν νεαρό ξανθό
αστυνομικό που θα μπορούσε να είναι ένας από τους τέλεια εξο
πλισμένους μπράβους του Χάγκι. Σε κάθε τοίχο κάθε δρόμου
κάθε κέντρου κάθε τριτοκοσμικής πρωτεύουσας, ο Αρχηγός α
τενίζει από πανομοιότυπες αφίσες. Καθώς στέκομαι μπροστά
στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, παρακολουθώ τα κουφάρια
των συντεθλιμμένων σπορ αυτοκινήτων που μεταφέρονται α
πό το βομβαρδισμένο γκαράζ, όπως τα συντρίμμια απ’ την κα
ταστροφή του βαγονιού 33133. Κατά μήκος της Δεύτερης Λεω
φόρου, ένα απόγευμα καταχείμωνου, φάλαγγες αστυνομικών
αυτοκινήτων και ασθενοφόρων, σιωπηλές και ανεπίσημες,
πραγματοποιούν μιαν άσκηση για την αποκαλυπτική κατα
στροφή, σαν να έπαιζαν σε μια ταινία: θα ’λεγε κανείς ότι συ
γκεντρώνονται για μια νέα λήψη της τελευταίας μπομπίνας
των Κατασκόπων.
«Film Comment-, Ιοΰλιος-Ανγουστος 1995.
Μετάφραση: Δημήτρης Κερκινός.
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Επί τριάντα ολόκληρα χρόνια, ο αστρονόμος Γκέοργκ Μάνφελντ,
συγγραφέας της μελέτης «Υποθετικές περιγραφές των αποθεμά
των χρυσού στη Σελήνη», ονειρεύεται να ταξιδέψει στο φεγγάρι για
να βρει χρυσό. Τελικά, οι ιδέες του βρίσκουν ανταπόκριση στο διε
θνές συνδικάτο χρηματοδοτών που ελέγχει τις τιμές του χρυσού.
Συμφωνείται η χρηματοδότηση της πτήσης στη Σελήνη, κι έτσι κα
τασκευάζεται ένας πύραυλος με βάση τα σχέδια του Μάνφελντ. Ο
καθηγητής Βολφ Χέλιους, η Φρίντα Βέλντεν, φοιτήτρια αστρονο
μίας, ο Χανς Βίντεγκερ, αρραβωνιαστικός της, ο Ουόλτ Τέρνερ,
εκπρόσωπος του συνδικάτου, και ο μικρός Γκούσταβ συνοδεύουν
τον Μάνφελντ στο ταξίδι του για τη Σελήνη. Μετά από μια πτήση
με ταχύτητα δώδεκα χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, οι ταξιδιώτες
προσγειώνονται ασφαλώς στην επιφάνεια της Σελήνης. Ο Μάν
φελντ ψάχνει για το χρυσάφι και, τελικά, το ανακαλύπτει σ’ ένα
σπήλαιο. Εκεί, όμως, ο Τέρνερ τον τρομάζει, κι ο Μάνφελντ γλιστράει και τραυματίζεται θανάσιμα. Ο Τέρνερ γεμίζει τις τσέπες
του με χρυσάφι κι επιστρέφει στον πύραυλο με σκοπό να φύγει μό
νος . Η Φρίντα προλαβαίνει να σφραγίσει τις πόρτες, κι όταν ο Χέ
λιους επιστρέφει, πυροβολεί τον Τέρνερ. Δυστυχώς, κατά την α
νταλλαγή των πυροβολισμών, μια σφαίρα τρυπάει τις δεξαμενές ο
ξυγόνου του πυραύλου, με συνέπεια ο ένας από τους δύο άνδρες να
είναι αναγκασμένος να μείνει στη Σελήνη. Ο κλήρος πέφτει στον
Χέλιους. Ο Βίντεγκερ και ο Γκούσταβ ετοιμάζονται για το ταξίδι
της επιστροφής, αλλά η Φρίντα, κρυφή ερωμένη του Χέλιους, απο
φασίζει να μείνει πίσω. Το ζευγάρι πρέπει να περιμένει τη διάσω
σή του από τους επόμενους εξερευνητές της Σελήνης...
•^Ό τα ν είχε τελειώσει η ταινία, η UFA μού ζήτησε να της προ
σθέσω ήχο (σε διάφορα σημεία, όπως, π.χ., όταν εκτοξεύεται ο πύ
ραυλος), κι εγώ τους είπα: «'Οχι- αυτό θα χαλάσει όλο το ρυθμό
της ταινίας, την όλη ιδέα». Τσακωθήκαμε άσχημα. Βλέπεις, κά-
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ποιο από τα στελέχη της UFA είχε πάει στην Αμερική, είδε κάποια
ταινία και γύρισε ενθουσιασμένος με τις δυνατότητες του ήχου.
Εμείς, όμως, σκεφτόμασταν πως, όταν ο ηθοποιός στην οθόνη ψι
θυρίζει, οι θεατές στην τελευταία σειρά δεν μπορούν ν’ ακούσουν
τίποτα. Φυσικά και μπορούν απλώς, εμείς δεν το ξέραμε τότε. ? )
F. L.

Β ίαιη σ κ η ν ο θ ε σ ία

τον Ernst Blass
«Το φεγγάρι στέκει πάνω από το βουνό, σωστό σκηνικό για ερω
τευμένους», λέει ένα τραγούδι του Brahms. Στο έργο του κινημα
τογραφιστή Fritz Lang, βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι επιστή
μονες, τεχνικοί, άνθρωποι ηρωικοί, αλλά και επιχειρηματίες. Ναι·
ταξιδεύουν στο φεγγάρι, για να βρουν χρυσάφι: δύο επιχειρημα
τίες που έχουν συγχωνεύσει τις εταιρείες τους, ένα νιόπαντρο
ζευγάρι κι ένας αστρονόμος. Φτάνοντας εκεί πάνω, πρώτος ο α
στρονόμος βλέπει το χρυσάφι. Κατά λάθος, όμως, πέφτει μέσα σ’έ
ναν από τους γνωστούς κρατήρες της σελήνης. Στη συνέχεια, στο
απότομο, διαβρωμένο, λευκό κι ερημικό σεληνιακό τοπίο, οι δύο
συνέταιροι διαλύουν τη συνεργασία τους. Δε θ’αργήσουν να τους
μιμηθούν και οι νεόνυμφοι: ο ένας απ’ τους δύο είναι αναγκασμέ
νος να μείνει εκεί πάνω, εφόσον το χαλασμένο αερόπλοιο μπορεί
πλέον να μεταφέρει μόνο δύο ενήλικες. Αυτό είναι σε αδρές γραμ
μές το σενάριο που επινόησε η Thea von Harbou και σκηνοθέτησε
ο Fritz Lang. Οι ατσάλινοι πρωτοπόροι της εξέλιξης χάνονται στο
φεγγάρι και στο φεγγαρόφωτο. [...] Η υπόθεση της πτήσης, η υπό
θεση των ανθρώπων, ο πύραυλος και ο βούρκος, μηχανές που σχί
ζουν τους αιθέρες, μηχανικοί άνθρωποι, ένα πουλί του φεγγαριού
και μια μολυβένια πάπια - όλα αυτά συνυπάρχουν στην ταινία. Η
εντύπωση που αφήνει, μπορεί να περιγράφει μ’ ένα παλιό αστείο.
Μπορούμε να πούμε: η συγκεκριμένη φαντασίωση είναι οπωσδή
ποτε υδροκέφαλη. Όμως, μπορούμε και να προσθέσουμε, συμβιμβαστικά: καμιά φορά, αυτό της ταιριάζει πάρα πολύ, αν βέβαια αναλογιστούμε την αγορίστικη πτυχή αυτών των φαντασιώσεων,
την αίσθηση προορισμού, την τύχη των μεγάλων ανακαλύψεων
και εξερευνήσεων, της ουτοπίας και του εφικτού, των κατασκευ
αστικών φαντασμάτων, της περαίωσης του έργου από τον άνδρα
και της ηρωικής αυτοθυσίας. Σ’αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να
διακρίνουμε τις πιο αξιαγάπητες πλευρές της ταινίας. Οι σκηνές
της απίστευτης αναχώρησης και του πρώτου κινδύνου, τα τεχνι
κά μικροαντικείμενα, η θέα του φεγγαριού καθώς όλο και πλησιά
ζει: εδώ κρύβεται το επίτευγμα αυτής της επιχείρησης, εδώ οι άν
θρωποι προχωρούν μαζί, εδώ η ίδια η υπόθεση γίνεται εμπειρία. Η
κατάκτηση της σελήνης, το διαστημόπλοιο, η εκκίνηση, ο κίνδυ
νος, το ταξίδι, η συγχώνευση, η πράξη. Οι άλλες επιχειρηματικές
δραστηριότητες και τα φλερτ αυτών των ανθρώπων στη Γη ή στο
φεγγάρι δεν παρουσιάζουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον σ’ αυτό
το πλαίσιο. Ηρωικά κι όπως ταιριάζει στο φεγγάρι συμπεριφέρεται ο μονομανής καθηγητής που, εξαιτίας αυτής της ιδέας, έχει
καταντήσει παράφρων και ζητιάνος.
Ο σκηνοθέτης, Fritz Lang, έχει στιλ και ταλέντο. Εδώ, όμως, ό
πως και στη Μητρόπολη, έχει χάσει την αίσθηση του κέντρου
ιού έργου, της ίδιας της αναπαράστασης. ΓΓ αυτό και όλα δεί-

Gerda Maurus.

χνουν τόσο υπερβολικά και τρυφηλά. Παρουσιάζει το μικρό ως
μεγαλόσχημο. Πρόκειται για μια βίαιη σκηνοθεσία. Το ανθρώ
πινο στοιχείο διογκώνεται και παραμορφώνεται. Οι ηθοποιοί
-η δεσποινίς Maurus, ο κύριος Fritsch, ο κύριος Pohl, ο κύριος
von Wangenheim, ο κύριος Rasp- παίρνουν πόζες και χειρονο
μούν- εν μέρει έχουμε να κάνουμε με μια αδιάκοπη παντομίμα,
εν μέρει με κάτι το μηχανικό. Η χάρη, δυστυχώς, απουσιάζει.
Είναι βέβαια μια ταινία με ανεπιτήδευτο ύφος, το οποίο ακρι
βώς αντιστρατεύεται κυρίως την ωραιότητα, την ποίηση.
Εντούτοις, ο κώδικας της αισθητικής, όπως και ο αστικός, δια
θέτει και μια παράγραφο περί μη-επιτήδευσης. Ο Lang, που εί
χε ένα τόσο σπουδαίο ξεκίνημα με τον Θλιμμένο Θάνατο, οφείλε
να προσπαθήσει να βρει ξανά το δρόμο προς την πιστή απόδοση
του έργου και να εγκαταλείψει τόσο το μεγαλεπήβολο ύφος όσο
και καθετί μηχανικό, το οποίο είναι ολότελα πληκτικό.
«Τα παλάτια που βρίσκονται στο φεγγάρι, φέρνουν μονάχα πό
νο, θησαυρέ μου», τραγουδούσε ο Paul Lincke στα τέλη του
[19ouJ αιώνα. Σε ό,τι αφορά σ’ αυτή την ταινία, το μόνο που
μπορούμε να κάνουμε, είναι να την επιδοκιμάσουμε- αλλά όχι ε
πειδή είναι ουτοπική, όχι επειδή απαιτεί από τον ουρανό ένα ψη
λό αστέρι, όχι επειδή οι άνθρωποι φτάνουν με ακρίβεια σ’ ένα
φεγγάρι που φθίνει ολοένα, αλλά επειδή την ίδια στιγμή διακο
σμούν το παλάτι του φεγγαριού με έπιπλα από το παλιό σαλόνι
κι όχι βέβαια με το αιώνια ανθρώπινο πάθος και την ανθρώπινη
κατάρα, κι ύστερα, αφού διαπιστώσουν ότι μπορούν να αναπνέ
ουν τον αέρα του νέου αστεριού, προβάλλουν και πάλι τις παλιές
ψυχικές τους διαθέσεις και τις ίντριγκες, θυμίζοντας μιαν απο
ξηραμένη ανθοδέσμη σε στιλ Makart. Κυριαρχεί μια ματεριαλι
στική πλήξη κι ένας μουχλιασμένος συναισθηματισμός... Ενας
κόσμος από τη δεκαετία του 1880. Αν η πρόοδος του ανθρώπου
ήταν τέτοια, δε θα άξιζε σήμερα να την αναπαριστούμε με εικό
νες. Σ’ ετούτο το βασίλειο, το φεγγάρι δεν ανατέλλει ποτέ.
-Berliner Tageblatt·. 489. 16.10.1929.
Μειάφρααη: Μηάμηης Καρβοννης.
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Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Μ, 0 ΔΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ
(ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1930-’31)

Μ
Σ κηνοθεσία: Fritz Lang. Σενάριο: Thea von Harbou, Fritz
Lang. Φ ω τογραφία: Fritz Amo Wagner. Karl Vash. Ή χ ο ς :
Adolf Jansen. Μ οντάζ: Paul Falkenberg. Σ κηνικά: Emil
Hasler, Karl Vollbrecht. Μ ουσική: Edvard Grieg (μουσικό θέ
μα από xo Πέερ Γκιντ, σε διασκευή Fritz Lang). Φ ω τογρ ά φ ος
πλατό: Horst von Harbou. Η θοποιοί: Peter Lorre (Χανς Μπέ-

κερτ, ο δολοφόνος), Ellen Widmann (μητε'ρα), Inge Landgut
(Έλζι Μπέκμαν), Gustav Gründgens (Σρένκερ), Friedrich
Gnass (ληστής), Fritz Odemar (απατεώνας), Paul Kemp (πορ
τοφολάς), Theo Lingen (μικροαπατεώνας), Ernst Stahl-Nachbaur (διοικητής αστυνομίας), Franz Stein (υπουργός), Otto
Wernicke (Λόμαν), Theodor Loos (Γκρέμπερ), Georg John (τυ
φλός), Rudolf Blümmer (συνήγορος υπεράσπισης), Karl Platen
(φύλακας), Gerhard Bienert (επιθεωρητής), Hertha von Wal
ther (πόρνη). Π αραγωγός: Seymour Nebenzahl. Δ ιεύθυνση π α 
ραγω γής: Karl Vash. Εκτέλεση π αραγω γή ς: Gustav Rathje.
Π αραγωγή: Nero-Film AG (Βερολίνο). Διάρκεια: 117 λεπτά.
35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρώ τη προβολή: Βερολίνο (UFA
Palast), 11 Μαΐου 1931.
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Ένας παρανοϊκός δολοφόνος παιδιών τρομοκρατεί μια ολόκληρη
πόλη. Η μικρή Έλζι θα είναι το όγδοο θύμα τον. Ο δολοφόνος την
ακολουθεί στο γυρισμό από το σχολείο, σφυρίζοντας ένα τραγούδι.
Αγοράζει στο κοριτσάκι ένα μπαλόνι από έναν τυφλό γέρο. Ανήσυ
χη η μητέρα της Έλζι φωνάζει το όνομά της στο άδειο σπίτι, τη
στιγμή που ο δολοφόνος τη σκοτώνει ο’ένα σκοτεινό δρομάκι.. Η
μπάλα του παιδιού κατηφορίζει στο στενό, και το μπαλόνι της υ
ψώνεται στον αέρα... Οι εφημεριδοπώλες διαλαλούν το νέο έγκλη
μα στους δρόμους της πόλης, ενώ ο δολοφόνος κάθεται ήσυχος στο
γραφείο του και γράφει ένα σημείωμα στην αστυνομία: «Δεν έχω
τελειώσει ακόμα». Συγκλονισμένοι από τα γεγονότα, οι κάτοικοι
της πόλης κατηγορούν ο ένας τον άΙΛον, και ψεύτικες μαρτυρίες
κατακλύζουν τις αστυνομικές Αρχές. Ο επιθεωρητής Λόμαν κατα
λήγει στο συμπέρασμα ότι ο δολοφόνος είναι ψυχοπαθής, κι ενώ η
αστυνομία συλλέγει στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος, αυτός ανα
κρίνει μέλη του υποκόσμου στο Crocodile Club. Ο Σρένκερ, αρχη
γός του υποκόσμου της πόλης, ενοχλείται απ ’την παρέμβαση της α
στυνομίας στους κύκλους των «νόμιμων» εγκληματιών κι οργανώ
νει μια συνάντηση με τους άλλους αρχηγούς για τη σύλληψη του δο
λοφόνου, με τη βοήθεια του «συνδικάτου» των ζητιάνων. Αναθέτουν
σε όλους τους ζητιάνους της πόλης να επιβλέπουν τα παιδιά στην
περιοχή τους. Ταυτόχρονα, η αστυνομία ερευνά τα σπίτια υπόπτων
κι ανακαλύπτει στο σπίτι ενός Χανς Μπέκερτ κάποια τσιγαρόχαρ
τα που τον συνδέουν με τα εγκλήματα. Ο Μπέκερτ, όμως, βρίσκεται
στους δρόμους παρακολουθώντας ένα άλλο παιδάκι. Οταν πάει να
του αγοράσει μπαλόνι, ο τυφλός γέρος αναγνωρίζει το σκοπό που
σφυρίζει ο άγνωστος άντρας, και κάνει σινιάλο ο’ένα ζητιάνο. Αυ
τός ακολουθεί τον Μπέκερτ και του κολλάει στην πλάτη το γράμμα
Μ: το σημάδι του δολοφόνου. Μόλις το διαπιστώνει ο Μπέκερτ,
κρύβεται ο’ένα κτίριο γραφείων, αλλά ο υπόκοσμος τον ανακαλύ
πτει και τον σέρνει μέχρι μια άδεια αποθήκη, όπου τον δικάζει.

Εκεί βρίσκονται όλοι οι παράγοντες του υποκόσμου και οι μητέρες
των θυμάτων. Ο Σρένκερ και οι δικαστές δείχνουν κάποια συμπό
νια για το δολοφόνο, και ο «συνήγορός» του υποστηρίζει ότι, εφόσον
ο κατηγορούμενος είναι τρελός, πρέπει να μπει σε ψυχιατρείο κι ό
χι να εκτελεστεί. Η αστυνομία, που έχει ανακαλύψει τον τόπο τής
δίκης, διακόπτει τις διαδικασίες και συλλαμβάνει τον Μπέκερτ.
Καθώς ο όαΐοφόνος απομακρύνεται απ’ το «δικαστήριο», το σφύ
ριγμά του ξανακούγεται και, μαζί του, η φωνή μιας μητέρας που λέ
ει: Πρέπει να προσέχουμε καλύτερα τα παιδιά μας».
•^Συζητούσα με τη γυναίκα μου, την κυρία Von Harbou, για
το ποιο θεωρούσαμε ότι είναι το απεχθέστερο έγκλημα, και
στην αρχή είπαμε ότι είναι το να στέλνεις ανώνυμες επιστολές.
Αν θυμάμαι καλά, είχαμε γράψει και μια σύνοψη για σενάριο.
Μετά, όμως, συμφωνήσαμε ότι το χειρότερο είναι το να σκοτώ
νεις παιδιά. Είχα πολλούς φίλους στο τμήμα ανθρωποκτονιών
του Βερολίνου, που λεγόταν Αλεξάντερπλατς, και μ’ έφεραν σε
επαφή με φυλακισμένους δολοφόνους. Όμως δε γνώρισα ποτέ
τον Kürten, το δολοφόνο του Ντίσελντορφ. Τελειώσαμε το σε
νάριο πριν τον πιάσουν. Ο τίτλος βγήκε απ’ τη σκηνή όπου βά
ζουν ένα σημάδι με κιμωλία στον ώμο του Lorre (εκτός, φυσι
κά, ότι σε κάθε χέρι υπάρχει κι ένα φυσικό Μ). Σε κάποια φάση
είχαμε δώσει τον τίτλο Δολοφόνος ανάμεοά μας, τον οποίο αργό
τερα μας τον έκλεψαν και τον χρησιμοποίησαν στην πρώτη
γερμανική ταινία που γυρίστηκε μετά τον πόλεμο: Οι δολοφό
νοι βρίσκονται ανάμεοά μας του Wolfgang Staudte (1946). Εν
πάση περιπτώσει, ήθελα να γυρίσω την ταινία στα υπόστεγα ό
που φυλάσσονταν τα Ζέπελιν - είχα ξανακάνει γύρισμα εκεί
και ήξερα τον τύπο που διηύθυνε το μέρος. Τον έλεγαν
Wehner, αλλά επειδή είχε πολύ πυκνά φρύδια, τον φώναζα
Uhoo, που στα γερμανικά σημαίνει μεγάλη κουκουβάγια. Είχα
με πολύ καλές σχέσεις. Πήγα και του είπα: «Θέλω να ξανανοικιάσω αυτό το μέρος». Και μου λέει: «Όχι· δε σ’ το δίνω». «Για
τί;» του λέω. «Ξέρεις.» «Τι εννοείς “ξέρω”; Άσ’ τις ανοησίες,
Uhoo, έχω πολλή δουλειά.» «Όχι, όχι» μου λέει, «δε γίνεται.
Άσε που δεν πιστεύω ότι πρέπει να κάνεις αυτή την ταινία.»
«Τι πράγμα;» του κάνω. «Αυτό που σου λέω! Θα πληγώσεις
πολλούς ανθρώπους που πρόκειται να γίνουν σημαντικοί. Κι
αυτό θα σε βλάψει.» Τον ρώτησα: «Πες μου: γιατί μια ιστορία
για ένα δολοφόνο παιδιών θα πλήγωνε κάποιους; Σου υπόσχο
μαι: δε θα υπάρχει τίποτα ερωτικό.» «Τι είπες; Ποιο είπες ότι εί
ναι το θέμα;» «Ένας δολοφόνος!» του λέω. Κι εκείνη τη στιγμή
τον έπιασα απ’ το πέτο κι ένιωσα κάτι από κάτω. Το γύρισα και
είδα μια καρφίτσα με τη σβάστικα - ήταν μέλος του Ναζιστικού
Κόμματος. Αυτοί πίστευαν δηλαδή, τελείως τυφλά, ότι ο τίτλος
Δολοφόνος ανάμεοά μας σήμαινε ότι η ταινία θα ήταν αντιναζιστική.
F.L.

Η εξο υ σ ία και η τρέλα «της»

του Roger Dadoun
Ήδη οι δυσκολίες που συνάντησε ο Lang για να γυρίσει, το
1931, την πρώτη του ομιλούσα ταινία, Μ, ο δράκος του Ντίοελ-
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ντορφ (άρνηση των στούντιο, απειλητικά γράμματα, εγκατά
λειψη του τίτλου Δολοφόνος ανάμεσά μας κ.λπ.) υποδηλώνουν
ότι ένα παρόμοιο έργο ξεπερνά την αρχική πρόθεση του, που εί
ναι να παρουσιάσει μια αστυνομική ιστορία εμπνευσμένη από
ένα πασίγνωστο περιστατικό της εποχής, την υπόθεση του
«δράκου του Ντίσελντορφ». Ο Lang, με αφετηρία τον ψυχοπα
θή δολοφόνο των μικρών κοριτσιών που τρομοκρατεί μια ολό
κληρη πόλη, αφιερώθηκε στην κατασκευή ενός πολύπλοκου
πορτρέτου, μιας άκρως λεπτομερειακής και εξαιρετικής ανάλυ
σης (γιατί μπορούμε να ονομάσουμε ανάλυση την επιλογή, τη
διάταξη, τη διάρθρωση και τη διάθεση των μορφών και των ση
μείων που συγκροτούν την εικόνα με κάθε αυστηρότητα), και,
την ίδια στιγμή, εισήγαγε ως τρίτο όρο, για να αντικαταστήσει
μια αστυνομία ή μια εξουσία ανίκανες, την οργάνωση των κα
κοποιών που καταδιώκει το φονιά, τον συλλαμβάνει και αυτοαναγορεύεται σε δικαστήριο για να τον καταδικάσει σε θάνατο.
Απαγορευμένη από τους Ναζί και τους φασίστες, η ταινία δεν
μπόρεσε να προβληθεί στη Γερμανία και στην Ιταλία παρά μό
νο στη δεκαετία του 1960.
Ωστόσο, η τελειότητά της ως καθαρά αστυνομικής αφήγησης
θα μπορούσε να της έχει εξασφαλίσει σχεδόν καθολική αποδο
χή. Η εκπληκτική δεξιοτεχνία του Lang έχει τονιστεί από και
ρό: έντεχνη προετοιμασία ενός κλίματος φόβου που πανικοβάλλει μια σύγχρονη πόλη τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων,
πρώτη απεικόνιση του δολοφόνου με τη μορφή μιας σκιάς που
πέφτει πάνω σε μια κολόνα όπου είναι κολλημένη η επικήρυξη,
πλούσιες και σαφείς πληροφορίες για τις μεθόδους της αστυνο
μικής έρευνας, τα ήθη των κακοποιών, την κοινωνική και οι
κονομική κατάσταση της εποχής, εύστοχος και πυκνός παραλ
ληλισμός Αστυνομίας και Υποκόσμου, συστηματική και εξόχως αποτελεσματική χρήση των ηχητικών σχημάτων (η μητέ
ρα που φωνάζει off: «Έλζι!» πάνω σε σταθερά πλάνα που τα εμβαθύνει ο θάνατος του κοριτσιού, ο σκοπός που σφυρίζει ο δο
λοφόνος, ηχητικά ρακόρ κ.λπ.), έντονα διαγεγραμμένοι χαρα
κτήρες (ακόμα και οι πιο περιστασιακοί), στρατηγική διάταξη
των εφέ του σασπένς κ.λπ. Προφανώς, αν μια τέτοια τανία μπό
ρεσε να προκαλέσει αυτές τις αντιδράσεις, σκληρές ή συγκεκαλυμμένες (σκληρές, στο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο του φα
σισμού- συγκεκαλυμμένες, στις μεταγενέστερες αρνήσεις για
την υπέρβαση του αφηγηματικού πλαίσιου της, της αστυνομι
κής πλοκής), είναι επειδή θίγει τα βαθιά στρώματα της ευαισθη
σίας, νοούμενης εδώ τόσο ως στοιχειωδών συγκινησιακών δυ
νάμεων που ρυθμίζουν το ατομικό βίωμα, όσο και των διάχυ
των διαισθήσεων ή αντιλήψεων μέσα στις οποίες μια κοινωνία
συλλαμβάνει τις δομές της, τις εσωτερικές μεταβολές της και
τις ιστορικές παραλλαγές της. Αυτές τις πρωταρχικές συγκινή
σεις, τις διαισθήσεις, τις μεταβολές, τις παραλλαγές, ο Lang μας
τις δίνει να τις δούμε.
ΠΕΡΙ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΩΝ

Ας πάρουμε για παράδειγμα δύο βασικά υλικά κάθε κοινωνίας:
το Νόμο και τις Μητέρες - ο Νόμος, υψωμένος ώς την αφαίρε
ση και την υπέρβαση- οι Μητέρες, πάντα διψασμένες να διακη
ρύξουν την απτή, πυκνή, συγκλονιστική τους εγγύτητα. Έτσι
τα πραγματεύεται ο Lang στις τελευταίες εικόνες της ταινίας
του: ενώ οι κακοποιοί, συγκεντρωμένοι σε δικαστήριο, μόλις έ
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Το πρόσωπο τον δολοφόνον παιδιών: ο Peter Lorre ως Χανς Μπε'κερτ.

χουν καταδικάσει τον Μ σε θάνατο κι ετοιμάζονται να περά
σουν στις πράξεις, να τον λιντσάρουν, ακινητοποιούνται από
την εισβολή της αστυνομίας- μιας αστυνομίας, που δεν τη βλέ
πουμε. Βλέπουμε απλώς ένα χέρι να ακουμπά στον ώμο του σω
ριασμένου κατάχαμα Μ κι ακούμε μια φωνή off να λέει μόνο:
«Εν ονόματι του νόμου». Το υψωμένο βλέμμα του Μ και ο άξο
νας του μπράτσου του αστυνομικού συγκροτούν έναν κατακόρυφο άξονα στην εικόνα και, συνεπώς, ορίζουν άνωθεν την α
νώτατη, αόρατη αρχή μιας Εξουσίας- μιας Εξουσίας, που φαι
νομενικά τελειώνει θριαμβεύοντας, αφού κατάφερε να βάλει το
χέρι της στον Μ. Αλλά πρόκειται για ένα θρίαμβο καθαρά τυπι
κό, που μεταστρέφεται αμέσως σε χλευασμό, συντετριμμένο, α
δειασμένο από το νόημά του (να τερματίσει τον τρόμο που είχε
κυριεύσει την πόλη), σκοτεινιασμένο και σβησμένο από το επό
μενο πλάνο, το τελευταίο της ταινίας, που δεν είναι παρά ένα ε
πίμονο «μαύρο» όπου αντηχεί μια βαριά γυναικεία φωνή, καλώντας τις «μητέρες» να παραμείνουν άγρυπνες, να συνεχίσουν να προσέχουν τα παιδιά τους - επαναδιαβεβαίωση, άρα, ε
νός φόβου που αντιστέκεται στη νόμιμη δραστηριότητα της
Εξουσίας, που δεν την εμπιστεύεται, που την κατηγορεί για α
νικανότητα, που την αποκηρύσσει.
Αυτή η καταληκτική φράση, που αισθανόμαστε εύκολα και έ
ντονα το ιδεολογικό της αποτέλεσμα (τείνει να μετακυλίσει
την ταινία στην πλευρά των «μητέρων», και, εν πάση περιπτώσει, την αφήνει μετέωρη πάνω από τη μητρική άβυσσο), επε
κτείνει, ενισχύει και προσδίδει το ακραίο και οριστικό μέγεθος
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της στην παρέμβαση μιας απ’ τις γυναίκες στη διάρκεια της δί
κης που έχουν οργανώσει οι κακοποιοί: αυτή η γυναίκα ορθώ
νεται (μιλώντας τόσο κυριολεκτικά όσο και με βάση την εικόνα:
σηκώνεται όσο μπορεί πιο όρθια, και η κίνηση της υπογραμμί
ζεται από την εγγύτητά της με μιαν άλλη γυναίκα, καθιστή,
που αποτελεί γι’ αυτήν ένα είδος παθητικού βάθρου) ενάντια
στη νομιμόφρονα, φιλάνθρωπη και ανθρωπιστική επιχειρημα
τολογία (ο Μ είναι άρρωστος, χρειάζεται νοσηλεία, είναι καθή
κον του Κράτους) που αναπτύσσει ο κακοποιός δικηγόρος τού
Μ, επικαλούμενη την αγωνιώδη προσδοκία των μητέρων, αφη
γούμενη τη φρίκη που τις καταλαμβάνει στη σκέψη της απώ
λειας του παιδιού τους. Η εικόνα των μητέρων, τρομοκρατημέ
νων και στοργικών, προσφέρει ένα αποφασιστικό στήριγμα και
όλη της την αρχαϊκή συγκινησιακή βία στη σκληρή και δρα
στική μηχανιστική επιχειρηματολογία που εκφράζεται από τον
αρχηγό των κακοποιών, τον Σρένκερ: ο Μ είναι ανίκανος να αντισταθεί στη δολοφονική ορμή του, αναμφίβολα είναι ανίατη
περίπτωση, θα υποτροπιάσει, πρέπει να εξαλεκρθεί.
Απέναντι στο Νόμο κι απέναντι στον Μ ανοίγεται μια στυγνή
συνεννόηση μεταξύ της ιδιοτελούς, συμφεροντολογικής, επιθε
τικής και «ρεαλιστικής» τακτικής των κακοποιών (πρέπει να
απαλλαγούμε το συντομότερο δυνατόν από έναν «αουτσάι
ντερ» που μας χαλάει τις δουλειές, όπως λέει ο Σρένκερ) και
μιας «μητρικής» θέσης, συναισθηματικής, άλογης, ευσπλαχνικής και, κυρίως, κυριαρχούμενης απ’ το φόβο. Αυτή η συνεν
νόηση συμβάλλει στην προσέγγιση Μ και Νόμου, καθώς αποτε
λούν κατά κάποιο τρόπο συνδεδεμένα μέρη (πράγμα που μπο
ρεί να απεικονίζει η εκπληκτική ομοιότητα στη μορφολογία
του Μ και του αστυνομικού διευθυντή Λόμαν: όψη παχουλών
μικροαστών, καθώς και κάποια χαρακτηριστικά σημεία που
δύσκολα αποκρυπτογραφούνται διαφορετικά: το σφύριγμα του
Λόμαν μπροστά σ’ έναν κακοποιό ή το πολύ κοντινό στο παντε
λόνι του καθισμένου Λόμαν που επαναλαμβάνει έτσι ανάλογο
πλάνο του Μ) κι εξελίσσονται στον ίδιο αφηγηματικό κύκλο (η
αστυνομία ψάχνει για τους πρώην τροφίμους των ψυχιατρι
κών κλινικών και προβαίνει στη σύλληψη του Μ), που είναι
αυτός ο ίδιος η έκδηλη έκφραση ενός ορισμένου τύπου θετικιστικής ορθολογικότητας: ορθολογικότητας νομικής (ο Μ εν
τάσσεται σε μια ορισμένη ποινική κατηγορία, πρέπει να δικα
στεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κώδικες, υπόκειται στο «όνο
μα του Νόμου») και ορθολογικότητας ψυχολογικής (ο Μ εν
τάσσεται σε μια ορισμένη ψυχιατρική κατηγορία, ως σεξουαλι
κά ανισόρροπος ή σχιζοφρενής ή παρανοϊκός ή διεστραμμένος
εγκληματίας κ.λπ., πρέπει να τύχει μεταχείρισης ανάλογης με
τις ισχύουσες ανθρωπιστικές αξίες, μπορεί να συμπεριληφθεί
σ’ έναν συγκεκριμένο τύπο λόγου). Υπ’ αυτό το πρίσμα, η τρέ
λα του Μ, στο βαθμό που κατηγοριοποιείται, ονομάζεται, επιβλέπεται, ελέγχεται, επιτηρείται, μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα
γρανάζι στην ορθολογική και νομική δυναμική της Εξουσίας.
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ: ΙΔΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ;
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Ο Μ, εμφανές αντικείμενο μιας ρεαλιστικής, ορθολογικής και
νομικιστικής σύλληψης, αναλαμβάνει μια λειτουργία διάζευξης,
διαχωρισμού, και συντηρεί την ιεραρχική διάκριση δύο επιπέ
δων: του ανωτέρου (και μάλιστα, ανωτάτου: το «Εν ονόματι του
Νόμου» που έρχεται από ψηλά), δηλαδή του Νόμου, της Εξου-

σίας, της Λογικής, της Συνείδησης κ.λπ.· και του κατωτέρου,
που συγκεντρώνει όλα όσα αυτά τα τελευταία δεν μπορούν να
συμπεριλάβουν: τους εκτός-νόμου, τους άνευ-εξουσίας που είναι
οι ζητιάνοι, τους συναισθηματικούς σπασμούς και την άβυσσο
του τρόμου των «μητέρων», αλλά και, πάνω από όλα, κάθε ακα
τανίκητο απωθημένο που θα δούμε ότι ενοικεί τον ίδιο τον Μ).
Πλονζέ και κοντρ-πλονζέ επιτρέπουν τη συγκεκριμενοποίηση
της απεικόνισης των δύο επιπέδων, καθώς η μετάπτωση από το
ανώτερο επίπεδο στο κατώτερο εξασφαλίζεται κυρίως με τις κα
θόδους της αστυνομίας (μαζικές συλλήψεις στους κύκλους των
κακοποιών, έρευνες στα νυχτερινά καταφύγια, περάσματα μέσα
στο πλήθος). Ο Μ τοποθετείται στο μεταίχμιο αυτών των δύο ε
πιπέδων· γιατί, όσο κι αν κυκλοφορεί συχνά στο επίπεδο της πό
λης -επίπεδο μεσαίο, ουδέτερο-, υφίσταται επίσης μια διπλή πίε
ση: προς τα πάνω, προς τα κάτω - σαν γιογιό. Θα καταφύγει έτσι
στον τελευταίο όροφο ενός εμπορικού κτιρίου, σε μια σοφίτα, για
να βρεθεί λίγο αργότερα πεταμένος κατάχαμα, μέσα στη μεγάλη
υπόγεια αποθήκη μιας εγκαταλελειμμένης ποτοποιίας.
Η διαζευκτική λειτουργία του Μ, απαραίτητη για την εκτύλιξη της αφήγησης διπλασιάζεται μέσα από μια συζευκτική α
νταγωνιστική λειτουργία, αρκετά πιο σημαντική, πιο βαθιά,
πιο πρωτότυπη και πιο υποβλητική. Τα δύο αυτά επίπεδα που ο
Μ κρατά διαχωρισμένα, κυρίως με τη δύναμη του ονόματος, κα
τορθώνει ωστόσο να τα συνδέει, να τα ενώνει, να τα κινητοποι
εί στον ίδιο αγώνα· δρα σαν διαμεσολαβητής, χάρη στον οποίο
κάποιες ενέργειες περνούν από τη σφαίρα του Νόμου στη σφαί
ρα του Εκτός-νόμου- είναι ο τόπος ή το σημείο, ακατονόμαστο,
όπου παίζεται η αλληλοδιείσδυση Αστυνομίας και Υποκόσμου.
Ο Lang τονίζει εμφατικά αυτή την αλληλοδιείσδυση στη μεγά
λη σεκάνς που δείχνει καθεμία από τις δύο ομάδες, Αστυνομία
και Υπόκοσμο, να συζητούν τρόπους για να συλλάβουν τον Μ.
Το παράλληλο μοντάζ αποδεικνύει κατά τρόπο θεαματικό πως
οι δύο ομάδες είναι στρατευμένες στον ίδιο αγώνα, ενάντια
στον Μ, και σε ποιο βαθμό αυτή η συστράτευση οδηγεί σε ανα
λογίες και ομοιότητες, ακόμα και στις σωματικές στάσεις, τις
χειρονομίες, τις εκφράσεις του προσώπου, τα λόγια, τις κρίσεις
κ.λπ. Η αλληλοδιείσδυση Αστυνομίας-Υποκόσμου αγγίζει το α
πώτατο σημείο της στα πλάνα όπου μια αμήχανη σιωπή κι ο
πυκνός καπνός των τσιγάρων ή των πούρων δε μας επιτρέπουν
να διακρίνουμε πια ποιος ανήκει στην Αστυνομία και ποιος
στον Υπόκοσμο.
Οδηγώντας στη σύγκλιση πάνω του του διπλού απαράλλαχτου
σχεδίου των παραγόντων της Εξουσίας και των παραγόντων
του Υποκόσμου, βγάζοντας ή ωθώντας τους, κατά κάποιο τρό
πο, εκτός εαυτών (σημεία συγκεκριμένα και σαφή: οργή του υ
πουργού και του αρχηγού των κακοποιών, έξοδοι και «χτενί
σματα» της πόλης, έξω από γραφεία και συνηθισμένα κρησφύ
γετα), ο Μ δρα αποκαλυπτικά σε δύο βαθμίδες. Από τη μια (και
πρόκειται για μια από τις πιο ξεκάθαρες πτυχές της ταινίας), ο
Υπόκοσμος παρουσιάζεται σαν η διάθλαση, η απομίμηση, η εντύ
πωση (με την έννοια του ότι σ’ αυτόν εντυπώνονται και διαβά
ζονται) των δομών της νόμιμης κοινωνίας, των επίσημων κωδί
κων, των Εξουσιών. Οι ζητιάνοι διέπονται από μιαν άκαμπτη
γραφειοκρατική οργάνωση, ακόμα δε και οι αξίες τού Χρηματι
στηρίου, η μεγαλοπρέπεια του κεφαλαίου, βρίσκουν τα άθλια α
ντίστοιχό τους στην καταμέτρηση των σάντουιτς. Οι κακοποιοί
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είναι οργανωμένοι σε συνδικάτα, έχοντας μέχρι και Ταμείο
Αλληλοβοήθειας και ορίζοντας αντιπροσώπους. Αναγνωρίζουν
μεταξύ τους έναν Αρχηγό ή έναν «εκτελεστικό», τον Σρένκερ.
Υπάρχουν σ’ αυτούς επαγγελματική συνείδηση και ηθική, κα
τανομή εργασίας, ακόμα και ταξικές δομές: ο ένας κακοποιός με
τον αέρα του εύπορου και κομψού αστού (άσπιλο λευκό γιλέκο)
και περήφανος για τις σχέσεις του, επιδεικτικά διαφοροποιούμε
νος από τον ταλαίπωρο προλετάριο που «βγάζει» ελάχιστα. Τόσο
βαθιά είναι σ’ αυτούς η εντύπωση του Νόμου, ώστε φτάνουν να
τον μιμηθούν και να τον ασκήσουν στη σκηνοθεσία της δίκης
που προορίζεται να κρίνει και να καταδικάσει τον Μ.
Υπάρχει, όμως, και μια άλλη βαθμίδα, απείρως πιο διακριτική,
υπονοούμενη, δύσκολη στην αποκρυπτογράφησή της: εκείνη
όπου συντελείται η αντίστροφη διαδικασία αυτής που μόλις περιγράψαμε· εκείνη όπου πραγματοποιείται η εντύπωση, η διείσ
δυση της Αστυνομίας από τον Υπόκοσμο, ή, για την ακρίβεια
(επειδή εδώ πρέπει να διακρίνουμε πέρα από τα εμφανή μεγάλα
σχήματα της ταινίας), η διείσδυση του Νόμου από κάτι που κείται εκτός αυτού και εναντίον αυτού- συγκεκριμένα: τους κακο
ποιούς και το σχέδιό τους εξόντωσης του Μ, τις «μητέρες» και
τη δεσπόζουσα του τρόμου που εγγράφουν στην πολιτεία. Αν η
σύλληψη του Μ αποτελεί τον κοινό στόχο του Νόμου και των
εκτός-νόμου, κι αν η συνέπεια της σύλληψης αυτής είναι, για
τους κακοποιούς, η εξόντωση του Μ, δύσκολα βλέπουμε πώς ο
Νόμος θα μπορούσε να διεκδικήσει για τον εαυτό του απόλυτη
καθαρότητα, αθωότητα και ακεραιότητα έναντι μιας τέτοιας
συνέπειας- μ’ άλλα λόγια, η είσοδος στο προσκήνιο του Υποκό
σμου στο πλευρό του Νόμου, η σχεδόν «συναδελφική» αντιπα
λότητα που εγκαθίσταται, η αλληλοδιείσδυση για την οποία μι
λήσαμε, μας οδηγούν να συμπεράνουμε ότι ακόμα κι ο Νόμος,
με τον τρόπο του -συγκεκαλυμμένο, «ανθρωπιστικό», διαμεσολαβημένο από ονοματοθεσίες, λόγους και κώδικες- δουλεύει
για την εξάλειψη του Μ. Στον μυστικό πυρήνα του, συνεπώς,
κρύβεται ένα σχέδιο εξόντωσης· αλλά κι ένα σχέδιο τρόμου, που
εισχωρεί ή αποκαλύπτεται στην καρδιά του Νόμου με τη φωνή
των «μητέρων». Στον ιεραρχικό διάλογο που αντιπαραθέτει το
διευθυντή και τον υπουργό, το ύστατο επιχείρημα του τελευ
ταίου για να απαιτήσει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα από
την αστυνομία, είναι μια κοινή γνώμη τρομοκρατημένη από το
δολοφόνο των παιδιών- είναι ο φόβος που κρατά στα νύχια του
μια πόλη τεσσάρων εκατομμυρίων ψυχών- είναι και μια μητέ
ρα, η μητέρα της μικρής Έλζι που, ήδη απ’ την αρχή της ται
νίας, δίνει στο φόβο το πρώτο και συγκλονιστικό του σχήμα. Η
Εξουσία ως Εξόντωση και Τρόμος: αυτό θα μπορούσε να είναι
εδώ το τρομακτικό, αδιαπέραστο, αεικίνητο και ασύλληπτο υ
πόβαθρο που η ταινία του Lang μας επιτρέπει να προ-αισθανθούμε - κι αυτό θα μπορούσε να είναι, ανάμεσα σε πολλά και
διαφορετικά άλλα, το κείμενο που πρέπει να διαβάσουμε και να
αποκρυπτογραφήσουμε μέσα σ’ αυτό το ιστορικό και πολιτικό
πλαίσιο που ήταν η άνοδος του ναζισμού.
Μ ΟΠΩΣ MORDE R( ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ), ΜΗΤΕΡΑ,
ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ, ΜΟΛΩΧ...

Αλλά απ’ αυτές τις ενδείξεις που, ίσως, πολύ γρήγορα τις απο
σπάσαμε από τις εικόνες, λείπει το ουσιαστικό κομμάτι, ο μο
χλός της συνολικής δομής της ταινίας, ο ίδιος ο Μ, δημιούργη-
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μα ανεξάντλητης πυκνότητας και πλούτου, που ερμήνευσε α
ξέχαστα ο Peter Lorre. Η συμπαγής δύναμη αυτής της μορφής
που συνενώνει πάνω της πολλαπλές διαστάσεις και προοπτι
κές, καλεί επίμονα να τη θεωρήσουμε ως κλειστό αντικείμενο,
ως μια ιδιαιτερότητα κλεισμένη στον εαυτό της. Το σώμα τού
μοναχικού ανθρώπου είναι μαζεμένο και σαν κουλουριασμένο,
τυλιγμένο σ’ ένα βαρύ σκούρο παλτό- το κατεβασμένο καπέλο
περιορίζει κι άλλο το άνοιγμα στον εξωτερικό κόσμο- οι κινή
σεις, ψυχαναγκαστικές (δαγκωμένα φρούτα, χέρι συσπασμένο
πάνω στα χείλη, σφύριγμα, ποτά), επιστρέφουν πάντα στο ναρ
κισσισμό του στόματος, και η σχεδόν απόλυτη σιωπή κατά τη
διάρκεια της ταινίας δε θα σπάσει παρά μόνο στην τελική έκρη
ξη της ομολογίας που κάνει στους κακοποιούς.
Όμως ο Μ δεν είναι μόνο μια ιδιαιτερότητα κλεισμένη στον ε
αυτό της- είναι και, πάνω απ’ όλα, ένας διακόπτης, ένας μετα
σχηματιστής. Οι ίδιες αυτές γραμμές κι οι ίδιες διαδρομές που
συγκλίνουν σ’ αυτόν για να διαγράψουν το ψυχολογικό ή κλι
νικό πορτρέτο του και να αναπτύξουν την αφηγηματική του
λειτουργία (περιδιάβαση στους δρόμους όπου σπέρνει τον τρό
μο, ίχνη των αστυνομικών και των κακοποιών, ομόκεντρες
διαδρομές που περικλείουν τη σαρωμένη πόλη κ.λπ.), τον δια
περνούν σε βάθος για να σκορπίσουν, να επανέλθουν σ’ αυτό το
σχήμα τραμπολίνο, ορισμένες στο εξής από ένα νέο βάρος ή ση
μείο, φωτισμένες από ένα άλλο φως. Αυτή θα μπορούσε να είναι
η κομβική, βασική φιλμική δομή του Μ: αυτές οι ίδιες σημασίες
ή αυτές οι ίδιες πολυοθένειες (που θα πει: όλες οι συστατικές
διασυνδέσεις της εικόνας: γραμμές, σχήματα, λόγια, αποφάσεις,
καταστάσεις, σχέδια κ.λπ.) που συνδυάζονται, διαρθρώνονται
και συνδέονται για να κατασκευάσουν από τον Μ ένα απολύ
τως εξατομικευμένο υποκείμενο, μια οντότητα πλήρη και ακέ
ραια, συμπαγή, μπορούν σε μια συμμετρική κίνηση επιστρο
φής (επιστροφής κάθε στοιχείου που η κοινωνία απωθεί στον
Μ) να διαμοιραστούν κι έξω απ’ αυτόν, να ολισθήσουν και να
κυκλοφορήσουν στον κοινωνικό και πολιτικό χώρο, στην ιστο
ρική διάρκεια, στις μυστικές ρυθμίσεις της Εξουσίας.
Τα πολλαπλά θραύσματα του φιλμικού χώρου, προσφερόμενα
στα μάτια μας, τη φαντασία μας, τη λογική μας, τις συγκινή
σεις μας: το κενό ανάμεσα στη δολοφονημένη Έλζι και τη μη
τέρα της, η ιεραρχική διαφορά ανάμεσα στον υπουργό και το δι
ευθυντή του, η μπιραρία των μικροαστών, η ταβέρνα των ζη
τιάνων, οι δρόμοι, το κτίριο του γραφείου, η εγκαταλελειμμένη
ποτοποιία «Kunz und Levy», το σχεδιάγραμμα της πόλης όπως
τεμαχίζεται σε ομόκεντρους κύκλους από την αστυνομία ή ό
πως το κρατάει το γαντοφορεμένο χέρι του αρχηγού των κακο
ποιών Σρένκερ, το γαϊτανάκι των κοριτσιών στην αρχή τής
ταινίας όπου το ρυθμό δίνει το παιδικό τραγουδάκι που μιλάει
για κιμά από παιδικό κρέας κ.λπ. - όλα αυτά, τα αντιλαμβανό
μαστε ως αναπόφευκτα σφραγισμένα από αυτό το ίδιο σημείο,
απ’ αυτό το γράμμα Μ που ένας έφηβος αποτυπώνει στον ώμο
του δολοφόνου- όλα αυτά είναι ο Μ- στο μέτρο, προφανώς, όπου
κάτω από τα έκδηλα, διαφοροποιημένα, ταυτοποιημένα, συγκε
κριμενοποιημένα, εκπολιτισμένα σχήματα (άτομα, ομάδες, α
ντικείμενα, λόγοι, κραυγές) ή μέσα σ’ αυτά, φτάνουμε να συλλάβουμε, να διαβάσουμε τις μετακινήσεις, τις μετατοπίσεις και
τις μεταμορφώσεις των σημείων και την εκπληκτική κυκλοφο
ρία της δυναμικής που τα ρυθμίζει.
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Η φιλμική αφήγηση εκθέτει πειστικά ότι το άτομο Μ ή η περί
πτωση Μ καταλαμβάνει μια μάλλον αυστηρά οροθετημένη θέ
ση σε μια ιστορικά και κοινωνικά προσδιορισμένη κοινωνία:
συνιστά τη μορφή του τρελού, φέρει το σχήμα της τρέλας μέσα
σε μια κοινωνία που ονομάζει, οροθετεί και καταγράφει την
τρέλα του (βρίσκεται στους καταλόγους των πρώην τροφίμων
των ασύλων, αποτελεί θέμα ψυχιατρικών, κοινωνιολογικών ή
νομικών συνεδρίων), που προσδιορίζει τη μορφολογία αυτού
του σχήματος της τρέλας πλάι στα άλλα σχήματα (Νόμος, Υπό
κοσμος, Μητέρες, Θάνατος κ.λπ.) Αυτό είναι ό,τι συνήθως κρατάμε από την τροχιά του Μ. Όμως μια ματιά πιο υποψιασμένη,
πιο προσεκτική απέναντι σε όλες τις ακολουθίες και τους όρους
των συνδέσεων, υποκαταστάσεων, μετατοπίσεων, μεταπτώσε
ων, ανατροπών και άλλων διαδικασιών με τις οποίες κατασκευ
άζονται οι φιλμικές φόρμες (πρώτα πρώτα, αυτή η υπέρμετρη
υποκατάσταση της Αστυνομίας, της Δικαιοσύνης και του Νό
μου απ’ τον Υπόκοσμο, αυτή η μαζική κατάληψη της πόλης απ’
τον Τρόμο, την ψύχωση του φόνου και, επομένως, απ' την Τρέ
λα, αλλά και πολλές άλλες λεπτομέρειες, δύσκολα αντιληπτές:
οι κακοποιοί μετατρέπουν σε άσυλο το κτίριο όπου κρυβόταν ο
Μ, κατά διαταγήν του Λόμαν, ο ίδιος ο Λόμαν και οι άνδρες του
καταλαμβάνουν το δωμάτιο του ' τρελού·' με όλα τα «ρώτα οβηστά, οι πολύμορφες εκδηλώσεις πανικού του πλήθους, ο τρις ε
κούσιος δολοφόνος Σρένκερ που δε διστάζει να καταδικάσει οε
θάνατο έναν ακούσιο δολοφόνο, κ.λπ.)· μια τέτοια ματιά, συνε
πώς, μπορεί (όχι λιγότερο έγκυρα και με αποτελέσματα πολύ
πιο συγκλονιστικά) να επιφέρει μια πλήρη ανατροπή οπτικής
και συσχετισμών, η οποία θα αποκάλυπτε το εξής: αυτή η ίδια
κοινωνία που καταγράφει τον Μ στο τυποποιημένο σύστημα
των μορφολογιών της, στους καταλόγους και τα δελτία της,
στους λόγους και τα σχέδιά της, καταγράφεται η ίδια, κάνοντάς
το, στον Μ· απεικονίζεται στον Μ· συν-απεικονίζεται, θα λέγαμε,
με τον Μ. Παρουσιάζοντας και οργανώνοντας την τρέλα του Μ
σαν το εξωτερικό της, σαν τη δραστική της αλλοίωση («Δεν εί
μαι εγώ αυτό! Δεν είμαστε εμείς αυτό!»), σαν τον πόλο ή την ά
βυσσο τηςαρνητικότητας, τόπο του τρόμου και του ολέθρου (ο
Μ είναι που φοβίζει, ο Μ είναι που σκοτώνει!), η κοινωνία ή,
για την ακρίβεια, η Εξουσία που στους κόλπους της παίρνει
σχήμα, αφήνει να υποψιαστούμε ότι και η Τρέλα είναι το ίδιο
της το εσωτερικό, ο αδιάσειστος πυρήνας της. Μια τέτοια Εξου
σία αφήνει να προ-αιοθανθονμε ότι λειτουργεί, από τα μεγαλύ
τερα βάθη της φύσης της, σαν σύστημα παραγωγής, οργάνω
σης και εκμετάλλευσης αυτής της ίδιας δύναμης του τρόμου
και του ολέθρου που αναλαμβάνει τόσο στυγνά να συγκαλύψει, και που τις απαίσιες λάμψεις της προβάλλει στον Μ, απο
διοπομπαίο τράγο, φορτωμένο με όλο το Κακό.
Είναι στο εξής εφικτό, απλοποιώντας όσο δεν παίρνει άλλο, να α
ποσυνθέσουμε αυτό το υπέρμετρο βάρος με το οποίο έχει φορτω
θεί ο Μ, του οποίου παρά τη θέλησή του έχει γίνει κλεπταποδό
χος, και να επεκτείνουμε τις βασικότερες διαστάσεις που έτσι α
ποδεσμεύσαμε στο πολιτικό, το ιστορικό και το ιδεολογικό πεδίο.
ΜΑΖΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΠΩΘΗΣΗ
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Ο Μ παρασύρει τα μικρά κορίτσια για να τα σκοτώσει. Δεν α
σκεί πάνω τους καμία σεξουαλική βία, αλλά η σχέση του με τα
μικρά θύματα δεν παύει να είναι μια σχέση σεξουαλική, άκρως

αρχαϊκή, στοιχειώδης, δεν παύει να ορίζεται από μια ριζική αρνητικότητα: η σχέση με το παιδί δεν αναζητείται παρά για καταλήξει στην άρνησή της· δε βιώνεται παρά στον σύντομο, α
στραπιαίο, εκτυφλωτικό χρόνο που οδηγεί στο θάνατο. Ο σπα
σμένος, σπογγώδης, άθλιος «έρως» του Μ είναι όλος ποτισμένος
με θάνατο. Έχουμε εδώ, κατά κάποιο τρόπο, τον ορισμό ενός α
πό τα θεμελιώδη στρώματα της φασιστικής χαρακτηρολογικής
δομής που, ακριβώς την παραμονή του ναζιστικού θριάμβου,
γνώρισε μια ιδιαίτερα σοβαρή άνοδο, δυναμωμένη από τις πιεστ ικές διεκδικήσεις σεξουαλικής απελευθέρωσης που χαρακτή
ριζαν την εποχή. Νομιμοποιώντας μια μαζική σεξουαλική απώ
θηση από μια συστηματική καταστολή ασκούμενη από ποικί
λους αυταρχικούς και ευνουχιστικοϋς θεσμούς (οικογένεια,
στρατός. Κράτος, κουλτούρα κ.λπ.), αυτό το στρώμα μπορεί να
ανεχτεί φαινομενικές και, κυρίως, αντιδραστικές μορφές χαλά
ρωσης· όμως ο βασικός ενεργειακός μηχανισμός, που δουλεύει
για τη μετατροπή της λίμπιντο σε καταστροφική δύναμη, πα
ραμένει.
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Ο Μ σηματοδοτεί απόλυτα το κλείσιμο στον εαυτό, με την όψη
του, το βάδισμά του, τα ρούχα του, τις κινήσεις του, ακόμα και
την καμπύλη της συνολικής ύπαρξής του: να γυροφέρνει στην
πόλη, να παρασέρνει ένα κοριτσάκι στο καταραμένο γαϊτανάκι
του, να βυθίζεται μαζί του σε μιαν απύθμενη μαύρη τρύπα, σε
μια θανάσιμη οργασμική τύφλωση, και να ξαναρχίζει να γυρνά. Ο Lang μας προτείνει μια εμβληματική εικόνα αυτής της ύ
παρξης: μέσα σε μια βιτρίνα με παιχνίδια που μπροστά της ακινητοποιείται ο Μ, μια ελικοειδής καμπύλη δε σταματάει να γυ
ρίζει γύρω από τον άξονά της. Ο Μ στέκεται απέναντι της, κι έ
χουμε την εντύπωση ότι η καμπύλη ξεπροβάλλει απ’ τα κατάβαθά του. Αυτό το μπλοκαρισμένο ή κλεισμένο στον εαυτό του
υποκείμενο, αποκομμένο από τους άλλους, τον εξωτερικό κό
σμο, την Ιστορία, είναι βέβαια το υποκείμενο έτσι όπως το κα
τασκευάζει ο σύγχρονος πολιτισμός, ο άνθρωπος της μάζας, ο
άνθρωπος που είναι εκεί για να αποτελέσει τη μάζα, το πλήθος,
το πλήθος που έχει ανάγκη ο δικτάτορας, αυτές τις τεμαχισμένες, εναλλάξιμες, ανώνυμες μονάδες που προσφέρουν τις απα
ραίτητες ποσότητες στους θεσμικούς μηχανισμούς και τα γρα
νάζια των Εξουσιών.
[•••ι

Δεν είμαστε μακριά από τον τεμαχισμό, το διαμελισμό, το
θρυμμάτισμα της ανθρωπότητας ώς την κατάπτωση. Οι κακο
ποιοί μεταχειρίζονται τον Μ σαν σκουπίδι, σαν απόρριμμα. Ο
Lang, όμως, τον εγγράφει μέσα σ’ ένα πυκνό και συγκλονιστι
κό σύστημα απορριμμάτων: δικάζεται σε μια ποτοποιία [«Kunz
und LevyU)| που σωριάζεται σε ερείπια· καταφεύγει σε μια σο
φίτα πλημμυρισμένη από παλιά, άχρηστα, παραπεταμένα αντι
κείμενα· η αστυνομία μπαίνει στα ίχνη του από ένα αποτσίγαρο
που βρίσκει στον τόπο ενός από τα εγκλήματά του, και τα ίχνη
αυτά ενισχύονται από τα τρίμματα από κόκκινο μολύβι που ανακαλύπτονται στον αρμό ενός παραθύρου- οι κακοποιοί μπαί
νουν στα ίχνη του, με τη μεσολάβηση ενός τυφλού γέροντα, α
πό ένα σκοπό του Grieg που σφυρίζει στο δρόμο, λίγα μέτρα μό
νο, μια στροφή, κ.λπ. Έτσι, λοιπόν, τα απορρίμματα είναι αυτά
που απεργάζονται το χαμό του Μ, το θάνατό του. Κατάπτωση
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O ó'alοφόνος και το υποψήφιο
θύμα, ο επιθεωρητής Λόμαν και
το τυφλό όργανο της μοίρας.
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και συντριβή ενός ανθρώπου, εύκολη θανάτωση και συστημα
τική εξόντωση, επειδή κηρύχθηκε απόρριμμα: μια από τις βα
θύτερες προδιαθέσεις και η πιο εκτυφλωτική πρακτική του φα
σισμού.
ΠΑΡΑΝΟΪΚΗ ΕΚΡΗΞΗ

Ο στροβιλισμός του Μ γύρω από τον εαυτό του και ο σχιζοφρενικός του αποκλεισμός δεν αποκλείουν (ακριβώς το αντίθετο!)
τις τακτικές υπερχειλίσεις, τις εκρήξεις ενός παρανοϊκού τύ
που: πρώτα απ’ όλα, φυσικά, είναι οι εγκληματικές επιθέσεις,
με τη βοήθεια των οποίων επιχειρεί να σπάσει τον (αυτό (απο
κλεισμό του. Παραμένει επίσης συνδεδεμένος με τον εξωτερικό
κόσμο μέσα από την πρόκληση: το γράμμα που στέλνει στον
Τύπο για να προκαλέσει και να γελοιοποιήσει την Εξουσία, και
στο οποίο υπογραμμίζει με δύο κόκκινες γραμμές τη λέξη Ich,
το υπερτροφικό Εγώ του. Απέναντι στο πλήθος των κακοποι
ών, αποκαλύπτεται, αυτός που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έχει
προφέρει παρά μία λέξη, με μια καταπληκτική ευγλωττία που
φτάνει μέχρι να συγκινήσει ένα ακροατήριο αγρίως εχθρικό α
πέναντι του. Αυτές οι ποικιλόμορφες όψεις μιας παρανοϊκής
διάστασης του Μ (εγκληματικές επιθέσεις, πρόκληση απέναντι
στον κόσμο, υπερτροφία του Εγώ και ρητορική της συναισθη
ματικής αναστάτωσης) αρχίζουν ήδη να δουλεύουν σε σημα
ντική έκταση στην προναζιστική Γερμανία.
Από τη σκοπιά, μεταξύ άλλων, του Σρένκερ, του αρχηγού των
κακοποιών, με το στιλ του δραστήριου στελέχους των Ναζί
(δερμάτινο πανωφόρι, μαύρα γάντια, μπαστούνι- φαλλός-σύμβολο της διοίκησης, δυνατή ομιλία, αστυνομική μεταμφίεση
και τουλάχιστον τρία εγκλήματα φορτωμένα στη συνείδησή
του), παίρνουμε ένα προσχέδιο μιας σημαντικότατης φλέβας
του χιτλερικού φαντασιακού: της φοβίας του μικροβιακού βάκιλου, της μόλυνσης. Τα λόγια, οι τονισμοί, οι εκφράσεις τού
προσώπου, το σύνολο των χειρονομιών του Σρένκερ, μοιάζουν
να υποδεικνύουν ότι δεν του αρκεί πραγματικά μια ιδιοτελής
καταδίκη του Μ, ότι θέλει να τον λιώσει όπως λιώνουμε ένα
σκουλήκι, να τον εξολοθρεύσει όπως εξολοθρεύουμε ένα μικρό
βιο, να τον εξαφανίσει όπως εξαφανίζουμε ένα βάκιλο. Ο Hitler,
την ίδια στιγμή, διακηρύσσει ότι θέλει ν’ απαλλάξει τη Γερμα
νία, την καλή και καθαρή Γερμανία, από τους βάκιλους που τη
μολύνουν και τη μαστίζουν. Όταν μιλά για τους εβραίους, π.χ.,
προσφεύγει αδιάκοπα στην εικάνα των ψειρών ή των βακίλων.
Ακόμα κι αν τον αναγνωρίζει και τον εντοπίζει μέσα σε συγκε
κριμένους παράγοντες των οποίων απαιτεί την καταστροφή, η
παρανοϊκή φοβία του βάκιλου βλέπει την παρουσία του πα
ντού. Πανταχού παρών είναι επίσης, για την τρομοκρατημένη
πόλη, κι ο δολοφόνος των παιδιών· το Μ πολλαπλασιάζεται,
βρίσκεται παντού, μπορεί να είναι ακόμα κι αυτός ο σύντροφος
στην μπιραρία όπου συχνάζουμε καθημερινά, ή εκείνος ο ασθε
νικός γεροντάκος που λέει την ώρα σ’ ένα κοριτσάκι. Ν’ αρχί
σουν, λοιπόν, οι μαζικές εκκαθαρίσεις!
ΑΡΧΑΪΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ
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Τα πολύμορφα χαρακτηριστικά του Μ που αναγνωρίστηκαν ώς
εδώ, ριζώνουν πάνω σε μια φαντασιωτική βάση εξόχως αρχαϊ
κή, που μπορεί να σημαίνεται λίγο αόριστα στην ταινία, αλλά,
εν πά01! περιπτώσει, μας αρκεί όσο είναι για να την ανασυστή

σουμε. Στον Μ, προφανώς, κυριαρχεί μια στοματική επαναστροφή· ειδικότερα, μια σαδο-μαζοχιστική στοματικότητα (δά
γκωμα του χεριού, διακεκομμένο «σφύριγμα»). Ο ίδιος, άλλω
στε, περιγράφει πολύ καλά μπροστά στο ακροατήριό του των
κακοποιών τη μαύρη τρύπα, την άβυσσο της πλήρους έλλειψης
συνείδησης στην οποία βυθίζεται και χάνεται όταν σκοτώνει έ
να κοριτσάκι. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εξαφανίζεται, ότι
πεθαίνει φαντασιωτικά μαζί ή μέσα στον πραγματικό θάνατο
του θύματός του. Είναι, συνεπώς, αυτός που σκοτώνεται, αλλά,
φυσικά, κι αυτός που σκοτώνει. Όμως σε τούτο το αρχαϊκό στά
διο της πλήρους σύγχυσης των αντικειμένων και των μορφών,
ποιος μπορεί να σκοτώσει το παιδί αν όχι η «κακιά» μητέρα; Την
ίδια στιγμή και μέσα στην ίδια κίνηση, ο Μ ταυτίζεται με το παιδί-που-πρέπει-να-σκοτωθεί, ταυτίζεται με τη μητέρα-που-πρέπει-να-σκοτώσει. Αυτό το δαιμονισμένο παιχνίδι ταύτισης-αντικατοπτρισμού, όπου οι μορφές του δολοφόνου και του θύματός
του, της μητέρας και του παιδιού, διεισδύουν η μία μέσα στην
άλλη σε μια φοβερή ώσμωση, υποβάλλεται έξοχα από τον Lang
με μια εναλλαγή αντανακλάσεων: ο Μ, ακολουθώντας ένα κορι
τσάκι, ακινητοποιείται μπροστά στη βιτρίνα ενός οπλοπώλη. Η
αντανάκλασή του εγγράφεται στον ρόμβο που διαγράφουν τα
παρατεταγμένα μαχαίρια. Και το κοριτσάκι-αντικείμενο του πό
θου του εγγράφεται με τη σειρά του στον ίδιο ρόμβο, στην ίδια
θέση που κρατούσε ο Μ. Μετά, οι αντανακλάσεις εξαφανίζονται,
αφήνοντας ένα άδειο πλαίσιο, όπου διασώζεται η μακρινή εικό
να μιας ρόδας. Αυτό το γεωμετρικά σημασμένο κάδρο των μα
χαιριών (κι αυτά τα καδραρίοματα;) είναι, μπορούμε να πούμε, η
ίδια η φαντασίωση του Μ: να συγχωνεύσει, να προσμίξει την ει
κόνα του με αυτήν του κοριτσιού· να ξαναζήσει για να απαλλα
γεί, ν’ απελευθερωθεί απ’αυτήν (μα αυτό δεν είναι άλλο από θά
νατος), την τρομερή αρχαϊκή στιγμή κατά την οποία μητέρα και
παιδί, παρασυρμένοι από τον ωκεάνιο «έρωτα» και την ωκεάνια
ευφορία, δε διατηρούν τη συντηκτική ενότητά τους παρά μέσα
απ’ το κοινό τους πόθο μιας ολικής απορρόφησης, μιας κατάπο
σης, μιας καταστροφής.
Όπως ακριβώς περιγράφει με ένταση μια παρανοϊκή Εξουσία
και τις δομικές της σχέσεις με την «τρέλα» στη Διαθήκη του Δόκτορος Μαμπουζε, έτσι και στη Μητρόπολη ο Lang αναπτύσσει
το μοτίβο της κακιάς Μητέρας και την τερατώδη συγχώνευση:
ο γιος του Κυρίου αυτής της ολοκληρωτικής πολιτείας, που
αυτοαναγορεύεται Μεσολαβητής (Mittler), βλέπει, στη διάρ
κεια μιας παραίσθησης, τη μεγάλη αίθουσα των μηχανών όπου
μοχθεί ένας λαός εργατών, να μετατρέπεται σ’ ένα γιγάντιο τέ
ρας. «Ο Μολώχ!» αναφωνεί, την ώρα που το τρομερό αδηφάγο
στόμα καταπίνει τις σειρές εργατών. Απεικόνιση της κακιάς
μητέρας, όπως κι αυτή η ψεύτικη Μαρία, ρομπότ κατασκευα
σμένο από έναν παρανοϊκό και καταστροφικό επιστήμονα, κα
ρικατούρα γεμάτη μίσος, λάγνα, παράξενη (ξένη;) της αυθεντι
κής, γλυκιάς κι αγγελικής Μαρίας που αγαπάει ο Μεσολαβητής
και που σώζει τα παιδιά από την καταστροφική πλημμύρα. Αν
ο καθαρός και αγνός Μεσολαβητής, γιος του Κυρίου της Μη
τρόπολης, εμφανίζεται σαν χριστιανικός σωτήρας, αν έρχεται
για να ενώσει το μυαλό με τα χέρια, το κεφάλαιο με την εργα
σία, το λαό με τους αρχηγούς του, κάτω από το πρόστυλο μιας
εκκλησίας, τότε μπορεί κι ο Μ να θεωρηθεί Μεσολαβητής: με
σολαβητής του Κακού, τόπος στον οποίο συρρέουν κι από τον
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οποίο διαρρέουν οι απωθημένες ερωτικές και φονικές δυνάμεις
που συνιστούν το κοινωνικά ασυνείδητο ή φαντασιακό...
Η ταινία αποκαλύπτει πόσο ψευδαισθητικά το καταφύγιο, πόσο επισφαλής η αυταπάτη, πόσο φρούδος ο εξορκισμός: ενόσω ο
Μ παραμένει μετέωρος μεταξύ Νόμου και Υποκόσμου, μεταξύ
Εξουσίας και Τρέλας, μεταξύ θεραπευτικού Λόγου και Μητέ
ρων, το σύστημα του τρόμου και του ολέθρου στο οποίο δάνει
σε την άθλια και συγκλονιστική κινηματογραφική μορφή του,
συνέχισε χωρίς χρονοτριβές και διαλείμματα μέσα στην Ιστο
ρία -τη δική μας Ιστορία, τον πολιτισμό μας- τη θριαμβευτική
σταδιοδρομία του που δεν έχει τερματιστεί'...
«Positif», τχ. 188, Δεκέμβριος 1976.
Μετάφρασή: Μαριάννα Τόλια.
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τον Τάσου Γουδέλη
Με το να εμβαθύνει κανείς στην ιστορικοπολιτική συγκυρία
της ταινίας του Lang Μ (παραμονές της ανόδου του Hitler, οι
κονομική κρίση, συλλογικές ιδεολογικές ψυχώσεις) έχει στα
χέρια του ένα ισχυρό μικροσκόπιο για να εξετάσει βαθύτερα
αυτή τη σπουδαία πρώτη ομιλούσα δημιουργία του σκηνοθέτη
της Μητρόπολης. Όμως το εργαλείο αυτό δεν είναι απολύτως
τελεσφόρο, γιατί το Μ και οι περισσότερες ταινίες του Lang δεν
ήταν μόνο ρεαλιστικές για να μπορεί κανείς να προσεγγίσει τον
πυρήνα τους, όπως συμβαίνει με διάφορα έργα «μιας αναγνώσεως» που κυριολεκτικά τα διαπερνάμε. Τα σύμβολα του Μ ξε
περνούν την επικαιρικότητά τους, ακόμα και ως έκδηλα ση
μεία που ακουμπούν σε μια πρακτικά αναγνώσιμη συνθήκη.
Έτσι, μεταμορφώνονται σε αρχέτυπα με διαχρονική αξία: η πό
λη του Βερολίνου, π.χ., δεν κατονομάζεται, και το ίδιο συμβαί
νει με τους διάφορους χώρους δράσης οι οποίοι, έτσι, αποκτούν
μια διάσταση καθολικότερη. Όσο για τις συμπεριφορές, αυτές
ανοίγονται επίσης σ’ ένα σημειολογικό πεδίο ευρύτερο και
πλουσιότερο, καθώς η δραματουργική σύλληψη του κεντρικού
ήρωα ιδίως, όπως έχει πει και ο Kracauer, προήλθε απ’ τη μελέ
τη «μιας παλιάς οικογένειας προσώπων της οθόνης»· δηλαδή, α
πό κάποιους μύθους, όπως συνέβαινε στην αρχαία τραγωδία
(μείον την ψυχολογική/ψυχαναλυτική προσέγγιση των κατα
στάσεων την οποία συναντάμε στο Μ).
Πριν μιλήσουμε πιο συστηματικά γι’ αυτό το παρθενικό ηχητι
κό masterpiece του γερμανού σκηνοθέτη, ας θυμηθούμε ότι οι
προτάσεις του τελευταίου ξεκινούσαν, όπως έχει λεχθεί, από
μια φόρμα αφηρημένης παραγματικότητας, επεξεργασμένης έ
τσι ώστε αυτή ν ’ αναγνωρίσει τον εαυτό της στα πλαίσια της
τέχνης του κινηματογράφου. Ο Lang ζωντάνεψε τα φαντάσματά του μέσω της εφεύρεσης των Lumière, δίνοντας ταυτόχρονα
ταυτότητα σ’ ένα μέσο που ωρίμαζε και χάρη σ’ αυτόν το δημι
ουργό. (Τη συγκεκριμένη αλήθεια αναγνώρισαν οι σκηνοθέτες
της Νουβέλ Βαγκ, ταυτίζοντας τον Lang με την έννοια της κι
νηματογραφικής σκηνοθεσίας· ακριβέστερα, με την έννοια ολό
κληρου του κινηματογράφου, όπως δήλωνε στην Περιφρόνηση
ο Godard.) Πιο συγκεκριμένα, η μαζική τέχνη του κινηματο
γράφου έγινε για τον γερμανό διανοούμενο ένας ακριβής κατα-
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γραφέας, λειτουργώντας η ίδια ως μεταφορά λόγω της σχέσης
της με τους «πολλούς», στο βαθμό που τους εξέφραζε: έτσι, οι
σπουδαίες εμμονές του Lang (κυρίως) γύρω από την έννοια του
συλλογικού σχήματος και την παράλογη λειτουργία αυτού του
μορφώματος αξιοποιήθηκαν στο έπακρο. Στις εικόνες του Lang
ασκείται ανελέητη κριτική για τα συλλογικά μεγέθη, ενώ σκιαγραφούνται ποικίλες συγκρούσεις των διαφόρων εκφάνσεων
του Εγώ με το Υπερεγώ. Το υποκείμενο και η Ιστορία, η ατομι
κή και η μαζική ψύχωση, η Εξουσία σε άφθονες εκδοχές της, τα
αδιέξοδα της επικοινωνίας, ο τρόμος για τον Άλλον κ.λπ., στοι
χειώνουν κυριολεκτικά το έργο αυτού του κλασικού δημιουρ
γού.
Και να σκεφθεί κανείς ότι, το 1930, αυτός ο μεγάλος εικονοποιός σκέφτηκε να εγκαταλείψει την τέχνη που είχε σχεδόν εφεύ
ρει ο ίδιος, γιατί είχε μείνει άνεργος μετά την ολοκλήρωση της
Γυναίκας στο φεγγάρι. Όμως, κάποιες περιστάσεις τον βοήθη
σαν πρακτικά, προσφέροντάς του μάλιστα ένα μεγάλο γι’ αυτόν
θέμα, με το οποίο επρόκειτο να εμπλουτίσει, κάτω από νέους
θεματικούς και τεχνικούς όρους, την προβληματική του γύρω
από την έννοια της μάζας και της ατομικότητας. Η υστερία
σχεδόν που είχε εκδηλωθεί μετά από μια σειρά δολοφονίες μι
κρών κοριτσιών στο Ντίσελντορφ από κάποιον Peter Kürten,
έναν φαινομενικά φιλήσυχο άνθρωπο, τύπο της «διπλανής
πόρτας», ήταν μια καλή αφορμή για τον Lang να συνεχίσει σ’ έ
να πιο εναργές θεματικά και πιο σύνθετο τεχνικά πλαίσιο την
εκδίπλωση των εμμονών του σε σχέση προς το παρελθόν. Δό
θηκε η ευκαιρία σ’ αυτόν το «διδάχο» να αποτυπώσει σ’ ένα
πρώτο επίπεδο τους κραδασμούς μιας εξαιρετικά κρίσιμης επο
χής στη χώρα του, μέσα από μια παραβολή η οποία, βέβαια, δε
στάθμευε στο απλό κοινωνικό σχόλιο, αλλά έπαιρνε τη μορφή
μιας καθολικότερης βυθομέτρησης της ατομικής και της συλ
λογικής τρέλας, της αθωότητας και της ενοχής. Η ταινία για το
δράκο του Ντίσελντορφ, τέλος, θα ήταν ένα βήμα για να προ
χωρήσει ο Lang σ’ ένα πιο περίπλοκο αποτέλεσμα με νέα τεχνικοαισθητικά δεδομένα. Γοητευμένος ή μάλλον ερεθισμένος
(κάπως καθυστερημένα, είναι αλήθεια) από τις εκφραστικές
δυνατότητες του ομιλούντος, τον οποίο στην αρχή αντιμετώπι
σε εντελώς αρνητικά (όπως ο Αϊζενστάιν και ο Chaplin, ως γνω
στόν), συνέλαβε το έργο για το δολοφόνο και τους διώκτες του,
μεταξύ άλλων εκφραστικών τρόπων, σαν ένα κοντράστ ανάμε
σα στον ήχο και την εικόνα, όπως σημειώνει και η Lotte Eisner.
Θα ’λεγε κανείς, όμως, ότι ο Lang απάντησε στην πρόκληση
του ήχου με τη δικαιολογημένη υπεροψία του βετεράνου εικονοποιού, θέτοντάς τον στην υπηρεσία της εικόνας. Έτσι, δεν
πρότεινε ένα σύνολο ακουστικών σημείων «αδέσμευτων» σε
σχέση προς την επικράτεια της εικόνας αλλά, αντίθετα, ένα η
χητικό εξαγόμενο, υπάλληλο σ’ αυτήν. Το συγκεκριμένο σχή
μα αποτύπωσε μέσα απ’ το εννοιολογικό, συμβολικό σύστημα,
οργανώνοντας το οπτικοακουστικό σύνολο σαν μια πραγματι
κότητα που δηλώνει τις συγκρουσιακός σχέσεις ανάμεσα στον
ήχο και στην εικόνα με τρόπο δημιουργικό. Η αντίστιξη τον
βοήθησε στο σχέδιό του με τη γνωστή μορφή της βαθύτερης
σύγκλισης των δύο μέσων-μοτίβων, αλλά με μια «αρμονία» που
πηγάζει μέσα από μια αληθινή αντίθεση-εχθρότητα.
Ο λόγος, αν προσέξουμε καλά, δεν εξυπηρετεί ώστε, στην ται
νία, να διασταυρωθούν εσωτερικά τα πράγματα (ή, μάλλον, τα
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βλέμματα). Μόνο ο δολοφόνος συναντιέται απόλυτα με τα μι
κρά του θύματα, αν και αυτός δεν καταλαβαίνει γιατί τα σκο
τώνει. Είναι σαν να μη τα συναντά ποτέ, εξαιτίας της σχιζοφρένειάς του. Στην απολογία του, εξ άλλου, λέει πως, βλέποντας
τις αφίσες με την επικήρυξή, δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι
αυτός που διέπραξε τα εγκλήματα («...και μετά βρίσκομαι
μπροστά σε μια αφίσα και διαβάζω αυτά που έκανα... διαβάζω...
διαβάζω... Μα έκανα εγώ αυτά τα πράγματα;») Βέβαια, ο τυφλός
πωλητής των μπαλονιών τον αναγνωρίζει από το σφύριγμα (ε
δώ, θα μπορούσε να πει κανείς, παραπλανημένος, ο ήχος είναι
παρών) και όχι απ’ την εικόνα του. Ο Lang σημειώνει πολύ χα
ρακτηριστικά τη διάσταση των δύο μέσων που, ουσιαστικά, δε
θα συναντηθούν ποτέ. Η εικόνα που έχει στο μυαλό του ο ζη
τιάνος για το δολοφόνο, μένει σφραγισμένη σαν το μυστικό τής
βαθύτερης ζωής του τελευταίου· κάτι, δηλαδή, που δε θα το μά
θουμε (όπως και ο σκηνοθέτης) ποτέ. Οι πολίτες, στις διαφω
νίες τους σχετικά με την ταυτότητα του δράστη ή όταν αλληλοκατηγορούνται, μιλούν ή φωνάζουν χωρίς ν’ ακούει ο ένας
τον άλλον. Η αστυνομία κινείται παράλληλα με τον υπόκοσμο.
Ο αστυνομικός που θέλει να ερευνήσει το σπίτι του δολοφόνου,
γίνεται δεκτός απ’ τη σπιτονοικοκυρά που είναι βαρήκοη. Ο α
στυνομικός Λόμαν δε θα συνεννοηθεί ποτέ με τους κακοποιούς
και με τον κόσμο. Όταν οι υφιστάμενοί του του προτείνουν να
τους βοηθήσει ο κόσμος στην έρευνα για το δολοφόνο, εκείνος
απαντά χαρακτηριστικά, δείχνοντας τη διάσταση εξουσίας και
μάζας, η οποία εκφράζεται με τους παράλληλους λόγους: -Πότε
μας βοήθησε ο κόσμος; Μόνο παρανοϊκά γράμματα παίρνουμε!»
Ο δράστης, επίσης, κάνει στην απολογία του έναν παράλληλο
μονόλογο, ταυτόχρονα με τους υποκοσμικούς δικαστές του, ε
νώ ο διορισμένος συνήγορος στηλιτεύει την έδρα, ιδιαίτερα τον
αρχιγκάνγκστερ πρόεδρο που δεν έχει διάθεση να τον ακούσει.
Το ίδιο κάνουν ένορκοι και ακροατήριο, που ζητούν κραυγάζο
ντας την τιμωρία του ενόχου, σκεπάζοντας το λόγο του «δικη
γόρου». Την απόφαση του νόμιμου δικαστηρίου δεν την ακούμε, σαν να μην εκφωνήθηκε ποτέ. Ακόμα και όσα εκφέρονται
στο τέλος, απ’ το στόμα των χαροκαμένων μανάδων, έχει σχήμα
ρητορικό: η έκφραση της απόλυτης απελπισίας («Και να τον
σκοτώσουν, θα ’ρθουν πίσω τα μωρά μας;») δεν έχει, βέβαια,
κάποιον συγκεκριμένο αποδέκτη.
Η Eisner έχει επιοημάνει τη δημιουργική χρήση του ήχου
στην ταινία. Όμως, η ίδια η κατασκευή της τελευταίας σε προκαλεί να μη δεχθείς την άποψη της περίφημης θεωρητικού, ό
πως και άλλων μελετητών του Lang. Είναι αλήθεια ότι στις
σκηνές των εκκλήσεων της μητέρας της Έλζι, της πρώτης μι
κρής που βλέπουμε στην ταινία να δολοφονείται από το δρά
στη, όταν η τελευταία αργεί να επιστρέφει σπίτι απ’ το σχολείο,
είναι μια περίτεχνη οπτικοακουστική σύνθεση. Η φωνή τής
μητέρας ακούγεται στις έρημες σκάλες, στην άδεια σοφίτα, δη
μιουργώντας μια ακαριαία αίσθηση κενού και αγωνίας. Ας το
δούμε, όμως, και διαφορετικά: εδώ, ο ήχος θα μπορούσε και να
λείπει. Οπωσδήποτε «ανυψώνει την εικόνα», όπως λέει η
Eisner, αλλά μήπως και μόνο του το μοντάζ των εικόνων της α
ναμονής δεν είναι εξαιρετικά εύγλωττο και αποτελεσματικό; Οι
σκάλες, η σοφίτα, το φαγητό της μικρής στο τραπέζι μπροστά
στην άδεια καρέκλα, το ρολόι, η ίδια η μορφή της εναγώνιας
μητέρας, είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως βουβά κάδρα, ίσως

πιο εκκωφαντικά μέσα στην υποβλητική σιωπή τους, ως προάγγελοι του κακού. Να μην πούμε για την πασίγνωστη βουβή
σκηνή του φόνου της Έλζι, που είναι ανθολογημένη για τη σημειολογική αφαιρετικότητά της όσον αφορά στη σύνθεση των
πλάνων (η μπάλα που κυλάει, το μπαλόνι της μικρής στα σύρ
ματα...) Φυσικά, στην ακουστική μας συνείδηση θα μείνει για
πάντα, μεταξύ άλλων ηχητικών αξεσουάρ (όπως, π.χ., η δια
σταύρωση περίεργων μουσικών διαθέσεων), η βραχνή, κάπως
μικρονοϊκή φωνητική τού (αξιολύπητου εντέλει) τέρατος,
Peter Lorre, που είναι αδιαμφισβήτητο κέρδος για το βιογραφικό της ταινίας. Αλλά κι αυτά ν’ απούσιαζαν σε μια υποθετική
βουβή έκδοση, ο εφιάλτης του Μ, μέσα από τη φαινομενικά άηχη σύστασή του, θα εκτελούσε τα σκοτεινά του χορευτικά σε
ταμπλό «φιμωμένου» τρόμου.
Πέρα απ’ τον υπόγειο, δημιουργικό διχασμό του σε σχέση προς
τον ήχο και την εικόνα, το Μ είναι μια ταινία που συνεχώς δη
λώνει την εσωτερική του διάσταση, σαν να είναι όλα κομμένα
στα δύο, με κέντρο τους, θαρρείς, τη σχιζοφρένεια του δολοφό
νου: οι διώκτες του τελευταίου, ο υπόκοσμος και οι Αρχές, οι
διχογνωμίες των πολιτών, το παιδικό τραγούδι «Το μικρό δρε
πάνι» που λένε τα κοριτσάκια στην αυλή της λαϊκής πολυκα
τοικίας (ένα αθώο μοτίβο όσον αφορά στις προθέσεις των εκτε
λεστών, αλλά και, μαζί, εφιαλτικό ως προς το περιεχόμενό του).
Ακόμα και οι παράνομοι, λίγο πριν την επίσης «διχασμένη» λύ
ση του δράματος, διαφωνούν στο δικαστήριο. Σε τελευταία α
νάλυση, αμφίθυμοι μένουν και οι θεατές απέναντι στο αξιολύ
πητο κτήνος που, πανικόβλητο, αντιμετωπίζει τους καθόλου ά
μεμπτους κατηγόρους του, μοιρασμένο ανάμεσα στην πραγμα
τικότητα των άλλων και στη δική του. Προηγουμένως, είχαμε
παρακολουθήσει εντυπωσιασμένοι την απειλητική σκιά τού
δολοφόνου στο έδαφος και στην αφίσα, την περίκλειστη φυσιο
γνωμία του να κυκλοφορεί στους δρόμους, μέχρις όχου το έν
τρομο βλέμμα του στο περίφημο κοντινό κοιτάξει στον καθρέ
φτη το αποτύπωμα «Μ» με την κιμωλία στο παλτό του: σ’ αυτή
την ανατρεπτική σκηνή, το πανικόβλητο, βατραχίσιο βλέμμα
του Lorre αρχίζει να εξουδετερώνει τις αποστάσεις από τις πα
ρυφές κάποιας συμπάθειάς μας, αποκαλύπτοντας το έντρομο ε
σωτερικό που μέχρι τότε κρυβόταν.
Ολόκληρη η ταινία, εξ άλλου, σ’ ένα γενικότερο επίπεδο σημα
σιών αποπνέει ένα κλίμα αποξένωσης, μια ροπή να δημιουργηθεί το ασφαλές χάσμα μεταξύ νομιμοποιημένου και απαγορευ
μένου: ο φόβος των πάντων για τον Άλλον, για την «ασθένεια»,
για το μικρόβιο που θα μολύνει το πολιτικά ορθό και θα προκαλέσει την παράβαση. Ο δολοφόνος εκφράζει τον καταστροφικό
πόθο που, επειδή δεν είναι στο κέντρο του συστήματος, πρέπει
να εξοβελιστεί. Οι κακοποιοί και το Κράτος χρειάζεται να τον ε
λέγξουν, γιατί μπαίνει εμπόδιο στα σχέδιά τους. Προσωρινά οι
δύο δυνάμεις του κοινωνικού ιστού -θεσμικοί και παράνομοισυμμαχούν (όχι, όμως, πρακτικά, αλλά ιδεολογικά) για να εξο
ντώσουν το «εκτόπλασμα». Αυτό το τελευταίο δεν δέχονται να
το αναγνωρίσουν ως προέκτασή τους, επειδή ουδέποτε τα βλέμ
ματα Εξουσίας και οργανωμένων εγκληματιών θα τολμήσουν
να συναντηθούν στον κοινό καθρέφτη που τους συνιστά, ώστε
έτσι να γίνει η επαλήθευση όσων αμφότεροι φοβούνται και α
πωθούν. Το κοινωνικό σκηνικό, η πραγματικότητα που στή
νουν, είναι ψευδής, μια σύμβαση μέσα στην οποία συγκλίνουν
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τα εξαγόμενα των ηθικών τους αφαιρέσεων. Ο δολοφόνος εκ
φράζει την αταξία, το ξεμπρόστιασμα της σιωπηρής συμφω
νίας, και πρέπει να σταματήσει να μπλέκεται στα πόδια των
συμβαλλόμενων μερών. Ο υπουργός προς τον διευθυντή της α
στυνομίας είναι σαφής ως προς αυτό, το ίδιο και ο επικεφαλής
του οργανωμένου εγκλήματος προς τους υφισταμένους του.
«Μια πόλη κυνηγάει το δολοφόνο», όπως διαφήμιζε την ταινία,
παλιά, η διανομή. Πρόκειται, είπαμε, για το Βερολίνο, που αντι
καθιστά στο σενάριο το Ντίσελντορφ, χωρίς να αναφέρεται ρη
τά. Ο Μ κάνει το απόστημα να σπάσει με φριχτό τρόπο, διαταράσσοντας την «αρχή της πραγματικότητας» μέσα στην οποία οι
ισορροπίες διατηρούνται εύθραυστες, φέρνοντας αναστάτωση
στους πάντες - αθώους και ενόχους. (Εδώ είμαστε σχεδόν βέβαι
οι ότι ο Lang δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολιών για την καταδί
κη του πραγματικού ενόχου, που είναι ο κοινωνικός δεσμός.)
Ο δημιουργός των Μαμποϋζε, σαν ένας άλλος, πιο δραματικός
Βερτόφ ή Ruttmann και καθόλου αισιόδοξος (ας θυμηθούμε τη
Μόσχα του πρώτου στον Άνθρωπο με την κινηματογραφική μη
χανή ή το Βερολίνο του δεύτερου στο Βερολίνο, η συμφωνία
μιας μεγαλούπολης), περιγράφει, λίγα χρόνια μετά, μιαν άλλη
πόλη που, αυτή τη φορά, ξυπνάει σ’ έναν εφιάλτη. Ξετυλίγει
μπροστά μας τη σχεδόν ντοκιμαντερίστικη αφήγησή του για
μια κοινότητα «ήσυχη» πριν την εμφάνιση του δολοφόνου,
χαρτογραφώντας μια διαφορετική (ρεαλιστική πια κι όχι μελ
λοντική) Μητρόπολη, διχασμένη και τούτη, στο «πάνω» και
στο «κάτω», στον πόθο και την πραγματικότητα, στο απωθημένο και στο κανονικό.
Η επιδημία απλώνεται στους χώρους με τη μορφή της έξαψης
του φαντασιακοό, εισχωρώντας άμεσα στη φόρμα της ταινίας.
Οι ψίθυροι, οι καταγγελίες, οι επιθέσεις, οι υποψίες, μπερδεύο
νται μεταξύ τους, δημιουργώντας ακατάστατα τη γεωγραφία
της. Όμως οι ομόκεντροι κύκλοι της ιστορίας είναι σοφά σχε

διασμένοι, και το «πλήθος» πλησιάζει νευρωσικά, αλλά αποτε
λεσματικά, το δολοφόνο. Εμείς, εκτός από την απογυμνωτική
διαδικασία που επιβάλλει μπροστά μας ο Lang στο κοινωνικό
σύνολο (αφήνοντας ως «κριτικό» χορό μόνο τις μητέρες των
δολοφονημένων κοριτσιών), έχουμε το προνόμιο να παρακο
λουθήσουμε αργά το ψυχολογικό στριπτίζ του δράκου. Πρώτα
βλέπουμε μια σκιά, έπειτα μια σιλουέτα, και στη συνέχεια εμ
φανίζεται μπροστά μας το γυμνό πρόσωπο του Peter Lorre κι ο
κλιμακούμενος τρόμος του απέναντι στους «καλούς» που τον
μισούν και τον κυνηγούν, για να απομακρύνουν το φάσμα τής
ένοχης συνείδησής τους.
Ο κυρίαρχος διχασμός που ρίχνει τον εύφορο ίσκιο του πάνω
στην ταινία, είναι, βέβαια, η τελική δυσχέρεια του Lang να αρ
θρώσει έναν τελεσίδικο λόγο για τα πεπραγμένα. «Ήταν το δυ
σκολότερο θέμα που ανέλαβα ποτέ - ήταν τεράστια η ευθύνη» θα
πει αργότερα ο «μετρ». Όπως σε όλες του τις ταινίες, ο Lang κα
ταλήγει με τη δήλωση μιας αδυναμίας, με τη διατύπωση ενός δι
λήμματος. Αυτό, ωστόσο, δεν εμπόδισε τον Goebbels να ενθου
σιαστεί, νομίζοντας ότι έβλεπε στην κατάληξη της ταινίας μια
συνηγορία υπέρ της θανατικής καταδίκης. Αλλά ο Lang, βέβαια,
δεν είχε καμία διάθεση να προπαγανδίσει κάτι τέτοιο - είναι φα
νερό ότι ποτέ δεν τελματώθηκε μέσα στην κανονικότητα. Μας
βάζει πάντα στην άβολη θέση να συμφωνούμε με τα πιο αντίθετα
μεταξύ τους φαινόμενα. Συμπονάει το δολοφόνο, ενώ αφήνει να
φανεί η δυσπιστία του απέναντι στον κακοποιό κατήγορο, καίτοι
την ίδια στιγμή εκείνος απονέμει «δικαιοσύνη», βγάζοντας τα
πράγματα από το -έστω, φαινομενικό- αδιέξοδό τους.
Το Μ μιλάει για τη σχετικότητα βασικών αξιών, φτάνοντας στα
πιο σκοτεινά έγκατα. Γιατί να μην είναι μια «ύποπτη» ταινία,
όπως την έχουν χαρακτηρίσει;
Αθήνα, Δεκέμβριος 2002
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Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΟΚΤΟΡΟΣ ΜΑΜΠΟΥΖΕ
(ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1932)

Das Testament der Dr. Mabuse
Σ κηνοθεσία: Fritz Lang. Σ ενάριο: Thea von Harbou, από το
μυθιστόρημα του Norbert Jacques Dr. Mabuses letztes Spiel.
Φ ωτογραφία: Fritz Arno Wagner, Karl Vash. Β ο η θ ό ς οπεραχέρ: Werner Krien. Ή χ ο ς: Adolf Jansen. Μ οντάζ: Conrad von
Molo, Lothar Wolff, Fritz Lang. Σ κηνικά: Emil Hasler, Karl
Vollbrecht. Μ ακιγιάζ: Franz Siebert. Μ ουσική: Hans
Erdmann, Walter Sieber. Η θοπ οιοί: Rudolf Klein-Rogge <Δρ
Μαμπούζε), Oskar Beregi (Μπάουμ), Karl Meixner (Χοφμάιστερ), Theodor Loos (Δρ Κραμ), Otto Wernicke (Λόμαν), Klaus
Pohl (Μίλερ), Weta Liessem (Λίλι), Gustav Diessl (Τόμας Κεντ),
Camilla Spira (Άνα), Rudolf Schündler (Χάρντι), Theo Lingen
(Καρέτσκι), Oskar Höcker (Μπρέντοφ), Paul Henckels (λιθο
γράφος), Georg John (υπηρέτης του Μπάουμ), Ludwig Stössel
(εργάτης), Hadrian Maria von Netto (Νικολάι Γκριγκόριεφ),
Paul Bernd (απατεώνας), Henry Pless, Edgar Adolf Licho, Anna
Goltz, Gerhard Bienert, Josef Dahmen, Karl Platen, Paul
Rehkopf, Franz Stein, Eduard Wesener, Bruno Ziener,
Heinrich Gotho, Michael von Newlinski, Heinrich Gretler. Π α
ραγωγός: Seymour Nebenzahl. Δ ιεύ θ υ ν σ η παραγω γής:
Wilhelm Löwenberg. Εκτέλεση παραγω γής: Gustav Rathje.
Παραγωγή: Nero-Film AG (Βερολίνο). Διάρκεια: 122 λεπτά.
35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρώ τη προβολή: Βουδαπέστη (Royal
Appolo Film Palast), 22 Απριλίου 1933.
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Ενώ ο Δόκτωρ Μαμπούζε βρίσκεται στο ψυχιατρείο υπό την επίβλε
ψη του Δόκτορος Μπάουμ, η συμμορία του συνεχίζει τις παρανομίες,
εκτελώ\τας εντολές μιας άγνωστης ηγεσίας. Ο επιθεωρητής Λόμαν
αναλαμβάνει τις έρευνες, από τη στιγμή που ο Χοφμάιστερ, ένας συν
ταξιούχος αστυνομικός τον πληροφορεί ότι έχει ανακαλύψει ένα ερ
γαστήριο παραχάραξης. Δυστυχώς, ο Χοφμάιστερ εξαφανίζεται πριν
προλάβει να τιει τίποτα περισσότερο. Το μόνο στοιχείο που αφήνει
πίοω του, είναι το όνομα του Μαμπούζε χαραγμένο ο’ένα παράθυρο.
Μελετώντας τις υπνωτιστικές ικανότητες του Μαμπούζε, ο Μπάουμ
αγνοεί ότι έχει γίνει κι αυτός υποχείριό του. Ομανιακός δολοφόνος
τον υπνωτίζει και του δίνει εντολές που ο Μπάουμ εκτελεί κρυφά. Ο
Μαμπούζε τελικά πεθαίνει, αφήνοντας πίοω του μια διαθήκη με ε
ξαιρετικές εγκληματικές περιγραφές. 0 βοηθός του Μπάουμ, Δό
κτωρ Κραμ, διαβάζει τη διαθήκη και, συνδυάζοντάς την με την περι
γραφή μιας πρόσφατης ληστείας, τρέχει να ενημερώσει τον Λόμαν.
Αργότερα, βρίσκεται νεκρός στο αυτοκίνητό του. Ο Χοφμάιστερ θεω
ρείται επίσης ψυχοπαθής και κλείνεται στο άσυλο. Το σατανικό
πνεύμα του Μαμπούζε έχει κατακυριεύσει ολοκληρωτικά τον Μπά
ουμ, που καταστρώνει εξίσου σατανικά σχέδια. Όταν ο αρχηγός τής
συμμορίας δίνει εντολή να σκοτώσουν τον Χοφμάιστερ, ένας απ ’τους
άνδρες της οργάνωσης αρνείται να λάβει μέρος. Είναι ο Κεντ, που έ
χει αποφυλακιστεί, είναι ερωτευμένος με τη Λίλι κι έχει αποφασίσει
V ’αφήσει πίοω του το εγκληματικό παρελθόν. Η συμμορία απάγει το
ερωτευμένο ζευγάρι και το φυλακίζει στο δωμάτιο με την κουρτίνα,
πίοω απ’την οποία ακούγεται η φωνή του αρχηγού. Ο Κεντ την πυροβολεί, αλλά ανακαλύπτει μόνο ένα γραμμόφωνο. Το κτίριο ανατινάζρται από μια βόμβα που έχει τοποθετηθεί για να τους σκοτώσει,

αΙΙά το ζευγάρι διασώζεται, και ο Κεντ φανερώνει στον Λόμαν ότι ο
Μαμπούζε είναι ο αρχηγός. Πηγαίνουν μαζίμε τον Λόμαν στο άσυλο
και βρίσκουν ένα έγγραφο που περιγράφει την ανατίναξη ενός χημι
κού εργοστασίου. Η έκρηξη γίνεται, και η πυρκαγιά σβήνει με δυσκο
λία. Ο Κεντ και ο Λόμαν βλέπουν τον δόκτορα Μπάουμ να φεύγει με
το αυτοκίνητό του από τον τόπο του εγκλήματος. Τον ακολουθούν,
αΛΙά, στο δρόμο, μένουν από λάστιχο. Ο Μπάουμ φτάνει στο άσυλο,
όπου τον επισκέπτεται το φάντασμα του Μαμπούζε. Καταφθάνει ο
Κεντ με τον Λόμαν, κι όταν ο Χοφμάιστερ τους λέει ότι ο Μαμπούζε
είναι ο δόκτωρ Μπάουμ, ο Λόμαν τον κλείνει ο’ένα κελί κι αποφασί
ζει πως αυτή η υπόθεση δεν εμπίπτει πλέον στην αρμοδιότητα της α
στυνομίας.
•0^ Οταν ήμουν ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας, πήγα κι έ
μεινα για τρεις μέρες σ’ ένα ψυχιατρείο. Στην αρχική εκδοχή τής
ταινίας, υπήρχε ένας άντρας που νόμιζε πως ήταν ένα μεγάλο εκ
κρεμές Σε μια σκηνή στεκόταν και κουνούσε τα χέρια του σαν
εκκρεμές κι έκανα dissolve σ’ ένα πραγματικό τέτοιο ρολόι. Μια
μέρα νομίζει ότι του έχουν φύγει μερικά από τα ελατήριά του,
και πέφτει στα τέσσερα για να τα βρει. Είναι πολύ παράξενο: ό
ταν δείχνεις τρελούς στο κοινό, το κοινό γελάει· δε συνειδητο
ποιεί τον τρόμο. (Όταν οι αιθουοάρχες τού ζήτησαν να γυρίσει τη
συνέχεια του Δρ Μαμπούζε, ο παίκτης του 1922, ο Lang το είδε σαν
μια ευκαιρία για να κάνει την πρώτη αντιναζιστική ταινία του.]
Έβαλα το φάντασμα του εγκληματία να λέει όλα τα συνθήματα
των Ναζί. Θυμάμαι το εξής: «Η πίστη του μέσου πολίτη στα όρ
γανα που έχει εκλέξει, πρέπει να κλονιστεί. Κι όταν όλα κατα
στραφούν, πάνω στα ερείπια θα χτιστεί η αυτοκρατορία του ε
γκλήματος··. IΑυτός ήταν και ο Λόγος για τον οποίο απαγορεύτηκαν
και οι δύο εκδοχές της ταινίας από το Τρίτο Ράιχ, κι ο Lang κλήθη
κε να παρουσιαστεί στο γραφείο του Goebbels. | Μου είπε: «Λυπά
μαι πολύ, αλλά έπρεπε να την κατάσχουμε αυτή την ταινία. Μό
νο το τέλος δεν μας άρεσε··. Δεν είπε τίποτα για τον πραγματικό
λόγο· δεν το συζήτησε ποτέ, δεν είπε ποτέ ούτε λέξη. Ήταν πολύ
έξυπνος «Πρέπει ν’ αλλάξουμε το τέλος·· μου είπε, «δεν πρέπει
να τρελαθεί- πρέπει να τον καταστρέψει η μανία του πλήθους.»
Ήξερε όμως την πραγματική αιτία για όλα αυτά. ? )
F.L.

Τ ο ό ν ο μ α τ ο υ α κ α τ ο νό μ α σ το υ

του Gérard Legrand
Η ταινία αυτή, περισσότερο ίσως από οποιανδήποτε άλλη, μας
καλεί στο παιχνίδι των ιστορικο-ψυχολογικών αναδρομών
παιχνίδι επικίνδυνο, γιατί θα μπορούσε να μας κάνει ν’ αφήσουμε κατά μέρος την ταινία, αλλά και παιχνίδι απαραίτητο,
που θα προσπαθήσουμε απλώς να το περιορίσουμε.
1.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1922: Προβάλλεται η ταινία Δρ Μαμπούζε, ο παίκτης, χωρισμέ
νη σε δύο μέρη (που αρχικά προβλήθηκε σε δύο συνεχόμενες
βραδιές)· το δεύτερο μέρος φέρει τον τίτλο Κόλαση (φόρος τιμής
στον Δάντη ή στον Strindberg;) και τον υπότιτλο Ένα παιχνίδι
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των συγχρόνων μας. 1923: Αποτυχία του ναζιστικού πραξικοπή
ματος στο Μόναχο: ο Hitler καταδικάζεται (το Νοέμβριο) σε πέ
ντε χρόνια φυλακή. Ας μη ξεχνάμε ότι έγκλειστος συγγράφει το
Mein Kampt. 1924: Στην πρώτη προβολή του δεύτερου μέρους
των Νιμηελοΰνγκεν, στο Βερολίνο (Απρίλιος), μια εφημερίδα α
νακοινώνει την παρουσία του Hitler, που εκείνη την ημερομη
νία ήταν ακόμα στη φυλακή.1Παραπληροφόρηση ή αποτέλεσμα
ύπνωσης (ή πρωταπριλιάτικο αστείο); Ο γιατρός Schacht «τιθα
σεύει τον πληθωρισμό».
Ιανουάριος 1933: Ο Schacht, που παραιτείται από την Κεντρική
Τράπεζα εν μέσω πλήρους οικονομικής ύφεσης, εξασφαλίζει την
οικονομική ενίσχυση του κόμματος των Ναζί που βρίσκεται
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. 30 Ιανουάριου: Ο Hitler γίνεται
καγκελάριος. Μάρτιος 1933: Η διαθήκη του Δόκτορος Μαμττοϋζε
απαγορεύεται, ήδη πριν την πρεμιέρα της, με το πρόσχημα ότι
κάποιοι ταραχοποιοί θα μπορούσαν να εμπνευστούν από τις ε
γκληματικές μεθόδους που περιγράφονται σ’ αυτήν μεθόδους,
που στο εισαγωγικό κείμενο αποδίδονται σε φανταστικά πρόσω
πα, αλλά είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τα πραγματικά γεγο
νότα «των αρχών της δεκαετίας του ’30» (όπως ακριβώς αναφέρεται στο κείμενο). Σημειωτέον, ότι στο κείμενο αυτό είναι
γραμμένο, με μεγεθυσμένα στοιχεία: «μια ταινία Fritz Lang».
Στη συνέχεια έρχεται το περίφημο επεισόδιο της συνάντησης
του Lang με τον Goebbels (του οποίου τα ίχνη θα ήταν ενδια
φέρον να αναζητήσουμε στο εισέτι ανέκδοτο τμήμα των ημερο
λογίων του απαίσιου Δόκτορος). Ο Goebbels φέρεται να είπε:
«Γι’ αυτόν τον εγκληματία, το να τρελαθεί δεν είναι επαρκής
τιμωρία- θα έπρεπε να εξοντωθεί από το λαό». Έπειτα πρότεινε
στον Lang (στην ουδετερότητα του οποίου, παρά κάποια σοβα
ρά επεισόδια που είχαν συμβεί την εποχή της ταινίας Μ, ο δρά
κος του Ντίοελντορφ, οι Ναζί φαίνεται πως πίστευαν, κατά την
προέλασή τους στην εξουσία, ότι μπορούσαν να υπολογίσουν)
τη «δικτατορία» του γερμανικού κινηματογράφου.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αμφιβάλουμε για τη δήλωση του
Lang σύμφωνα με την οποία έφυγε «αμέσως», το ίδιο κιόλας βρά
δυ, προς Βέλγιο και Παρίσι - κι αυτό, γιατί, ανεξάρτητα από τις
δηλώσεις του κατά την άφιξη της ταινίας στις ΗΠΑ, το 1943,2οι
προθέσεις του μας φαίνονται σήμερα τόσο οφθαλμοφανείς, ώστε ο
Lang δε θα μπορούσε παρά ή να δεχτεί την πρόταση του Goebbels
(που είχε αναφερθεί και στον εκφρασμένο θαυμασμό του Hitler
για τη Μητρόπολη\) ή να φύγει μακριά. Το εισαγωγικό κείμενο ε
πιμένει στο γεγονός ότι οι «εγκληματίες» χρησιμοποιούν την ύ
πνωση: ο Hitler, κατά τον Rauschning, ήταν πεπεισμένος για τις
απνωτιστικές του ικανότητες - όχι μόνο στα πλήθη, αλλά και
στους συνομιλητές του. Ας προσθέσουμε ότι ο Lang είχε ήδη χω
ρίσει με την Thea von Harbou (το οριστικό διαζύγιο επακολούθη
σε), όμως το γεγονός ότι είχε θεωρηθεί ύποπτος για τη «δολοφο
νία» (στην πραγματικότητα, αυτοκτονία) της πρώτης του γυναί
κας τον καταδίωκε, θα τολμούσαμε να πούμε, σε όλη του τη ζωή.
Απ’ τη μεριά του Goebbels, θαυμαστή του Αϊζενστάιν, φανταζό
μαστε την ύπαρξη μιας ευφυούς διπλής παγίδας: εξουδετέρωση
tou ανθρώπου που «περιέγραψε» τη χιτλερική ύπνωση ή/και
προσεταιρισμός του δημιουργού μιας ταινίας όπου η σαγήνη
(του θεατή) φτάνει σε μια σημαντική κορύφωση- κι απ’ τη μεριά
tou Lang, την ύπαρξη ευφυΐας αντίστοιχης της παγίδας και μιας
θέλησης να μην υποχωρήσει που οφείλεται σε μια πεποίθηση πε-
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ρισσότερο «ηθική» παρά πολιτική, αλλά και προέρχεται από ένα
σύστημα αξιών όχι πια τυπικό (με την εγελιανή έννοια)· που, δη
λαδή, έχει ξεπεράσει «την υποκρισία» κι έχει γίνει «πραγματική
πεποίθηση», η οποία παράγεται «μόνο στους κόλπους της κοινω
νικής ζωής», στην, εν προκειμένω, επαφή (ακόμα κι αν αυτή εί
ναι περιστασιακή) με τη ναζιστική πραγματικότητα.
2.

ΠΛΟΚΗ

Το δίπτυχο του 1922 παρουσιάζει ένα γιατρό υπνωτιστή και
σπουδαίο θεατρίνο, που «χαίρεται» (εγκεφαλικά) να ασκεί την
εξουσία του διά της κλοπής (συμπεριλαμβανομένης της κατά
σχεσης μιας ωραίας γυναίκας), και περιπαίζει την αστυνομία
μέσα στο άντρο της, φτάνοντας στο σημείο να προκαλέσει τον
εισαγγελέα που έχει αναλάβει να τον παρακολουθεί, καλώντας
τον σε μια συνεδρία υπνωτισμού που, εν τέλει, είναι μια ταινία
μέσα στην ταινία (στην οθόνη εμφανίζεται μια πομπή εξωτι
κών ζώων, προερχόμενων από το «κινεζικό» επεισόδιο της ται
νίας Ο θλιμμένος Θάνατος.) Αυτή η πρόκληση στρέφεται κατά
του δημιουργού της: αν ο υπνωτισμένος ήρωας οδεύει προς το
θάνατο, σώζεται την τελευταία στιγμή και θα ξαναβρεί τον Μαμπούζε τρελό, ανάμεσα στο προλεταριάτο του που αποτελείται
από τυφλούς και μουγκούς παραχαράκτες.
Αν και η Διαθήκη στηρίζεται στην (αφανή) «δουλειά» αυτού
του προλεταριάτου, η ταινία διαφέρει πολύ από την πρώτη τής
σειράς. Τα επιφυλλιδικά στοιχεία εξαφανίζονται, προς όφελος
μιας πιο ρεαλιστικής σημειολογίας. Η ανεργία, που περιορίζε
ται στην παρουσία ενός ανέργου και σε μια σκηνή σ’ ένα «γρα
φείο ευρέσεως εργασίας», καταδεικνύεται ως ένα απ’ τα φαινό
μενα που πολλαπλασιάζει τους «εγκληματίες». Ο διάλογος μας
διαφωτίζει γύρω απ’ τις προθέσεις του Μαμπούζε, δείχνοντάς
μας ταυτόχρονα ότι δεν τις καταλαβαίνουν. Ο Μπάουμ, στη
διάλεξή του, αποδίδει αναδρομικά στον Μαμπούζε την ιδέα μιας
επίθεσης ενάντια στο νομισματικό σύστημα μέσω του «πληθω
ρισμού», φωτίζοντας έτσι τις πράξεις εκβιασμού ενάντια στους
τραπεζίτες και τις κλοπές κοσμημάτων (οι μόνες σταθερές και
διαπραγματεύσιμες αξίες εκείνη την εποχή.) Η συναφής κυ
κλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων, που σκοπό έχει την υπο
τίμηση των αληθινών, εφαρμόστηκε πράγματι από τους Ναζί
κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου.
[Υπενθύμιση: Το 1964, ο Lang θα επιβεβαιώσει πως, όταν έφυγε, ε
πειδή δεν είχε χρήματα, δανείστηκε τα κοσμήματα της νεαρής γυ
ναίκας με την οποία συζούσε (Alfred Eibel, Fritz Lang). Δε γίνεται
πια λόγος για εκείνη την απίστευτη λεπτομέρεια στο αυτοβιογραφικό απόσπασμα με το οποίο ξεκινά το βιβλίο της η Lotte Eisner.
'Ομως τα κοσμήματα παραμένουν δυσοίωνα για τον Lang: στην
ταινία, τα διφορούμενα αισθήματα που αυτά εμπνέουν στον Λόμαν, τον βάζουν στα ίχνη των εγκληματιών. Ας μη ξεχνάμε, άλλω
στε, την καρφίτσα στο Rancho Notorious, τα σμαράγδια στον Τί
γρη, ακόμα και το διαμάντι στον Τζέντλεμαν του υποκόσμου. |
Η προσωπικότητα του Μαμπούζε «εξελίσσεται» κατά τον ίδιο
τρόπο (πράγμα που κάνει δυνατή την τρέλα του, αληθινή ή
ψεύτικη, στο τέλος της Κόλασης). Έχει χάσει την κοσμική του
όψη (που τον συνδέει με το «θέμα» του Φαντομά ή ενός κατ’
ουσίαν «κακού» Αρσέν Λουπέν). Περιορίζεται κατά κάποιο τρό
πο στη θέλησή του και στην ικανότητά του να σαγηνεύει, και
τον βλέπουμε μόνο σαν εικόνα (διάλεξη του Μπάουμ)· ζωντα-
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νό, μόνο όσο χρόνο χρειάζεται ακριβώς για το μόνο πολύ κοντι
νό πλάνο της ταινίας, εκείνο του βλέμματός του, που ένας νο
σοκόμος χαρακτηρίζει αμέσως -βλέμμα νεκροζώντανου». Πε
θαίνει, κι αμέσως γίνεται το σύμβολο της ίδιας της δύναμης του
κινηματογράφου και μιας «πολιτικής» εξουσίας τού πιο εξω
φρενικού μαγικού τύπου, αφού ούτε καν η «χαρισματική πα
ρουσία» δεν είναι πια απαραίτητη.
Επαναφέροντας από το Μ το χαρακτήρα του δημοφιλούς αστυ
νομικού επιθεωρητή Λόμαν, ο Lang δεν εισάγει απλώς ένα ακό
μα ρεαλιστικό στοιχείο σττ\ Διαθήκη- προσφέρει στον εαυτό του
ένα φερέφωνο (εκτός από κάποιες λεπτομέρειες: ο Λόμαν, π.χ.,
τρελαίνεται για Wagner, ενώ ο Lang τον σιχαίνεται), θέλω να
πω ότι ο Λόμαν ισορροπεί την επιθυμία για ισχύ του Μαμπούζε, όχι μόνο με τη σπινθηροβόλα διαίσθησή του, αλλά και μ’ ένα
χάρισμα αντίστοιχο με εκείνο του «σκηνοθέτη». Το επεισόδιο
(που παρουσιάζεται σχεδόν με ένα μόνο πλάνο) όπου αναπαριστάται η «οπισθοχώρηση» του Χοφμάιστερ ώσπου ν’ ακουμπήσει στο τζάμι με το γραμμένο «Μαμπούζε», είναι από τα επεισό
δια όπου το στιλ του Lang λασκάρει τους κάβους των χρόνων
της μαθητείας του, και η σκέψη που γεμίζει το χώρο δεν είναι
πια αυτή του χαρακτήρα, αλλά του δημιουργού.
Αν και δεν υπάρχει (όπως στα 1000 μάπα του Δόκτορος Μαμποϋζε) αμοιβαία «γοητεία» μεταξύ Μπάουμ-Μαμποϋζε και του
αστυνομικού, οι δυο τους μοιράζονται ένα κοινό μαγικό σημείο
αναφοράς: τον πανικό που προκαλεί το όνομά τους. Το όνομα
«Μαμπούζε» (που αυτάρεσκα είναι γραμμένο, αν και πρόκειται
για ταινία του ομιλούντος κινηματογράφου, πάνω σ’ ένα τζάμι,
δηλαδή σ’ αυτό που περισσότερο μοιάζει με κινηματογραφική
οθόνη) είναι μια «αχτίδα φωτός» για τον Λόμαν. Το όνομα “Λό
μαν» αρκεί για να σπάσει την πυραμίδα των κακοποιών που
προσπαθούν να δραπετεύσουν τρυπώντας ένα πάτωμα. Τέλος,
το όνομα «Κεντ» -καίτοι ασήμαντο!- είναι η μόνη ευκαιρία που
κάνει τον Μπάουμ να προδοθεί.
3.
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Η εμμονή του Μπάουμ με τον Μαμπούζε έχει κατ’ αρχάς να κά
νει με μια κοινή ψυχιατρική ανωμαλία. Θα παρατηρήσουμε, ω
στόσο, ότι το πανοραμικό πλάνο πάνω στους φοιτητές ολοκλη
ρώνεται πάνω στο μοναδικό «αφηρημένο» πρόσωπο ενός Ασιάτη
κι ότι στο γραφείο του Μπάουμ, ήδη από την πρώτη μεγάλη σκη
νή όπου ο Μπάουμ δείχνει γοητευμένος από το κείμενο του Μα
μπούζε, «κατασκοπεύεται» όχι μόνο από ανθρώπινα κρανία, αλ
λά και από μάσκες που αποκαλύπτουν την «πρωτόγονη» τέχνη
(και τη ζωγραφιά ενός ψυχοπαθή που κρέμεται στον τοίχο του).
(Υπενθύμιση. Λίγα χρόνια νωρίτερα, ο Freud έγραφε στον Pfister:
«Δεν κάνουμε τίποτα καλό χωρίς να είμαστε λιγάκι εγκληματίες».
Το 1910, έπειτα από τη διαφωνία του με τον πατέρα του, ο Lang
πραγματοποίησε έναν μεγάλο περίπλου που τον οδήγησε στη Βό
ρεια Αφρική, στην Τουρκία, ίσιος και στην Κίνα· εν πάση περιπτώσει, έφτασε «τόσο μακριά όσο το Μπαλί». Φαίνεται, λοιπόν, ό
τι στο ταξίδι του αυτό απέκτησε αντικείμενα των «αγρίων». Ας
φέρουμε επίσης στο νου μας τον Emil Nolde, έναν οξύθυμο ζω
γράφο με εξπρεσιονιστικές τάσεις, που πήγε το 1913 στην Ωκε
ανία, επέστρεψε ενθουσιασμένος από τον «πρωτογονισμό» κι έ
γινε Ναζί από τους πρώτους, αλλά απαγορεύτηκε το 1937 ως
εκπρόσωπος της «παρακμιακής τέχνης».)

Ανάμεσα στα αναγνώσματα της νιότης του, ο Lang επισημαίνει
τον Nietzsche- αλλά και βιβλία εσωτερισμού. Το ότι από εκείνη
τη στιγμή «γοητεύτηκε» απ’ το ίδιο του το δημιούργημα, μας
παραπέμπει σε μια παλιά γνωστική παράδοση: το μύθο τού
Γκόλεμ). Όμως το ότι το δημιούργημα αυτό είναι ο Μαμπούζε,
είναι κάτι που τον «προκαλεί» καλλιτεχνικά και, κατά συνέ
πεια, ως θέμα ή τόπο της επιθυμίας για ισχύ. Τέλος, αποδίδο
ντας στον Μαμπούζε ένα είδος προμηθείκού μηδενισμού («Να
καταστραφεί αυτή η ανθρωπότητα που δεν ξέρει παρά να κατα
στρέφει»), ξορκίζει μέσα του την ίδια την απαισιόδοξη διέξοδο
αυτής της επιθυμίας, διατηρώντας μια διέξοδο «αισιόδοξη»(;),
την ίδια ώρα που δίνει λογαριασμό όχι μόνο για τις ναζιστικές
μεθόδους, αλλά και για την ψευδο-επαναστατική ιδεολογία με
την οποία, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, είχε ε
πενδύσει αυτές τις μεθόδους.
Ωστόσο, το ίδιο το στιλ της ταινίας, η στεγνότητα της οποίας «α
δειάζει» τη συναισθηματική σημειολογία που είναι ακόμα παρού
σα στο Αί, θα σπρώξει κατά κάποιο τρόπο τον Lang πιο μακριά.
Ηδη η επιγραφή πάνω στο τζάμι, όταν μπορούμε να τη διαβάσου
με, ταλαντευόμενη γύρω απ’ τον άξονά της (αξιοθαύμαστο εύρη
μα), προκαλεί την ταλάντευση της εικόνας του Λόμαν που, από ε
κείνη τη στιγμή, γίνεται «ο εαυτός του». Οι εμφανίσεις του φα
ντάσματος, που κάθε άλλο παρά αποδεικνύουν μια προτίμηση για
το «φανταστικό» (κι έχουν μια επιπρόσθετη ερμηνευτική λειτουρ
γία την οποία ο Lang αργότερα μετάνιωσε που δεν την είχε εμπι
στευτεί σε μια φωνή off) υπογραμμίζουν, αντίθετα από τη συνειδητοποίηση του Λόμαν, τη απώλεια συνείδησης του Μπάουμ.
Αν αγνοήσουμε αυτή την... ελαφρά υπερφόρτωση, βλέπουμε ό
τι το υποτιθέμενο ελλειπτικό στιλ του Lang αρχίζει στη Διαθή
κη να είναι το στιλ της άκρας συνοχής, που προσπαθεί να συν
δέσει κάθε πλάνο με το επόμενο, και, κατά το δυνατόν, κάθε
σκηνή με την προηγούμενη. Από αυτή την άποψη, ο ήχος α
παλλάσσει τον Lang από ορισμένες δυσκολίες ή από την όποια
οπτική «επιτήδευση». (Μόνο το ειδύλλιο παρεμβαίνει σ’ αυτή
τη συνοχή και δε θα ενσωματωθεί παρά μόνο όταν στον ανεμο
στρόβιλο που σκάβει το ταβάνι, «απαντήσει» η ανθρώπινη πυ
ραμίδα που θέλει να τρυπήσει το πάτωμα. )
Μια διπλή διαλεκτική αρχή διαγράφεται εδώ: κάθε πλάνο (μερι
κές δε φορές, κάθε σεκάνς) συνδέεται με το προηγούμενο με μια
υπόδειξη, η οποία είναι ταυτόχρονα ρήξη με αυτό που δεν υπο
δεικνύεται, και πρόβλεψη αυτού «που θα ακολουθήσει», και τεί
νει να εισαγάγει μια δραματική κίνηση (συγκρουσιακή). Οι δύο
αρνητικές στιγμές συμπίπτουν ή όχι, αλλά πρόκειται για μια «ο
ριακά» (ή σχεδόν πάντα) διαλεκτική άρνηση με την πιο δυνατή
έννοια, καθώς διατηρεί το ίχνος της έννοιας την οποία αρνείται.
Έτσι, το εξαιρετικό εναρκτήριο πανοραμίκ των 180 μοιρών
πάνω στα μπουκάλια που τρέμουν και τους τοίχους του κελα
ριού, μεταφέρει στο επίπεδο των αισθήσεων τόσο την ενόχληση
όσο και το βλέμμα του Χοφμάιστερ. Η ενόχληση αυτή παραμέ
νει όταν μπαίνουν δύο άνδρες και πρέπει να κρυφτεί· εξ ου και
η εμφάνιση του ποδιού του όταν, πολύ νευρικά, θέλει να βγάλει
τη σκόνη από τα μάτια του (σκόνη από το χρηματοκιβώτιο που
εκείνοι πείραξαν!) Στη σειρά των λανγκικών «μεταστροφών»
υπερτίθεται μια σειρά από παράδοξες αιτιότητες. Μίλησα πριν
για μαγεία: μπροστά σ’ έναν παραλογισμένο Χοφμάιστερ «αρ
κεί» να πει ο Λόμαν: «Θα ήθελα να μάθω ποιος τον έφερε σ’ αυ-
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H διαθήκη του Δόκιορος
Μαμπούζε: Η ανάκριση του
ιδιοκτήτη του κρησφύγετου της
συμμορίας.

Η διαθήκη tou Δόκιορος
Μαμπούζε: Ο Κτντ και η Λίλι
στο πλημμυρισμένο δωμάτιο.
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τή την κατάσταση!», για να παραβρεθούμε στη διάλεξη του ΛΙΛΙΟΜ (ΓΑΛΛΙΑ, 1933-’34)
Μπάουμ. Πέρα απ’ το φανταστικά (το παραισθητικο παιχνίδι Li Horn
των φυλλωμάτων στο δρόμο, που πρωτοβλέπουμε στην Κόλα
ση), πέρα απ’ το «ρεαλισμό» (η πυρκαγιά στο εργοστάσιο που α- Σκηνοθεσία: Fritz Lang. Σενάριο: Fritz Lang, Robert
ναπαριστάται και κινηματογραφείται με βιαιότητα σ’ ένα προ Liebmann, από το ομότιτλο θεατρικό έργο του Ferenc Moln r.
άστιο του Βερολίνου), η Διαθήκη είναι ένα αποφασιστικά στά Διάλογοι: Bernard Zimmer. Κ αλλιτεχνική διεύθυνση: André
διο στην επεξεργασία αυτής της διαλεκτικής.
Daven. Φ ωτογραφία: Rudolph Maté, Louis Née. Ή χ ο ς: E.
Οι μαίανδροι της πλοκής μάς κάνουν να χάνουμε απ’ τα μάτια Zylberberg. Σκηνικά: Paul Colin. Κ αλλιτεχνική επιμέλεια:
μας την αδυσώπητη αλληλουχία. Αυτή ξαναβρίσκει την δύναμή Ferdinand Earle. Κ ατασκευή σκηνικώ ν: René Renoux. Κο
της στα τελευταία πλάνα, που είναι πιο τρομαχτικά όταν τα σκε- στούμια: René Hubert. Β οη θ οί σκηνοθέτες: Jean-Pierre Fey
φτεί κανείς παρά όταν τα πρωτοβλέπει. Ο άξονας είναι ο διάδρο deau, M. Morlot, Gilbert Mandelik. Μ ουσική: Jean Lenoir, Franz
μος του ασύλου. Το φάντασμα ανοίγει την πόρτα του κελιού τού Waxman. Η θοποιοί: Charles Boyer (Λιλιόμ), Madeleine Ozeray
Χοφμάιστερ, όπου εισορμά ο Μπάουμ, ερχόμενος από το βάθος (Ζιλί), Florelle (κα Μισκά), Robert Amoux (τορναδόρος), Roland
και σφίγγοντας τη «διαθήκη» πάνω στο στήθος του. Με υποκει Toutain (ναύτης), Alexandre Rignault (Ολενζέ), Henri Richard
μενικά του Χοφμάιστερ βλέπουμε τον Μπάουμ να αυτοσυστήνε- (αξιωματικός), Richard Barencey (αστυνόμος), Antonin Artaud (α
ται: «Είμαι ο Δάκτωρ Μαμπούζε». Το ουρλιαχτά του Χοφμάιστερ κονιστής), Raoul Marco (επιθεωρητής), Pierre Alcover (Αλφρέντ),
και η πάλη ακούγονται ώς το βάθος. Επιστρέφουμε στο διάδρο Léon Arvel (υπάλληλος), René Stern (ταμίας), Maximilienne (κα
μο, όπου βλέπουμε δύο νοσοκόμους που τρέχουν προς τα εκεί.
Στο πλάνο αυτό εμφανίζονται καθησύχασε ικοί, ερχόμενοι από Μενού), Mimi Funès (Μαρί), Viviane Romance, Mila Parély,
τη μεριά των «θεατών», ο Λόμαν και ο Κεντ. Αναγνωρίζοντας Alcover. Π αραγωγός: Erich Pommer. Δ ιεύ θυνσ η παραγωγής:
τον Λόμαν, ο Χοφμάιστερ αρθρώνει επιτέλους το όνομα: «Μα Wilhelm Löwenberg. Εκτέλεση παραγω γής: Gustav Rathje. Πα
μπούζε!» Μέσα στην απομόνωση βλέπουμε τον Μπάουμ-Μα- ραγωγή: La Société Anonyme Française Fox Film (Fox Europa)
μπούζε πάνω στο παλιοκρέβατό του, να σκίζει αργά τη διαθή (Παρίσι). Διάρκεια: 120 λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Πρώτη
κη» που του είναι πια άχρηστη (για να γράψει μιαν άλλη;) Και προβολή: Παρίσι, 27 Απριλίου 1934.
τότε ο Lang μας δίνει ένα χτύπημα, μ’ ένα ψευτο-contrechamp,
επιστρέφοντας στο πλάνο της εισόδου του Μπάουμ και κεντρά Ο Λιλιόμ είναι ένας κατεργάρης ντελάλης σ’ένα παριζιάνικο λούροντας πάνω στην ανοιχτή πόρτα από την οπτική γωνία του κε να παρκ. Η ιδιοκτήτριά του, κυρία Μισκά, είναι ερωμένη του.
λιού. Επίσης, όταν από το άνοιγμά της ο Λόμαν θα πει στον Κεντ: Όταν μια μέρα φτάνει στο λούνα παρκ η Ζιλί, ο Λιλιόμ θαμπώνε
«Ένας απλός αστυνομικός επιθεωρητής δεν πια καμιά θέση ε ται απ ' την ομορφιά της, και η κυρία Μισκά, σε μια κρίση ζήλιας,
δώ», ο νοσοκόμος ξανακλείνει την πόρτα με τελετουργική βρα τον απολύει. Ο Λιλιόμ μένει άνεργος, αλλά έχει στο πλευρό του τη
δύτητα πάνω σ’ εμάς. Είμαστε καταδικασμένοι να βλέπουμε «ο Ζιλί, που τον φροντίζει παρά την πεισματική του άρνηση να εργα
ριστικά» τον Μαμπούζε ενσαρκωμένο στον Μπάουμ- είμαστε στεί και την κακή του συμπεριφορά. Ο Λιλιόμ θεωρεί τον εαυτό
φυλακισμένοι μαζί του. Από πλαστική άποψη, το πλάνο παραπέ του καλλιτέχνη, ενώ η Ζιλί κερδίζει τα προς το ζην δουλεύοντας σ’
μπει στο αρχικό πανοραμίκ που είχε για άξονα την πόρτα τού ένα φωτογραφικό στούντιο. Μια μέρα, οε μια έκρηξη οργής, οΛι«κελαριού». Παραπέμπει επίσης στο αντίστροφο πλάνο στο ο λιόμ χαστουκίζει τη Ζιλί, αλλά αυτή παραμένει αφοσιωμένη στον
ποίο ο Κεντ πυροβολεί πάνω μας, αποκαλύπτοντας τη μη ύπαρξη άντρα των ονείρων της. Ο επιπόλαιος και πονηρός Λιλιόμ πείθε
ανθρώπου πίσω απ’ την κουρτίνα κι αρχίζοντας την αποκάλυψη ται τελικά από ένα φίλο του να λάβει μέρος σε μια ληστεία. Όταν,
των ηχογραφημένων φωνών, καθώς και ταυτίζοντάς μας μ’ αυ όμως, όΛα πάνε στραβά, ο Λιλιόμ προτιμά το θάνατο από τη σύλ
τόν «τον άνθρωπο των παρασκηνίων» που κατευθύνει τη δράση! ληψη και αυτοκτονεί με το μαχαίρι της ληστείας. Ανεβαίνει στους
Το φορτίο της τελικής σκηνής είναι χειρότερο κι από «φαύλος ουρανούς, σίγουρος ότι ο Θεός θα τον συγχωρέαει και θα τον αφή
κύκλος»; Έχουμε καταδικαστεί από τον Lang στον κίνδυνο να σει να μπει στον Παράδεισο, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη πε
γίνουμε κι εμείς οι ίδιοι Μαμπούζε; Δε φοβήθηκε ούτε μία στιγ ρίπτωσή του. Φτάνοντας, όμως, στα ουράνια, οι αμαρτίες του προ
βάλλονται οε μια κινηματογραφική αίθουσα, με θεατές τους δικα
μή ότι τον ίδιο κίνδυνο διέτρεξε κι ο ίδιος;
στές. Το χαστούκι του στη Ζιλί επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά...
Εχοντας παραμείνει στο καθαρτήριο για δεκαέξι χρόνια, ο Λιλιόμ
1. Την πληροφορία αυτή την οφείλω στον Bernard Eisenschitz.
παίρνει την άδεια να επιστρέφει στη Γη για μία μέρα, για να συνα
2. Η ταινία αυτή έπρεπε να παρουσιάζει την εικόνα των μεθόδων του χιτλε
ρικού τρόμου. Οι εντολές και τα άρθρα της πίστεως του Τρίτου Ράιχ τοποθε
ντήσει για πρώτη φορά την κόρη του, που στην αρχή τον παίρνει
τούνται μέσα στην ταινία στο στόμα των εγκληματιών.» Η γερμανική εκδο
για ζητιάνο. Στην κουβέντα τους, ο Λιλιόμ της αποκαλύπτει ότι ο
χή (χωρίς υποτίτλους) έφτασε στη Γαλλία από τον φυγόδα Seymour
πατέρας της ήταν ένας άχρηστος, αλλά αυτή αρνείται πεισματικά
Nebenzal, μετά την αναχώρηση του Lang για τις ΗΠΑ. Μ’ άλλα λόγια, ο ίδιος
να το δεχτεί. Θυμωμένος από την τυφλή αφοσίωση του κοριτσιού,
«είδε» την ταινία του αργότερα. Η μη υποτιτλισμένη γερμανική εκδοχή προ
ο Λιλιόμ το χαστουκίζει. Οι ουράνιοι δικαστές απελπίζονται. ΟΛιβλήθηκε πολλές φορές στη Γαλλική Ταινιοθήκη. Δεν έχω δει ποτέ τη γαλ
λική» εκδοχή που γυρίστηκε ταυτόχρονα και που οι Ναζί την άφησαν να πε λιόμ δείχνει αμετανόητος, ανάξιος για τον Παράδεισο. Όμως στη
ράσει «δίχως πρόβλημα» στη Γαλλία χάρη στις φροντίδες του Lothar Wolff.
Γη, η Ζιλί, μιλώντας με την κόρη της, ισχυρίζεται ότι υπάρχουν
χτυπήματα που δεν πονούν. Τα δάκρυά της ξεπλένουν τον Λιλιόμ
«Positif-, ιχ. 228, Μάρτιος 1980.
από την αμαρτία...
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Μετάφραση: Τατιάνα Φ/χιγκοά\ια.

Ο Λιλιόμ (Charles Boyer) και οι γυναίκες
ττις ζωής του: με τιχ μαντάμ Μισκά [Florelle
(κάτω αριστερά)] και την Ζ ιλί [Madeleine
Ozeray (κάτω δεξιά)].

Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

•φ-Δεν έγινε ποτέ επιτυχία. Είναι περίεργο, αλλά... το θυμάμαι
σαν τώρα... παίχτηκε σ’ έναν κινηματογράφο στη Γαλλία, και οι
θεατές είχαν παρασυρθεί από την ταινία με ιδανικό τρόπο, αλλά
τη στιγμή που η ταινία αρχίζει να γίνεται κωμική (όταν έρχο
νται οι άγγελοι και παίρνουν τον Αιλιόμ στον παράδεισο), την α
ποδοκίμασαν. Νομίζω ότι απεικόνισα τον παράδεισο με πολύ α
στείο τρόπο: έβαλα μια γραμματέα γυμνόστηθη, με δύο αστερά
κια στις θηλές. Κι ο αστυνομικός που τον ανέκρινε στον παρά
δεισο, ήταν ακριβώς ο ίδιος που είχε δει όταν ήταν ζωντανός, μό
νο που είχε μικρά φτερά. Οι θεατές, όμως, που είχαν ταυτιστεί
με τον Αιλιόμ και τη γυναίκα του, ήθελαν να δουν δράμα, και
τους προέκυψε κάτι κωμικοτραγικό. Μ’ αρέσει πάντως - την εί
δα πάλι πριν δύο μήνες και νομίζω ότι στέκεται ακόμα. ? ?
Γ.Ε.

Π ρ ιν τ η ν π ρ ο βο λ ή του Α ιλιό μ

του René Daumal*
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Το σενάριο χου Αιλιόμ είναι κτισμένο πάνω σ’ ένα συναισθημα
τικό θέμα που δεν είναι καινούργιο, ενώ η δράση εκτυλίσσεται
σ’ ένα ντεκόρ που το έχουμε ξαναδεί: αυτό των λούνα παρκ.
Αλλά η ιδιοφυία του σκηνοθέτη της Μητρόπολης έγινε γι’ άλλη
μια φορά αισθητή, καθώς δείχνει να ξέρει πώς να εκμεταλλευ
τεί αυτά τα στοιχεία δίνοντάς τους νέα ζωή. Μας αποδεικνύει
πως οι υπερβολές της "δακρύβρεχτης κωμωδίας» («comédie
larmoyante» ) δεν κατάφεραν να καταστρέφουν την ανθρώπινη
και πάντα επίκαιρη αξία του ηθικού και συναισθηματικού δρά
ματος. Αλλά ο Fritz Lang δε στέκεται εκεί. Ως σκηνοθέτης απο
φασισμένος να μην παραμελήσει καμία απολύτως δυνατότητα
που του δίνει η τέχνη του, επεκτείνει το ψυχολογικό δράμα πέ
ρα από τα όρια της μεταφυσικής ή, έστω, της ηθικής αλληγο
ρίας. Όμως, αυτές οι αφηρημένες έννοιες δεν αρκούν για να πε
ριγράφουν μια ταινία γεμάτη ζωή, ούτε για να αποδώσουν ει
κόνες που μεταδίδουν συγκίνηση, δύναμη και λεπτό χιούμορ.
Ο Αιλιόμ, ο ήρωας της ταινίας, κάνει τον «κράχτη» στα πανη
γύρια: ένα δυνατό και όμορφο αγόρι, με σιδερένια γροθιά και
χρυσή καρδιά. Δουλεύει για τη Μαντάμ Μισκά, η οποία είναι ε
ρωτευμένη μαζί του και τον παρακολουθεί με ενδιαφέρον, αλλά
και ζήλια. Μια μέρα, ξεσπάει καβγάς ανάμεσα στη Μαντάμ Μισκά και δύο νεαρές κοπέλες, τη Ζιλί και τη Μαρί, τις οποίες ο
Αιλιόμ έχει γνωρίσει πρόσφατα. Ο Αιλιόμ φεύγει με τις δύο κο
πέλες. Αυτές είναι φτωχές, ενώ τον Αιλιόμ συνοδεύει η κακιά
φήμη ότι αποσπά χρήματα από τις γυναίκες που αποπλανεί.
Αυτό τουλάχιστον λένε οι χωροφύλακες του πανηγυριού στη
Ζιλί, η οποία και, τελικά, τον κερδίζει. Αρνούμενη να τους α
κούσει, η Ζιλί πάει να ζήσει μαζί του σ’ ένα τροχόσπιτο.
Εκεί, αρχίζει μια ζωή γλυκιάς ανεμελιάς για τον Αιλιόμ, που δεν
έχει άλλες έγνοιες, πέρα από το να παρακολουθεί τη Ζιλί που ασχολείται με το νοικοκυριό, και να αποκρούει τις απόπειρες της
Μαντάμ Μισκά να τον πάρει πίσω. Όμως η Ζιλί περιμένει παιδί.
Ο Αιλιόμ θα ήταν πολύ χαρούμενος αν δεν είχε να σκεφτεί πώς
να βρει χρήματα για να το μεγαλώσει. Δουλειά; Θα ’παίρνε πολύ
καιρό. Πρέπει να βρει γρήγορα ένα μεγάλο ποσό. Ένα βράδυ, ο
ΛΑιόμ βγαίνει σιωπηλά από το τροχόσπιτο μ’ ένα μαχαίρι στην

τσέπη του. Μάταια η Ζιλί, που υποψιάζεται ότι κάτι κακό θα
του συμβεί, προσπαθεί να τον εμποδίσει. Δίπλα σε μια γέφυρα,
συναντά ένα φίλο του, τον Φιξίρ, και οι δυο τους περιμένουν
στα σκοτεινά. Γνωρίζουν πως ένας ταμίας Τράπεζας, κουβαλώ
ντας ένα σάκο γεμάτο χρήματα, θα περάσει από κει. Όταν ο τα
μίας πλησιάζει, οι δύο άνδρες εμφανίζονται αιφνιδιαστικά μπρο
στά του. Αλλά αποδεικνύεται ότι ο υπάλληλος είναι εξαιρετικά
δυνατός και, επιπλέον, οπλισμένος. Με την απειλή του πιστο
λιού, τους κρατάει ακινητοποιημένους μέχρι να έρθει η αστυνο
μία. Τη στιγμή που οι αστυνομικοί ετοιμάζονται να περάσουν
τις χειροπέδες στον Αιλιόμ, αυτός τραβάει το μαχαίρι του και το
χώνει στο στήθος του. Τον μεταφέρουν στο τροχόσπιτο ετοιμο
θάνατο, όπου, σε μια συγκλονιστική σκηνή, χαιρετάει τη Ζιλί
για τελευταία φορά και την ικετεύει να τον συγχωρέσει.
Κι εδώ ξεκινάει το φανταστικό μέρος της ιστορίας. Βρισκόμαστε
στον άλλο κόσμο, εκεί όπου θα γραφτεί ο επίλογος της ταινίας.
Μέσα από εικόνες τολμηρά απλοϊκές και συμβατικές, ο Fritz
Lang καταφέρνει να παρακολουθήσει το ηθικό δράμα πέρα από
το θάνατο του ήραιά του. Δεκαέξι χρόνια Καθαρτήριο... Η Θεία
Δίκη... Αυτός ο τρόπος να αντιλαμβάνεται και να φαντάζεται
κανείς τον άλλο κόσμο, μοιάζει πολύ με αυτόν των νέγρων τής
Αμερικής: μόνο που οι νέγροι του Green Pastures εμφανίζουν
τον θεό και τους αγγέλους να μιλούν και να δρουν σαν να ήταν
συγγενείς τους. Τους γνωρίζουν καλά, είναι φίλοι- είναι, με δυο
λόγια, ζωντανοί. Στο Αιλιόμ, είναι οι ιδέες περί ηθικής που με
ταμορφώνονται σε αλληγορία, κι οποιοσδήποτε άλλος σκηνοθέ
της εκτός απ’ τον Fritz Lang θα είχε πέσει στις παγίδες της ψυ
χρής συμβατικότητας, της διδακτικής μεταφοράς ή της απόλυ
της γελοιοποίησης. Είναι δύσκολο να πει κανείς πώς ο Lang κατάφερε να ξεπεράσει αυτούς τους σκοπέλους. Πρέπει να δείτε
την ταινία. Ωστόσο, μεγάλη συμβολή στην επιτυχία της έχουν
οι ηθοποιοί, ιδιαίτερα η Madeleine Ozeray (Ζιλί) και ο Charles
Boyer, που σηκώνει με ταλέντο το τραγικό βάρος της μοίρας
του Αιλιόμ, ζώντας μαζί του τη ζωή του, τις χαρές και τους πό
νους του, γερνώντας μαζί του - και τι γεράματα!
Κυρίως, η ταινία αγγίζει τον στόχο της, ο οποίος είναι να θέσει
το αμείλικτο ερώτημα της ματαιότητας των ανθρώπινων πρά
ξεων και να υπογραμμίσει την ιδέα (που δεν είναι μόνο βουδιστική!) ότι στον άνθρωπο, όπως και στη φύση, τα πάντα εναπόκεινται στη σχέση αιτίου και αιτιατού. Μ’ άλλα λόγια, ένας
εγκληματίας, τοποθετημένος ως εκ θαύματος στις ίδιες συνθή
κες που προηγούνται της πράξης του, θα είχε τη δύναμη να κά
νει οτιδήποτε άλλο από το να την επαναλάβει; Ο Fritz Lang ξέ
ρει να αγγίζει τις συναισθηματικές χορδές του σύγχρονου αν
θρώπου, γεννώντας του το ερώτημα: Πού βρίσκεται η ευθύνη,
η ελευθερία του Αιλιόμ, του ανθρώπου;
* Ο Daumal (1908-1944) ίδρυσε, με τους Roger Gilbert-Leconte και Roger
Vailland, μια λογοτεχνική ομάδα με σουρεαλιστικές ανησυχίες που εξε"διδε
το περίφημο περιοδικό -Le Grand Jeu» (1928-1929,13 τεύχη). Κατόπιν προ
σανατολίστηκε προς τη μεταφυσική και τις ανατολικές θρησκείες. (Σ.τ.Ε.)
εφημ. «A u jo u rd ’h u i -, 13.3.1934 (όπως αναδημοσιεύτηκε
στο « Positif », τχ. 188, Δεκέμβριος 1976).
Μετάφραση: Αριάδνη Λονκάκον.
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ΝΕΜΕΣΗ (ΗΠΑ, 1935-’36)
Fury
Fritz Lang. Σ ενάριο: Fritz Lang, Bartlett
Cormack, από το διήγημα «Mob Rule» του Norman Krasna. Φ ω 
τογραφία: Joseph Ruttenberg. Μ οντάζ: Frank Sullivan. Ή χ ο ς :
Douglas Shearer. Μ ουσική: Franz Waxman. Σ κη νικά : Cedric
Gibbons, William A Homing, Edwin B. Willis. Κ οστούμια: Dolly
Tree. Β ο η θ ο ί σ κ η νοθέτες: Horace Hough, Lester Selander.
Η θοποιοί: Spencer Tracy (Τζο Ουίλσον), Sylvia Sidney (Κάθριν
Γκραντ), Walter Abel (εισαγγελέας), Bruce Cabot (Κερμπι «Μπαμπλς» Ντόσον), Edward Elüs (Σερίφης), Walter Brennan («Μπαγκς» Μέγερς), George Walcott (Τομ), Frank Albertson (Τσάρλι),
Arthur Stone (Ντέρκιν), Morgan Wallace (Φρεντ Γκάρετ),
George Chandler (Μιλτ), Roger Gray (ξένος), Edwin Maxwell (Biκερι), Howard Hickman (κυβερνήτης), Esther Dale (κα Ουίπλ),
Leila Bennett (Έντνα Χούπερ), Helen Flint (Φρανσέτ). Π αραγω 
γός: Joseph L. Mankiewicz. Δ ιε ύ θ υ ν σ η παρ αγω γή ς: C.C. John.
Π αραγωγή: Metro Goldwyn Mayer Studios (Κάλβερ Σίτι). Δ ιά ρ 
κεια: 94 λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρ ώ τη π ρ οβολή : Νέα
Υόρκη (Capitol), 25 Ιουνίου 1936.

L A N G

λέει ότι η εμμονή του Τζο να εκδικηθεί τον κάνει εξίσου κακό με τους
κατηγορουμένους. Ο Τζο, τελικά, εμφανίζεται στο δικαστήριο και
δηλώνει πως έχει χάσει την πίστη του στην πατρίδα του, στη δικαιο
σύνη και στους ανθρώπους. Η Κάθριν τον αγκαλιάζει...

Σ κηνοθεσία:

Ο Τζο Ουίλσον, ένας εργάτης, και η Κάθριν, η αρραβωνιαστικιά του,
δεν έχουν αρκετά χρήματα για να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους:
να παντρευτούν. Αναγκάζονται να χωριστούν, επειδή η Κάθριν έχει
βρει μια πιο επικερδή δουλειά σε μια πόλη στα δυτικά, το Κάπιταλ
Σίτι. Ένα χρόνο αργότερα, ο Τζο έχει ανοίξει βενζινάδικο με τους
δύο αδελφούς του. Οι δουλειές πάνε καλά, κι ο Τζο ετοιμάζεται να
πάει ναβρει την Κάθριν και να την παντρευτεί. Στο δρόμο για το Κά
πιταλ Σίτι, τον σταματάει ο σερίφης της κωμόπολης Στραντ και τον
ανακρίνει για την απαγωγήμιας νέας κοπέλας. Καθώς τα ενοχοποι
ητικά στοιχεία εις βάρος του πληθαίνουν, τα νέα ότι ο απαγωγέας έ
χει συλληφθεί διαδίδονται γρήγορα σε όλη την πόλη. Ο σερίφης αρνείται να δώσει διευκρινίσεις επί του θέματος, ελλείψει των απαραί
τητων αποδείξεων. Το βράδυ, ένα μαινόμενο πλήθος εισβάλλει στις
φυλακές όπου κρατείται ο Τζο και, μη μπορώντας να διαρρήξει το
κελί του, βάζει φωτιά στο κτίριο. Η Κάθριν, που έχει μάθει τα συμ
βάντα, φτάνει στο Στραντ και λιποθυμά βλέποντας τον Τζο σ’ ένα
απ ’τα παράθυρα της φυλακής, ζωσμένο από τις φλόγες. Την επομέ
νη, όλοι οι τίτλοι στις εφημερίδες γράφουν ότι λίντσαραν τον Τζο.
Βάσει του νόμου, οι ύποπτοι για συμμετοχή στο φόνο συλλαμβάνονται. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ο Τζο έχει σωθεί και κρύβεται.
Επιστρέφοντας στο σπίτι των αδελφών του, τους λέει ότι ζει μόνο για
να εκδικηθεί αυτούς που προσπάθησαν να τον σκοτώσουν, και δεν έ
χει καμία διάθεση να αποκαλυφθεί. Αρνείται επίσης να ενημερώσει
την Κάθριν, επειδή τη θεωρεί αδύναμη. Ο εισαγγελέας προσπαθεί ν’
αποδείξει την παρουσία και τη συμμετοχή των κατηγορουμένων στο
φόνο, αίία όλοι τους καλύπτονται από ψευδομάρτυρες. Εν τέλει,
προβάλλει στο δικαστήριο το φιλμ στο οποίο έχουν καταγραφεί η ε
πίθεση στη φυλακή και οι δράστες. Ένας δικηγόρος ρωτά αν γνωρί
ζουν óu το θύμα έχει όντως σκοτωθεί. Τότε ο Τζο στέλνει μιαν ανώ
νυμη επιστολή στο δικαστήριο, συνοδευόμενη από το δαχτυλίδι που
του είχε χαρίσει η Κάθριν. Η Κάθριν, όμως, καταλαβαίνει από ένα
γραμματικό λάθος στην επιστολή όπ την έχει γράψει ο Τζο, και
σπεύδει να τον βρει. Πηγαίνει στο σπίτι των αδελφών του και τους

•C -Στην πρώτη μορφή του σεναρίου, ο χαρακτήρας του Spen
cer Tracy ήταν δικηγόρος. Πίστευα ότι ένας δικηγόρος μπορού
σε να εκφράσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του καλύτερα
απ’ ό,τι ένας εργάτης. Τελικά, γράψαμε τις δέκα πρώτες σελίδες
[εδώ πρέπει να αναφέρω ότι εγώ είπα τη γνώμη μου και το συ
ζητήσαμε, αλλά όλο το γράψιμο έγινε από τον Cormack (λίγο
γράψιμο έκανα κι εγώ, φυσικά), και δυο-τρία πράγματα πάρθηκαν αυτούσια απ’ τις εφημερίδεςΙ και τις στείλαμε σ’ έναν παρα
γωγό της MGM. Εκείνος είπε: «Αυτό δεν μπορεί να γίνει πιστευ
τό», κι εγώ τον ρώτησα γιατί. Ήταν η πρώτη φορά που άκουγα
το ονοματεπώνυμο John Doe, ως συνώνυμο του «ανώνυμου πο
λίτη». Και τότε μου εξήγησε κάτι που θα έπρεπε ήδη να έχω μά
θει [...] ότι σε μια αμερικανική ταινία, ο ήρωας δεν μπορεί παρά
να είναι ανώνυμος, ένας άνθρωπος του λαού.
Αυτό για μένα είναι δείγμα δημοκρατίας. Στη Γερμανία υπήρχε
η επιρροή του μιλιταρισμού [και δεν εννοώ τον Hitler, αλλά
πριν απ’ αυτόν, τη στρατοκρατία του αυτοκράτορα (υπάρχει
μια γερμανική φράση που δύσκολα μεταφράζεται: Kadaoer
gehorsam, που σημαίνει ότι ακόμα και οι πεθαμένοι πρέπει να
υπακούν)], οπότε, ως αποτέλεσμα της επιρροής του μιλιταρι
σμού, ο ήρωας στη Γερμανία ήταν πάντα υπεράνθρωπος.
Για παράδειγμα, είχα κάνει μια σειρά ταινιών με ήρωα έναν ε
γκληματία, τον Δρα Μαμπουζε - έναν υπεράνθρωπο. Σ’ ένα α
πολυταρχικό καθεστώς, ο ηγέτης, δηλαδή ο δικτάτορας, ο αυτοκράτορας ή ο βασιλιάς, είναι κατά μία έννοια υπεράνθρωπος:
είναι αλάθητος ή, εν πάση περιπτώσει, έτσι τον θεωρούσαν πα
λιά. ΓΓ αυτόν το λόγο στη Γερμανία ο ήρωας έπρεπε να είναι υ
περάνθρωπος, ενώ σε μια δημοκρατία έπρεπε να είναι ένας α
νώνυμος. Αυτό είναι κάτι που διαπίστωσα για πρώτη φορά εδώ
και το θεωρώ απόλυτα σωστό.
F. L.

Ο π α ράδοξος ν ό μ ο ς της αφ ήγησης

του V. βάηοΗβζ-Βίοβοα
ΤΟ ΤΥΧΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ

Είναι δύσκολο να συμβιβαστούν αυτοί οι δύο όροι: «δημιουργός»
και «τυχαίο». Και πραγματικά, στη Νέμεση συνυπάρχουν δύο ται
νίες, με δύο αντίθετες δομές. Η πρώτη εμφανίζεται σαν μια ασήμα
ντη ιστορία, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ένας ασήμαντος, κα
θημερινός άνθρωπος: ο χωρισμός των δύο εργαζόμενων ερωτευμέ
νων, η απαραίτητη για το γάμο αποταμίευση, το ταξίδι που τους
φέρνει κοντά. Εδώ είναι που το καθεστώς του τυχαίου αρχίζει τις
καταστροφές του: χωρίς μάρτυρες, μα και χωρίς άλλοθι για να α
ποδείξει την παρουσία του στη διάρκεια των τελευταίων ημερών,
ο Τζο Ουίλσον συλλαμβάνεται και κρατείται στη φυλακή, όπου ό
λα τα στοιχεία φαίνεται να τον κατηγορούν για μια απαγωγή, ενώ
το πλήθος ορμάει με άγριες διαθέσεις να «απονείμει δικαιοσύνη».
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Να ένα παράξενο πεπρωμένο της ταινίας: ένα λιντσάρισμα, μια
δολοφονία. Κάτι κυριολεκτικά κόπηκε λοξά μέσα στην τάξη
της αφήγησης. Η γραμμική ιστορία έσπασε, κι η συνέχεια της
ταινίας αμφισβητείται. Εδώ, η Νέμεση πραγματοποιεί την πιο
ριζοσπαστική και τολμηρή επιλογή της: η ανοιχτή πληγή θα εί
ναι το εργαλείο που θα υποτάξει εξ ολοκλήρου το λόγο· ένα λό
γο για την εκδίκηση, που γεννιέται απ’ αυτή την ανείπωτη εμ
πειρία κοντά στο θάνατο- ένα λόγο για την αδυναμία και την
κτηνωδία των ανθρώπων. Η Νέμεση, λοιπόν, σκηνοθετεί μιαν
ανάσταση. Αν το τυχαίο οδηγεί σ’ ένα κτηνώδες αποτέλεσμα, η
καλύτερη απάντηση απέναντι του θα ήταν να φράξει κανείς
για πάντα το δρόμο σ’ αυτά το τυχαίο- δηλαδή να υφάνει έναν ι
στό αράχνης μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, με την απατηλή
ελπίδα να μη το αφήσει πια να εισχωρήσει.
Εδώ, συνεπώς, ο δημιουργός δεν έχει τίποτα το τελλουρικό: εί
ναι ένας άνθρωπος που κατέχει μιαν αβάσταχτη γνώση, γεννη
μένη μες στις φλόγες της φυλακής. Με σκοπό ν’ αντιστρέφει
αυτό που έζησε, θα οργανώσει ένα σενάριο, θα βρει ένα ντεκάρ,
θα το επανδρώσει με ηθοποιούς και θα προσκομίσει αποδείξειςμε δυο λόγια, θα κατασκευάσει μια πλήρη και τυραννική σκη
νοθεσία. Η Νέμεση δεν προϋποθέτει τον δημιουργό, όπως συνέβαινε στις γερμανικές ταινίες του Lang, αλλά μάλλον μας αφηγείται τη διαδικασία της γέννησής του μέσα στην αμερικανική
ζωή, στο εσωτερικό της διήγησης, στο κατώφλι μιας ιστορίας
και χάρη στην επέμβαση ενός καταστροφικού τυχαίου. Αυτό
που παίζεται μετά, είναι η πιο ναρκισσιστική εκδίκηση. Πρέ
πει, λοιπόν, να αναλύσουμε την οδυνηρή προέλευση της γέν
νησης ενός Ουίλσον-δημιουργού μέσα από τις στάχτες ενός
Ουίλσον-καθημερινού ανθρωπάκου.
Ας σταματήσουμε στην επίθεση της φυλακής. Εξαγριωμένο α
πό κάποιους υποκινητές, το πλήθος αποφασίζει να επιβάλει τη
δική του «δικαιοσύνη·· σε μια αιματηρή γιορτή, σχεδόν τελε
τουργική. Υπό τους ήχους μιας μουσικής σχεδόν στρατιωτι
κής, η κάμερα κάνει ένα υποκειμενικό τράβελινγκ του αγριε
μένου πλήθους (πλησιάζοντας τη φυλακή με ελαφρά κοντρπλονζέ)· αυτού του πλήθους που είναι ενοποιημένο σ’ ένα «ιδεοιδες» το οποίο περιέγραψε με τόση ακρίβεια ο Freud στο -Ομα
δική ψυχολογία και ανάλυση του Εγώ>*. Πρόκειται για μια
πρωτόγονη τελετουργία.1Μια στιγμή πριν από την έκρηξη που
καταστρέφει τη φυλακή, ενώ το εκστατικό πλήθος απολαμβά
νει το έργο του και η Κάθριν, η αρραβωνιαστικιά του Ουίλσον,
φτάνει τρέχοντος στον τόπο της συμφοράς, ξαφνικά πέφτει σι
γή. Μια αλληλουχία των πρώτων πλάνων περνά μπροστά μας:
η Κάθριν, μετωπικά- ένας απ’ τον όχλο, σε κοντρ-πλονζέ- ένας
άλλος, σε πλονζέ- ένας τρίτος, στο ύφος του ανθρώπου- η Κάθριν. Αυτό που συμβαίνει στο χώρο όπου διασταυρώνονται τα
βλέμματά τους, μπορεί να έχει παραλεκρθεί, αλλά συμπιέζει με
όλο του το βάρος αυτά τα πρόσωπα, τα φωτισμένα από μια πη
γή εκτός κάδρου, σαν μια σαγηνευτική αντανάκλαση της φω
τιάς που καταβροχθίζει τη φυλακή. Ακόμα κι ο πραγματικός
χρόνος των γεγονότων μοιάζει να αναστέλλεται. Ο χώρος όπου
διαδραματίζεται το γεγονός, είναι παρών σ’ αυτά τα πρόσωπα,
παρ’ όλο που είναι κρυμμένος από τα δικά μας μάτια. Είναι
κρυμμένος για να εκφράσει το αντικείμενο της έκστασης, τη
μαγεία και, ταυτόχρονα, για την Κάθριν, τον τρόμο αυτού που
δεν μποΡεί να απεικονιστεί. Έτσι, ο χώρος της δράσης που έχει

παραλειφθεί, γίνεται ο σκοτεινός χώρος της ευχαρίστησης και
του τρόμου, εκεί όπου φωλιάζει το πραγματικό, αυτό που μα
γνητίζει και, συγχρόνως, παγώνει το βλέμμα.2
Όλα σ’ αυτή τη σκηνή μυρίζουν θάνατο. Γι’ αυτό και οι κάτοι
κοι του Στραντ (του χωριού όπου εξελίσσεται η αιματηρή τελε
τουργία) αποφασίζουν να σβήσουν απ’ τη μνήμη τους ό,τι συ
νέβη, ενώ η Κάθριν και ο Τζο Ουίλσον δε θα μπορέσουν να ξεφύγουν από τη σπασμωδική επανάληψη αυτού του πεπρωμέ
νου. Απ’ αυτόν τον φαύλο κύκλο γεννιέται ο δημιουργός.
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΦΩΝΑΖΕΙ

Ενώ οι δύο αδελφοί του Ουίλσον ορκίζονται να εκδικηθούν,
μια γνωστή φωνή, που ακούγεται off, τους κόβει την ανάσα. Η
αλλαγή του πλάνου μάς δείχνει μετωπικά την πόρτα της εισό
δου του σπιτιού: εμφανίζεται ο Τζο - ολοζώντανος. Διακρίνεται
καθαρά μια μαυροντυμένη σιλουέτα, πλαισιωμένη από την
πόρτα. Αλλαγή πλάνου: ο ένας από τους αδελφούς προφέρει το
όνομα του Τζο και πλησιάζει προς την κάμερα. Το επόμενο πλά
νο, στον ίδιο άξονα με το πρώτο, καδράρει πάλι τα δύο αδέλφια,
τα οποία, με τα πουκάμισα, αριστερά και δεξιά του Ουίλσον, εν
τείνουν το κοντράστ και δίνουν στο πλάνο μια ανησυχητική
συμμετρία. Έτσι εγγράφεται ο νεκρός στη διήγηση. Ο Ουίλσον
αποφασίζει να στήσει μια σκηνοθεσία μαζί με άλλους ηθοποι
ούς, άλλες φωνές, τις οποίες θα χειρίζεται σαν εγγαστρίμυθος.
Γίνεται ένα φάντασμα το οποίο, χάρη στον ασώματο χαρακτή
ρα του, θα μπορέσει να ανυψωθεί σε Θεά και να προχωρήσει
στην οδό μιας ιδιαίτερα δυνατής εξαγγελίας. Το καδράρισμα
που αναφέραμε, μας επιτρέπει να φανταστούμε ποιοι θα είναι οι
μεσάζοντες. Ο Τζο παίρνει το λόγο μπροστά στο θεατή, του α
πευθύνεται και του κοινοποιεί την καινούργια ρητή στρατηγι
κή του. Σαρκάζοντας τις αξιώσεις των αδελφών του για νόμιμη
εκδίκηση, απαντάει (σε γενικό πλάνο): «Τι; Να συλληφθούν;
Για διατάραξη της τάξης; Ή μήπως γιατί έκαψαν τη φυλακή;
Όχι, φίλοι μου. Δεν μου αρκεί! Κάηκα μέχρι θανάτου από μια
ορδή άγριων θηρίων. Κατά το νόμο είμαι νεκρός, κι αυτοί είναι
δολοφόνοι. Αν ζω, δεν είναι εξαιτίας τους». Cut σε πρώτο πλάνο
του Τζο, που κοιτάζει την κάμερα: «Όμως τους γνωρίζω. Τους
γνωρίζω όλους. Και θα τους κρεμάσουν γι’ αυτό... σύμφωνα με
το νόμο που λέει πως, όταν σκοτώνεις κάποιον, πρέπει να πεθάνεις κι εσύ. Αλλά εγώ θα τους δώσω την ευκαιρία που δεν μου
έδωσαν εκείνοι. Θα περάσουν από νόμιμη δίκη... σ’ ένα νόμιμο
δικαστήριο. Θα έχουν μια νόμιμη υπεράσπιση... μια νόμιμη κα
ταδίκη... κι έναν νόμιμο θάνατο. (Μακριά παύση.) Όμως χρειά
ζομαι τη βοήθειά σας. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνος μου.
Ένας νεκρός δεν μπορεί να είναι ενάγων σε μια δίκη. Πρέπει να
το κάνετε εσείς, για λογαριασμό μου».
Επάνοδος στο αρχικό καδράρισμα της σκηνής. Το ίδιο ντεκουπάζ θα επαναληφθεί αργότερα, όταν ο Τζο ανακοινώσει τα σχέ
διά του στο θεατή.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία είναι η σχέση μεταξύ του
χώρου όπου ο Τζο Ουίλσον οργανώνει τη σκηνοθεσία του, και
της ανάπτυξης της πλοκής σε άλλους χώρους, ιδιαίτερα στο κακουργιοδικείο. Εδώ, το θέμα του αποχαυνωμένου πλήθους σχε
τίζεται με κάτι που ζούσε η Αμερική εκείνη την εποχή: την αλ
ματώδη ανάπτυξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ιδιαίτερα
του ραδιοφώνου. Στη Νέμεση, το ραδιόφωνο δεν είναι ένα απλό

F R I T Z

L A N G

Η Κάθριν Γκραντ (Sylvia
Sidney) αντικρίζει την πολιορκημενη φυλακή.

Εκτός ελέγχου, ο βίαιος όχλος
παίρνει το νόμο στα χέρια του.
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θεματικό δεδομένο· είναι μια σκηνοθετική διεργασία που χρησι
μοποιεί μια πολύπλοκη σύνδεση ήχων και εικόνων. Έτσι, στην
αρχή της δίκης, ακούμε τη φωνή του εισαγγελέα, ενώ το μοντάζ
μάς μεταφέρει σε ποικίλους χώρους: γκρο πλάνο του ραδιοφωνι
κού πομπού στο δικαστήριο. Γενικό πλάνο πολλών προσώπων
γύρω από μια συσκευή ραδιοφώνου, ενώ ακούν την εξέλιξη της
ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο. Η ένταση της φωνής
χαμηλώνει αισθητά, κι ύστερα δεν είμαστε πια κοντά στον πο
μπό, αλλά στο δέκτη. Εσωτερικό ενός γραφείου, όπου οι υπάλ
ληλοι ακούν κι αυτοί. Η κρεβατοκάμαρα μιας γυναίκας που α
κούει ραδιόφωνο, σε πρώτο πλάνο, ενώ πάνω στη συσκευή βλέ
πουμε την αντανάκλαση ενός άντρα που δένει τη γραβάτα του.
Μεσαίο πλάνο του Τζο Ουίλσον, που παρακολουθεί με ασυγκρά
τητο ενθουσιασμό το κατηγορητήριο του εισαγγελέα.' Σ’ όλο το
μήκος αυτής της ελικοειδούς τροχιάς, η φωνή δε σταμάτησε ν’
ακούγεται ούτε στιγμή, ενώ η εικόνα έδειχνε μιαν αποσπασματι
κή διαδρομή από το δικαστήριο ώς το δωμάτιο του Ουίλσον απ’
όπου το παλιό θύμα του λιντσαρίσματος οργανώνει τη στρατη
γική του. Μπορέσαμε να μπούμε στην αίθουσα του δικαστηρίου
και να δούμε τι συμβαίνει από κοντά, ακριβώς γιατί έγινε μια
μετατροπή του ήχου σε εικόνα· γιατί είναι ο ίδιος ο Ουίλσον που
μιλάει με τις φωνές των προσώπων, που βλέπει με τα μάτια
τους, ξέροντας πολύ περισσότερα, υπολογίζοντας καλύτερα απ’
αυτούς, εφόσον έχει μια συνολική άποψη του θέματος.
Όλα τα βλέμματα, όλες οι οπτικές γωνίες που πραγματώνονται
μέσα στην ιστορία, διασταυρώνονται- όλες οι φωνές παραπέ
μπουν στον κύριό τους, γιατί αυτός ο ίδιος τις κάνει να αρθρώ
νουν και τους δίνει σώμα. Έτσι, τα πλάνα του Ουίλσον που α
κούει απ’ το ραδιόφωνο τις εξελίξεις της δίκης, τονίζουν όλα τα
χάσματά της (αντιστροφή της συνηθισμένης τάξης της έκθεσης
για την επιβεβαίωση της κατοικίας των κατηγορουμένων, πα
ρουσίαση μιας ταινίας Επικαίρων ως υλικής απόδειξης, κατά
θεση της Κάθριν κ.λπ.) και τον δείχνουν πότε ευχαριστημένο,
πότε ανήσυχο, αλλά πάντοτε σε σύνδεση με το δικαστήριο. Μέ
σω των όσων ακούει, μπαίνουμε και οπτικά μέσα στην αναπα
ράσταση. Σε μια τέτοια στιγμή, ακούγοντας την κατάθεση της
αρραβωνιαστικιάς του, ο Ουίλσον καταλαμβάνεται από απέρα
ντη θλίψη και κλείνει το ραδιόφωνο. Μ’ αυτή την κίνηση, ο
Τζο κάνει ένα πρώτο βήμα στο δρόμο της παραίτησης: η εκδι
κητική του σκηνοθεσία παρουσιάζει αδυναμίες, και κάθε αν
θρώπινο συναίσθημα τη βάζει σε κίνδυνο. Όταν ο Ουίλσον δια
κόπτει κάθε ακουστική επαφή με το δικαστήριο, συγχρόνως
μας εμποδίζει να παρευρεθούμε στη δίκη. Σηκώνεται, σκεφτι
κός. Ένα γκρο πλάνο δείχνει το βλέμμα του να κατευθύνεται
προς την κάμερα και, μ’ ένα φοντί ανσενέ, αυτό το βλέμμα συν
δέεται μ’ ένα φανταστικό contrechamp, ένα αργό τράβελινγκ α
πό δεξιά προς τα αριστερά στα πρόσωπα των κατηγορουμένων.
Ένας απ’ αυτούς, ο Κέρμπι Ντόσον, ο υποκινητής, κοιτάζει με
τη σειρά του την κάμερα, κι ένα δεύτερο φοντί ανσενέ μάς επα
ναφέρει στο σημείο απ’ όπου ξεκινήσαμε. Τώρα ο Ουίλσον δεν
κοιτάζει πια μπροστά του. Μ’ αυτό το φανταστικό ρακόρ, χωρίς
πια να χρησιμοποιεί την ηχητική αληθοφάνεια, ο δημιουργός
κατευθύνει το βλέμμα στα θύματά του, των οποίων η ζωή φαί
νεται να είναι στα χέρια του. Αλλά η έλλειψη επαφής του με
τον έξω χώρο δε σημαίνει ότι δε θα μπορέσουμε να μετακινηθούμε στον τόπο της δίκης. Η κυριαρχία που ασκεί αυτός ο υ

πέρτατος δημιουργός, δεν είναι πια φυσική, δε στηρίζεται πια
στην αντίληψη ή στην αληθοφάνεια, αλλά φαίνεται να έχει γί
νει κάτι άλλο: μια εξουσία ψυχικής «ρύσεως.'
Η ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

Μετά από όσα προηγήθηκαν, βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα πρό
σωπο με εξαιρετικές ιδιότητες, που γεννήθηκαν από μια οριακή
εμπειρία· μας έφερε μέχρι το δικαστήριο - και μάλιστα, τόλμη
σε να αντικαταστήσει το δικαστή, κάνοντάς τον να εγκαταλείψει τη θέση του για να γίνει μάρτυρας στην ψεύτικη απόδειξη
του δαχτυλιδιού. Παρ’ όλα αυτά, οι αποδείξεις της αδυναμίας
του δημιουργού είναι επίσης προφανείς: αυτό το παρελθόν, ε
κείνος ο έρωτας που του τον θύμισε η Κάθριν, οι καθημερινές
χαρές που συμβολίζονται από αντικείμενα φετίχ της απραγμα
τοποίητης συζυγικής ζωής τους - όλα αυτά άφησαν ίχνη που
σημάδεψαν βαθιά τον Ουίλσον και κλονίζουν τα θεμέλια τής
σκηνοθεσίας του. ΓΓ αυτό και κλείνει το ραδιό«ρωνο: γιατί έχει
αποφασίσει να ζήσει πια μόνο για την εκδίκησή του. Έχει απο«ρασίοει να μην έχει πια παρελθόν, αλλά ούτε και μέλλον. Ένα
υποκείμενο που παραδίδεται στο καταστροφικό πάθος της φα
ντασίωσής του, είναι κλεισμένο μέσα σ’ έναν κύκλο αντιπαλό
τητας με τον άλλον, χωρίς τον οποίον (ο Lacan το απέδειξε πολ
λές «ρορές) τίποτα δεν υφίσταται. Η Κάθριν του δείχνει καθαρά
τον νεκρωτικό, αυτοκτονικό χαρακτήρα της επιθυμίας του
και, ταυτόχρονα, του υποδεικνύει τη διέξοδο. Το παράδοξο αυ
τής της υπέρτατης εξουσίας βρίσκεται στο ότι είναι αδύνατον
να χρησιμοποιηθεί: κάτι παρόμοιο μ’ αυτό που συνέβαινε στον
υπουργό, στο Κλεμμένο γράμμα του Edgar Allan Poe. Η Κάθριν, επομένως, είναι ένα απαραίτητο αφηγηματικό εργαλείο
για να εγκαταλείψει τη θέση του ο δημιουργός και να επανεν
ταχθεί στη διήγηση και να αποδεχθεί τη γνώση που είναι κρυμ
μένη μέσα στο τραύμα του. Τα λόγια της εκφράζουν μια δυνα
τότητα επανένταξης που δεν είχε ποτέ κανένας απ’ τους γερμανούς δαιμονικούς δημιουργούς:5 «Είσαι νεκρός τώρα, Τζο. Το
ξέρεις, έτσι; Όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις, δε θα μπορέσω
να παντρευτώ έναν νεκρό!··
Πράγματι, το πρόσωπο-Ουίλσον έπρεπε να πεθάνει για να γεν
νηθεί ο δημιουργός-Ουίλσον: η ύπαρξή του, η δύναμή του, πε
ριορίζονται στην πράξη της εκδίκησης. Έτσι, αναγκαστικά,
αυτή η ύπαρξη κι αυτή η δύναμη θα καταστρέψουν την πολι
τική του ταυτότητα, το ίδιο του το όνομα, κι αυτό, αφού θα έχει
πραγματοποιήσει την εκδίκησή του. Όπως μέσα σ’ έναν ομόκε
ντρο κύκλο, έτσι κι εδώ, ο «ίλλος είναι το παν γι’ αυτόν, αλλά κι
ο ίδιος πρέπει να είναι το παν για τον άλλον: πρέπει να διαλυθεί
μέσα σ’ αυτόν, να πεθάνει μαζί του, να μη σκέφτεται παρά μόνο
πώς να τον καταστρέψει, χωρίς να δίνει σημασία στο κενό τής
επόμενης μέρας. Πριν από τη μεταμόρφωση, θα ζήσει μια νέα
εμπειρία τρόμου κατά τη διάρκεια ενός μοναχικού βραδινού πε
ρίπατου: μια τελετουργία ναρκισσιστικής αυτοϊκανοποίησης
πριν από την εκτέλεση της εκδίκησης.
Αρχίζει ένα σύντομο, αλλά εντατικό, ταξίδι μύησης. Ο Ουίλσον
διασχίζει έναν κόσμο (τα απομεινάρια της διήγησης) όπου είναι
ξένος. Όσο ισχυρές είναι οι δυνάμεις του, τόσο περιορισμένη εί
ναι η δυνατότητά του να αγκιστρωθεί σε οτιδήποτε έχει νόημα,
αφού η κυριαρχία του επιβ«ίλλει έναν τρομακτικό όρο: την α
νωνυμία του. Τον βλέπουμε σ’ ένα γενικό πλάνο, σε πλονζέ, να
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τα πίνει σ’ ένα εστιατόριο. Ακοσμε τη μουσική, αλλά όλα τα υ
πόλοιπα τραπέζια, παρ’ όλο που είναι στρωμένα, είναι άδεια.
Αργότερα, περπατάει σ’ έναν μοναχικό δρόμο, και η τύχη τον
φέρνει μπροστά σε μια βιχρίνα με την κρεβατοκάμαρα που είχε
δει με την αρραβωνιαστικιά του, στην αρχή της ταινίας. Ακούγεται off η φωνή της Κάθριν. Παρά τα φαινόμενα, δεν πρόκει
ται για μια νοσταλγική αναπόληση: ο Ουίλσον, ξαφνικά τρομο
κρατημένος, γυρίζει το κεφάλι σαν να την είχε ακούσει. Πρό
κειται για ακουστική παραίσθηση. Το ντελίριο πλησιάζει. Ο
Ουίλσον καταφεύγει σ’ ένα μπαρ για να συνεχίσει την παράφο
ρη γιορτή του. Όμως και το μπαρ, αν και γεμάτο θόρυβο, είναι
επίσης άδειο. Μετά απ’ αυτή την εικόνα της ερήμωσης έρχεται
η καταστροφή: Το ρολόι δείχνει μεσάνυχτα. Ο μπάρμαν πηγαί
νει στο ημερολόγιο και τραβάει το φύλλο που γράφει 20 Νοεμ
βρίου. Αλλά ο αριθμός που εμφανίζεται στα μάτια του Ουίλσον,
είναι το 22: ένα φύλλο του ημερολογίου έχει κολλήσει στο
προηγούμενο. Τον καταλαμβάνει τρόμος. Ο αριθμός τού θυμί
ζει τον αριθμό των κατηγορουμένων των οποίων η ζωή κρέμε
ται από τη θέλησή του. Συγχρόνως, ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο
φύλλα χάθηκε μια μέρα της ζωής του, ίσως αυτή η μοιραία μέ
ρα της απόφασης της θανατικής καταδίκης. Πανικόβλητος, ο
Ουίλσον βγαίνει από το μπαρ και σταματάει μπροστά στη βιτρίνα ενός ανθοπωλείου. Έτσι όπως φαίνεται πίσω από το τζά
μι, η σύνθεση που τον περιβάλλει ολόγυρα δημιουργεί μια δι
φορούμενη εντύπωση, κάτι ανάμεσα στην ομορφιά των φυτών
και σε νεκρικό στολισμό. Καινούργιο υποκειμενικό πλάνο: με
διπλοτυπία, σε μια οπτική παραίσθηση, οι κατηγορούμενοι
σχηματίζουν έναν κύκλο γύρω του, κοιτάζοντάς τον με υπερ
βατικά βλέμματα, λες και είναι ήδη νεκροί. Ο Ουίλσον στρέφε
ται και κοιτάζει γύρω: ο δρόμος είναι άδειος.
Αρχίζει να τρέχει ξέφρενα. Η κάμερα προπορεύεται με τράβελινγκ, ελαφρώς πλονζέ. Τα βλέμματα που ο Ουίλσον ρίχνει πί
σω του, δείχνουν ένα άδειο ανοιχτό πεδίο που απομακρύνεται:
η οπτική γωνία είναι του Ουίλσον, κι αυτό που βλέπει (η εικό
να του διώκτη), είναι ένα ανησυχητικό κενό. Η μουσική επα
ναλαμβάνει την ανατριχιαστική υπόκρουση που συνόδευε το
ανθρώπινο κοπάδι στο λιντσάρισμα. Η άφιξή του στο σπίτι εί
ναι η τελευταία ενσάρκωση της συνάντησής του με το κενό, με
τη μοναξιά που τον περιμένει για όλη την υπόλοιπη ζωή του.
Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ

Αυτό που κρίνεται εδώ, είναι ένα ζήτημα αρχής κι ένα κλείσιμο
της ιστορίας. Το κλείσιμο αυτό, όμως, πρέπει να γίνει με την ε
πανένταξη του δημιουργού. Αν ένα βλέμμα προς την κάμερα,
χωρίς αφηγηματικό contrechamp (αφού στη θέση του είναι ο
θεατής), μεταμόρφωσε τον Ουίλσον σε δημιουργό, ανοίγοντας
ένα σημείο διαρροής στη φραστική επιφάνεια της ταινίας, μέσω
του οποίου ο θεατής ερχόταν σε επαφή με τη νοηματική οργά
νωση που είχε κτίσει ο δημιουργός, ένα άλλο βλέμμα σηματοδο
τεί την είσοδο του τελευταίου στην αφηγηματική τάξη. Αλλά
πρόκειται για ένα βλέμμα με άλλη σημασία· ή, μάλλον, δεν πρό
κειται για ένα βλέμμα, αλλά για δύο. Στο δικαστήριο, οι δικα
στές είναι έτοιμοι να καταδικάσουν τους περισσότερους κατη
γορουμένους. Τρομοκρατημένος, ο Ντόσον, ο κυριότερος υπο
κινητής, δρασκελίζει το κάγκελο που τον χωρίζει από το ακρο
ατήριο, και τρέχει προς το βάθος της αίθουσας για να δραπετεύ
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σει. Ένα καινούργιο πλάνο μάς βάζει μπροστά στην πόρτα, με
γενική θέα της αίθουσας. Ο Ντόσον πλησιάζει την κάμερα, μέ
χρι που καδράρεται σε γκρο πλάνο. Σταματάει, φοβισμένος,
κοιτάζοντας τη μηχανή σαν να βλέπει φάντασμα. Η αντίστρο
φη γωνία λήψης (το ρακόρ της οποίας είναι προφανώς πλασμα
τικό) μας δείχνει τον Ουίλσον να προχωρεί προς το βήμα. Ο δή
μιος βρίσκεται μπροστά στο θύμα του- ο δημιουργός, μπροστά
στο δημιούργημά του. Αν η πράξη αυτού του τελευταίου έκανε
δυνατή αφηγηματικά τη μεταλλαγή του Ουίλσον σε δημιουρ
γό, τώρα είναι το βλέμμα του που επικυρώνει αυτή την επάνο
δό του στη μυθοπλασία. Αυτό συμβαίνει χάρη στον διφορούμε
νο χαρακτήρα του πλάνου που, από περιγραφικό, γίνεται υπο
κειμενικό. Θα χρειαστεί ακόμα να απευθυνθεί ο δημιουργός
στην κάμερα για μια τελευταία φορά, αλλά οπουδήποτε, μπρο
στά στον εκπρόσωπο του νόμου, το δικαστή. Έτσι, το
contrechamp αυτού του τελευταίου βλέμματος δε θα αναφέρεται πια στο χώρο του θεατή, αλλά αυτός θα βρει ένα εσωτερικό
στήριγμα στο δικαστή. Η δομή champ-contrechamp θα ολοκλη
ρώσει αυτή την ισορροπία. Ο δικαστής κατέχει τη μοναδική θέ
ση όπου η φανταστική διαλεκτική αποτυγχάνει, και μπαίνει
μια απαγόρευση στην απεριόριστη, ναρκισσιστική εξουσία που
επιδεικνύει ο Ουίλσον σ’ ένα τμήμα της ταινίας. Πάνω στις
στάχτες αυτής της βαθιάς πληγής θα οικοδομηθεί κάτι άλλο: ο
νόμος της αφήγησης. Αυτός ο νόμος είναι επίσης παράδοξος:
μόλις αποκατασταθεί, πρέπει να υπαγορεύσει τη δική του θα
νατική καταδίκη. Η απολογία του Ουίλσον μπροστά στο δικα
στή κλείνει την ιστορία, αλλά και της δίνει ένα νόημα. Ο δημι
ουργός έχει εξατμιστεί: «Κατ’ αρχάς, ξέρω ότι έρχομαι την τε
λευταία στιγμή για να σώσω τη ζωή αυτών των είκοσι δύο ατό
μων. Όμως δεν βρίσκομαι εδώ γι’ αυτόν το λόγο. Ούτε χτες ή
θελα να τους σώσω, ούτε σήμερα θέλω. Είναι δολοφόνοι. Ξέρω
ότι ο νόμος λέει ότι δεν είναι δολοφόνοι, αφού είμαι ζωντανός,
αλλά δεν ζω χάρη σ’ αυτούς. Ο νόμος δεν γνωρίζει ότι πολλά
πράγματα που ήταν πολύ σημαντικά για μένα (πολύ απλά
πράγματα, όπως η πίστη στη δικαιοσύνη, η ιδέα ότι οι άνθρω
ποι είναι πολιτισμένοι, κι ένα αίσθημα υπερηφάνειας γιατί αυ
τή η χώρα, η χώρα μου, ήταν διαφορετική απ’ όλες τις άλλες), ο
νόμος δεν γνωρίζει ότι αυτά τα πράγματα έγιναν στάχτη μέσα
μου εκείνη τη νύχτα. Αν ήρθα εδώ σήμερα, ήρθα για μένα. Δεν
μπορούσα να σταματήσω να το σκέφτομαι σε κάθε βήμα, με κά
θε ανάσα, και δεν πίστεψα την Κάθριν όταν... Η Κάθριν είναι η
κοπέλα που θα παντρευόμουν. Ίσως μια μέρα, όταν θα πληρώ
σω για ό,τι έκανα, να υπάρξει μια ευκαιρία να ξαναρχίσουμε.6
Ωστόσο, αυτή ακριβώς η καινούργια αρχή την οποία υπονοεί ο
Ουίλσον, είναι αφηγηματικά ουτοπική, ξένη προς την ιστορία,
και σχεδόν προϋποθέτει το θάνατό του.
1. Sigmund Freud, «Psychologie collective et analyse du Moi», στο: Essais de
psychanalyse, Payot, Παρίσι 1951.
2. Το σενάριο του Bartlett Cormack επισημαίνει ήδη ιη λειτουργία ιου ε
κτός πεδίου, αν και δεν ε'χει την ένταση που θα του δώσει η σκηνοθεσία: « Η
κάμερα κινείται μαζί της μέχρι τη στιγμή που σταματάει δίπλα σε μια λάμπα
του δρόμου. Βλέποντας κάτι ψηλά και εκτός πεδίου, το πρόσωπό της παγαί
νει απ’ τον τρόμο. Συγχρόνως, άλλοι μέσα στο πλήθος παρακολουθούν και
χειρονομούν ο ε'νας στον άλλον, δείχνοντας προς την κατεύθυνση του βλέμ
ματός της». Λίγο αργότερα σημειώνεται μια παραμόρφωση των εκστατικών
προσώπων που παρακολουθούν, η οποία στη σκηνοθεσία θα αντικαταοτα-

Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΖΕΙΣ ΜΟΝΑΧΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ (ΗΠΑ, 1936-’37)
You Only Live Once

Fritz Lang. Σ ενάριο: Gene Towne, Graham Ba
ker, από ένα διήγημα του πρώτου. Φ ω τογραφ ία: Leon Shamroy. Μ οντάζ: David Mandell. Ή χ ο ς : Frank Maher. Μ ουσική:
Louis Alter. Paul Francis Webster. Τ ραγούδι: «A Thousand
Dreams For You · των Louis Alter, Paul Francis Webster. Μ ου
σική δ ιεύ θ υνσ η : Alfred Newman. Σ κηνικά: Alexander TolubofT. Κ οστούμια: Helen Taylor. Β ο η θ ό ς σ κ η νοθέτη ς: Robert
Lee. Η θοπ οιοί: Sylvia Sidney (Τζόαν «Τζο» Γκρείαμ), Henry
Fonda (Έντι Τείλορ), Barton MacLane (Στίβεν Ουίτνι), Jean
Dixon (Μπόνι Γκρείαμ), William Gargan (Πατήρ Ντάλαν), War
ren Hymer (Μπάγκζι), Charles «Chic» Sale (Ίθαν), Margaret
Hamilton (Έστερ), Guinn Williams (Ρότζερ), Jerome Cowan
(Δρ XiA), John Wray (επόπτης), Jonathan Hale (εισαγγελέας),
Ward Bond (Κείσι), Wade Boteler (αστυνόμος), Henry Taylor
(Κοζντερόνας), Jean Stoddard (στενογράφος), Ben Hall (κλη
τήρας), Walter De Palma (μοναχός). Π αραγω γός: Walter Wanger. Π αραγω γή: Walter Wanger Productions Inc. (Χόλιγουντ),
για την United Artists. Διάρκεια: 86 λεπτά. 35 mm. Ασπρό
μαυρη. Π ρώ τη προβολή : 29 Ιανουάριου 1937.
Σ κη νοθεσία:

Walter Abel, o εισαγγελέας, στη σκηνή της δίκης.
θεί από το φως της φωτιάς του εκτός πεδίου χώρου: Ανδρες και γυναίκες
I...] με παραμορφωμένα πρόσωπα απ’ την έντονη συγκίνηση που τους προκαλεί το θέαμα».
3. Το σενάριο κτίζει ήδη αυτή τη διαδρομή μέσω των μέσων επικοινωνίας
και τις διάφορες κοινωνικές τάξεις που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις τής
δίκης. Όταν επανερχόμαστε στον Τζο, το κείμενο υποδεικνύει: «Ο Τζο κά
θεται γερμένος πάνω σ’ ένα μικρό, φτηνό ραδιόφωνο, ακούγοντας μ’ ένα ά
σχημο χαμόγελο ικανοποίησης». Ο Lang διαγράφει το «άσχημο χαμόγελοκαι το αντικαθιστά μ' ένα 'βεβιασμένο χαμόγελο», υπογραμμίζοντας την
ψυχαναγκαστική πλευρά και τη σωματική της μετάφραση.
4. Το κείμενο του Jean Douchet »Δεκαεπτά πλάνα» (Le cinéma américain Analyses de films, επιμ. Raymond Bellour, τόμος 1, Flammarion, Παρίσι 1981)
εφιστά την προσοχή σ’ αυτή την πλευρά με μια πολύ σωστή ανάλυση της ται
νίας των Επικαίρων, που μας απαλλάσσει από το να επανέλθουμε σ’ αυτό.
5. Είναι προφανές (δεδομένου, μάλιστα, ότι η γαλλική λέξη που εδώ αποδί
δεται «δημιουργός», είναι, σε όλο το κείμενο, η λέξη «démiurge» ότι ο συγ
γραφέας αναφέρεται σ’ όλη την εβραιογερμανική μυθολογία -και μυθοπλα
σία- των γκόλεμ. (Σ.τ.Μ.)
6. Αυτό είναι το κείμενο όπωςακούγεται στην ταινία. Το κείμενο όπως είναι
γραμμένο στο οενάριο, ήταν πιο βίαιο και οκεπτικιστικό, και δυσκόλευε πο
λύ την... απαλή εκδοχή που απαιτούσε ένα χολιγουντιανό φινάλε.
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Fritz Lang, La mise en scène, επιμ. Bernard Eisenschitz και
Paolo Bertetto, Cinémathèque Française - Museo Nazionale del Cinema Filmoteca Generalität Valenciana, Lindau, Τομίνο 1993.
Μετάφραση από τα γαλλικά: Μαριάννα Κουτάλαν.

Όταν αποφνλακίζεται για τρίτη φορά, ο Έντι Τέιλορ παντρεύεται
την αγαπημένη του, Τζο. Το μέλλον τους, όμως, προμηνϋεται ζο
φερό. Όταν οι ιδιοκτήτες του πανδοχείου στο οποίο έχει καταλύοει
το ζευγάρι, μαθαίνουν πως ο Έντι είναι πρώην κατάδικος, τους
διώχνουν. Στη συνέχεια, ο Έντι, που εργάζεται ως οδηγός φορτη
γού, απολύεται. Τον κυριεύει η πικρή αίσθηση πως η κοινωνία δε
θα πάψει ποτέ να τον θεωρεί κακοποιό. 'Υστερα από μια θανάσιμη
συμπλοκή στη ληστεία μιας Τράπεζας, βρίσκουν το καπέλο τού
Έντι στον τόπο του εγκλήματος και τον κατηγορούν άδικα για φό
νο. Καταδικάζεται σε θάνατο. Μελλοθάνατος πια, ο Έντι αυτοτραυματίζεται και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της φυλακής απ’ό
που καταφέρνει να δραπετεύσει, κρατώντας για όμηρο το γιατρό.
Καθώς βγαίνει από τη φυλακή, ο πατήρ Ντάλαν τον πλησιάζει μ '
ένα σημείωμα λέγοντάς του ότι είναι αθώος. Η αστυνομία έχει α
νακαλύψει τελικά τους ενόχους για τη ληστεία. Αυτός, όμως, δεν
μπορεί να το πιστέψει, και, πανικόβλητος, σκοτώνει τον ιερέα, τον
μόνο άνθρωπο που τον αντιμετώπιζε όλο τον καιρό με συμπόνια.
Δραπέτης πια, ο Έντι ξαναβρίσκει τη γυναίκα του, και οι δυο τους
γίνονται οι πιο περιζήτητοι εγκληματίες της χώρας. Ταξιδεύουν με
το αυτοκίνητο προς τα καναδικά σύνορα. Στο δρόμο τους, συνα
ντούν ένα μπλόκο της αστυνομίας κι αναγκάζονται ν’αφήαουν το
αυτοκίνητο και να συνεχίαουν με τα πόδια. Η αστυνομία τούς εντο
πίζει και τους πυροβολεί θανάσιμα, ενώ η φωνή του πατρός Ντά
λαν ακούγεται να λέει ξανά: «Είσαι ελεύθερος πια, Έντι...»
·£ ·- Είστε ικανοποιημένος από αυτή την ταινία;
Μάλλον ναι. Είναι κάπως «κατασκευασμένη», ε; Εφόσον είσαι
ειλικρινής με τον εαυτό σου, όταν τελειώνεις μια ταινία, ακόμα
κι αν είναι η καλύτερή σου, είναι τόσο κατώτερη από αυτό που
ήθελες πραγματικά να κάνεις, από το όραμα που είχες, ώστε η
κριτική σου έρχεται πολύ εύκολα. Ορισμένες από τις ταινίες
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μου που δεν μου άρεσαν, όταν μετά απά χρόνια έτυχε να τις ξαναδώ, μου έκανε εντύπωση πόσο άντεξαν στο χρόνο.
- Γιατί, στο τέλος, ετιιλέξατε να δείξετε τον Fonda μέσα από το στό
χαστρο;
- Σε βάζω ως θεατή σε μια κατάσταση, κι αν είμαι τυχερός, κα
ταφέρνω να σε κάνω να νιώσεις κάτι. Σε τραντάζω. Αναρωτιέ
σαι: «Θα πυροβολήσει; Δε θα πυροβολήσει;»
-Ταλόγια του παπά στο τέλος.· «Είσαι ελεύθερος πια, Έντι, οι πύ
λες άνοιξαν...» είναι κυριολεκτικά ή εκφράζουν ειρωνεία;
- Είναι η αλήθεια. Μπορεί να σου φανεί αστείο, αλλά μη ξεχνάς
πως γεννήθηκα Καθολικός (μπορεί κατά την Εκκλησία να μην
είμαι σωστός Καθολικός), αλλά η Καθολική διαπαιδαγώγηση (ό
πως κάθε είδους ηθική διαπαιδαγώγηση) σε ακολουθεί σε όλη
σου τη ζωή. Για τους ήρωες της ταινίας, τα λόγια αυτά ισχύ
ουν· δεν είναι ειρωνικά - οι πύλες είναι όντως ανοιχτές. ? ?
F. L.

Ο F r itz L a n g σ τ η ν Α μ ερ ικ ή

του François Truffaut
Σε όσους ενοχλούνται από το θαυμασμό που τρέφουν οι νεαροί
κινηματογραφόφιλοι για τον αμερικανικό κινηματογράφο, πρέ
πει να επισημάνουμε ότι οι καλύτερες χολιγουντιανές ταινίες
είναι υπογεγραμμένες από τον Άγγλο Hitchcock, τον Έλληνα
Kazan, το Δανό Sirk, τον Ούγγρο Benedek, τον Ιταλό Capra,
τον Ρώσο Milestone και τους Βιεννέζους Preminger, Ulmer,
Zinneman, Wilder, Sternberg και Fritz Lang!
Όπως η γαλλική ταινία Το λιμάνι των αποκλήρων και άλλες
προπολεμικές ταινίες, έτσι και η ταινία Ζεις μονάχα μια φορά,
γυρισμένη το 1936, βασίζεται στην ιδέα της μοίρας και του πε
πρωμένου. Στην αρχή, βλέπουμε τον Henry Fonda να βγαίνει
από τη φυλακή, αποφασισμένος ν ’ ακολουθήσει τον σωστό δρό
μο μετά από δυο-τρία μικρά παραστρατήματα, όπως η κλοπή
αυτοκινήτων. Παντρεύεται με τη γραμματέα του δικηγόρου
του, ο οποίος του έχει βρει και δουλειά: οδηγός φορτηγού.
Η ταινία είναι η αφήγηση μιας κατρακύλας· φαινομενικά, όλα
πάνε καλά, αν και τίποτα δεν πάει καλά, κι αν ο Fonda «υποκύ
πτει» ξανά, αν «ξανακυλάει», δεν είναι γιατί «όποιος κλέβει, ξανακλέβει», αλλά γιατί η κοινωνία έχει αποφανθεί ότι «όποιος έ
χει κλέψει, πρέπει να ξανακλέψει». Μ’ άλλα λόγια, οι νοικοκυραίοι που επιμένουν να βλέπουν στο πρόσωπο του Fonda έναν
πρώην κατάδικο, στην ουσία τον ξαναστέλνουν στη φυλακή,
διώχνοντάς τον πρώτα απ’ το ξενοδοχείο και μετά από τη δου
λειά του. Κατηγορούμενος για μια ληστεία που δεν έχει διαπράξει, καταδικάζεται να εκτελεστεί στην ηλεκτρική καρέκλα,
δραπετεύει τη στιγμή που αναγνωρίζεται η αθωότητά του, σκο
τώνει τον ιερέα που του κλείνει το δρόμο, και φεύγει με τη γυ
ναίκα του στο δάσος, όπου θα σκοτωθούν κι οι δυο από τα πυρά
των αστυνομικών.
Βλέπουμε ότι η ταινία [...] βασίζεται σε μιαν αρχή: οι νοικοκυραίοι είναι καθάρματα. Η πρώτη μέριμνα του καλλιτέχνη είναι
να αναδείξει την ομορφιά όσων θεωρούμε άσχημα - και αντί
στροφος. Ο Fritz Lang, σε όλη τη διάρκεια της ταινίας Ζεις μο
νάχα μια φορά, υπογραμμίζει τη μικροπρέπεια των «κοινωνι
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κών χαρακτήρων» και την «ανωτερότητα» του «περιθωριοποιη
μένου ζευγαριού». Έχοντας ξεμείνει από χρήματα, ο Έντι και η
Τζόαν γεμίζουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου χωρίς να πλη
ρώσουν, με την απειλή του όπλου. Μόλις αναχωρούν, ο βενζινο
πώλης τηλεφωνεί στην αστυνομία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι
πήραν και το ταμείο. Όταν περνάνε το πρώτο μπλόκο της αστυ
νομίας, μια σφαίρα που προοριζόταν για την Τζόαν, τρυπάει ένα
κουτί συμπυκνωμένο γάλα - το γάλα είναι η αγνότητα, κι αυτή
η αγνότητα προς το παρόν προστατεύει τους ήρωές μας.
Η Τζόαν γεννάει στο δάσος ένα παιδί, στο οποίο δε διανοούνται
καν να δώσουν όνομα - «Θα το λέμε μωρό». Πράγματι, το λη
ξιαρχείο είναι μια εφεύρεση της κοινωνίας.
Όλα αυτά περιέχουν κάποια δόση ρομαντισμού, αλλά ακόμα κι
αν το υφάδι τού Ζεις μονάχα μια φορά έχει παλιώσει, η ίδια η
ταινία δεν έχει ούτε μία ρυτίδα, χάρη στην εξαίσια έλλειψη κά
θε περιττού στοιχείου, την ακρίβειά της και την ψυχρή κατα
γραφή της βιαιότητας, που ξαφνιάζει ακόμα και σήμερα.
Όπως πάντα, ο Fritz Lang ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς του
με την κοινωνία. Οι βασικοί χαρακτήρες του είναι πάντα εκτός,
στο περιθώριο. Ήδη στην ταινία Μ, ο δράκος του Ντίσελντορφ ο
ήρωας προβαλλόταν σαν θύμα. Το 1933, ο Lang φεύγει ξαφνικά
από τη Γερμανία λόγω της ανόδου του ναζισμού· από κει και
πέρα, όλο το έργο του θα φέρει το βάρος της αποκοπής, ακόμα
και τα ουέστερν και τα θρίλερ, στο δε θέμα του κατατρεγμού θα
έρθει να προστεθεί αργότερα κι εκείνο της εκδίκησης. Πολλές
χολιγουντιανές ταινίες του Fritz Lang υφαίνονται πάνω σ’ αυ
τόν τον βασικό ιστό: ένας άντρας συμμετέχει σ’ έναν αγώνα για
το γενικό συμφέρον ως αστυνομικός, επιστήμονας, στρατιώτης
ή αντάρτης· ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, μιας συζύ
γου, ενός παιδιού, μεταφέρει τη διαμάχη σε προσωπικό επίπεδο,
συναισθηματικό, κι ο σκοπός γίνεται δευτερεύων, γιατί προέχει η ατομική εκδίκηση: Ανθρωποκυνηγητό, Μανδύας και στιλέ
το, Rancho Notorious, Η μεγάλη κάψα κ.ά.
Ο Fritz Lang έχει εμμονή με το λιντσάρισμα, τη συνοπτική δι
καιοσύνη, την καλή συνείδηση· εξαιτίας του πεσιμισμού του, ο
οποίος σε κάθε ταινία κερδίζει έδαφος, το έργο του έγινε τα τε
λευταία χρόνια το πιο πικρό στην ιστορία του κινηματογρά
φου. Γι’ αυτό και οι τελευταίες του ταινίες σημείωσαν αποτυ
χία. Τον ήρωα-θύμα ακολούθησε ο ήρωας-εκδικητής, αλλά τώ
ρα υπάρχει μόνο ο άνθρωπος που είναι στιγματισμένος απ’ την
αμαρτία. Δεν υπάρχουν πια ευχάριστα πρόσωπα στις τελευταί
ες ταινίες του Fritz Lang Ενώ η πόλη κοιμάται και Τα ίχνη ήταν
ψεύτικα. Είναι όλοι κομπιναδόροι, αριβιστές, εκφυλισμένοι, και
γι’ αυτούς η ζωή σημαίνει να χτυπάς τον αντίπαλο μέχρι τελι
κής πτώσεως.
Στη ταινία Τα ίχνη ήταν ψεύτικα, ο Fritz Lang φαίνεται να τάσ
σεται υπέρ της θανατικής ποινής: ο Dana Andrews, δημοσιο
γράφος, αφήνει τον εαυτό του να κατηγορηθεί για ένα έγκλημα
προκειμένου να φέρει εις πέρας μια δημοσιογραφική καμπάνια
κατά της θανατικής ποινής. Συγκεντρώνει όλα τα ενοχοποιητι
κά στοιχεία και επιδιώκει να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Την
παραμονή της εκτέλεσης, αναγνωρίζουν την αθωότητά του και
τον αφήνουν ελεύθερο, αλλά εκείνος, σε μια συζήτηση με τη
μνηστή του, προδίδεται: είχε πραγματικά σκοτώσει μια χορεύ
τρια κι είχε επινοήσει τη δημοσιογραφική έρευνα για να γλιτώ
σει την τιμωρία και να θολώσει τα νερά. Μετά απ’ αυτό, η μνη-
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στή tou δε διστάζει να τον καταγγείλει! Καταλαβαίνουμε, λοι
πόν, γιατί όλοι οι κριτικοί αγανάκτησαν μ’ αυτά το ασυνήθιστο
σενάριο, παρ’ όλο που δεν είναι ξένο για έναν άνθρωπο ο οποίος,
βιώνοντας παγκόσμια γεγονότα όπως ο ναζισμός, ο πόλεμος, η
απέλαση, ο μακαρθισμός, οδηγήθηκε στην επανάσταση που με
τατράπηκε σε μια απέραντη αηδία.
Μέσα απ’ τις απίθανες ιστορίες που του προτείνουν και που τις
βελτιώνει, προς μια κατεύθυνση όχι της εκλεπτυσμένης ψυχο
λογίας, ούτε της αληθοφάνειας, αλλά ευνοϊκή για ν’ αναπτυ
χθούν οχ εμμονές του, ο Fritz Lang εκφράζεται με πλήρη ελευ
θερία. Σήμερα, μετά την προβολή της ταινίας Ενώ η πά\η κοι
μάται (που ήταν παραγγελία), γνωρίζω περισσότερα γι’ αυτόν,
γι’ αυτά που είναι, γι’ αυτό που πιστεύει, παρά για όσα γνωρίζω
για τον René Clément όταν βγήκε Η ταβέρνα, μια ταινία επιτυ
χημένη και αξιοπρόσεκτη, στην οποία, όμως, ο σκηνογράφος, ο
πρωταγωνιστής και οι σεναριογράφοι έχουν την ίδια βαρύτητα
που έχει και ο σκηνοθέτης.
Στην ταινία Ενώ η πόλη κοιμάται, παρακολουθούμε τα έργα και
τις ημέρες δέκα προσώπων στα γραφεία μιας μεγάλης εφημερί
δας. Όταν ο διευθυντής πεθαίνει ξαφνικά, ο γιος του, ένας έκ
φυλος και ανίκανος σνομπ, προσφέρει τη θέση του πατέρα του
σε όποιον από τους τρεις υποψηφίους ανακαλύψει πρώτος το
στραγγαλιστή νεαρών γυναικών.
Εδώ, ο Fritz Lang αποποιείται το αστυνομικό αίνιγμα και παρου
σιάζει το στραγγαλιστή σε πλήρη δράση πριν από τους τίτλους
της ταινίας. Αυτό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον στην ται
νία, είναι η ματιά του Lang στους χαρακτήρες: τους αντιμετωπί
ζει με υπέρμετρη σκληρότητα, είναι όλοι τους κολασμένοι! Δεν
υπάρχει τίποτα πιο επιτηδευμένο, πιο ψυχρό και πιο σκληρό από
μια ερωτική σκηνή σκηνοθετημένη από τον Fritz Lang. O Dana
Andrews είναι εδώ ένας ταλαντούχος δημοσιογράφος, ο μόνος
που αρνείται να συμμετάσχει στον όχι και τόσο αξιοπρεπή δια
γωνισμό. Αξίζει περισσότερο απ’ τους άλλους χαρακτήρες; Ασφα
λώς όχι! Ας εξετάσουμε τη σχέση του με τη μνηστή του (την υ
ποδύεται η Sally Forest), η οποία είναι παρθένα κι αδημονεί να
βρει ένα σύζυγο με μια καλή δουλειά. Ο Andrews είναι κατάλλη
λος υποψήφιος, αλλά θα προτιμούσε να την έχει ερωμένη παρά
σύζυγο. Ως εκ τούτου, η συμπεριφορά του αφήνει υπαινιγμούς
σεξουαλικού εκβιασμού, και τα χάδια του γίνονται όλο και πιο α
παιτητικά. Από την πλευρά της, η Sally τον αφήνει να της χαϊ
δεύει τα πόδια για να μη τον αποθαρρύνει εντελώς· όσο για τα...
υπόλοιπα, περιμένει το γάμο! Τελικά, ο Dana Andrews θα πάει με
τα νερά της, κι ας διατηρεί ένα έντονο φλερτ με την Ida Lupino,
την κουτσομπόλα της εφημερίδας, μια γυναίκα «ελεύθερη», που
δεν επιθυμεί παρά την κοινωνική της άνοδο. Όσο για τη σύζυγο
του διευθυντή, υποτίθεται ότι επισκέπτεται τη μητέρα της κάθε
φορά που πηγαίνει στον εραστή της. Στη σκηνή του μασάζ όπου
πρέπει να πει ψέματα στον άντρα της, φοράει μαύρα γυαλιά για
να μπορέσει να του μιλήσει!
Ο Fritz Lang συσσωρεύει αιχμηρές νύξεις για κάθε χαρακτήρα,
όχι με σκοπό να σατιρίσει ή να παρωδήσει, αλλά λόγώ του πεσι
μισμού του. Απ’ όλους τους γερμανούς κινηματογραφιστές που
εγκατέλειψαν τη ναζιστική Γερμανία το 1932, είναι ο μόνος
που δε θα «συνέλθει» ποτέ, γιατί η Αμερική, παρ’ όλο που τον
καλοδέχτηκε, του προκαλεί την αποστροφή.
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Το ύφος του Fritz Lang; Μια λέξη το χαρακτηρίζει: αμείλικτο.
Κάθε πλάνο, κάθε κίνηση της κάμερας, κάθε καδράρισμα, κάθε
μετακίνηση του ηθοποιού, κάθε χειρονομία, έχει κάτι το απο
φασιστικό, το απαράμιλλο.
Ένα παράδειγμα: το πλάνο στο Ζεις μονάχα μια φορά όπου ο
Fonda, ενώ βρίσκεται στη φυλακή, ζητάει απ’ τη γυναίκα του,
πίσω απ’ το γυαλί της αίθουσας του επισκεπτηρίου, να του φέ
ρει ένα περίστροφο. Με σβησμένη φωνή, αρθρώνοντας πολύ έ
ντονα και με τα σαγόνια σφιγμένα, ο Fonda προφέρει μόνο τα
σύμφωνα της φράσης «Get me a gun» («Φέρε μου ένα όπλο)· α
ντιλαμβανόμαστε μόνο το κροτάλισμα των συμφώνων, το ο
ποίο συνοδεύεται με ένα εξαιρετικά έντονο βλέμμα.
Πρέπει, λοιπόν, να δείτε ή να ξαναδείτε το Ζεις μονάχα μια φο
ρά και οπωσδήποτε τις τελευταίες ταινίες του Fritz Lang: ο άν
θρωπος αυτός είναι ένας εμπνευσμένος καλλιτέχνης, αλλά τυ
χαίνει να είναι και ο πιο απομονωμένος και πιο παρεξηγημένος
από τους σύγχρονους κινηματογραφιστές.
Les films de ma vie, Flammarion, Παρίσι 1975.
Μετάφραση: Isabelle Taruffi.

H στρ α τη γικ ή τ η ς α μ φ ισ η μ ία ς

του George Wilson
[...| Ένας από τους πιο κεντρικούς προβληματισμούς που δια
τρέχουν ολόκληρη την ταινία, διατυπώνεται ξεκάθαρα, με κα
ταλυτική ειρωνεία, από τον Πατέρα Νόλαν, τον ιερέα της φυ
λακής. Σε κάποιο σημείο, λέει στη δύσπιστη γυναίκα του δε
σμοφύλακα: «Όλοι βλέπουμε με ίδια μάτια, αλλά δεν βλέπουμε
τα ίδια πράγματα». Κι αυτή είναι απλώς μία από τις αναφορές
αυτής της ταινίας, που μοιάζει να κατατρύχεται από τις πολλα
πλές όψεις της αντίληψης, αλλά και της τυφλότητας. Μέσα απ’
τις εικόνες και το διάλογο, οδηγούμαστε επανειλημμένα σε ε
ρωτήματα σχετικά με την όραση και την ανικανότητα να δού
με, σχετικά με τις εικόνες, τις απεικονίσεις και τις διάφορες έν
νοιες της λέξης «όραση». Αργότερα, θα μελετήσουμε τον τρόπο
με τον οποίο τα βαρυσήμαντα λόγια του πατρός Νόλαν μοιά
ζουν να έχουν μια ειρωνική εφαρμογή στον ίδιο του τον εαυτό
και στο ρόλο που επιζητεί να παίξει.
Ωστόσο, είναι προτιμότερο να ξεκινήσουμε με την πιθανότητα
ότι αυτό το σχόλιο για το τι βλέπει ή δεν βλέπει ο κόσμος ισχύ
ει με την ίδια ειρωνεία και για μας, τους θεατές. Μια εντυπω
σιακή και παράξενη πλευρά της ταινίας είναι ο τρόπος με τον ο
ποίο καταδεικνύει τη δική της δυνατότητα να χειραγωγεί την
αντίληψη που έχουμε για την εξέλιξή της. Σε αρκετά σημεία,
με αρκετούς τρόπους, το κοινό οδηγείται εσκεμμένα σε λανθα
σμένες αντιλήψεις, μετά από τις οποίες αποκαλύπτεται ένα ευ
ρύτερο πλαίσιο, βάσει του οποίου η αντίληψη αποδεικνύεται
λαθεμένη. Το βασικό πρότυπο υπάρχει και σε στενό και σε ευ
ρύτερο πλαίσιο, αλλά δύο είναι κυρίως οι σεκάνς που διακρίνονται, γιατί είναι σχετικά απομονωμένες και σαφώς προσδιορίσιμες μέσα στην ταινία, όπου, μάλιστα, δίνουν την πρώτη εντύ
πωση ότι είναι αδικαιολόγητες. Οι σεκάνς αυτές είναι:
α. Σ’ αυτό που τελικά αποδεικνύεται δωμάτιο του Έντι Τέιλορ,
η σκηνή ανοίγει μ’ ένα τράβελινγκ σε μεσαίο πλάνο. Έτσι βλέ
πουμε διάφορα αντικείμενα που το κοινό έχει ήδη ταυτίσει με
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τον Έντι: μια φωτογραφία της Τζόαν και το μοιραίο καπέλο
του με τ’ αρχικά. Καθώς η κάμερα τελειώνει την κίνηση της,
βλέπουμε έναν άνθρωπο ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Χάρη σε μια
γενική φυσική ομοιότητα με τον Έ ντι και στους συνειρμούς
που κάναμε με τ’ αντικείμενα, νομίζουμε για μια στιγμή άτι ο
άνθρωπος αυτός είναι ο Έντι. Στην πραγματικότητα, είναι ο
συνεργός του, ο Μονκ. Καθώς το συνειδητοποιούμε, παρεμβάλ
λεται ένα μεσαίο πλάνο ολόκληρου του δωματίου, και βλέπου
με ότι ο Έ ντι είναι κι αυτός εκεί, όρθιος στο βάθος του δωματί
ου και κοιτάζει έξω απ’ το παράθυρο.
β. Όταν γίνεται η δίκη του Έντι, μια από τις σκηνές ανοίγει με
το κοντινό πλάνο μιας εφημερίδας: οι πηχυαίοι τίτλοι της ανα
κοινώνουν ότι ο Έ ντι κρίθηκε αθώος. Κάτω από τον τίτλο εί
ναι η φωτογραφία του Έντι, που χαμογελά ζεστά. Αμέσως με
τά, όμως, η κάμερα κινείται αργά προς τ’ αριστερά, και βλέπου
με μια δεύτερη πρώτη σελίδα, που λέει άτι οι ένορκοι βρίσκο
νται σε αδιέξοδο και τον δείχνει με μια κενή, ουδέτερη έκφρα
ση. Στη συνέχεια, όταν το πλάνο ανοίγει, βλέπουμε ότι αυτές
είναι δύο από τις τρεις πρώτες σελίδες που κρέμονται στον τοί
χο του γραφείου τού αρχισυντάκτη. Η τρίτη σελίδα αναγγέλλει
άτι ο Έντι είναι ένοχος, και η φωτογραφία τον δείχνει συνο
φρυωμένο και επικίνδυνο. Στ’ αριστερά αυτής της σελίδας κρέ
μεται ένα πέταλο αλόγου. Ο αρχισυντάκτης περιμένει την ετυ
μηγορία των ενόρκων. Το τηλέφωνο χτυπάει. Ο αρχισυντά
κτης ακούει, κι αμίλητος διαλέγει τη σελίδα με την εκδοχή τής
ενοχής. Φυσικά, στην αρχή νομίσαμε ότι ο Έ ντι αθωώθηκε,
αλλά τελικά η σκηνή διορθώνει τη βιαστική εντύπωσή μας.
Και οι δύο αυτές σκηνές χρησιμοποιούν πρότυπα που θα τα με
λετήσουμε πιο κάτω, αλλά, για να το διατυπώσουμε απλούστερα, εγείρουν ένα ερώτημα που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να
το αντιμετωπίσουμε. Το α και το β είναι στοιχειώδη, αλλά κλα
σικά, παραδείγματα της δυνάμει αναξιοπιστίας μιας ταινίας.
Από τη μια, η ταινία μπορεί να επικεντρώσει την προσοχή μας
στα πρότυπα της οπτικής σημασίας που ενέχονται σε αποσπά
σματα του ορατού κόσμου. Πολλοί θεώρησαν ότι αυτή είναι η
κεντρική επαγγελία της ταινίας. Από την άλλη, προσφέροντας
μια τέτοια οπτική, οδηγεί αυτομάτως σε μια επιλογή μέσα από
ένα ευρύτερο πλαίσιο που μπορεί ν ’ αντιβαίνει στην έννοια την
οποία προσέδωσε η στενότερη οπτική. Κι αυτό μοιάζει να είναι
ο βασικός κίνδυνος της ταινίας: ένας εντελώς χαρακτηριστικός
τρόπος να λέει ψέματα. Το α και το β στέκουν σαν μικρές ση
μαίες που δείχνουν τον κίνδυνο και μας προειδοποιούν να ανα
ρωτηθούμε αν η ίδια ηθική αρχή διέπει και ευρύτερες περιοχές
της ταινίας.
Ένα ερώτημα που περιβάλλει ολόκληρο σχεδόν το μεσαίο κομ
μάτι της ταινίας, είναι αυτό ως προς την ενοχή ή την αθωότητα
του Έντι. Λήστεψε την Τράπεζα ή όχι; Ο Lang κατέβαλε ιδιαί
τερες προσπάθειες να το θέσει σαν ερώτημα για το κοινό. Στη
διάρκεια της τελευταίας άκαρπης επίσκεψής του στην Εται
ρεία Μεταφορών Ajax, ο Έ ντι δείχνει να είναι τόσο απογοητευ
μένος όσο και βίαιος. Λέει ξεκάθαρα ότι το μόνο που του απομέ
νει, είναι να επιστρέφει στην παλιά εγκληματική ζωή του.
Όταν βλέπουμε τη σκηνή της ληστείας, παρ’ όλο που διακρί
νουμε τη φιγούρα του ληστή, δεν μπορούμε καθόλου να πούμε
με βεβαιότητα αν είναι ή δεν είναι ο Έ ντι Τέιλορ. Φυσικά, το
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γεγονός ότι το καπέλο του Έ ντι είναι στην κατοχή του ληστή,
εντείνει τις υποψίες μας. Αλλ’ αυτές οι αμφιβολίες δε δείχνουν
να ξεκαθαρίζουν παρά μόνον στην αρχή του τρίτου μέρους τής
ταινίας.
Στο σημείο αυτό, στη διάρκεια της απόδρασης από τη φυλακή,
το μυστήριο μοιάζει να ξεκαθαρίζει. Η αστυνομία βρίσκει το
κλεμμένο τεθωρακισμένο φορτηγό με τον πνιγμένο Μονκ σω
ριασμένο στο μπροστινό κάθισμα. Συμπεραίνουν ότι ο Έντι εί
ναι αθώος, και το κοινό, που τελικά βλέπει να ευοδώνονται οι
ελπίδες και η συμπάθειά του, καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα.
Μπορεί να πιστέψουμε ότι, κρατώντας επί τόση ώρα το κοινό
στο σκοτάδι, ο Lang απλούστατα παίζει για να υπογραμμίσει το
σασπένς και την ειρωνεία, αλλ’ αυτό δεν είναι σωστό, νομίζω.
Το θέμα είναι να υπενθυμίσει ξεκάθαρα στο κοινό το πρόβλημα
του τι έκανε ο Έντι και ποιος πράγματι είναι. Επιπλέον, στο
σημείο ακριβώς που τα ερωτήματα αυτά μοιάζουν ν ’ απαντιού
νται, μας ζητείται εμμέσως να τα αναδιατυπώσουμε, πιο σοβα
ρά και αυστηρά από πριν. Μας ζητείται να σκεφτούμε τι είδαμε
και τι ξέρουμε απ’ αυτό.
Τα ζητήματα εδώ είναι περίπλοκα, και βοηθάει να τα κατατά
ξουμε σε τρεις κατηγορίες. Πρώτον, υπάρχει η λογική των
στοιχείων που έχουμε. Το κοινό μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι
εξιχνίασηςμε τα στοιχεία που του έχουν δοθεί. Βλέπουμε ότι: 1.
τα στοιχεία που αθωώνουν τον Έντι, είναι ουσιαστικά ανεπαρ
κή, και 2. υπάρχουν ενοχοποιητικά στοιχεία που παραβλέφθηκαν συνολικά στην αναλυτική παρουσίασή τους.
Ας ξεκινήσουμε με μια λογική ανάλυση. Το γεγονός ότι ο Μονκ
βρέθηκε στο βουλιαγμένο φορτηγό, μπορεί να θεωρηθεί απο
δεικτικό τού ότι εμπλέχτηκε στο έγκλημα. Ωστόσο, δε δείχνει
ότι ο Έ ντι δεν ήταν και αυτός μπλεγμένος. Θυμηθείτε ότι η
πρόταση που έκανε νωρίτερα ο Μονκ στον Έντι, αφορούσε τη
συνεργασία σε μια ληστεία. Έτσι έχουμε μια εκ πρώτης όψεως
πιθανότητα, ο Έντι και ο Μονκ να έκαναν τη ληστεία μαζί.
Ωστόσο, αυτή η πιθανότητα μπορεί να αποκλειστεί από το γε
γονός ότι είδαμε τη ληστεία και ξέρουμε ότι ο δράστης ήταν μό
νον ένας. Εδώ αναγκαζόμαστε να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες
αυτής της βασικής σκηνής.
Η σκηνή ανοίγει με μια λήψη από πάνω, που καταλήγει σε δυο
μάτια τα οποία επιθεωρούν την κατάσταση μπροστά στην Τρά
πεζα- μάτια, που κινούνται νευρικά πέρα-δώθε. Επιπλέον (γε
γονός ιδιαίτερα σημαντικό), τα μάτια φαίνονται να κοιτούν α
πό το πίσω παράθυρο ενός σταματημένου αυτοκινήτου. Όταν
αργότερα βλέπουμε το εσωτερικό του αυτοκινήτου, το μόνο
που βλέπουμε, είναι η δράση στο μπροστινό κάθισμα, σε κοντι
νό πλάνο. Πρώτα βλέπουμε μια ανοιγμένη βαλίτσα, που έχει τα
σύνεργα του ληστή. Έπειτα, ένα χέρι βγάζει μια αντιασφυξιογόνο μάσκα απ’ τη βαλίτσα και βάζει στη θέση της το καπέλο
του Έντι. Καθώς η κάμερα κινείται προς τα δεξιά, φαίνεται κά
ποιος καθισμένος στο τιμόνι, αλλά το πρόσωπό του είναι από
λυτα κρυμμένο πίσω από τη μάσκα. Σε όλο αυτό το μεγάλο
πλάνο, η κάμερα ιιαραμένει σταθερή, ώστε είναι-αδύνατο να κα
ταλάβουμε τι συμβαίνει (ή αν συμβαίνει κάτι) στο πίσω μέρος
του αυτοκινήτου. Τα μάτια που είδαμε να κοιτούν από το πίσω
παράθυρο, παραμένουν ανεξήγητα.
Η σημασία αυτού του πλάνου επιτείνεται από δύο μετέπειτα
σεκάνς, καθεμιά από τις οποίες περιέχει πλάνα ανήσυχων μα-
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χιών. Και στις δύο περιπτώσεις, τα μάτια είναι ξεκάθαρο ότι α
νήκουν στον Έντι. Στη διάρκεια της συνομιλίας του με την
Τζάαν στη φυλακή και στη διάρκεια του πρώτου σταδίου τής
απόδρασής του, όσο είναι ακόμα στο κελί του, τα μάτια τού
Έντι κινούνται πέρα-δώθε μέσα στην επικίνδυνη αυτή κατά
σταση, με τον ίδιο τρόπο που είδαμε και νωρίτερα.
Αν επιστρέφουμε στη σεκάνς της ληστείας, ο άνθρωπος με τη
μάσκα βγαίνει από το αυτοκίνητο και ρίχνει χειροβομβίδες στο
δρόμο. Οι εκρήξεις γεμίζουν τον αέρα με αδιαπέραστα σχεδόν
σύννεφα αερίων. Βλέπουμε το ληστή να ολοκληρώνει τη λη
στεία με την κάλυψη των αερίων, αλλά τ’ αέρια κρύβουν τόσο
τη δράση και η σεκάνς είναι γυρισμένη και μονταρισμένη με
τέτοιο τρόπο, ώστε είναι αδύνατον να καταλάβουμε αν υπάρχει
κι άλλος άνθρωπος, εκτός απ’ αυτόν που βλέπουμε.
Η σεκάνς που επακολουθεί, δείχνει τη διαφυγή με το κλεμμένο
τεθωρακισμένο φορτηγό και υπογραμμίζει το γεγονός που θέ
λω να τονίσω. Βλέπουμε το φορτηγό να τρέχει σαν τρελό γύρω
από μια πινακίδα παράκαμψης και να στρίβει σ’ έναν παράδρομο. Αλλά εδώ ανακόπτεται απότομα κάθε πιθανότητα να παρα
κολουθήσουμε τη δράση. Η κάμερα παραμένει σταθερή στο
σταυροδρόμι κάτω από δυνατή βροχή, ενώ ακούμε το θόρυβο
του φορτηγού που πέφτει μέσα σε αόρατα νερά. Μπορεί ο Έντι
να ήταν μέσα στο φορτηγό και να κατάφερε να γλιτώσει, αλλά
εμείς δεν το ξέρουμε.
Ανέφερα τα ανεξήγητα μάτια στο αυτοκίνητο της ληστείας, αλ
λά υπάρχει κι ένα ακόμα ενοχοποιητικό στοιχείο που δίνεται α
πό ένα διαφορετικό γεγονός. Η δεύτερη σκηνή της ταινίας αρ
χίζει μ’ ένα κοντινό πλάνο της βαλίτσας που ετοιμάζει η Τζόαν
για τον Έντι και που περιέχει όλα τα πράγματα τα οποία θα
χρειαστεί έξω απ’ τη φυλακή. Απ’ ό,τι φαίνεται, η βαλίτσα αυτή
είναι η ίδια μ’ εκείνην που περιείχε τα σύνεργα του ληστή. Το
γεγονός ότι το καπέλο του Έντι βρέθηκε στον τόπο της λη
στείας, είναι σημαντικό για την εξέλιξη της πλοκής, θεωρείται
τεκμήριο της ενοχής του, παρ’ όλο που ο ίδιος δίνει μια δική
του εξήγηση για το πώς βρέθηκε εκεί. Τίποτα δεν λέγεται για
το ζήτημα της βαλίτσας, αλλά, για το κοινό, τα δύο κοντινά
πλάνα του ίδιου (καταπώς φαίνεται) αντικειμένου αξίζουν μια
εξήγηση, η οποία δεν έρχεται ποτέ.
Ετσι, αν το κοινό ακολουθήσει τη λογική των στοιχείων, η μετέπειτα -απόδειξη της αθωότητας» είναι κάθε άλλο παρά ικανο
ποιητική. Δεν υπονοώ πως ξέρουμε ότι ο Έντι είναι πράγματι
ένοχος· απλώς, ότι δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε. Τα στοι
χεία που μας δίνονται, είναι εντελώς και ανησυχητικά αμφίρ
ροπα. Στην ουσία, ο Lang μοιάζει να διακωμωδεί τον τρόπο με
τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το ζήτημα των αποδεί
ξεων. Μετά τη ληστεία, ο Έντι δείχνει στην Τζόαν μια εφημε
ρίδα που έχει μια φωτογραφία του καπέλου του με τ’ αρχικά
του. Η λεζάντα διατείνεται ότι, αν βρεθεί ο ιδιοκτήτης του κα
πέλου, θα έχει βρεθεί κι ο δολοφόνος. Εδώ είναι σαφές ότι δια
κωμωδείται η γελοιωδώς περιστασιακή φύση αυτού του συλλο
γισμού. Κι όμως, όταν ο Έντι απαλλάσσεται, εμφανίζεται το
μήνυμα ότι, αφού ο Μονκ βρέθηκε στο φορτηγό, ο Έντι θα
πρέπει να είναι αθώος. Τείνουμε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία
να δεχτούμε αυτό το συμπέρασμα, αλλά μόλις είδαμε πως είναι
εξίσου ύπουλα περιστασιακό με το πρώτο. «Έτσι κι έτσι, άρα ο
Έντι είναι ένοχος». «Έτσι κι έτσι, άρα ο Έντι είναι αθώος».

Και στις δυο περιπτώσεις, αυτές οι αιφνίδιες εξαγγελίες περιγελούνται σκόπιμα.
Η δεύτερη κατηγορία συλλογισμών αφορά στις εντυπώσεις
των εικόνων που περιλαμβάνονται στις σεκάνς της ληστείας
και της διαφυγής. Το Ζεις μονάχα μια φορά είναι γεμάτο ανα
φορές στη δυσκολία τού να δεις και του να διακρίνεις, και οι
δύο αυτές σεκάνς δεν αποτελούν εξαίρεση. Η ληστεία και η δια
φυγή συσκοτίζονται επίμονα από μια δυνατή βροχή. Τα μάτια
στο αυτοκίνητο είναι αναγκασμένα να ψάχνουν πίσω από ένα
βαρύ παραπέτασμα βροχής. Οι δυσκολίες αυτές πολλαπλασιάζονται κατά πολύ, τάσο για τους ήρωες όσο και για το κοινό, ό
ταν η σκηνή πνίγεται από το βαρύ στρώμα των δηλητηριωδών
αερίων. Κατά έναν παρόμοιο τρόπο, λίγο πριν συμβεί η λη
στεία, βλέπουμε κόσμο κοντά στην Τράπεζα, φρουρούς και πε
ραστικούς. Αλλά ο μόνος άνθρωπος που θα ήταν σε θέση να δει
την όλη εξέλιξη της ληστείας, είναι ένας τυφλός ζητιάνος που
πουλάει μολύβια δίπλα στην κεντρική είσοδο της Τράπεζας. Οι
εικάνες αυτές υποδηλώνουν ότι θα είναι πολύ δύσκολο, αν όχι
αδύνατον, να αντιληφθεί κανείς τι πρόκειται να συμβεί.
Η τρίτη και τελευταία κατηγορία στοιχείων αφορά στη σχέση
ανάμεσα στο συνολικό ερώτημα της πιθανής ενοχής του Έντι
και στα δύο στιγμιότυπα ξεκάθαρης παραπλάνησης της αντίλη
ψης, τις σεκάνς α και β που μελετήσαμε παραπάνω. Στη σεκάνς
α, το πρότυπο της λανθασμένης αντίληψης έχει την παρακάτω
μορφή: το κοινό (αΐ) παίρνει τον Μονκ για τον Έντι· στη συ
νέχεια (βΐ), αναγνωρίζει ότι το άτομο αυτό είναι ο Μονκ· τέλος
(γΐ), βλέπει ότι και ο Έντι είναι παρών, στο βάθος του δωματί
ου, και κοιτάζει έξω απ’ το παράθυρο. Μέσα στην ευρύτερη εξέ
λιξη των γεγονότων που σχετίζονται με τη ληστεία, υπάρχει η
σαφέστατη πιθανότητα να αναπαράγεται το ίδιο αυτό πρότυπο:
τη στιγμή της ληστείας (α2), τείνουμε να πιστέψουμε ότι ο λη
στής είναι ο Έντι· (β2) όταν ανακαλύπτεται η «απόδειξη», συ
νειδητοποιούμε ότι, τελικά, ο ληστής είναι ο Μονκ. Ωστόσο, υ
ποστηρίζω ότι τα στοιχεία της ταινίας, στο σύνολό της, επιτρέ
πουν το πιθανό συμπέρασμα ότι (γ2) και ο Μονκ και ο Έντι πα
ραβρίσκονται στη σκηνή του εγκλήματος, με τον Έντι να είναι
πάλι στο πίσω μέρος (του αυτοκινήτου) και να κοιτάζει έξω απ’
το παράθυρο. Η ταινία εμφανίζει μια απόλυτη ισορροπία ανά
μεσα σε μια τυπική ανάγνωσή της και τη συνεπαγωγή του γ2.
Μ’ αυτή την απόλυτη, αμφίρροπη ισορροπία, έχει την ομορφιά
ενός μεταλλικού δόκανου.
Οι συνεπαγωγές της σεκάνς β θα πρέπει πλέον να είναι σαφείς.
Πρώτα βλέπουμε τους τίτλους που λένε αυτό που θέλουμε να
δούμε: ο χαμογελαστός Έντι είναι αθώος. Την αμέσως επόμενη
στιγμή, η κοινωνία εκδίδει την ετυμηγορία της: ο βλοσυρός
Έντι είναι ένοχος. Η σωστή απάντηση, όμως, δίνεται από τη
μεσαία πρώτη σελίδα, αυτήν ακριβώς τη σελίδα που τείνουμε
να παραβλέψουμε. Οι ένορκοι θα πρέπει πράγματι να βρίσκο
νται σε αδιέξοδο. Ούτε οι ένορκοι της ταινίας, ούτε οι «ένορκοι»
του κοινού είναι σε θέση να εκδώσουν ετυμηγορία για την ου
σιαστική ενοχή ή αθωότητα του Έντι Τέιλορ. Η καθεμιά απ’
αυτές τις δύο ομάδες εκδίδει μια κρίση, αλλά καμία από τις δύο
δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Σφάλλουν κατ’ αντίθετους τρόπους,
και τα σφάλματά τους είναι εξίσου βαριά. Το πέταλο στο τέλος
της σειράς των σελίδων είναι ένα συμπέρασμα το οποίο επεξη
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γείται περαιτέρω από την ίδια την ταινία. Το ποια από τις δυο
πιθανές ετυμηγορίες θα επικρατήσει, είναι απλώς θέμα τύχης.
Μίλησα αρκετές φορές για το γεγονός ότι το κοινό επιθυμεί και
σχεδόν προσδοκά την αθωότητα του Έντι. Στο πλαίσιο αυτού
του συσχετισμού, το σημαντικό είναι η ταινία να κυλήσει ομα
λά και απρόσκοπτα μέσα στις συμβάσεις της «κοινωνικής συ
νείδησης» της δεκαετίας του ’30. Το κοινό της Depression ήταν
ιδιαίτερα επιρρεπές στο να πιστέψει ότι ένα συμπαθητικό παιδί
του προλεταριάτου, όπως ο Έ ντι, θα τσακιζόταν ανελέητα από
τους αμείλικτους μηχανισμούς της κοινωνίας. Η ειλικρίνεια
και η εντιμότητα που απέπνεε το πρόσωπο του νεαρού Henry
Fonda, ενίσχυε αυτή την εντύπωση. Αν εμπλακούμε συναισθη
ματικά στα προβλήματα των δυο ελκυστικών ερωτευμένων νέ
ων που προσπαθούν να βρουν σιγουριά στον κόσμο, επιθυμού
με πάνω απ’ όλα να μην είναι ο Έ ντι ένας αμετανόητος εγκλη
ματίας. Τόσο ο Fonda όσο και η Sylvia Sidney, έχοντας ένα ι
στορικό τέτοιων ρόλων, ήταν ιδιαίτερα κατάλληλοι για να προκαλέσουν τις επιθυμητές αντιδράσεις. Ο Lang αποφάσισε μετά
από προσεχτική μελέτη ότι οι προβλεπόμενες ανησυχίες και
προσδοκίες του κοινού, με την ενθάρρυνση του οικείου αφηγη
ματικού μηχανισμού, θ’ αγκάλιαζαν την ιστορία του Έ ντι και
της Τζόαν μ’ ένα θερμό ενδιαφέρον. Έχοντας εξασφαλίσει ότι
θα καταδικάσουμε τις προκαταλήψεις και τις εσφαλμένες προ
οπτικές της κοινωνίας όπως παρουσιάζονται στην οθόνη, η ται
νία επιστρατεύει μια γκάμα κινηματογραφικών τεχνασμάτων
για να μας οδηγήσει στο μονοπάτι των δικών μας προκαταλή
ψεων και εσφαλμένων προοπτικών. Στο σημείο αυτό, το δόκα
νο έχει κλείσει κι έχει πιάσει το θεατή. Αν θυμηθούμε ότι, λίγα
χρόνια νωρίτερα, ο Fritz Lang είχε ξεφύγει από το καθεστώς
των Ναζί, παρ’ όλο που του είχαν προσφέρει τη διεύθυνση των
γερμανικών στούντιο, δε θα δυσκολευτούμε να συνειδητοποιή
σουμε ότι ήξερε πολύ καλά τη δύναμη του κινηματογράφου
στο να διαμορφώνει και να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο βλέ
πουμε τον κόσμο. Το Ζεις μονάχα μια φορά μεταφέρει αυτούς
τους στοχασμούς σ’ ένα ξεκάθαρα αμερικανικό ιδίωμα και ύ
φος.
Ήδη εξετάσαμε το γεγονός ότι η ταινία χαράζει μια ξεκάθαρη
σχέση ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο φαίνονται οι άνθρω
ποι, και στον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται. Η σεκάνς β έ
παιξε με το στοιχείο αυτό μ’ έναν κωμικοτραγικό τρόπο. Και εί
ναι σαφές ότι υπάρχουν σημεία της ταινίας όπου η εξέλιξη της
πλοκής βασίζεται σ’ αυτή τη σχέση. Ο ιδιοκτήτης του πανδο
χείου όπου το ζευγάρι περνάει το μήνα του μέλιτός του, ανα
γνωρίζει τον Έ ντι ως πρώην κατάδικο, επειδή έχει δει τη φω
τογραφία του σ’ ένα παλιό περιοδικό. Αργότερα, ο ιδιοκτήτης ε
νός μοτέλ αναγνωρίζει την Τζόαν, πράγμα που προκαλεί τη
σύλληψή τους. Ζαρώνοντας τα μάτια μέσα απ’ τα γυαλιά του,
χην αναγνωρίζει χάρη στη φωτογραφία της που υπάρχει σε μια
αναγγελία ότι καταζητείται, κρεμασμένη στον τοίχο του. Συγ
κρίνει τη φωτογραφία με την ίδια την Τζόαν, που θαρρείς και
στέκεται σε μιαν άλλη φωτογραφία, πλαισιωμένη από την κάσα
του παραθύρου. Σε άλλα σημεία, η αντιμετώπιση του θέματος
γίνεται με πιο λεπτό τρόπο. Όταν ο Έ ντι βγαίνει από τη φυλα
κή, η σεκάνς ανοίγει μ’ ένα κοντινό πλάνο του προσώπου του,
που έχει μια κενή, απαθή έκφραση. Ο δεσμοφύλακας εκφωνεί
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τυπικά τον καθιερωμένο αποχαιρετισμό και, στη διάρκεια αυ
τής της ομιλίας, κοιτάζει τις φωτογραφίες του Έντι από τη φυ
λακή: «Είναι η τρίτη φορά που εμφανίζεσαι στο γραφείο μου».
Ωστόσο, δεν είναι ο Έ ντι που εμφανίστηκε στο γραφείο του,
αλλά οι φωτογραφίες του Έντι. Η αντίληψη που έχουμε για τα
ανθρώπινα όντα, μπορεί να υποβαθμιστεί επικίνδυνα και να
ταυτιστεί με τις απεικονίσεις τους. Το αποκορύφωμα αυτής
της διαδικασίας έρχεται σ’ ένα περίφημο πλάνο προς το τέλος
της ταινίας: παγιδευμένοι απ’ την αστυνομία, η Τζόαν και ο
Έ ντι είναι απλώς δύο απρόσωπες φιγούρες μέσα από τη διό
πτρα του όπλου ενός αστυνομικού.
Πρόκειται για μια απλή μετάβαση από ερωτήματα σχετικά με
τις εικόνες της ταινίας στα ίδια ερωτήματα σχετικά με τις εικό
νες που αποτελούν την ταινία την οποία παρακολουθούμε. Εί
δαμε πόση ισχύ έχουν αυτά τα ερωτήματα. Ωστόσο, ο Lang ει
σάγει μια σκηνή που διευρύνει αυτή τη σχέση αθόρυβα κι απο
τελεσματικά. Όταν ο Έ ντι μεταφέρεται για τελευταία φορά
στο σωφρονιστικό ίδρυμα, υπάρχει μια παράξενη σεκάνς έξω α
πό τα δικαστήρια. Ανοίγει μ’ ένα γενικό πλάνο από ψηλά που
δείχνει τον Έ ντι να κατεβαίνει με συνοδεία τα σκαλιά του δι
καστηρίου και να έρχεται αντιμέτωπος μ’ ένα οργισμένο πλή
θος. Στη συνέχεια, ένα πλάνο από το επίπεδο του εδάφους απο
καλύπτει τη μανία του πλήθους και, στη διάρκεια αυτής της
λήψης, η κάμερα των ρεπόρτερ αρχίζει να κινείται. Η κίνησή
της ολοκληρώνεται ακριβώς στο σημείο όπου ο φακός της έρχε
ται ακριβώς απέναντι από την κάμερα του Lang που κινηματο
γράφε! τη σκηνή. Αμέσως, έχουμε ένα cut σε κοντινό πλάνο
του Έντι. «Κοιτάξτε καλά!» φωνάζει. «Τι περιμένετε να δείτε;»
Η σχέση που θεσπίστηκε ανάμεσα στην κάμερα που εκπροσω
πεί το βλέμμα του πλήθους, και την κάμερα που εκπροσωπεί το
δικό μας βλέμμα, δείχνει ότι η πρόκληση του Έντι απευθύνε
ται τόσο σ’ εμάς όσο και στους ανθρώπους επί σκηνής.
Ένα ανάλογο τέχνασμα χρησιμοποιείται και στο παράξενο ε
πεισόδιο όπου η Τζόαν και ο Έντι συναντιούνται στη φυλακή,
μετά την καταδίκη του. Στη διάρκεια της συνομιλίας τους, χω
ρίζονται από μια βαριά σιδερένια πόρτα- μπορούν να βλέπονται
μόνο από ένα μικρό άνοιγμα της πόρτας. Καθώς αρχίζουν να μι
λούν, ο Lang «κόβει» από το ένα πρόσωπο στο άλλο έτσι όπως ο
καθένας βλέπει τον άλλον μέσα απ’ το παραθυράκι. Συνεπώς,
κάθε πρόσωπο πλαισιώνεται μέσα στα όρια της οθόνης από το
ορθογώνιο πλαίσιο του ανοίγματος. Οι ήρωες είναι φωτισμένοι
από πίσω μ’ ένα απαλό, γλυκό φως, έτσι ώστε να φαίνονται ο έ
νας στον άλλο και στο κοινό σαν λαμπερές μορφές σε χολιγουντιανά πλάνα. Αυτό πιστεύω ότι είναι το ζητούμενο. Έχουμε
μια σεκάνς που αποτελείται από πλάνα τα οποία αντιπροσωπεύ
ουν άλλα πλάνα- δηλαδή, τα γκρο πλάνα που επικεντρώνονται
στα πρόσωπα των σταρ. Στο σημείο αυτό, στη μεταξύ τους σχέ
ση, ο Έ ντι και η Τζόαν είναι εντελώς αποξενωμένοι μεταξύ
τους. Βλέποντας ο ένας τον άλλον, η συναισθηματική τους α
πόσταση είναι τόσο μεγάλη, ώστε αποτυγχάνουν να δουν, με τη
βαθύτερη έννοια του όρου. Κι αυτή η αποξένωση, αυτή η αί
σθηση της απόστασης μεταξύ τους, δίνεται και σ’ εμάς. Η κλα
σική κινηματογραφική θεωρία λέει ότι το γκρο πλάνο ενός
προσώπου είναι ο παραδειγματικός τρόπος με τον οποίο αποκα
λύπτεται κινηματογραφικά η εσωτερική κατάσταση του ήρωα.
Αλλ’ αυτή η αλληλουχία των μεταφορικών γκρο πλάνων λει-
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τουργεί επάνω μας με τον εντελώς αντίθετο τρόπο. Το πρόσω
πο του Έντι είναι άγριο, οργισμένο, εσωστρεφές και ανεξιχνία
στο. Το πρόσωπο της Τζόαν είναι κλαμμένο, ικετευτικό, υστε
ρικό σχεδόν και, μ’ έναν δικό του τρόπο, ανεξιχνίαστο. Υπάρχει
μια ζωτική αμφισημία ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει ν’
αντιληφθούμε την Τζόαν κι ο οποίος αποδίδεται άψογα από την
αγριεμένη κι αξιολύπητη όψη που έχει σ’ αυτή τη σκηνή. Στή
νοντας αυτή την κινηματογραφική απεικόνιση της ίδιας της
κινηματογραφικής εικόνας, ο Lang προειδοποιεί και πάλι το
κοινό ότι η ταινία μπορεί ν’ αποκαλύπτει πολύ λιγότερα απ’ ό
σα δείχνει.
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Μέχρις αυτού του σημείου, ασχολήθηκα κυρίως με την κεντρι
κή στρατηγική της ταινίας, την κεντρική αμφισημία γύρω απ’
την οποία περιστρέφεται. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος του συναι
σθηματικού πυρήνα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο η αμφι
σημία αυτή διακλαδίζεται στην υπόλοιπη ταινία. Συγκεκριμέ
να, καθένας από τους τρεις ήρωες, κατά έναν παράξενο τρόπο,
εμφανίζεται διπλασιασμένος - ψυχολογικά δολώματα στην πα
γίδα που στήνει η ταινία. Ο Έντι. η Τζόαν και ο πατήρ Νόλαν
μπορούν να ιδωθούν με δύο διαφορετικούς τρόπους ο καθένας.
Το πρόβλημα του Έντι θα πρέπει πια να είναι σαφές. Από τη
μια, μπορεί να είναι το κατ’ ουσίαν αθώο θύμα της μοίρας και
της αδικίας, όπως φαίνεται. Αλλ’ από την άλλη, μπορεί να είναι
ένας αδύναμος, απελπισμένος και ψεύτης εγκληματίας που θα
χρησιμοποιήσει αδίστακτα τη γυναίκα που αγαπά όταν στριμωχτεί σε δύσκολες καταστάσεις. Δεν πιστεύω ότι μας ζητείται
ν’ αμφιβάλλουμε για το κατά πόσον ο Έντι, μ’ έναν δικό του
τρόπο, αγαπάει την Τζόαν. Αυτό που αμφισβητείται, είναι η
φύση και η σπουδαιότητα αυτής της αγάπης. Αν ο Έντι έκανε
τη ληστεία και τη σφαγή, τότε λέει ψέματα στην Τζόαν και βα
σίζεται πάνω της, όπως και στο παρελθόν, για να ξεμπλέξει απ’
την κατάσταση την οποία ο ίδιος δημιούργησε. Είναι δεκτό εξ
ορισμού ότι μια παρόμοια αλληλουχία γεγονότων έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν. Πριν από την τρίτη καταδίκη του, ο
Έντι και η Τζόαν σχέδιαζαν να παντρευτούν, κι εκείνος με τη
συμμορία του είχαν ληστέψει μια Τράπεζα. Η παρέμβαση της
Τζόαν συνετέλεσε ώστε ν’ απαλλαγεί, μετά από μόλις τρία χρό
νια, από την ποινή που εξέτιε γι’ αυτή την υπόθεση. Απ’ όσο ξέ
ρουμε, η κατάσταση, μολονότι πιο σοβαρή, μπορεί να επανα
λαμβάνεται.
Στη σεκάνς β, παρατηρήσαμε το μοτίβο των τριών προσώπων
του Έντι. Σε ολόκληρη την ταινία, τα τρία αυτά πρόσωπα εμ
φανίζονται επανειλημμένα. Λόγου χάρη, η πρώτη εμφάνισή
του γίνεται μ’ ένα γκρο πλάνο του «ουδέτερου» Έντι. Έπειτα,
όταν είναι με την Τζόαν, αναδύεται ο «καλός» Έντι - και μάλι
στα, σε τέτοιο βαθμό, ώστε σαστίζουμε μπροστά στην ψυχρότη
τα και την κακία με την οποία ο πρώην «καλός» Έντι στρέφε
ται εναντίον της Τζόαν μετά την καταδίκη του. Αυτό το πρό
σωπο, το πρόσωπο ενός «επικίνδυνου» Έντι, δεν πρέπει να παραβλεφθεί. Στο τέλος, ο «πραγματικός» Έντι Τέιλορ παραμένει
ακόμα έξω από τα όρια της αντίληψής μας.
Η περίπτωση της Τζόαν είναι πιο σύνθετη, και θα πρέπει να δε
χτούμε μερικά επιπλέον πρότυπα. Η πιο εύκολη περίπτωση εί
ναι να τη δεχτούμε σαν μια ερωτευμένη, πιστή και αφοσιωμένη
σύζυγο, που τάσσει ολοκληρωτικά τον εαυτό της στον συναι

σθηματικό δεσμό με τον άντρα της. Η αφοσίωση που δείχνει, εί
ναι ασφαλώς απόλυτη, αλλά υπάρχει ακόμα και η ξεκάθαρη υ
πόνοια ότι μπορεί η τόσο ακραία αυτή αφοσίωση να κρύβει κά
τι τυφλό, κάτι ελαφρώς παρανοϊκό.
Η Τζόαν είναι ένας από τους δύο χαρακτήρες που «βλέπουν κα
λοσύνη» μέσα στον Έντι και, βάσει αυτής της καλοσύνης, του
χαρίζει την εμπιστοσύνη της. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να μας
λέει πολύ περισσότερα για την ίδια παρά για τον Έντι. Στην
αρχική σκηνή της ταινίας, μπαίνει ενώ ο εισαγγελέας και ο συ
νήγορος συζητούν την επερχόμενη εκδίκαση της υπόθεσης
μιας γυναίκας που βαρύνεται με σοβαρές κατηγορίες. Η Τζόαν
τούς ανακοινώνει ότι η γυναίκα είναι αθώα. «Πιστεύω αυτά
που λέει» δηλώνει, παρότι δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ό
τι η πεποίθησή της είναι βάσιμη. Πράγματι, η άποψή της για το
σύστημα του Ποινικού Δικαίου είναι ότι ο εισαγγελέας πρέπει
να βάζει ανθρώπους στη φυλακή απλώς για να μπορεί η υπερά
σπιση να τους ξαναβγάζει - κάπως έτσι, προφανώς, κανονίστη
κε και η απόλυση του Έντι.
Η ευτυχής αυτή πίστη στον Έντι και στους μηχανισμούς μιας
ιδανικής δικαιοσύνης αποκαλύπτεται όταν ο Έντι στρέφεται
σ’ αυτήν για βοήθεια μετά τη ληστεία. Κατ’ αρχάς, έχουμε μια
ένδειξη τυφλής» πίστης στον τρόπο με τον οποίο πιστεύει την
ιστορία του. Ο Έντι της προσφέρει την πιο επιπόλαιη εξήγηση
για το δίλημμά του, και μετά, απαιτεί από την πλευρά της μια
δήλωση πίστης που εκείνη του την προσφέρει πρόθυμα και α
νεπιφύλακτα, παρά το γεγονός ότι όλα μοιάζουν να είναι μια ε
πανάληψη των όσων τους συνέβησαν πριν από τρία χρόνια.
Δεύτερον, υπάρχει η πεποίθησή της για το πώς θα πρέπει να
λειτουργεί το νομικό σύστημα. Όταν πρωτοέρχεται ο Έντι,
της ζητά τα κλειδιά του αυτοκινήτου της για να μπορέσει να
ξεφύγει. Εκείνη, όμως, του λέει ότι «βλέπει εντελώς στραβά τα
πράγματα». Του ζητά να παραδοθεί, ώστε ν ’ αναγνωριστεί η αθωότητά του. Του τονίζει ότι, ζητώντας του κάτι τέτοιο, του
ζητά να πιστέψει στην ίδια και στον τρόπο με τον οποίο εκείνη
βλέπει τα πράγματα. Φυσικά, ο τρόπος με τον οποίο εκείνη βλέ
πει τα πράγματα ενέχει μια οικτρή παρεξήγηση, κι ο Έντι κρίνεται ένοχος και καταδικάζεται σε θάνατο.
Υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη υποδήλωση στους διαλόγους
ότι δεν κατανοούμε πραγματικά τι τρέχει με την Τζόαν, κι ακό
μα, ότι κάτι δεν πάει καλά μ’ αυτήν. Ο εισαγγελέας ρωτάει το
συνήγορο τι νομίζει η Τζόαν ότι βλέπει στον Έντι, αλλά δεν
παίρνει απάντηση. Και λίγο αργότερα, ο συνήγορος ρωτάει τον
πατέρα Νόλαν τι νιώθει η Τζόαν για τον Έντι, αλλά και πάλι το
ερώτημα δεν παίρνει μια κανονική απάντηση. Η αδελφή τής
Τζόαν τής λέει ότι είναι «τρελή», τρελή που πιστεύει τον Έντι.
Η Τζόαν απαντά χαρούμενη ότι είναι «λοξή» και, επιπλέον,
«της αρέσει που είναι λοξή». Όταν ο Έντι βγαίνει από τη φυ
λακή, του λέει ότι την κοιτάζει σαν να ήταν «μανιακή». Κι αρ
γότερα, μιλούν για τον έρωτά της απέναντι' του σαν κάτι
«μπερδεμένο». Κάποιος άλλος λέει γι’ αυτήν ότι «τα ’χει χαμέ
να» - και ούτω καθεξής. Η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία γίνο
νται αυτά τα σχόλια, είναι συχνά ανάλαφρη, αλλά οι βαθύτεροι
προβληματισμοί της ταινίας τούς προσδίδουν μεγαλύτερη σο
βαρότητα.
Η περίφημη σκηνή στην οποία η Τζόαν και ο Έντι παρακολου-
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θούν τα βατράχια στο πανδοχείο όπου έχουν πάει ταξίδι του μέλιτος, έχει απόλυτη σχέση μ’ αυτά τα θέματα. Καθώς κατεβαί
νουν τα σκαλιά προς μια άμορφη, τεχνητή λιμνούλα, βλέπουν
δυο βατράχια στο νερά. Ο Έντι περιγράφει τι κινδύνους διατρέ
χουν τα βατράχια στον αληθινό κόσμο: διάφορα ζωντόβολα τους
ξεριζώνουν τα πόδια. Η Τζόαν, όμως, βιάζεται να οδηγήσει την
κουβέντα σε πιο κατάλληλα μονοπάτια, βλέποντας τα βατράχια
σαν να είναι ένα νεαρό ερωτευμένο ζευγάρι. Καθώς κάθονται δί
πλα στη στέρνα και οι εικόνες τους αντανακλούνται στα νερά, η
Τζόαν λέει ότι ίσως τα βατράχια "βλέπουν το ένα στ’ άλλο κάτι
που κανείς άλλος δεν μπορεί να δει». Ο Έντι τής λέει μια ιστο
ρία για τα βατράχια: αν κάποιο χάσει το ταίρι του, πεθαίνει κι ε
κείνο. «Αυτό» λέει η Τζόαν, «είναι σαν τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα». Αυτός ο τρυφερός ανθρωπομορφισμός, όμως, υποσκά
πτεται από ένα παρεμβαλλόμενο κοντινό πλάνο στα βατράχια,
που κοιτάζουν ανέκφραστα και ανεξιχνίαστα σαν... βατράχια.
Το ένα πηδάει μες στο νερό, διακόπτόντας τις ονειροπολήσεις
των ανθρώπων, και η Τζόαν κι ο Έντι γυρίζουν και πάλι ο ένας
στον άλλον και στο ζήτημα του δικού τους έρωτα. Τέλος, ενώ η
μουσική ανεβαίνει σ’ ένα ρομαντικό κρεσέντο, ο Έντι οδηγεί
την Τζόαν στη σκάλα για το δωμάτιό τους, κι εμείς, για μία μόνο
στιγμή, επιστρέφουμε στα βατράχια, ξανά μαζί πάνω στο νού
φαρό τους, να κοιτάζουν την προηγούμενη συντροφιά τους. Η
μουσική παίρνει ψυχρούς, απόκοσμους τόνους, κι είναι ξεκάθα
ρο ότι αυτό που τα βατράχια βλέπουν στην Τζόαν και τον Έντι,
εμείς δεν πρόκειται να το μάθουμε.
Αυτή η σκηνή παίζει σημαντικό ρόλο αργότερα. Όταν προ
γραμματίζεται η εκτέλεση του Έντι, αποδεικνύεται ότι η Τζό
αν έχει πάρει την ιστορία του κατά γράμμα. Ζητάει από τον πα
τέρα Νόλαν να πει στον Έντι ότι «θυμάται τα βατράχια», πράγ
μα που δείχνει ότι σκοπεύει να τα μιμηθεί, κατά την ιστορία
του Έντι, και ν’ αυτοκτονήσει κι η ίδια. Πράγματι, τη βλέπου
με να ετοιμάζεται να πάρει δηλητήριο κατά την υποτιθέμενη
στιγμή της εκτέλεσης του Έντι, και σώζεται μόνο απ’ την από
δρασή του. Η ερμηνεία της Sylvia Sidney κρύβει μια συνεχή υ
στερική νότα, πράγμα που θεμελιώνει τις υποψίες για τη δια
νοητική της υγεία· ιδιαίτερα σ’ αυτή τη σκηνή, τούτη η υστε
ρική νότα ακούγεται ξεκάθαρα και δυνατά.'
Τα παραδείγματα που παραθέσαμε, καταδεικνύουν ότι στη βά
ση των πεποιθήσεων και των κινήτρων της Τζόαν υπάρχει μια
εμμονή για τον ρομαντικό έρωτα και το γάμο. Ο τρόπος με τον
οποίο βλέπει τον Έντι Τέιλορ, θεμελιώνεται στο ρόλο που υπο
τίθεται ότι εκείνος πρέπει να παίξει μέσα στα οράματά της.
Όταν παντρεύονται, φτιάχνει ένα βωμό από λουλούδια γύρω
από το πιστοποιητικό του γάμου. Όλα όσα έχουν σχέση με τον
έρωτα και το γάμο της, μοιάζουν να μεταμορφώνονται μέσα απ’
τον τρόπο με τον οποίο τα βλέπει. Όταν βλέπουν ένα σπιτάκι
που σκέφτονται ν’ αγοράσουν, εκείνη δηλώνει γεμάτη ενθου
σιασμό ότι «είναι το ωραιότερο σπίτι που είδε ποτέ της». Αργό
τερα, το μωρό της είναι «το καλύτερο μωρό που γεννήθηκε πο
τέ». Οταν αυτή κι ο Έντι αποφασίζουν να πάρουν το σπίτι, τη
βλέπουμε να προγραμματίζει το μέλλον της. Στο καθετί που
σχεδιάζει ν’ αγοράσει, υψώνει τα μάτια και τα βυθίζει εκστατι
κά στο κενό, λες και όλα υπήρχαν ήδη σαν οράματα μέσα στο
μέλλον που προσδοκά.
® θεατής που θα δει τον Έντι μέσα απ’ τα δικά της μάτια, πρέ

πει να είναι προσεκτικός. Η Τζόαν μπορεί να ερμηνευτεί σαν έ
νας χαρακτήρας που η αντίληψή του για τον κόσμο θολώνει εξαιτίας ενός μεγαλύτερου οράματος, στο οποίο είναι προσκολλημένος πάση θυσία. Κι αυτό, πράγματι συμβαίνει: η Τζόαν
πληρώνει το αντίτιμο, κυριολεκτικά μέχρι τέλους. Λίγο πριν
πεθάνει στην αγκαλιά του Έντι, ανοίγει τα μάτια, τον κοιτάζει
και λέει: «Θα τα έκανα και πάλι όλα απ’ την αρχή, αγάπη μου».
Το συναίσθημα είναι συμβατικά ρομαντικό, αλλά η τοποθέτη
σή του μέσα στην ταινία έχει μια χροιά αντισυμβατική, θλιβε
ρή, αλλά και, ταυτόχρονα, επίβουλη.
Ο πατήρ Ντάλαν είναι ο άλλος κεντρικάς χαρακτήρας που δια
κρίνει αρετές στον Έντι, κι άνοιξα πριν αυτό το θέμα παραθέ
τοντας το σχόλιό του: «Όλοι βλέπουμε με τα ίδια μάτια, αλλά
δε βλέπουμε τα ίδια πράγματα». Πρότεινα ότι αυτό μπορεί να ι
σχύει ειρωνικά και για τον ίδιο· και πράγματι, μέσα στη στρα
τηγική της αμφισημίας που έχει η ταινία, είναι κι αυτός ένας
«διττός» χαρακτήρας.
Αμέσως μετά τα λόγια που παραθέσαμε, ο πατήρ Ντάλαν συνε
χίζει αναπτύσσοντας τη χριστιανική φιλοσοφία του για τη ζωή
και το θάνατο. «Όλοι γεννιόμαστε» λέει, «με βασιλικά εκ γενε
τής δικαιώματα, αλλά μερικοί τα χάνουν εξαιτίας της φθορο
ποιού επίδρασης ενός διεφθαρμένου κόσμου». Λέει ότι ίσως αυ
τό να είναι το αληθινό νόημα του θανάτου: ο θάνατος είναι μια
αναγέννηση και σου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να διεκδική
σεις τα χαμένα σου δικαιώματα. Πιθανότατα πρόκειται για μια
δήλωση του πώς βλέπει τον κόσμο μέσα απ’ τα δικά του μάτια.
Και ως συνέπεια, όπως έχει παρατηρήσει ο Έντι νωρίτερα, ο
πατήρ Ντάλαν «βλέπει κάτι καλό» όχι μόνο μέσα στον ίδιο, αλ
λά στον καθένα. Πώς, όμως, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την
εγκυρότητα αυτής της άποψης;
Καθώς μελετάμε τις εμφανίσεις του ιερέα στην ταινία, παρατη
ρούμε ότι έχει μια έντονη τάση να κάνει τα πράγματα λάθος ή,
εν πάση περιπτώσει, να κάνει σωστά τα μισά. Όταν τον πρωτοβλέπουμε, κάνει το διαιτητή σ’ έναν αγώνα μπέιζμπολ στη φυ
λακή και δίνει φάουλ την ώρα που ένας από τους παίκτες φτά
νει στη βάση του. Οι κρατούμενοι πιστεύουν ότι η υπόδειξή
του είναι λανθασμένη, και τον γιουχάρουν.2Ο πατήρ Ντάλαν
παρατάει τη διαιτησία για να συνοδέψει τον Έντι που φεύγει
από το σωφρονιστικό ίδρυμα. Καθώς περπατούν μαζί, κάνει έ
να ακόμα φάουλ: λέει στον Έντι ότι είναι καλός άνθρωπος, και
προβλέπει την επιτυχία του έξω από τους τοίχους της φυλα
κής. Όταν, στο τέλος αυτής της σκηνής, ο συνήγορος τον ρω
τάει τι νιώθει η Τζόαν για τον Έντι (αγάπη ή οίκτο;), ο ιερέας
δίνει την αισιόδοξη απάντηση ότι είναι κάτι περισσότερο από
οίκτος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει δίκιο, αλλά υπονοώντας
ότι είναι ένα απλό ερωτικό ζήτημα, χάνει την ουσία των συναι
σθημάτων της Τζόαν, όπως ακριβώς τη μελετήσαμε κι όπως α
σφαλώς ήθελε να τη δει να συζητιέται ο συνήγορος.
Ο πατήρ Ντόλαν ξαναεμφανίζεται στην ταινία όταν ξαναεμφανίζεται κι ο Έντι στη φυλακή: ο Έντι πείθει την Τζόαν να περάσει
λαθραία ένα όπλο, κι ο πατήρ Ντόλαν τη συνοδεύει ενώ εκείνη ε
πιχειρεί να το περάσει. Της λέει πως, όταν δει τον Έντι για τελευ
ταία φορά, πρέπει να φερθεί σαν «καλός στρατιώτης». Αγνοώντας
ότι η Τζόαν σκοπεύει να δώσει ένα πιστόλι στον άντρα της, δεν
μπορεί ν’ αντιληφθεί ότι η Τζόαν δε θα μπορούσε να γίνει καλύ-
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τερος «στρατιώτης» απ’ όσο ήδη είναι. Το κρυμμένο όπλο ενεργο
ποιεί έναν ανιχνευτή, και τότε ο παπάς αντιλαμβάνεται την αλή
θεια. Για να προστατέψει την Τζόαν, λέει στους φρουρούς ότι ο α
νιχνευτής εντόπισε μια πένα που είχε ο ίδιος πάνω του, και μετά
την οδηγεί στο γραφείο του και της παίρνει τ’ όπλο. Η Τζόαν τον
ρωτάει αν θα φροντίσει τον Ένχι, κι εκείνος απαντά: «Ναι· θα εί
μαι μαζί του ώς το τέλος». Ο ισχυρισμός του είναι αληθινός, αλλά,
δυστυχώς, δεν μπορεί να ξέρει ότι το τέλος στο οποίο αναφέρονται
τα λόγια του, θα είναι το δικό του κι όχι του Ένχι.
Αργότερα, αφού μιλήσει για την έμφυτη καλοσύνη του ανθρώ
που, ο συναγερμός της φυλακής χτυπά για την απόπειρα από
δρασης του Έντι. Ο πατήρ Ντάλαν πηγαίνει επιτόπου μαζί με
το δεσμοφύλακα, κι εκείνη τη στιγμή έρχεται η είδηση της χά
ρης του Έντι. Ο πατήρ Ντάλαν προσφέρεται να πάει ο ίδιος
την είδηση στον Έ ντι και να τον πείσει ν ’ αφήσει τον όμηρο.
Διατείνεται ότι είναι ο μόνος τον οποίο θα εμπιστευτεί ο Έντι.
Καθώς προχωρεί μέσα στην πυκνή ομίχλη της νύχτας που ε
μποδίζει τόσο τη δική του όσο και την όραση του Έντι, ο Έντι,
δύσπιστος και πανικόβλητος, τον πυροβολεί στην καρδιά.
Το επεισόδιο αυτό ακολουθείται από ένα άλλο που περιέχει ένα
παράξενο σχόλιο για το θάνατό του. Μετά την απόδραση, ο
Έντι φτάνει σ’ ένα εστιατόριο απ’ όπου τηλεφωνεί στην Τζόαν.
Προτού μπει, όμως, βλέπουμε κάτι αργόσχολους που κάθονται
στον πάγκο και συζητούν τα γεγονότα της φυλακής. Τα σχόλια
των δύο πρώτων ανδρών, απλώς προσδιορίζουν ότι αυτό είναι
το θέμα της συζήτησης. Ξαφνικά, όμως, ο τρίτος άνθρωπος δη
λώνει: «Ήξερα κάποτε κάποιον που πυροβόλησε τον ίδιο του
το σκύλο στην καρδιά». Ο τέταρτος ρωτάει τι σχέση έχει αυτό
με το φόνο του παπά, κι ο τρίτος απαντάει: «Α, δεν ξέρω- απλώς
μου ήρθε στο μυαλό». Αυτό που έκανε, βέβαια, είναι να υπεν
θυμίσει -στο κοινό τουλάχιστον- την εναλλακτική πλευρά του
πατρός Ντάλαν. Η απόλυτη, καλόβολη εμπιστοσύνη του στον
Έντι Τέιλορ παραλληλίζεται με την τυφλή εμπιστοσύνη ενός
σκύλου προς τον κύριό του. Η ανταμοιβή για μια τέτοια αγνή,
καθαρή πίστη ήταν μια σφαίρα στην καρδιά. Όπως ακριβώς η
Τζόαν τυφλώνεται από τα ρομαντικά οράματά της, έτσι κι ο πα
τήρ Ντάλαν μπορεί να τυφλώνεται από το χριστιανικό όραμα
που κατευθύνει τη ζωή του.
Είναι το ίδιο θρησκευτικό όραμα που κυριολεκτικά εμφανίζε
ται στον Έ ντι πριν πεθάνει. Η Τζόαν είναι ήδη νεκρή από
σφαίρα και, καθώς κρατάει το πτώμα της στην αγκαλιά του, ο
Έντι τραυματίζεται κι αυτός μοιραία. Μπροστά στα μάτια του,
σαν από θαύμα, το φως στο δάσος δυναμώνει, κι ο Ένχι ακούει
τη φωνή του πατρός Ντάλαν να τον φωνάζει. «Είσαι ελεύθερος
πια, Έντι» λέει η φωνή, «είσαι ελεύθερος! Οι πύλες άνοιξαν!»
Αυτό μοιάζει να είναι ένδειξη της αναγέννησης για την οποία
μιλούσε ο παπάς. Το τελευταίο πλάνο της ταινίας είναι από τη
γωνία του Έ ντι και δείχνει την τελευταία εικόνα που βλέπει.
Ουράνιες ακτίνες φωτός διαπερνούν τα πυκνά δέντρα και φω
τίζουν τη λασπωμένη πλαγιά μπροστά του. Μια χορωδία αγγέ
λων φτάνει σε εκστατικά ύψη αγαλλίασης. Αυτή την κατάληξη
πολλοί κριτικοί τη θεώρησαν ζαχαρωμένη προδοσία τού όλου
τόνου της ταινίας. Μια τέτοια άποψη, όμως, αποτελεί μια απο
τυχία εντοπισμού των θεμάτων που διακρίναμε κατά την πο
ρεία αυτής της κριτικής.
Έχουμε κάθε λόγο να υποθέσουμε ότι το όραμα του Έντι κατά
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τη στιγμή του θανάτου του μπορεί να είναι απλώς η έσχατη
λανθασμένη αντίληψη σε μια σειρά λανθασμένων αντιλήψεων
που τον οδήγησαν στο θάνατο. Τονίσαμε επανειλημμένα ότι με
γάλο μέρος της ανάπτυξης της αφήγησης βασίζεται στα ποικίλα
σφάλματα της αντίληψης· στο πώς η εμφάνιση των χαρακτή
ρων μπορεί να εξαπατά τόσο αυτούς όσο κι εμάς. Η ψυχρή λο
γική μάς αναγκάζει να δεχτούμε την πιθανότητα ότι βλέπουμε
την τελευταία ελπίδα, την τελευταία θλιβερή πλάνη ενός ετοι
μοθάνατου και ηττημένου ανθρώπου.
Στις σεκάνς που προηγούνται της κατάληξης, προετοιμαζόμα
στε αθόρυβα γι’ αυτήν ακριβώς την πιθανότητα. Καθώς η Τζό
αν και ο Έντι διασχίζουν την επαρχία, ο Έντι ομολογεί ότι τον
κατατρύχει το όραμα του πατρός Ντόλαν, ότι βλέπει συνεχώς το
πρόσωπο του παπά μπροστά του. Έτσι, το ζήτημα του συγκε
κριμένου οράματος έχει ήδη θεμελιωθεί. Επιπλέον, μια μοιραία
λανθασμένη αντίληψη είναι εν μέρει αυτή που οδηγεί το ζευγά
ρι στην παγίδα των αστυνομικών, απ’ όπου δε θα μπορέσουν να
ξεφύγουν. Ενώ διανύουν το τελευταίο κομμάτι του δρόμου που
βγάζει στα σύνορα με τον Καναδά και στην ελευθερία, η Τζόαν
παρατηρεί ανήσυχη κάτι που λαμπυρίζει μες στο δάσος. Στη συ
νέχεια καταλαβαίνουμε ότι αυτό που είδε, ήταν μια αντανάκλα
ση του πρώτου φωτός της αυγής πάνω στα αυτοκίνητα της α
στυνομίας. Ο Έντι, όμως, την καθησυχάζει, λέγοντάς της ότι
είναι ο Αυγερινός, κι εκείνη το δέχεται. Ο Αυγερινός, προφανώς
συμβολίζει τη νέα ελπίδα που γεννιέται καθώς πλησιάζουν στα
σύνορα με τον Καναδά. Ωστόσο, κι αυτή η ελπίδα είναι μια πλά
νη. Αυτό που αντανακλάται, είναι ο θάνατός τους. Έτσι, δεν
πρέπει να αγνοείται αυτό το μοτίβο, όταν εξετάζεται το «όραμα»
του Έντι. Όπως και η ταινία στο σύνολό της, είναι κι αυτό α
πόλυτα διφορούμενο. Το όραμα μπορεί να είναι αληθινό ή φρι
χτά ψεύτικο, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να δεχτούμε άκριτα
μια επουράνια επαγγελία μέλλουσας ζωής σε μια ταινία που ο
τίτλος της είναι εν τέλει Ζεις μονάχα μια φορά...
1. Η νότα ακούγεται κυριολεκτικά μέοα στην ταινία, όταν η Τζόαν χτυπά
κατά λάθος ένα πλήκτρο του πιάνου, ενώ σηκώνεται απ’ τη θε'ση της για να
πάει ν ’ αυτοκτονήσει.
2. Ανάμεσα στους θεατές, υπάρχουν και δύο κρατούμενοι που παίζουν ντά
μα κι έχουν μια δική τους ομάδα θεατών. Ό ταν η ομάδα αυτή στρέφεται
προς το εσφαλμένο φάουλ του πατρός Ντόλαν, ο ένας απ’ τους παίκτες κλέ
βει, χωρίς να τον καταλάβουν οι υπόλοιποι: άλλο ένα μάθημα σχετικά με
την προσοχή του κοινού...
-Sight and Sound-, τόμ. 46, τχ. 4, Φθινόπωρο 1977.
Μετάφραση: Εφη Καλλιφατίδη.
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τον Δημήτρη Κερκινον
Σε αντίθεση με την ταινία του Busby Berkeley Μ' έκαναν ε
γκληματία (1939), όπου ο ήρωας Τζο (John Garfield) επιτυγχά
νει την προσωπική και κοινωνική του υπέρβαση, και μετατρέπεται από απείθαρχο απόκληρο σε καλό πολίτη, στο Ζεις μονά
χα μια φορά (1937), ο Fritz Lang δεν προσφέρει στον ήρωά του
κανένα περιθώριο υπέρβασης ή λύτρωσης εκτός από το θάνατο,
διέξοδο στην οποία θα καταφύγουν πολλοί από τους μελλοντι-

271

Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

272

κούς χαρακτήρες του φιλμ νουάρ. Όμως, αν ο Lang αποφεύγει
τον λυτρωτικό -για τον ήρωα και την κοινωνία- συμβιβασμό
του happy end, το κάνει προκειμένου να αποδώσει ευθύνες
στην ίδια την κοινωνία, καθιστώντας τους θεσμούς της φορείς
μιας καταδικαστικής και αναπάντεχης μοίρας. Με το Ζε/ςμονά
χα μια φορά, ο Lang προσδίδει μια σκοτεινότερη διάσταση στην
αμερικανική κοινωνία, ξεπερνώντας τις συμβάσεις των ται
νιών που αφορούσαν στα κοινωνικά προβλήματα, καθώς από
τη μια δεν επιλέγει να εστιάσει αποκλειστικά σ’ ένα συγκεκρι
μένο πρόβλημα ή ένα θεσμό, αλλά παρουσιάζει την ίδια την
κοινωνία ως υπεύθυνη για το πρόβλημα και όχι το άτομο, ενώ,
από την άλλη, δεν εξισορροπεί το Κακό με το Καλό, προτιμώ
ντας την ειρωνεία από την απόδοση της δικαιοσύνης.
Η παρουσίαση της ίδιας της κοινωνίας ως προβλήματος εμφυ
τεύεται από την εισαγωγική σεκάνς: ένας πολίτης διαμαρτύρε
ται στη γραμματέα του δημόσιου συνηγόρου (η οποία, χάνο
ντας την ουσία της διαμαρτυρίας του, τον αντιμετωπίζει ως
γραφικό) και δηλώνει την αδυναμία του να αντιδράσει απένα
ντι στον αστυνομικό που καθημερινά του κλέβει ένα μήλο, κα
θώς πιστεύει πως η αστυνομία και η δικαιοσύνη αλληλοΰποστηρίζονται. Η ανάλυση αυτή προσδίδει ένα στοιχείο μάλλον
διανοητικού παρά φυσικού αγώνα στη ταινία και δίνει το στίγ
μα της προσέγγισης που ακολουθεί ο Lang: δεν υπάρχουν περι
θώρια απόδοσης δικαιοσύνης σε μια κοινωνία που λειτουργεί
κοντόφθαλμα και εφησυχασμένα. Αυτή ακριβώς είναι και η πε
ρίπτωση του ήρωα της ταινίας, Έντι Τέιλορ (Henry Fonda), ο
οποίος μετατρέπεται σε θύμα εξαιτίας του κοινωνικού του κα
τατρεγμού, απόρροιας του στιγματισμού του ως πρώην καταδί
κου. Όμως, η κριτική που ασκεί ο Lang στις κοινωνικές αξίες,
δεν αφορά μόνο στην αμερικανική κοινωνία, ούτε περιορίζεται
στα συμφραζόμενα της εποχής κατά την οποία εξελίσσεται η ι
στορία, αλλά ξεπερνά τα όριά τους, καθώς αποτελεί μια κριτική
τόσο της κοινωνικής δομής και των κοινωνικών θεσμών (του
σωφρονισμού και της επανένταξης, της αστυνομίας και του νο
μικού συστήματος, των MME, της χριστιανικής πίστης) όσο
και του αδύναμου και ελαττωματικού χαρακτήρα της ανθρώ
πινης φύσης, έτσι όπως αυτή εκφράζεται μέσα απ’ την κοινωνι
κή ηθική και προκατάληψη.
Ο Έντι, με τρεις καταδίκες στην πλάτη, αποφυλακίζεται, παί
ζοντας το τελευταίο του χαρτί: τυχόν επόμενη καταδίκη του θα
σημαίνει ισόβια. Αν και είναι αποφασισμένος να παίξει με τους
κανόνες του παιχνιδιού και να κάνει αυτό που πρέπει προκειμένου ν’ αλλάξει μια για πάντα ζωή (να παντρευτεί, να δουλέ
ψει, να κάνει οικογένεια), εμπνεόμενος και στηριζόμενος στον
έρωτα της γυναίκας του, Τζόαν (Sylvia Sidney), γνωρίζει εξαρ
χής πως η πραγματοποίηση των επιθυμιών του δεν εξαρτάται
μόνο απ’ τη δική του καλή διάθεση και προσπάθεια. «Θα τα
πάω μια χαρά - αν μ’ αφήσουν» λέει στο διευθυντή της φυλα
κής μόλις αποφυλακίζεται, δίνοντας έτσι το στίγμα της κοινω
νικής πραγματικότητας που ξέρει πως θα αντιμετωπίσει.
Πράγματι, το ταξίδι του μέλιτος θα έχει κακή κατάληξη, αφού
οι νιόπαντροι θα εκδιωχθούν απ’ το ξενοδοχείο εξαιτίας της
προκατάληψης των ιδιοκτητών, προϊόντος μιας στενοκεφαλιάς
(«Οι κατάδικοι και οι γυναίκες τους δεν είναι καλοδεχούμενοι
εδώ») που τρέφεται απ’ τον κίτρινο Τύπο και τα αστυνομικά
περιοδικά. Στη συνέχεια, θα απολυθεί από τη δουλειά του λόγω

του παρελθόντος του, με το πρόσχημα πως καθυστέρησε να ε
πιστρέφει από ένα δρομολόγιο. Η κοινωνική προκατάληψη
του -μια φορά κατάδικος, πάντα κατάδικος» δεν ισχύει μόνο
για τον εκτός της φυλακής κόσμο. Η προσπάθειά του να πάρει
τη ζωή του στα χέρια του και να περάσει από την άλλη μεριά,
δεν εμποδίζεται μόνο απ’ τις προκαταλήψεις των έννομων πο
λιτών ή της ίδιας της αστυνομίας που θα τον κατηγορήσει βά
σει του παρελθόντος του, αλλά κι από τους πρώην συντρόφους
του στο έγκλημα, που θεωρούν πως θα είναι πάντα «ένας απ’
αυτούς». Έτσι, όταν ο Έντι αρνείται να λάβει μέρος σε μια λη
στεία Τράπεζας, θα τον ενοχοποιήσουν, τιμωρώντας τον για
την υπέρβασή του, για την εγκατάλειψη και την αποκήρυξη
του χώρου στον οποίο ανήκε- ενός χώρου, στον οποίο, απ’ ό,τι
δείχνει η ειλικρίνεια της συμπεριφοράς του, οδηγήθηκε από τις
περιστάσεις και όχι «επειδή γεννήθηκε κακός», όπως χαρακτη
ριστικά θα αναφέρει η γυναίκα του διευθυντή της φυλακής
στον πατέρα Ντάλαν.1
Ο Έντι, έχοντας χάσει κάθε πίστη στην κοινωνία, προσπαθεί
να πιαστεί από κάπου για να επιβιώσει, κι έτσι οδηγείται σ’ ένα
έγκλημα που δεν το καταλαβαίνει: για να βγει απ’ τη φυλακή,
πρέπει να σκοτώσει, αλλά, σκοτώνοντας, «επιστρέφει» ξανά σ’
αυτήν. Ο πατήρ Ντάλαν (Willian Gargan), αντί να λειτουργή
σει λυτρωτικά για τον Έντι, τον πανικοβάλλει με τον εξουσια
στικό του τόνο και τον οδηγεί στο φόνο, επιβεβαιώνοντας την
κοινωνική προκατάληψη που θέλει τον Έντι εγκληματία. Ο
Έντι αυτή τη φορά δεν τον πιστεύει, αφού τα προσωπικά βιώ
ματα και η απελπισία του υπερίσχυσαν κάθε πίστης (ακόμα και
σε κάποιον που πραγματικά ήθελε να τον βοηθήσει), αφήνο
ντας το ένστικτο της συντήρησης να δράσει, καθώς, όπως υπο
δεικνύει και ο τίτλος της ταινίας, ζεις μονάχα μια φορά.
Οι εμπειρίες που αποκομίζει ο Έντι, δεν υποδεικνύουν μόνο τη
ματαιότητα της προσπάθειάς του, αλλά και υπονομεύουν, μαζί
με τη δική του πίστη στην κοινωνία, και αυτήν των ανθρώπων
που τον στηρίζουν: η πίστη της Τζόαν θα κλονιστεί, όταν (α
φού πρώτα έχει πείσει τον Έντι να παραδοθεί) ακούει τον α
στυνομικό να προκαλεί τον Έντι να βγάλει το πιστόλι του, έ
τσι (άστε «να γλιτώσει το Κράτος τα έξοδα της δίκης». Όταν,
αργότερα, ο Έντι της ζητά να του φέρει ένα όπλο στη φυλακή,
εκείνη αρχικά αρνείται, λέγοντας πως φοβάται «μήπως σκοτώ
σει κανέναν», αλλά ο Έντι την πείθει με τον ωμό ρεαλισμό τής
απάντησής του: «Και τι νομίζεις πως θα κάνουν σε μένα;» Από
την άλλη, ο δικηγόρος του, Στίβεν Ουίτνι (Barton MacLane),
συνειδητοποιώντας την απελπισία του Έντι, αρνείται να τον
κατηγορήσει για το θάνατο του πατρός Ντάλαν, θεωρώντας
τον ως ένα προϊόν της κοινωνίας. Έτσι, στο τέλος, θα χάσει την
πίστη του στη δικαιοσύνη, θα αρνηθεί να συνεργαστεί με τις
Αρχές, και θα βοηθήσει το ζευγάρι στη διαφυγή του.
Ο Lang, σε αντίθεση με τον Berkeley στο Μ'έκαναν εγκληματία,
δίνει μια απαισιόδοξη, εχθρική και δύσκαμπτη εικόνα της αμε
ρικανικής κοινωνίας. Ο εδραιωμένος κοινωνικός διαχωρισμός
μεταξύ του κόσμου της φυλακής και του υπόλοιπου έννομου
πληθυσμού δεν αφήνει στον Έντι κανένα περιθώριο υπέρβα
σης, αναιρώντας το θεσμό της επανένταξης και της δικαιοσύ
νης, και, μαζί, της ελευθερίας του ανθρώπου να επιλέξει ένα
δρόμο διαφορετικό απ’ ό,τι στο παρελθόν. Ο Έντι, παρά τις ει
λικρινείς του προσπάθειες να ακολουθήσει «τον ίσιο δρόμο»,
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δεν μπορεί να ξεφύγει απ’ την ταυτότητα που του έχει προσδώσει το σύνολο της κοινωνίας, καθώς εμποδίζεται τόσο από το
περιβάλλον από το οποίο προσπαθεί να ξεφύγει (ο χώρος του ε
γκλήματος), όσο κι από την ίδια την κοινωνία στην οποία προ
σπαθεί να επανενταχθεί. Η ακαμψία αυτή δημιουργεί την αί
σθηση μιας νοητής φυλακής, από την οποία δεν υπάρχει ούτε
φυγή ούτε λύτρωση, παρά μόνο ο θάνατος. Τόσο ο Έ ντι όσο
και η Τζόαν προσπαθούν να πιαστούν από κάπου. Ο Έ ντι είναι
εγκλωβισμένος στην «κόστα» του πρώην καταδίκου, από την
οποία δεν ξεφεύγει ποτέ, έτσι ώστε να μην έχει σημασία αν βρί
σκεται μέσα ή έξω από τη φυλακή. Δεν του επιτρέπεται να ανα
θεωρήσει και να διαγράψει το παρελθόν του, αλλά ούτε και του
παραχωρείται το δικαίωμα να πραγματοποιήσει τις ευθυγραμ
μισμένες με την κοινωνία επιθυμίες του. Πρόκειται, λοιπόν,
για μια μοίρα κοινωνικά προδιαγεγραμμένη. Από την άλλη, η
Τζόαν, έχοντας χάσει την πίστη της στην κοινωνική δικαιοσύ
νη, τον ακολουθεί μέχρι το τέλος, ώς την καταστροφή τους,
προσπαθώντας να πιαστεί από το μόνο που της απέμεινε να πι
στεύει: τον έρωτα. Έτσι μετατρέπεται κι αυτή σε φυγάδα, ανα
ζητώντας μαζί του μιαν άλλη ευκαιρία, έναν άλλο τόπο όπου θα
μπορούσαν να ξεκινήσουν ξανά από την αρχή. Αν και η διαφυ
γή του Έ ντι και της Τζόαν αποτελεί τον κεντρικό άξονα της ε
πιστροφής στη θεματική του φυγόδικου ζευγαριού στην ταινία
Μηόνι και Κλάινυ του Arthur Penn (1967), εντούτοις η επιλογή
της φυγοδικίας δεν είναι δική τους, δε συνιστά φιλοδοξία τους,
αφού αναγκάστηκαν να βγουν στην παρανομία και να μετα
τραπούν σε φυγάδες. Επιπλέον, σε αντίθεση με την αόριστη ε
ρωτική σχέση της Μπόνι και του Κλάιντ, αυτή του Έ ντι με
την Τζόαν συνιστά την κινητήρια δύναμη των επιλογών τους.
Αν για τον Έ ντι ο έρωτας αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρο για
ν’ αλλάξει τρόπο ζωής και να ενσωματωθεί αρμονικά και παρα
γωγικά στον κοινωνικό ιστό, για την Τζόαν συνιστά το αντίβα
ρο στην υπάρχουσα καταδικαστική κοινωνική ηθική.
Η ρομαντική προδιάθεση των ηρώων εδραιώνεται στη σκηνή με
τα βατράχια, στον ειδυλλιακό κήπο του ξενοδοχείου όπου βρί
σκονται για το ταξίδι του μέλιτος. Την ίδια στιγμή που ο ξενο
δόχος προσπαθεί να επιβεβαιώσει το «εγκληματικό» παρελθόν
του Έντι, το ζευγάρι εμπνέεται από τη συντροφικότητα των
βατράχων της λιμνούλας του κήπου, για να προσδιορίσει μέσα
απ’ αυτή τη μεταφορά την ουσία της δικής τους σχέσης. Στο
σχόλιο του Έντι: «Όταν πεθαίνει το ένα, πεθαίνει και το άλλο δεν μπορούν να ζήσουν χωριστά», η Τζόαν απαντά: «Όπως ο
Ρωμαίος με την Ιουλιέτα». Η ιδεαλιστική θεώρηση των ηρώων
για τον έρωτα, όχι μόνο αντιπαρατίθεται, αλλά και τοποθετείται
ψηλότερα, τόσο από τον κυνισμό μιας δήθεν κοινωνικής ευτα
ξίας όσο και από τους κώδικες αφοσίωσης των καταδίκων. Ο έ
ρωτας αποτελεί για τους ήρωες το εύφορο χώμα που δεν συνά
ντησαν αλλού, στη φυλακή ή στην κοινωνία, τον τόπο όπου
μπορούν να βγάλουν ρίζες και να βλαστήσουν. Για χάρη αυτού,
ο Έντι θα παραδοθεί στην αστυνομία διακινδυνεύοντας τη ζωή
του, κατόπιν προτροπής της Τζόαν («Αν μ’ αγαπάς, κάθισε κι α
ντιμετώπισε' το»), ενώ η Τζόαν θ’ αφήσει πίσω της τα πάντα για
να τον ακολουθήσει, αγνοώντας τις προτροπές του να τον εγκαταλείψει για να φροντίσει την υγεία της και το νεογέννητο παι
δί τους. Για τον Έντι, ο έρωτας οδηγεί στο όνειρο της οικογε
νειακής θαλπωρής και ευτυχίας, ενός αγαθού που η κοινωνία
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θα του στερήσει, αφήνοντάς τον να το βιώνει λαθραία, για λίγα
μόνο λεπτά, απολαμβάνοντάς το σαν σε διαφήμιση. Παρ’ όλα αυ
τά, ο Έντι αποζημιώνεται ηθικά μέσα απ’ την αγάπη της Τζόαν,
ό,τι πολυτιμότερο και υγιέστερο απέκτησε στη ζωή του, καθώς
αυτή λειτουργεί σαν αντίδοτο της προσωπικής και κοινωνικής
του αποξένωσης. Η Τζόαν, όχι μόνο είναι η μοναδική που πραγ
ματικά πιστεύει σ’ αυτόν (ακόμα κι εμείς, οι θεατές, δυσκολευό
μαστε να τον πιστέψουμε μέχρι να αποδειχθεί η αθωότητά του),
αλλά και επιλέγει να τον ακολουθήσει στην παρανομία και σε
μια προδιαγεγραμμένη θανατική μοίρα. Βλέποντας πάνω του το
Καλό, εκτιμώντας την προσπάθεια που καταβάλλει, και μη επι
θυμώντας «να τον απογοητεύσει ξανά», προτιμά να αφεθεί και
να παρασυρθεί από τον έρωτά της για τον Έντι, υπέρτατο αγα
θό και έκφραση της ηθικής της ακεραιότητας, παρά από τη ση
μαδεμένη ηθική της κοινωνικής δικαιοσύνης. Γι’ αυτό και επι
λέγει να είναι ηθικά συνεπής απέναντι στον Έντι, και τον στη
ρίζει μέχρι το τέλος, χωρίς να μετανιώσει ποτέ για την επιλογή
της: «Θα το ξανάκανα, αγάπη μου» του ψελλίζει, καθώς πέφτει
νεκρή στην αγκαλιά του.
Η ταινία συνεχίζει την παράδοση του γερμανικού εξπρεσιονι
σμού (η χρήση του τεχνικού φωτός, οι συνθέσεις των κάδρων
όπου κυριαρχούν οι κάθετες γραμμές, η αναφορά στο Καλιγκάρι με το κελί-κλουβί του μελλοθάνατου Έντι) και προαναγγέλ
λει τις αισθητικές συμβάσεις του φιλμ νουάρ, προκειμένου να
δημιουργήσει μέσα από τις συνεχείς εικόνες παγίδευσης των η
ρώων την αίσθηση ενός περιβάλλοντος φυλακής. Έτσι, στη
σκηνή της αποφυλάκισης του Έντι, οι σκιές από τα κάγκελα
στο γραφείο του διευθυντή προμηνύουν το αμετάβλητο της
κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Έντι, ενώ, λίγο μετά, ο έρωτάς του με την Τζόαν θα παρουσιαστεί ως ένας έρωτας ανά
μεσα στα «συρματοπλέγματα», καθώς οι δύο ερωτευμένοι φιλι
ούνται κι αγκαλιάζονται ανάμεσα από τα σίδερα της φυλακής.
Στη συνέχεια, οι ήρωες καδράρονται μέσα σε παράθυρα, εγκλω
βισμένοι μεταξύ βαγονιών, ή μέσα απ’ το φακό ενός ελεύθερου
σκοπευτή. Η ταινία, λοιπόν, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
ένα πρώιμο φιλμ νουάρ, καθώς, όπως αναφέρει ο Schrader,2το
είδος αυτό υπερβαίνει τις συμβάσεις του περιβάλλοντα χώρου
και της θεματικής σύγκρουσης που καθορίζουν άλλα κινημα
τογραφικά είδη, όπως είναι το ουέστερν ή η γκανγκστερική
ταινία, για να στηριχθεί περισσότερο στον τόνο και τη διάθεση
της ιστορίας.
Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι ήρωες παγιδευμένοι, αλλά και τα ό
νειρά τους, τα οποία περιορίζονται χωρίς να μπορούν να απε
λευθερωθούν από το χώρο μέσα στον οποίο καθορίζονται: το
αυτοκίνητο με το οποίο προσπαθούν να διαφύγουν. Οι ήρωες
βρίσκονται πάντα στο μεταξύ, σε μια ενδιάμεση κατάσταση, ού
τε μέσα ούτε έξω απ’ την πραγματοποίηση των ονείρων τους,
με την ίδια λογική που δεν βρίσκονται ούτε μέσα ούτε έξω από
τη φυλακή. Ο έρωτάς τους, όμως, βρίσκει πάντοτε καταφύγιο
στην αγκαλιά της φύσης, έστω και προσωρινό, τονίζοντας έτσι
την ευγένεια και την ανωτερότητα της σχέσης τους, σε αντιπα
ράθεση με τις αισθητικές συμβάσεις που χαρακτηρίζουν τη
σχέση τους απέναντι στην κοινωνία: η διαφυγή τους σφραγίζε
ται από μια εχθρική ατμόσφαιρα που εκφράζεται μέσα απ’ την
ομίχλη, τη βροχή, τα σκοτεινά βρεγμένα σοκάκια.
Ο θάνατος του Έντι και της Τζόαν στο τέλος της ταινίας απο-
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Ζεις μονάχα μια φορά: ο άνιοος αγώνας ιον Εντι Τέιλορ ενάντια στη μοίρα.
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τελεί ένα «κατηγορώ» του Lang κατά της κοινωνίας, αλλά χω
ρίς ν’ αφήνει απ’ έξω εμάς, τους θεατές, οι οποίοι, άλλωστε, τη
συνιστούμε. Η ταινία, αν και υιοθετεί την υποκειμενική ματιά
του Έντι, καθιστώντας τον συμπαθή και βοηθώντας την ταύ
τιση μαζί του, καλλιεργεί στο θεατή την αμφιβολία για την αθωότητά του, αναγκάζοντάς μας να πάρουμε θέση απέναντι
στα δρώμενα. Η τακτική αυτή διατρέχει την ταινία (ας θυμη
θούμε τη σκηνή όπου ο Έντι κοιτά προς το μέρος μας, στην κά
μερα, καθώς απευθύνεται στον κόσμο που τον περιμένει έξω α
πό το δικαστήριο, ή με το πόση ευκολία κρίνεται ο Έντι από
τους συνανθρώπους του, κάτι που ωθεί το ίδιο το κοινό να κρί
νει τόσο αυτόν όσο και τους υπόλοιπους χαρακτήρες της ται
νίας) και εισάγει μια στρατηγική που θα ακολουθήσει αρκετά
χρόνια αργότερα ο στρατευμένος λατινοαμερικανικός κινημα
τογράφος (ιδιαίτερα ο κουβανικός3), στην προσπάθειά του να ε
νεργοποιήσει το κοινό και να το αποστασιοποιήσει από την πα
θητική κατανάλωση του θεάματος.
Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το Ζεις μονάχα μια φορά διατηρεί τη
φρεσκάδα του και την οικουμενικότητά του. Αποτελεί δείγμα
ενός κοινωνικά απαραίτητου κινηματογράφου, καθώς κατα
φέρνει να συμφιλιώσει την αισθητική απόλαυση του θεάματος
με τη διανόηση, να συνδυάσει τη διασκέδαση με τον προβλημα
τισμό και να δώσει στην τέχνη το χαρακτήρα και το ύψος που
της αρμόζει.

X. Η ιαινία Πολυθρόνα για δύο ( 1983) του John Landis, αν και δεν ξεφεύγει
από τα πλαίσια των σύγχρονων αμερικανικών κινηματογραφικών παραμυ
θιών, προσφέρει εντούτοις ένα εύστοχο σχόλιο πάνω στην κοινωνική κατα
σκευή του καλού και του κακού πολίτη.
2. Paul Schrader, «Notes on Film Noir», στο: Awake in the dark. An
Anthology of American Film Criticism, 1915 to the Present (ed. David
Denby), Vintage Books. 1972: 279.
3. Βλ.: Julio Garcia Espinosa, Por un cine imperfecto ( 1969: 46-53), δημοσι
ευμένο και στην Ελλάδα («Γιαέναν ατελή κινηματογράφο» (περιοδ. «Φιλμ»,
τχ. 2/74: 256-272)1 και: Tomás Guttiérez Alea, The Viewer's Dialectic [1982
( 1978), περιοδ. «Jump Cut», τχ. 29: 18-21, τχ. 30: 48-53, τχ. 32: 57-601. Στο
πρώτο δοκίμιο, το οποίο αποτέλεσε το θεωρητικό υπόβαθρο της κουβανικής
κινηματογραφικής πρακτικής στη δεκαετία του ’70 και, συνάμα, ένα από τα
βασικότερα θεωρητικά κείμενα του Νέου Λατινοαμερικανικού Κινηματο
γράφου, ο Espinosa, μεταξύ άλλων, μιλά για έναν κινηματογράφο ο οποίος
θα δίνει έμφαση στη διαδικασία που γεννά τα προβλήματα, οε αντίθεση με ε
κείνον που στοχεύει στο τελικό προϊόν και στην τεχνική τελειότητα εις βά
ρος του περιεχομένου, αποσκοπώντας στην άμεση εμπλοκή του κοινού με
την κοινωνική του πραγματικότητα και προσφέροντάς του τη δυνατότητα
να κρίνει και να αξιολογεί μόνο του, κι όχι να δέχεται παθητικά μια εύπεπτη
ανάλυση. Στο δεύτερο, o Alea στηρίζεται στις αντιθετικές, αλλά συμπληρω
ματικές, θεωρήσεις του Brecht (για την αποστασιοποίηση) και του Αϊζενστάιν (για το πάθος), για να αναζητήσει τη διαλεκτική σχέση μεταξύ θεάμα
τος και θεατή, προσπαθώντας να ανακαλύψει τους νόμους που ορίζουν αυ
τή τη σχέση, καθώς και τις δυνατότητες που προοφέρουν, ώστε να αναπτυ
χθεί ένα κοινωνικά παραγωγικό θέαμα.
Αθήνα, Δεκέμβριος 2002
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Ε Σ Υ K I Ε Γ Ω (ΗΠΑ, 1938)
You and Me
Σ κηνοθεσία: Fritz Lang. Σ ενάριο: Virginia Van Upp, από ένα
διήγημα του Norman Krasna. Φ ω τογραφ ία: Charles B. Lang.
Μ οντάζ: Paul Weatherwax. Ή χ ο ς : Harry Lindgen, Walter
Oberst. Μ ουσική: Kurt Weill, Borris Morros. Τ ραγούδια: «You
Can’t Get Something For Nothing», «The Right Guy For Me» των
Kurt Weill, Sam Coslow, «You and Me» των Frederick Hollander,
Ralph Reed. Μ ο υ σ ικ ό ς σ ύ μ β ο υ λ ο ς: Phil Boutelje. Σ κηνικά:
Hans Dreier, Ernest Fegté. Η θοπ οιοί: George Raft (Τζο Ντένις),
Silvia Sidney (Έλεν Ρόμπερτς), Robert Cummings (Τζιμ), Barton
MacLane (Μίκι), Roscoe Karns (Κάφι), Harry Carey (κοςΜόρις),
Warren Hymer (Γκίμπι), George E. Stone (Πάτοι), Guinn Williams
(ταξιτζής), Vera Gordon (κα Λιβάιν), Carole Paige (τραγουδί
στρια), Bernadene Hayes (Νέλι), Egon Breecher (κος Λιβάιν),
Cecil Cunningham (κα Μόρις), William Robertson (Ντέιτον),
Adrian Morris (Νακς). Π αραγω γός: Fritz Lang. Π αραγω γή:
Paramount Pictures. Διάρκεια: 90 λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυρη.
Π ρώτη π ρ οβολή : Νέα Υόρκη, 1 Ιουνίου 1938.
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του Kurt Weill). Στη συνέχεια αποδεικνύω ότι οι κλεπτομανείς
πιάνονται πάντα. Ένα τραγούδι με καλούς στίχους και μουσική
μπορεί να είναι διδακτικό: «Δεν μπορείς να πάρεις τίποτα χωρίς
αντάλλαγμα· πρέπει να δείξεις τι έχεις. / Σου γυάλισε αυτό το ω
ραίο βραχιόλι / ή μήπως εκείνο το αστραφτερό πετράδι; / Δεν
μπορείς να τα ’χεις αν δεν τα πληρώσεις. / Δεν μπορείς να πάρεις
τίποτα χωρίς αντάλλαγμα. / Το κρασί που μας μεθάει, πρέπει να
το πληρώσουμε. / Τα αυτοκίνητα που οδηγούμε, πρέπει να τα
πληρώσουμε. / Το φαΐ που μας χορταίνει, πρέπει να το πληρώ
σουμε. / Πρέπει να σκάσεις τα ωραία σου λεφτουδάκια...» Αυτό
ισχύει για όλα - η ζωή έχει έναν περίεργο τρόπο να σε κάνει να
πληρώνεις για ό,τι παίρνεις. Το τραγούδι που ανέφερα, μας κά
νει «κήρυγμα», αλλά με αστείο τρόπο, ελπίζω. Αυτό ακριβώς
προσπάθησα να πετύχω. Αλλά το Εσύ κι εγώ ήταν από την αρχή
μια ατυχής περίπτωση. Ξέρεις, καμιά φορά το πράγμα γρουσουζεύεται. Στη μέση των γυρισμάτων ο Weill έφυγε - δεν ήθελε να
μείνει άλλο, και πήγε στη Νέα Υόρκη. Κρίμα... * /
F. L.

Τ ο μ ιο ύ ζ ικ α λ τ η ς α π ελ π ισ ία ς

Ο ιδιοκτήτης ενός πολυκαταστήματος ακολουθεί την αγαθή πρα
κτική να προσλαμβάνει στην επιχείρησή του πρώην καταδίκους.
Ένας από αυτούς είναι ο πωλητής Τζο Ντένις. Όταν λήγει η ανα
στολή του, ο Τζο επιθυμεί να φύγει για την Καλιφόρνια, αλλά, την
τελευταία στιγμή, αποφασίζει να παντρευτεί την αγαπημένη του,
Έλεν, συνάδελφό του στο κατάστημα. Η Έλεν κρύβει από όλους ό
τι είναι επίσης ελεύθερη με αναστολή κι ότι ο νόμος τής απαγορεύ
ει να παντρευτεί. Αφού έχουν ζήοει λίγο μαζί, ο Τζο ανακαλύπτει
ιην αλήθεια για την Έλεν. Πληγωμένος, επιστρέφει στην παλιά του
συμμορία και πείθεται να συμμετάσχει σε μια ληστεία του καταστή
ματος στο οποίο εργάζονται όλοι. Όμως, ένα από τα μέλη της συμ
μορίας, προσπαθώντας να σώσει τον Τζο, αποκαλύπτει στην Έλεν
το οχέδιο, κι εκείνη ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο ι
διοκτήτης τούς συλλαμβάνει κι αποφασίζει να μη τους καταγγείλει,
αΙΑά να τους ξαναπροσλάβει υπό έναν όρο: να ακούσουν προσεκτι
κά αυτά που έχει να τους πει η Έλεν. Πράγματι, η Έλεν αποδεικνύει μαθηματικά πως το έγκλημα αποδίδει λιγότερο από τη νόμι
μη εργασία, και πείθει τους πάντες. Ο Τζο δεν μπορεί να αποδεχθεί
την εξυπνάδα της Έλεν και την προσβάλλει. Η Έλεν, που είναι έγ
κυος, τον εγκαταλείπει. Μάταια ο Τζο με τους φίλους του την ψά
χνουν. Λίγους μήνες αργότερα, την ανακαλύπτουν σ’ένα μαιευτή
ριο. Όταν λήγει η αναστολή της, η Έλεν ξαναπαντρεύεται τον Τζο.
Συνεργαστήκατε με τον Brecht στο σενάριο;
- Όχι. Συνεργαστήκαμε αργότερα, στο Και οι δήμιοι πεθαίνουν!
αλλά ο Brecht ήταν αναμφίβολα υπεύθυνος για το αποτέλεσμα
στο Εσύ κι εγώ, για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Κατά τη γνώ
μη μου, ο Brecht είναι μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο ταλέντο αυ
τού του αιώνα στη Γερμανία. Δημιούργησε το επικό θέατρο και
κάτι άλλο ακόμα: το Lehrstück, το διδακτικό θεατρικό έργο.
Εγώ ήθελα να κάνω μια ταινία που να διδάσκει κάτι με ψυχα
γωγικό τρόπο, μέσα από τα τραγούδια. Η ταινία αρχίζει με το
τραγούδι «You Can’t Get Something For Nothing» (σε μουσική

του Νίκου Σαββάτη
Εγώ είμαι περισσότερο εσύ κι εγώ
VINÍCIUS DE MORAES

Αφού υπάρχει μόνο κίνδυνος στον πόθο, και τα πάθη οδηγούν
πάντα στην καταστροφή, κάθε παράφορος έρωτας είναι μια βόμ
βα που η κοινωνία σπεύδει να την εξουδετερώσει πριν εκραγεί.
Αν αυτές οι απλές ιδέες έχουν μια δόση αλήθειας όταν ανάβουν
τα φώτα, όταν τελειώνει η χολιγουντιανή ονειροφαντασία που
τις στηρίζει, τότε τι μπορεί να ανακουφίσει το θεατή απ’ την α
κραία απελπισία αυτής της συνειδητοποίησης, από το οδυνηρό
ξύπνημα στην πραγματικότητα; Η μουσική είναι το μόνο αντί
δοτο στην απελπισία, αλλά αυτή η απλή, αναμφισβήτητη αλή
θεια επιβεβαιώνεται ούτως ή άλλως, κάθε λεπτό, από καταβολής
κόσμου. Μέσα απ’ την απελπισία του 20ού αιώνα γεννήθηκε το
καταραμένο μπλουζ του Robert Johnson, η «αυτοκρατορική»
τζαζ του Duke Ellington, οι γλυκόπικρες, σχεδόν κινηματογρα
φικές σάμπες του Noel Rosa, η μετουσίωση του ερωτικού πά
θους στα τάνγκο του Carlos Gardel και στα σον/μπολέρο του
Miguel Matamoros: το ανεξάντλητο θησαυροφυλάκιο μουσικής
και χορών της αμερικανικής ηπείρου, απ’ όπου οι συνθέτες δα
νείζονται το υλικό για να υφάνουν τις μουσικές ταπετσαρίες
του μιούζικαλ. Στην Ευρώπη, το δίδυμο Brecht-Weill, επινοώ
ντας τη ρεαλιστική όπερα, χρησιμοποίησε τη μουσική όχι σαν
βάλσαμο, αλλά σαν ηλεκτρική εκκένωση στη μοιρολατρία τού
ακροατή/θεατή, προκαλώντας τον ν’ αντιδράσει στην κοινωνι
κή αδικία. Όμως, μακριά από το θέατρο, το εργαστήρι της συ
νείδησης, ο μεγάλος δραματουργός και ο ιδιοφυής συνθέτης δεν
κατάφεραν να συνυπάρξουν αρμονικά με τον κινηματογράφο,
το παντοδύναμο πλυντήριο του ασυνείδητου. Κάθε συνεργασία
τους ακόμα και με κινηματογραφιστές όπως o Pabst και ο Lang,
που τους θαύμαζαν απεριόριστα, κατέληγε σε σοβαρές καλλιτε
χνικές διαφωνίες, καταγγελίες, δηλητηριώδη αλληλογραφία,
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καβγάδες, δίκες που έμειναν στην Ιστορία - κωμικοτραγικά ε
πεισόδια στον αιώνιο αλληλοσπαραγμό των μεγάλων δημιουρ
γικών Εγώ. Ο Kurt Weill εγκατέλειψε τον Lang στην προπαραγωγή του Εσύ κι εγώ, κατηγορώντας τον για αφόρητη μεγαλο
μανία και τυφλή αυταρχικότητα. Άραγε είχε διαισθανθεί ότι η
ταινία θα ναυαγούσε αύτανδρη, παρασέρνοντας τον Lang, που
χρεώθηκε το απόλυτο φιάσκο, στην κατηγορία των b-movies;
Όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις συλλογικής τύφλωσης, οι θεα
τές και οι κριτικοί της εποχής έκριναν απαράδεκτη την απόπει
ρα του Lang να αναζητήσει την καθαρή ομορφιά της κινηματο
γραφικής γραφής σε μια ουτοπική προσωπική ταινία, όπου ο
μπρεχτισμός θα μεταμόρφωνε τη χίμαιρα του μιούζικαλ και
της δραματικής κομεντί σε μάθημα για την εγκληματική υπό
σταση του καπιταλισμού. Στο ευφάνταστο υβρίδιο του Εσύ κι
εγώ δεν μπόρεσαν να δουν μια πρώιμη σύνθεση των κινηματο
γραφικών ειδών, που επιχειρούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης της λαϊκής αποδοχής των πρωτοποριακών τάσεων. Ηταν,
λοιπόν, η πειραματική, φύση της ταινίας (όπως πολύ καίρια τη
χαρακτηρίζει ο Tom Gunning), η ριψοκίνδυνη ανάμιξη των α
ντιφατικών συστατικών της, η αιτία της ομόφωνης θανατικής
καταδίκης, ακόμα κι απ’ τον ίδιο το δημιουργό της; Οχι μόνο,
γιατί οι διασταυρώσεις της εικονογραφίας του μιούζικαλ και
της γκανγκστερικής ταινίας είχαν γίνει καθεστώς απ’ τη στιγ
μή που o Mervyn Le Roy, σκηνοθέτης της αρχέτυπης γκανγκ
στερικής ταινίας Ο μικρός Καίοαρ, γύρισε το εκθαμβωτικό
μιούζικαλ ΧρυσοΘήρες του ’33, φέρνοντας στο προσκήνιο το ε
κρηκτικό ταλέντο του χορογράφου Busby Berkeley. Συνεπώς,
η απόρριψη του Εσύ κι εγώ δεν πρέπει να αναζητηθεί στη σύν
θεση, αλλά στο μέγεθος του. Μπροστά στην τυπική και ανέμε
λα κιτς χολιγουντιανή μουσική κωμωδία, η ταινία του Lang
δείχνει ταυτόχρονα μικρότερη (ως θέαμα) και μεγαλύτερη (ως
θέμα). Αν και είναι εξίσου αστραφτερή και πολύ πιο καλόγου
στη μορφικά, επιλέγει τη «σοβαρή» λειτουργία του διδακτικού
παραμυθιού για να αποδείξει το αξίωμα «Το έγκλημα δεν αποδί
δει», και, ταυτόχρονα, ασκεί οξύτατη κριτική στην άψυχη λει
τουργία του συστήματος της αναστολής των ποινών. Με τη λο
γική αυτή, αποκλείει τα χορευτικά νούμερα, τις εκρήξεις ενέρ
γειας που λυτρώνουν τις προσχηματικές αφηγήσεις των τυπι
κών μιούζικαλ απ’ την αυτάρεσκη κοινοτοπία, ανεβάζοντάς τες
στο βασίλειο της καθαρής κίνησης και του ρυθμού. Ακόμα και
το Χορεύοντας στο σκοτάδι, το άλλο -πρόσφατο- «απονενοημέ
νο» μιούζικαλ με θέση, σε σύγκριση με το Εσύ κι εγώ, είναι πο
λύ περισσότερο μουσικό. Το κατά Lars von Trier «έγκλημα και
τιμωρία» παρεμβάλλει μέσα στη βαριά, μελοδραματική αφήγη
σή του κάποια παράξενα και παροξυστικά χορευτικά νούμερα,
φιλμαρισμένα από άπειρες γωνίες λήψης με τέτοια στιλιστική
υπερβολή, που κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει αν εντάσσο
νται οργανικά σε μια ταινία-καταγγελία του φόνου και της θα
νατικής ποινής ή αν απλώς προβάλλουν με πηχυαίους τίτλους
τη δεξιοτεχνική μανία του δημιουργού της.
Στο Εσύ κι εγώ, τα ελάχιστα τραγούδια του Weill που απέμειναν
στην τελική κόπια (ο Lang είχε προγραμματίσει περισσότερα, κι
είχε σίγουρα γυρίσει τουλάχιστον ακόμα ένα, το «The Song of
Lies») δίνουν στο σκηνοθέτη την ευκαιρία να ξανασκεφθεί τις
εξπρεσιονιστικές καταβολές του. Το εναρκτήριο «You Can’t Get
Something for Nothing», ένα κυνικό «εμβατήριο» του δεσμώτη

της κατανάλωσης, επενδύει ηχητικά μια αιχμηρή σεκάνς σαρά
ντα πέντε πλάνων που ξεκινάει με τη μηχανή να γλιστράει αργά
πάνω από τα εμπορεύματα του πολυκαταστήματος Morris. Περιμένοντας τον αγοραστή τους και λουσμένα σ’ ένα εξώκοσμο
φως, μέσα απ’ την ειρωνικά επικούρεια κινηματογράφηση, τα
άψυχα αντικείμενα αναδίδουν τη «λανθάνουσα φυσιογνωμία»
που πάσχιζαν να συλλάβουν οι εξπρεσιονιστές φωτογράφοι- γί
νονται απειλητικά σύμβολα του καθημερινού πειρασμού, τα ο
ποία το στακάτο μοντάζ πάνω στις ρυθμικές αλλαγές και το κρεσέντο του τραγουδιού, στο δεύτερο μέρος της σκηνής, εντάσσουν
σε μια ιερή καταναλωτική αλυσίδα- αυτή την απαραβίαστη αλ
ληλουχία ειδών, υπηρεσιών, ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τα
μειακών μηχανών και δολαρίων, την οποία μόνο το χέρι της α
μαρτωλής κλέφτρας της πρώτης σκηνής τολμάει να βεβηλώσει.
Γύρω από το δεύτερο τραγούδι, «The Right Guy for Me», μια πε
ριπαικτικά νοσταλγική ωδή στον σωστό άνδρα, στήνεται ίσως η
πιο μαγική σκηνή της ταινίας: η στιγμή όπου η απλή και όμορ
φη πωλήτρια Έλεν καταλαβαίνει ότι ένας κοινός άνθρωπος, ο
κοντός και γεροδεμένος συνάδελφός της Τζο, έτοιμος να ταξιδέ
ψει μακριά απ’ το λερωμένο παρελθόν του και να κάνει μια και
νούργια αρχή στην Καλκρόρνια, είναι ο μεγάλος της έρωτας.
Φορτισμένη απ’ το σασπένς του επικείμενου αποχωρισμού, η α
τμόσφαιρα της σκηνής, της αφηγηματικής εκτέλεσης του κομ
ματιού, είναι τέλεια. Το φωτεινό και γεμάτο κόσμο χορευτικό
κέντρο όπου έχει καταφύγει το ζευγάρι, μέσα από τη σκηνογραφική μαεστρία του Lang, μετατρέπεται σε παραμυθένιο παλάτι
της ερωτικής προσμονής. Εκεί, στο δεύτερο μέρος της σκηνής,
μια εντυπωσιακή ξανθιά ντιζέζ (Carol Paige) αναλαμβάνει να
μας ξεναγήσει με το τραγούδι στα μυστικά μονοπάτια του πό
θου της Έλεν για τον Τζο. Ακόμα κι αν η σκηνοθεσία περιορι
ζόταν να εναλλάσσει το διπλό πλάνο των πρωταγωνιστών στον
μικρό καναπέ, με το αμερικάνικο πλάνο της σειρήνας του νάιτ
κλαμπ στο πάλκο, μια σκηνή που θα λάτρευε ο David Lynch, ο
θεατής δε θα έχανε τίποτα από τη δραματική μετάθεση της ερω
τικής φαντασίωσης της Έλεν στο τραγούδι. Όμως ο Lang απο
φασίζει να ανοιχτεί από τα πρόσωπα και τα σώματα των ηθοποι
ών του, και κυριολεκτικά να υλοποιήσει αυτή τη φαντασίωση,
με μια σύντομη, ποιητική πτήση της μηχανής στο χώρο, το χρό
νο και το ρυθμό (σήμερα, κάποιοι θα την αποκαλούσαν πρόδρο
μο του βίντεο-κλιπ). Εικονογραφώντας τους στίχους του τρα
γουδιού με εξπρεσιονιστικά πλάνα και συνδέοντάς τα με φοντί
ανσενέ, συνοψίζει την περιπλάνηση ενός τυχοδιώκτη σε εξωτι
κά λιμάνια, κακόφημους δρόμους και ύποπτα στέκια - την ιστο
ρία της εξιδανικευμένης εικόνας του Τζο που επινοεί η Έλεν
μέσα από τη μνήμη των κινηματογραφικών εικόνων, για να την
ερωτευτεί με πάθος- της εικόνας όχι του ανεξίτηλα στιγματι
σμένου, χαμένου κορμιού, που σχεδόν μαζοχιστικά επιδεικνύει
ο πρώην κατάδικος Τζο, αλλά του ηθικά ακέραιου σκληρού με
την απεριόριστη επιβιωτική ικανότητα να συγκρούεται με την
αδικία των άλλων και να βγαίνει αλώβητος από τις δυσκολίες. Ο
Lang δε θα μπορούσε να βρει καλύτερη ευκαιρία να αποκαλύψει, μ’ ένα καθαρά κινηματογραφικό ιντερλούδιο, τη βαθύτερη
ανάγκη του ερωτευμένου υποκειμένου να φαντάζεται τον άλλο
τέλειο: μια Ολότητα που θα αγαπηθεί (και θα ανταποδώσει την
αγάπη) όχι για κάποια αμφισβητούμενη αρετή του, αλλά για
(και με) ολόκληρη την ύπαρξή του - φανερή και κρυφή.

F R I T Z

L A N G

H 'EXev K a i o T(o yiopiäfovv
zqv ¿vcooq rovq: Sylvia Sidney
K a i George Raft. © Paramount

To pdOiipa iij<; eyKXryianKrjq
oiKovopiae

277

Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

278

Νωρίτερα, ο αθεράπευτα ρομαντικός σκηνοθέτης εισάγει στην
αφήγηση το απαγορευμένο απ’ τη διαδικασία της κοινωνικής ε
πανένταξης ειδύλλιο αυτών των δυο πλασμάτων, μ’ ένα απλούστατο (και, γι’ αυτά, μεγαλοφυές) γκρο πλάνο. Στο χώρο τής
εργασίας τους, το πολυκατάστημα του πατερναλιστή καπιταλι
στή Μόρις, ο Τζο κατεβαίνει τις κυλιόμενες σκάλες συνοδεύο
ντας μια σέξι ξανθιά πελάτισσα που τον φλερτάρει απροκάλυ
πτα, ενώ η Έλεν τις ανεβαίνει ακριβώς δίπλα. Μ' ένα συνοπτι
κά champ-contrechamp, η κινηματογράφηση διαστέλλει τη
βουβή, γεμάτη συναισθήματα ματιά που οι δύο υπάλληλοι α
νταλλάσσουν, καθώς η καθημερινή ρουτίνα της δουλειάς τούς
παρασέρνει σε παράλληλη, αλλά αντίστροφη, τροχιά. Η μοναδι
κή στιγμή της χάρης (και απίστευτα αισθησιακή αποκάλυψη
της αγάπης τους) έρχεται στο όγδοο πλάνο αυτής της κινητι
κής σεκάνς, όταν, κάπου στα μισά της διαδρομής, τα στρατηγι
κά τοποθετημένα πάνω στους ιμάντες της σκάλας χέρια τού
Τζο και της Έλεν αγγίζονται, πασχίζουν να ενωθούν για κά
ποιο απεγνωσμένο κλάσμα του δευτερολέπτου, κι αμέσως μετά
αποχωρίζονται. Στο επόμενο και προτελευταίο πλάνο βλέπουμε
την Έλεν να ανεβαίνει· ρίχνει ακόμα ένα φευγαλέο βλέμμα πά
νω από τον ώμο προς τον Τζο, που έχει φτάσει στο ισόγειο, και
το πρόσωπά της φωτίζεται από το πιο γλυκά μελαγχολικό χα
μόγελο. Αυτές οι στιγμές καθαρής μαγείας είναι το καλύτερο
δραματικά άλλοθι του Lang για την απόλυτη ερωτικοποίηση
της πρωταγωνίστριας των τριών καλύτερων αμερικανικών
ταινιών του, Sylvia Sidney, που δανείζει την πεντακάθαρη και
φωτεινή ομορφιά της σε μια διπρόσωπη ηρωίδα. Βλέποντας μέ
σα από το γοητευμένο βλέμμα του σκηνοθέτη την Έλεν να ε
ρωτεύεται, ο θεατής (όπως άλλωστε και ο Τζο) δε θα μπορέσει ν’
αντισταθεί στη σαγήνη μιας γυναίκας που στη μίση ταινία πα
σχίζει να συγκαλύψει το δικά της παρελθόν στη φυλακή. Τα
ψέματα που συσσωρεύει στην προσπάθειά της να κρύψει τη
σκοτεινή πλευρά της, ακόμα κι απ’ τον ίδιο τον άντρα της, τε
λικά θα τον εκτροχιάσουν απ’ τον ίσιο δρόμο, σπρώχνοντάς τον
πίσω στον ολέθριο υπόκοσμο των συμμοριών.
Όταν, μετά από οδυνηρές παλινδρομήσεις που εντείνουν το σα
σπένς, παίζοντας με τις αντιφατικές προσδοκίες του θεατή (θα
καταφέρει ο ήρωας να αντέξει στην πίεση, ή θα κάνει το θανάσι
μο ολίσθημα;), η επιστροφή του Τζο στην εγκληματική ομάδα
συντελείται, «γιορτάζεται» δεόντως με το τρίτο και πιο ριψοκίν
δυνο «νούμερο» της ταινίας, μια περίπλοκη κινηματογραφική
ευωχία. Στη μεγάλη σεκάνς βλέπουμε για πρώτη φορά τους
πρώην συντρόφους του Τζο, μαζεμένους σ’ ένα παράνομο μπαρ.
Ξεκομμένοι απ’ τον αγγελικά πλασμένο έξω κόσμο, που γιορτά
ζει την παραμονή των Χριστουγέννων, κρυμμένοι πίσω από αμπαρωμένες πόρτες, χοντρούς τοίχους και μικρούς φεγγίτες,
αυτοί οι αμετανόητοι κακοποιοί, σε μια παρωδία της ευφορίας
της ανδρικής συντροφικότητας, αναπολούν τη ζωή τους στη
φυλακή, όπως στην πραγματικότητα οι (νομοταγείς) παλιόφιλοι
μοιράζονται την ποδοσφαφοφιλία τους. Πρώην κατάδικοι και
νυν φυλακισμένοι στον ιδρυματισμό τους; Ο συμβολισμός τού
σεναριακού σχήματος είναι .κάτι παραπάνω από ευανάγνωστος
και δεν αφήνει περιθώριο για αναλύσεις χαρακτήρων, υπαγο
ρεύοντας τη φαταλιστική ιδέα ότι αυτά τα αχάριστα και αντι
κοινωνικά στοιχεία δεν έχουν άλλη επιλογή από το να διαπράξουν τη μεγαλύτερη ανοησία. Σχεδιάζουν να ληστέψουν την ε

πιχείρηση του Μόρις, του μοναδικού ευεργέτη τους, που έχει
δώσει δουλειά και μέλλον σε πενήντα πρώην κρατουμένους.
Απέναντι στη σχηματικότητα και την ηθικολογία του σεναρίου,
που οι κριτικές της εποχής χτύπησαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, ο
Lang επιστρατεύει την αμφισβήτηση της κυρίαρχης ηθικής και
την πίστη στην απεριόριστη δύναμη της εικόνας ενός μεγάλου
κλασικιστή. Παρεμβάλλει τις αναμνήσεις των γκάνγκστερ από
τη φυλακή ανοίγοντας το χώρο και το χρόνο της αφήγησης, μον
τάροντας υποβλητικές εικόνες εξαιρετικής πλαστικότητας με τα
ρεαλιστικά πλάνα της συμμορίας γύρω απ’ το τραπέζι, εκφράζο
ντας γι’ άλλη μια φορά τη σκοτεινή άποψη ότι το παράνομο κύ
κλωμα αποτελεί μια εναλλακτική εκδοχή της κυρίαρχης κοινω
νικής συνομωσίας. Σ’ αυτή την πιο μπρεχτική σκηνή της ται
νίας, η φυλακή δεν είναι τίποτα περισσότερο απ’ τη σκηνοθεσία
ενός απόλυτα ελεγχόμενου και τακτοποιημένου, παράλληλου
κόσμου, που εκπέμπει παγερό τρόμο και απέχει μια αιωνιότητα
τόσο απ' το συμβολικό κολαστήριο της ψυχής του Bresson όσο
κι απ’ τον παράδεισο της ομοφυλοφιλικής φαντασίωσης του
Genet. Στο παράξενο ηχητικό σχέδιο της σκηνής, που στηρίζεται
στη συνεχή διαλεκτική αντιπαράθεση της εικόνας και του ήχου,
ο τελευταίος αναλαμβάνει τη διαχείριση του τρόμου. Οι διακρι
τικοί ρεαλιστικοί θόρυβοι, όπως το τρίξιμο μιας καρέκλας στο
δεύτερο πλάνο, οδηγούν με την τεχνική του ακουστικού «φοντί» στα χτυπήματα του συνθηματικού κώδικα στους τοίχους τής
φυλακής και στα εντυπωσιακά ηχητικά εφέ που αφηγούνται
(σχεδόν τελείως οίΤ) μια αλόκλη/ιη απόδραση, το κυνηγητό τού
δραπέτη και το θάνατό του από τα αυτόματα των φρουρών.
Γία να υφάνει αυτό το παρανοϊκό soundtrack της μοίρας και
της επιβίωσης ο Lang, που δήλωνε μουσικά «κουφός», είχε εξαρχής αποφασίσει να μη χρησιμοποιήσει ενορχηστρώσεις και
αρμονίες. Συγκεκριμένοι ήχοι, sprechstimme, αποσπάσματα α
πό ειρωνικά χορικά με τη σποραδική συνοδεία αυτοσχέδιων
κρουστών» (ένα κουτάλι, ένα ποτήρι, ένα μικρό πιάτο, μια πί
πα, ένα χέρι που χτυπάει το τραπέζι) κορυφώνονται στον βαρβαρικό «ύμνο» της ενότητας της συμμορίας «Stick to the
Gang». Η ευφορία της ομάδας, στην οποία τα αντιφατικά στοι
χεία της σκηνής συγκλίνουν, θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο
απ’ τη δυναμική είσοδο του «ασώτου» Τζο. Ο αποστάτης ξαναγυρίζει στους κόλπους της συμμορίας με όλο το συνωμοτικό
τελετουργικό, αφού χτυπήσει τις συνθηματικές φράσεις στην
πόρτα. Ενώ το μηχανικό πιάνο παιανίζει το «For He’s a Jolly
Good Fellow», οΤζο ξαναπαίρνει τη θέση του στην ομάδα, προ
σπαθώντας να εντάξει τη φωνή του στο κακόφωνο πανδαιμόνιό
της. Λίγες στιγμές αργότερα, κάθε ψευδαίσθηση αρμονίας τινά
ζεται στον αέρα. Ο Τζο διαφωνεί με τα σχέδια των συντρόφων
του, και γι’ αυτό θα τιμωρηθεί σκληρά απ’ τον αρχηγό, που του
αποκαλύπτει το παρελθόν της γυναίκας του. Ο καβγάς, οι γρο
θιές, τα σπασίματα και οι κουρελιασμένες συγχορδίες που ξερνάει η πιανόλα όταν ένα κορμί πέφτει πάνω της και τη σπάει,
μας προσγειώνουν, από την μπρεχτική κινηματογραφική ρυθ
μολογία του Lang, στην περιοχή του αμερικανικού μιούζικαλ,
όπου η έννοια της διασκέδασης δεν είναι ποτέ «αθώα», αλλά πά
ντα συνυφασμένη με τη βία και την καταστροφή.
Στο Εσύ κι εγώ, ο Lang αισθάνεται τέτοια άνεση με τους ρευ
στούς ακόμα κώδικες των κινηματογραφικών ειδών, ώστε μπο
ρεί να τους αναμιγνύει ελεύθερα στο δικό του στιλιζαρισμένο
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σύμπαν με μια παράξενα διαυγή, αιρετική ασέβεια. Αυτά το
πλούσιο νούμερο από γκανγκστερικό-μιούζικαλ-χωρίς-μουσική
παρεμβάλλεται στο μικρά θέατρο των ερωτικών συγκρούσεων,
στις λιτές και χωρίς φτηνό συναισθηματισμό σκηνές όπου οι ε
χθρικές κοινωνικές δυνάμεις εισβάλλουν από παντού στον κό
σμο των ηρώων, δηλητηριάζουν την αγάπη τους με υποκρισία
και απάτες, και, τελικά, καταφέρνουν να τους χωρίσουν και να
τους φέρουν αντιμέτωπους. Μετά από την κορύφωση της σκη
νής του μπαρ, η συνέχεια είναι εξίσου αμφίσημη και αποπροσα
νατολιστική. Η εξαιρετικά σύντομη και στοιχειωμένη από εξπρεσιονιστικές φωτοσκιάσεις απόπειρα των γκάνγκστερ να λη
στέψουν το κατάστημα του Μόρις, οδηγεί κατ’ ευθείαν, με μια
δραματική αλλαγή φωτισμού κι ένα πλάνο από αντίστροφη γω
νία (βγαλμένο από την τελευταία σκηνή του Μ), στην επ’ αυτοφώρω σύλληψή τους από τον ιδιοκτήτη και την ασφάλεια της ε
πιχείρησης, και στον απροσδόκητο και ταπεινωτικό σωφρονι
σμό τους: κατ’ εντολήν του γενναιόδωρου αφεντικού, η Έλεν,
με πίνακα και κιμωλίες, παραδίδει ένα ολόκληρο μπρεχτικό μά
θημα εγκληματικής οικονομίας στους κακοποιούς, που παρακο
λουθούν σαν δύσπιστα μαθητούδια. Μπροστά σ’ όλον αυτό τον
πλούτο των μορφών, την πυκνότητα του διφορούμενου στην α
φήγηση, τις συνεχείς αλλαγές του τόνου στην ερμηνεία των η
θοποιών, τις ξαφνικές κωμικές πινελιές, την υπόγεια κριτική
στις συμβάσεις της κάθε κατάστασης από ένα ειρωνικό σύστημα
σημείων που διασπείρονται στη σκηνογραφία (τα σήματα της
τροχαίας όταν ο Τζο γυρίζει στη συμμορία, το παλιό περίστροφο
του Γκίμπι, τα παιδικά παιχνίδια στη σκηνή του μαθήματος), ο
θεατής κάθε εποχής προκαλείται να αναλογιστεί τι ακριβώς πα
ρακολουθεί. Πρόκειται για μια δήλωση πίστης στον καλοπροαί
ρετο, ανύπαρκτο καπιταλισμό; Μια συντηρητική απολογία τής
πολιτικής ορθότητας που αναδύεται πίσω απ’ την καρικατούρα
της μαγκιάς; Ή μήπως για μια υπέροχη κι επιθετική προς όλες
τις κατευθύνσεις μασκαράτα του αναρχισμού τού Lang;
Μπορεί όλες οι εντάσεις της ταινίας -ανάμεσα στο σοβαρό θέμα
και τον ελαφρό τόνο, την πεσιμιστική οπτική του σκηνοθέτη
και την αισιοδοξία της ιστορίας- να λύνονται προς την κατεύ
θυνση του καθαρόαιμου, ολοστρόγγυλου happy end, σύμφωνα
με τις συμβάσεις της κομεντί, όμως η αίσθηση που απομένει, εί
ναι ανησυχητική. Στο τελευταίο πλάνο, το φοβισμένο κλάμα
του μωρού στην αγκαλιά του αστείου Γκίμπι, που πλησιάζει
σχεδόν απειλητικά την κάμερα, είναι ένα σημάδι ότι ο τρόμος
καραδοκεί ένα βήμα μακριά από την ευτυχία των νεονύμφων
Τζο και Έ λεν μια ευτυχία εύθραυστη κι εμποδισμένη από τον
παραλογισμό του νόμου που τους έχει επιβάλει να παντρευ
τούν για δεύτερη φορά, κρίνοντας τον πρώτο γάμο τους, πριν
λήξει η περίοδος αναστολής της Έλεν, άκυρο.
Πολύ πριν η λαμπρή χολιγουντιανή κομεντί καταλήξει να στη
ρίζεται σε προσχηματικούς χαρακτήρες, δοκιμασμένες φόρμου
λες αισιοδοξίας ή και αδιάφορους συνδυασμούς δεδομένων της α
γοράς, αυτή η καθημερινή, μαγευτική αλληγορία του απαγορευ
μένου έρωτα, με την μπρεχτική αφέλεια και την πρωτοτυπία
της, αποτελεί μια ριψοκίνδυνη και προφητική μελέτη του μηχα
νισμού της ταύτισης με τα πρόσωπα· μια δραματουργία, όπου το
αισιόδοξο τέλος είναι οργανική αναγκαιότητα του (ιδεολογικού)
μηνύματος. Βλέποντας την ταινία ψύχραιμα, μακριά από τις
ιδεοληψίες της εποχής της, νιώθουμε πόσο απόλυτα και μεθοδι
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κά η σκηνοθεσία κατευθύνει τη συμπάθεια του θεατή προς δύο
αντιφατικούς ήρωες που μαθαίνουν το πικρό μάθημα των λα
θών τους. Ο εύπιστος, αισθηματίας Τζο, με την απλή επιθυμία να
ζήσει τίμια, μονοπωλεί το ενδιαφέρον στο πρώτο μέρος, ώσπου
ξεπέφτει στο κακό παρελθόν του όταν τα ψέματα της Έλεν ξυ
πνούν μέσα του τον καταπιεσμένο νταή. Η ενστικτώδης, γεμάτη
νευρικότητα Έλεν, με το καθαρό, γοητευτικό για όλους πρόσω
πο, παίρνει το πάνω χέρι όταν παραιτείται απ’ την απεγνωσμένη
παράσταση της τιμιότητας κι αποκαλύπτει ότι η πιο ισχυρή αρε
τή της δεν είναι η επιθυμία να γίνει νοικοκυρά, αλλά η εξυπνάδα
της που καλλιέργησε σκληρά στο δρόμο. Με την αμέριστη υπο
στήριξη της σκηνοθεσίας, όλες οι στιγμές αυτής της διπλής περι
πέτειας των προσώπων εντάσσονται σ’ ένα συμβολικό πλαίσιο. Ο
George Raft, με τη μπριγιαντίνη και τα κομψά κοστούμια (του
«ζιγκολό», όπως έγραψε περιφρονητικά η Lotte Eisner) και τη
φωνή του σκληρού που έκλεψε ο Cassavetes, ενσαρκώνει τον
Τζο σαν σύμβολο καθαρού ανδρισμού, και η Sylvia Sidney -όλο
συναίσθημα, παρόρμηση, αξιοπρέπεια και ευφυΐα- κάνει την
Έλεν μια γοητευτική προσωποποίηση της θηλυκότητας. Ανά
μεσα σ’ αυτά τα σεξουαλικά σύμβολα της δεκαετίας του ’30, τόσο
αφοπλιστικά ανθρώπινα, τόσο διαφορετικά από τα κλωνοποιημένα πρότυπα της εποχής μας, τα μαγνητικά πεδία του πόθου εκ
πλήσσουν ακόμα το θεατή με τη δύναμη, την ειλικρίνεια και την
αυτοσυγκράτηση με τις οποίες εκδηλώνονται. Πέρα απ’ την κομ
ψότητα ενός μορφικού ισοδύναμου για διαφορετικά είδη, η πιο
μεγάλη επιτυχία της ταινίας είναι η πειστικότητα της σχέσης
των ηρώων. Ήδη από την αγωνιώδη σκηνή του λεωφορείου στο
πρώτο μέρος, οι εικόνες αποπνέουν την αναμφισβήτητη, μοιραία
βεβαιότητα ότι αυτά τα δύο πλάσματα δεν μπορούν να υπάρξουν
χωριστά στο όνειρο με άλλο όνομα που είναι ο έρωτας. Όπως το
διατυπώνει η Έλεν, εξαιρετικά λακωνικά, στο πιο θερμό αγκά
λιασμα με τον Τζο, το ζητούμενο είναι ν’ αποδράσεις απ’ τη φυ
λακή της μοναξιάς, να σπάσεις τα δεσμά του ναρκισσισμού:
«Αγάπη μου, δεν είναι πια εσύ ή εγώ. Είμαστε εσύ κι εγώ.»
Αθήνα, Δεκέμβριος 2002

Sylvia Sidney.
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Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚ ΤΖΕΪΜΣ
(ΗΠΑ, 1940)

The Return of Frank James
Σκηνοθεσία: Fritz Lang. Σενάριο: Sam Heilman. Φ ω τογρ α
φία: George Barnes, William S. Skaal. Ο περατέρ: Jack Young,
Kenny Green. Σ ύ μ β ο υ λ ο ς T ech n icolor; Nathalie Kalmus. Ε ι
δικά εφε: Larry Chapman. Μ οντάζ: Walter Thompson. Ή χ ο ς:
W.D. Flick, Roger Heman. Μ ουσική: David Buttolph. Σ κ η νι
κά: Richard Day, Wiard B. Ihnen. Κ αλλιτεχνικ ή διεύθυνση :
Thomas Little. Κ οστούμια: Travis Banton. Μ ακιγιάζ: Louis
Hippe. Β ο η θ ο ί σκηνοθέτες: Aaron Rosenberg, Hal Herman,
Dave Silver. Β ο η θ ό ς οπερατε'ρ: Jack Warren. Η θοποιοί:
Henry Fonda (Φρανκ ΤζεΊμς), Gene Tierney (Έλινορ Στόουν),
Jackie Cooper (Κλεμ), Henry Hull (Ρούφους Τοντ), J. Edward
Bromberg (Τζορτζ Ράνιαν), Donald Meek (Μακ Κόι), Eddie
Collins (σταθμάρχης), John Carradine (Μπομπ Φορντ), George
Barbier (δικαστής Φέρις), Ernest Whitman (Πίνκι), Charles
Tanner (Τσάρλι Φορντ), Lloyd Corrigan (Ράντολφ Στόουν),
Russel Hicks (Εισαγγελέας), Victor Killian (παπάς), Edward
McWade (συνταγματάρχης Τζάκσον), George Chandler (Ρόι),
Irving Bacon (περαστικός), Frank Shannon (σερίφης Ντάνιελς),
Barbara Papper (Νέλι Μπλέιν), Louis Mason (επόπτης). Stymie
Beard (Μόουζ), William Pawley, Frank Sully (ηθοποιοί), David
Clark (υπάλληλος). Π αραγω γός: Darryl F. Zanuck. Σ υμ παραγωγός: Kenneth MacGowan. Δ ιεύ θ υ ν σ η παραγω γής: Ben
Silvery. Παραγωγή: Twentieth Century-Fox Film Corporation
(Χόλιγουντ). Διάρκεια: 92 λεπτά. 35 mm. Έγχρωμη. Π ρώ τη
προβολή: Νέα Υόρκη (Roxy), 9 Αυγούστου 1940.
Ο Φρανκ Τζέιμς επιστρέφει στη φάρμα που του είχε κατάσχει πα
ράνομα η σιδηροδρομική εταιρεία. Μαζί με τον προστατευόμενό
τον, Κλεμ, ονειρεύεται μια νέα αρχή. Πρέπει, όμως, να ξεκαθαρί
σει τους λογαριασμούς του με τους Αδελφούς Φορντ, που έχουν δο
λοφονήσει τον αδελφό του, τον θρυλικό Τζέσι Τζέιμς. Ο Φρανκ δεν
θέλει να εκδικηθεί τους φονιάδες, a llá ελπίζει σε μια δίκαιη δίκη.
'Οταν, όμως, οι Αδελφοί Φορντ αθωώνονται απ’ το δικαστήριο,
που καθοδηγείται απ ’τα συμφέροντα της σιδηροδρομικής εταιρεί
ας, ο Φρανκ αποφασίζει να πάρει το νόμο στα χέρια του. Καταδιώ
κει τον Τσάρλι και τον Μπομπ Φορντ ώς το Ντένβερ του Κολοράντο και τους ανακαλύπτει στα Βραχώδη Ορη, όπου ο Τσάρλι σκο
τώνεται σε ατύχημα και ο Μπομπ καταφέρνει να διαφύγει. 'Οταν ο
Φρανκ επιστρέφει στο Λίμπερτι, κατηγορείται για φόνο και λη
στεία. Ο Μπομπ Φορντ παρακολουθεί τη δίκη του Φρανκ, σίγου
ρος ότι ο τελευταίος των Αδελφών Τζέιμς θα καταδικαστεί. 'Οταν,
όμως, αθωώνεται κι αυτός, ο Κλεμ και ο Μπομπ μονομαχούν
στους δρόμους του Λίμπερτι. Πέφτουν και οι δύο νεκροί. Καθώς ο
Φρανκ αφήνει πίσω του την πόλη, ο άνεμος παίρνει μια παλιά
κουρελιασμένη αφίαα των καταζητούμενων Αδελφών Τζέιμς, που
τώρα έχουν πάρει τη εκδίκησή τους.
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•C -Ήταν μια ταινία που μου ανατέθηκε, αλλά, παρ’ όλα αυτά,
με ενδιέφερε. Ήταν το πρώτο μου ουέστερν. Ως σκηνοθέτης,
ενδιαφέρομαι πάντα για πράγματα που δεν έχω ξανακάνει. (Σή

μερα διάβασα μερικές σελίδες από ένα βιβλίο αστρολογίας: είμαι
Τοξότης, και οι Τοξότες διακρίνονται από περιπετειώδη διάθε
ση και τάση για εξερεύνηση- γενικά, αγαπούν την περιπέτεια.)
Υπήρχαν μερικές σκηνές μέσα σ’ ένα θέατρο της εποχής (19ος αι
ώνας, δεκαετία του ’80), το οποίο δεν ήξερα. Όπως σου ανέφερα,
τότε όργωνα τη χώρα με το αυτοκίνητό μου, κυρίως τα Νοτιοδυ
τικά. Έφτασα μέχρι το Τούμστόουν. Μπήκα μέσα σ’ ένα παλιά
θέατρο που δεν υπάρχει πια. Είχα κάτι παλιά τεύχη της τοπικής
εφημερίδας, «The Tombstone Gazette» ή κάτι τέτοιο, κι όπως
βρέθηκα μέσα σ’ εκείνο το θέατρο, έπιασα αμέσως την ατμόσφαι
ρα (αυτό μάλλον είναι ένα χάρισμα που έχω και που χωρίς αυτό
δε θα γινόμουν σκηνοθέτης). Όταν είδα τα παλιά θεωρεία (τότε,
σε αντίθεση με σήμερα, ήταν πολύ άβολα), φαντάστηκα ένα κο
ρίτσι του σαλούν να κάθεται εκεί μ’ ένα χρυσοθήρα, κι άρχισα να
σκέφτομαι διάφορα, όπως, π.χ., αν θα μπορούσαν να κάνουν εκεί
έρωτα, αν θα τους έβλεπαν οι υπόλοιποι θεατές κ.λπ. Μετά, ανέ
βηκα στο θεωρείο και είδα μόνο κάτι πάγκους, οπότε σκέφτηκα
ότι αποκλείεται. Αυτό είναι απλώς ένα χοντροκομμένο παράδειγ
μα- δε σκόπευα στην πραγματικότητα να κάνω κάτι τέτοιο.
Ας μη ξεχνάμε ότι το ουέστερν δεν είναι μόνο η ιστορία της Αμε
ρικής, αλλά αντιπροσωπεύει για τον Αμερικάνο ό,τι το Έπος
των Νιμπελούνγκεν για τον Ευρωπαίο. Η εποχή της Άγριας
Δύσης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης αυτής της
χώρας, τότε που μια χορεύτρια του σαλούν αντιπροσώπευε κάτι
το ιερό, επειδή ήταν η μοναδική γυναίκα ανάμεσα σε εκατοντά
δες χρυσοθήρες. (Η Αμερικανίδα αντιμετωπίζεται και σήμερα
ως κάτι το ιερό. Δεν νομίζω ότι της αρέσει. Έχω πει ότι στην
Αμερική μιλάνε για το σεξ, ενώ στη Γαλλία το κάνουν.) 9 *
F.L.

Ο α ναμορφ ω μένος ά νθρω πος

του Jean-Luc Godard
Το θέμα της εκδίκησης είναι το αγαπημένο του Fritz Lang (το
συναντάμε σε όλα του τα έργα- μεταξύ άλλων, στο δεύτερο μέ
ρος των Νιμπελούνγκεν, στο Ανθρωποκυνηγητό, στο Rancho
Notorious, στη Μεγάλη κάψα)·, ένας άνθρωπος ζει την ήσυχη
ζωούλα του κι αρνείται να ανακατευτεί στις υποθέσεις των άλ
λων, ώς τη μέρα που του αποστερούν την ύπαρξη ενός αγαπη
μένου ανθρώπου. Τότε αυτοαναγορεύεται τιμωρός, αλλά όχι
στο όνομα της κοινωνίας: στο δικό του.
Όλα τα σενάρια του Lang είναι φτιαγμένα κατά τον ίδιο τρόπο:
η τύχη αναγκάζει έναν άνθρωπο να βγει από το ατομικιστικό
του καβούκι και να γίνει τραγικός ήρωας, στο βαθμό που αυτός
πάει κόντρα στο πεπρωμένο το οποίο του επιβάλλεται ξαφνικά.
Η σκηνοθεσία του Fritz Lang είναι τέτοιας ακρίβειας, ώστε αγ
γίζει την αφαίρεση. Το ντεκουπάζ του είναι ένα κράμα στο ο
ποίο η ευφυΐα υπερτερεί της ευαισθησίας. Ο Lang ενδιαφέρεται
περισσότερο για μια σκηνή στο σύνολό της παρά για ένα λεπτο
μερές πλάνο, όπως, π.χ., ο Hitchcock. Ο δε ρόλος του σκηνικού
είναι πρωταρχικός σε οποιαδήποτε ταινία του. Ας μη ξεχνάμε,
άλλωστε, πως κάποτε έκανε εξαίρετες σπουδές αρχιτεκτονικής.
Μια εικόνα θα μπορούσε μόνη της να ορίσει την αισθητική τού
Fritz Lang: ένας αστυνομικός σημαδεύει, με σκοπό να τον σκο-

F R I T Z

L A N G

H επιστροφή του Φρανκ Τζέιμς.

τώσει, έναν κακοποιό που χο σκάει· ο Lang, για να μας κάνει να
αισθανθούμε καλύτερα την αδυσώπητη πλευρά της σκηνής, το
ποθετεί πάνω στο τουφέκι ένα στόχαστρο με τηλεσκόπιο, όπως
αυτά που έχουν τα όπλα υψηλής ακρίβειας· ο θεατής αισθάνεται
τότε άμεσα όχι ο αστυνομικός είναι αδύνατον να αστοχήσει κι ό
τι είναι μαθηματικά βέβαιο πως ο δραπέτης θα πεθάνει.
Αν και Η επιστροφή του Φρανκ Τζέιμς έχει ευτυχισμένο τέλος,
αντίθετα από τόσες άλλες ταινίες του Lang, δε θα πρέπει αυτό
να το εκλάβουμε ως υποχώρηση μπροστά στην αμερικανική
λογοκρισία. Ο Fritz Lang αφήνει πίσω του τον ηθικό άνθρωπο
και ανακαλύπτει ξανά τον αμαρτωλό, πράγμα που εξηγεί την
πικρία του. Πέρα, όμως, κι απ’ τον αμαρτωλό, αυτό που μελετά
ο πιο γερμανότροπος από τους αμερικανούς κινηματογραφι
στές, είναι ο αναμορφωμένος, άνθρωπος. Ο αμείλικτος ατομικιστής Φρανκ Τζέιμς βρίσκει τελικά την ευτυχία μόνο αφού α
νταμείβεται ηθικά για τις δυστυχίες του. «Γιατί είσαι τόσο χα
ρούμενος σήμερα;» τον ρωτάει η αρραβωνιαστικιά του. «Γιατί
από σήμερα το πρωί» απαντά ο πρώην παράνομος «μπορώ και
πάλι να κοιτάζομαι στον καθρέφτη χωρίς να κοκκινίζω...»
»Image et Son*>, τχ. 95, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1956.
Μετάφραση: Τατιάνα Φ(>αγκοά\ια.

Έ ν α ς Γ ε ρ μ α ν ό ς στο Φ αρ Ο υέστ

τον Μπάμπτι Ακτσόγλου
Αποτελεί γεγονός παράδοξο, όχι όμως και πρωτάκουστο, το να
προσεγγίσει ένας ευρωπαίος σκηνοθέτης το ουέστερν, που απο
τελεί το κατ’ εξοχήν είδος του αμερικανικού κινηματογράφου
και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την κουλτούρα των ΗΠΑ.
Πριν τον Fritz Lang, το πείραμα είχε ήδη δοκιμαστεί με επιτυ
χία από τον ουγγρικής καταγωγής Michael Curtiz [Dodge City
(1939)] και θα επιχειρηθεί ξανά από τον Otto Preminger [Ποτά
μι χωρίς επιστροφή (1954)], τον William Dieterle [Red Mountain
(1952)] κ.ά. Εξ άλλου, όταν ο παραγωγός Darryl Zanuck ρωτή
θηκε γιατί είχε επιλέξει τον Lang για να γυρίσει ένα ουέστερν,
απάντησε: «Θα δει πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε». Ο ί
διος ο Lang είχε ζήσει για δύο μήνες με τους Ινδιάνους Νάβαχο,
ενώ πριν τα γυρίσματα επισκέφθηκε τη μυθική πόλη Τούμστόουν, όπου ξεφύλλισε τις εφημερίδες της εποχής και ανακάλυψε
ένα παλιό θέατρο, όπου αναδυόταν ακόμα η ατμόσφαιρα της πα
λιάς Δύσης. Θεωρώντας ότι η παράδοση του ουέστερν αποτελεί
όχι μόνο την Ιστορία αλλά και, κυρίως, τη μυθολογία της λευ
κής Αμερικής (ένα έπος ανάλογο με το Τραγούδι του Ρολάνδον,
την Οδύσσεια ή τους Νιμπελοΰνγκεν), προχώρησε στο πρώτο
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Το μοήβο της εκδίκησης με τον κώδικα roi' ουέστερν.
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ίου ουέστερν, που ήταν μια συνέχεια του Τζέαι Τζέιμς του
Henry King (1939).
Η επιστροφή του Φρανκ Τζέιμς ξεκινά με το φινάλε της προηγού
μενης ταινίας [τη δολοφονία του Τζέσι Τζέιμς (Tyrone Power) α
πό τους Αδελφούς Φορντ 1και, στη συνέχεια, αναδεικνύει ως κε
ντρικό ηρώα τον Φρανκ Τζέιμς, τον μεγαλύτερο αδελφό του διά
σημου παρανόμου τού Νότου, τον οποίο ενσάρκωσε και στις δύο
ταινίες ο Henry Fonda. Και μόνο η επιλογή αυτού του ηθοποιού
καθιστά προφανές ότι ο κινηματογραφικός Φρανκ Τζέιμς είναι η
αντίθεση του ημι-παράφρονα και παρορμητικού Τζέσι: ο Φρανκ,
αν και παράνομος, συμβολίζει τη σύνεση, την εγκράτεια και την
ηθική ακεραιότητα. Στην αρχή της ταινίας, τον βλέπουμε να
προσπαθεί να ξεκινήσει μια νέα ζωή ως αγρότης με άλλη ταυτό
τητα. Όμως η είδηση του θανάτου του αδελφού του με τον ά
νανδρο τρόπο των Αδελφών Φορντ (τον χτύπησαν πισώπλατα,
καταδικάστηκαν σε θάνατο, αλλά αμέσως μετά τους δόθηκε χάρη
κι αφέθηκαν ελεύθεροι) τον φέρνει μπροστά στο ηθικό δίλημμα
της εκδίκησης και της αποποίησης της ψεύτικης ταυτότητάς
του: ο αγρότης με το ψευδώνυμο Μπεν Γούνστον πρέπει να ξαναγίνει ο καταζητούμενος Φρανκ Τζέιμς.
Όμως το ουέστερν είναι έπος και όχι τραγωδία - τουλάχιστον το
1940 που γυρίστηκε η συγκεκριμένη ταινία (αργότερα Θαέχουμε
ουέστερν με στοιχεία τραγωδίας). Η ανάδειξη του Φρανκ Τζέιμς
σε επικό (και όχι τραγικό) ήρωα θα γίνει μέσα από μια ηθική δο
κιμασία όπου καλείται να αποδείξει την ακεραιότητα του χαρα
κτήρα του- ότι δηλαδή οι πράξεις του συμβαδίζουν με τη συνεί
δησή του, με βάση μια σειρά ηθικών κωδίκων που εναντιώνονΐαι στον παρορμητικό και ενστικτώδη χαρακτήρα της εκδίκη

σης, κάτι που διαφοροποιεί ριζικά τον Φρανκ Τζέιμς από άλλους
ήρωες-εκδικητές του Lang. Εξ άλλου, όλη η ταινία πραγματεύε
ται κώδικες ηθικής, με αποκορύφωμα τη σκηνή του δικαστη
ρίου, όπου η κατηγορούσα αρχή (πολύ σωστά από την πλευρά
της) εκθέτει τις αξιόποινες πράξεις του Φρανκ Τζέιμς ενώπιον
των ενόρκων (όλοι τους Νότιοι και αντι-γιάνκηδες), αλλά η υπε
ράσπιση τιςαντικρούει με ηθικά κατηγορήματα: «Λήστεψε από
ανάγκη για να μπορέσει να κυνηγήσει τους δολοφόνους του α
δελφού του», Σκότωσε μόνο στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέ
μου (ως στρατιώτης και όχι ως εγκληματίας)» κ.λπ. Μάλιστα,
δεν είναι τυχαίο ότι ο ήρωας, αν και γίνεται αιτία να πεθάνουν οι
Αδελφοί Φορντ, δεν είναι αυτός που δίνει τη χαριστική βολή (ο
ένας πέφτει σ’ ένα γκρεμό κι ο άλλος αυτοκτονεί). Ωστόσο, η αί
σθηση του δικαίου απαιτεί, κάποιος να πληρώσει, κι αυτός ο ρό
λος τελικά εκπίπτει στον νεαρό Κλεμ, ο οποίος πεθαίνει στο τέ
λος, επειδή άθελά του προκάλεσε το θάνατο ενός νυχτοφύλακα.
Η σκηνή της δίκης είναι αποκαλυπτική και για ένα άλλο θέμα
που διατρέχει όλη την ταινία: το θέμα της παράστασης και της
μυθοποίησης της Ιστορίας. Ο γραφικός δικηγόρος του Φρανκ
Τζέιμς κερδίζει τη δίκη, γιατί δίνει μια πολύ καλύτερη παρά
σταση από τον κατήγορο, αλλά και, κυρίως, γιατί μέσα απ’ αυ
τή την παράσταση δίνει την αρεστή στους ενόρκους ερμηνεία
της Ιστορίας (όπου δικαιώνεται ο «επαναστατημένος» Νότος ε
ναντίον του ιμπεριαλιστικού» Βορρά). Ο μύθος υπερισχύει
πάντα του πραγματικού, αλλά αυτό ακριβώς είναι το ουέστερν:
η μυθοποιημένη εκδοχή της αμερικανικής Ιστορίας, κάτι που ο
Lang υπογραμμίζει άλλοτε με χιούμορ, όπως στη σκηνή όπου ο
νεαρός Κλεμ αφηγείται σε μια δημοσιογράφο τον ηρωικό (μα ολότελα φανταστικό) θάνατο του Φρανκ Τζέιμς (είδηση που γί
νεται πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες), κι άλλοτε δηκτικά, όπως
στη σκηνή όπου οι Αδελφοί Φορντ πρωταγωνιστούν σε μια θε
ατρική παράσταση με θέμα τη δολοφονία του Τζέσι Τζέιμς, την
οποία παρουσιάζουν ξεδιάντροπα ως ηρωική πράξη.
Το παραπάνω γεγονός είναι αληθινό, έστω κι αν δεν έγινε όπως
το δείχνει η ταινία. Το Σεπτέμβριο του 1882, ο Φρανκ Τζέιμς
μπήκε σε ένα θέατρο του Κάνσας Σίτι για να δει την παράσταση
των Αδελφών Φορντ «Πώς σκότωσα τον Τζέσι Τζέιμς». Η α
στυνομία έσπευσε επιτόπου για να αποτρέψει την αιματοχυσία,
αλλά ο Φρανκ είδε ήρεμος την παράσταση κι έφυγε. Όσο για το
αληθινό τέλος των Αδελφών Φορντ, ο μεν Τσάρλι αυτοκτόνησε
το 1884, ο δε Μπομπ σκοτώθηκε το 1892 στο σαλούν του από έ
ναν πιστολέρο που δεν είχε καμιά σχέση με τους Αδελφούς
Τζέιμς. Όσο για τον αληθινό Φρανκ Τζέιμς, αυτός όντως παρα
δόθηκε στις Αρχές και αθωώθηκε, όπως βλέπουμε στην ταινία.
Συνελήφθη αρκετές ακόμα φορές, αλλά οι διώκτες του δεν κατάφεραν ποτέ να τον καταδικάσουν. Με τον πρώην συμμορίτη
Κόουλ Γιάνγκερ ανέβασε ένα θέαμα της Άγριας Δύσης που είχε
τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η κόλαση των συνόρων». Αργότε
ρα έγινε σωματοφύλακας του Theodore Roosevelt και πέθανε
το 1915 από καρδιακή κρίση. Αυτά ως προς την αποκατάσταση
της Ιστορίας και την αληθινή επιστροφή του Φρανκ Τζέιμς.
Ευτυχώς, όμως, που η ταινία του Lang είναι ουέστερν και, επο
μένως, αυτό που την ενδιαφέρει είναι ο Μύθος του Ουέστ και ό
χι η Ιστορία της Άγριας Δύσης.
Αθήνα, Δεκέμβριος 2002
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WESTERN UNION (ΗΠΑ, 1941)
Σκηνοθεσία: Fritz Lang. Σ κ η νοθέτες 2 ο υ συνεργείου: Lynn
Shores, Otto Brower. Σενάριο: Robert Carson, από το ομότιτλο μυ
θιστόρημα του Zane Gray. Δ ιάλογοι: Horace McCoy, Jack
Andrews. Φ ωτογραφία: Edward Cronjager, Allen M Davey. Οπερατερ: Joe Mac Donald. Σ ύ μ β ο υ λ ο ς T ech n icolor: Natalie
Calmus. Μ οντάζ: Robert Bischoff. Ή χ ο ς : Bernard Freericks,
Roger Herman. Σ κηνικά: Richard Day, Albert Hogsett. Καλλιτε
χ ν ικ ή διεύθυνση: Thomas Little. Κ οστούμια: Travis Banton.
Μακιγιάζ: Bob Cowan, Ray Lopez. Β ο η θ ο ί σκηνοθύτες: Saul
Wurtzel, Hal Herman, Henty Weinberger. Β ο η θ ό ς οπερατερ:
Henry Conjager. Φ ω τογρ ά φ ος πλατό: Frank Powolny. Η θοποιοί:
Robert Young (Ρίτσαρντ Μπλείκ), Randolph Scott (Βανς Σόου),
Dean Jagger (Έντουαρντ Κρέιτον), Virginia Gillmore (Σου Κρείτον), John Carradine (Μέρντοκ), Slim Summerville (Χέρμαν), Chill
Wills (Χόμερ), Barton MacLane (Τζακ Σλέιντ), Russell Hicks (κυ
βερνήτης), Victor Kilian (Τσάρλι), Minor Watson (Πατ Γκρόγκαν),
George Chandler (Χερμπ), Chief Big Tree («Πιτσιλωτό Άλογο»),
Chief Thundercloud (ινδιάνος αρχηγός), Dick Rich (Πόρκι), Addison
Richards (λοχαγός Χάρλοου), living Bacon (κουρέας), Harry Strang
(μπράβος), Charles Middleton (επιβάτης αμαξοστοιχίας), Cliff Clark
(σερίφης). Π αραγωγός: Danyl F. Zanuck. Σ υμπαραγω γός: Hariy
Joe Brown. Δ ιεύ θ υ ν σ η παραγω γής: William Koenig, Fred Fox.
Π αραγωγή: 20“’Century-Fox Corporation (Μπέβερλι Χιλς). Δ ιάρ
κεια: 95 λεπτά. 35 mm. Έγχρωμη. Π ρώ τη προβολή: Νέα Υόρκη
(Roxy), 6 Φεβρουάριου 1941.

Ο Randolph Scott και ο Robert Young.

Γύρω στο 1860, η εταιρία Western Union εγκαθιστά μια τηλεγραφι
κή γραμμή στην Άγρια Δύση. Ο τυχοδιώκτης Βανς Σόου, αφού έχει
λάβει μέρος στη ληστεία μιας Τράπεζας, βρίσκει αιμόφυρτο στη μέ
ση της ερήμου έναν εγκαταστάτη γραμμών της εταιρείας, τον Έντου
αρντ Κρέιτον, και του σώζει τη ζωή. 'Οταν φτάνουν στην Όμαχα, ο
Κρέιτον προσλαμβάνει τον Βανς ως ανιχνευτή. Ο Κρέιτον έχει μια
αδελφή, την οποία φλερτάρουν ταυτόχρονα ο Βανς και ο Ρίτσαρντ
Μπλέικ, ένας μηχανικός της Western Union. 'Οταν οι εργάτες φεύ
γουν από τις γραμμές, κάποιοι κλέβουν τα ζώα τους. Όλοι κατηγο
ρούν τους Ινδιάνους, αλλά ο Βανς δε συμφωνεί. Βρίσκει τους ληστές,
που είναι λευκοί μεταμφιεσμένοι σε Ινδιάνους, αλλά σύντομα διαπι
στώνει ότι είναι οι πρώην συνεργάτες του, με αρχηγό τον Τζακ Σλέ
ιντ. Ο Βανς, που δε θέλει να καταδώσει τους παλιούς του φίλους, ε
πιστρέφει στον Κρέιτον και του ζητάει να παραιτηθεί. Υπό την κα
θοδήγηση των λευκών ληστών, μια ομάδα πραγματικών Ινδιάνων ε
πιτίθεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας. Μετά τη μάχη,
βρίσκουν το πτώμα ένός ψευτο-Ινδιάνου, κι έτσι όλοι καταλαβαί
νουν τι συμβαίνει. Ο Βανς, ο Κρέιτον και ο Μπλέικ θέλουν να πεί
θουν τους Ινδιάνους Σιου να τους επιτρέψουν να περάσουν τις γραμ
μές από την περιοχή τους, και το καταφέρνουν κάνοντας εντυπω
σιακά κόλπα με το ηλεκτρικό ρεύμα. Αργότερα, ο Σλέιντ βάζει φω
τιά στον καταυλισμό της εταιρείας. Ο Κρέιτον ανακρίνει τον Βανς
και τον απολύει. Όπως αποκαλύπτεται στη συνέχεια, ο Τζακ Σλέιντ
και ο Βανς Σόου είναι αδέλφια, χωρίς κανείς από τους δύο να το
γνωρίζει. Στην τελική μονομαχία, ο Σλέιντ σκοτώνει τον αδελφό
του, γιατί κατέστρεψε τα σχέδια της συμμορίας, κι ύστερα σκοτώνε
ται απ’ τον Μπλέικ. Λίγο αργότερα, η τηλεγραφική γραμμή τής
Western Union διασχίζει την Άγρια Δύση.

Αυτή η ταινία ήταν περισσότερο επιλογή σας απ’ ό,τι Η επι
στροφή του Φρανκ Τζέιμς- Δε θα έλεγα «επιλογή» (ας μη ξεχνάμε ότι είχα συμβόλαιο με την
20“' Century-Fox), αν και η αλήθεια είναι ότι μ’ αρέσει το ουέστερν. Πάντως, προτιμώ το Western Union για δύο λόγους. Πρώ
τον, γιατί Η επιστροφή του Φρανκ Τζέιμς ήταν συνέχεια μιας ται
νίας που δεν είχα κάνει εγώ, του Τζέσι Τζέιμς [Henry King
(1939)], με τον Tyrone Power. Επίσης, αφού βγήκε το Western
Union, έγινε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ (είμαι κι εγώ -όπως
όλοι- ματαιόδοξος): δέχτηκα μια επιστολή από έναν σύλλογο βε
τεράνων του Φλάγκσταφ (Αριζόνα), που έλεγε: «Αγαπητέ κύριε
Lang, είδαμε το Western Union και πιστεύουμε ότι αποδίδει τη
Δύση καλύτερα από κάθε άλλη ταινία που έχει γίνει για το θέ
μα...» Είναι πολύ σημαντικό για έναν ευρωπαίο σκηνοθέτη να δέ
χεται τέτοια σχόλια από ανθρώπους που είχαν γνωρίσει την
πραγματική Δύση. Ένιωσα φυσικά πολύ κολακευμένος, αν και
νομίζω ότι όσα μου έγραψαν οι κύριοι δεν ήταν απολύτως σωστάγιατί η ταινία μου δεν απεικονίζει τη Δύση ακριβώς όπως ήταν.
Ίσως να ανταποκρίνεται στα όνειρα και τις ψευδαισθήσεις, σε ό
λα όσα αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να θυμούνται απ’ την παλιά Δύ
ση. Κι εγώ, χωρίς να θέλω να φανώ υπερόπτης, έχω ένα ταλέντο
γι’ αυτό που ονομάζουμε «σκηνοθετικές πινελιές». Για παράδειγ
μα. σε μια σκηνή ο Randy Scott, που έχει τα χέρια του δεμένα με ε
πιδέσμους γιατί κάηκαν στη φωτιά του δάσους, πηγαίνει προς το
οημείο της κλασικής «τελικής μονομαχίας», γνωρίζοντας ότι είτε
ο ίδιος είτε ο αδελφός του θα σκοτωθεί. (Και φυσικά, επειδή είναι
ο ήρωας, πρέπει να πεθάνει αυτός.) Περνάει με το άλογό του απ’
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το περίφημο κουρείο, σταματάει σ’ ένα σοκάκι και ξεπεζεύει. Τό
τε βγάζει τους επιδέσμους απ’ το δεξί του χέρι και κουνάει τα δά
χτυλά του για να δει αν μπορεί να κρατήσει καλά το πιστόλι. Κά
τι τέτοιες λεπτομέρειες κάνουν τον κόσμο να πιστεύει όσα βλέπει
στις ταινίες. Αν και πρόκειται για πολύ μικρές λεπτομέρειες, πα
ρατήρησα σε κάθε δουλειά μου ότι αυτά τα σημεία μένουν' στους
θεατές (την πρώτη φορά που βλέπουν την ταινία). Τους δίνουν'
την αίσθηση ότι η ταινία είναι ειλικρινής και αληθινή. / /
Γ.Ι>.

Το Western Union είναι άλλο ένα έπος που αναφέρεται στην επο
χή κατά την οποία τα σύνορα των ΗΠΑ επεκτείνονταν προς τη
Δύση. Αυτή τη φορά, υπόβαθρο για την περιπέτεια και τη συ
γκίνηση γίνεται η ένωση της Όμαχα με το Σολτ Λέικ Σίτι μέσω
των τηλεγραφικών γραμμών, τη δεκαετία του 1860. Η ευθύτητα
της αφήγησης του εποικισμού της Αγριας Δύσης και η παντελής
έλλειψη επιτήδευσης καθιστούν το Western Union μια θαυμάσια
ταινία δράσης, που θα σημειώσει μεγάλη εισπρακτική επιτυχία.
Πρόκειται για ένα μεγαλεπήβολο ουέστερν υψηλού προϋπολογι
σμού, η προετοιμασία του οποίου έγινε χωρίς καμιά φειδώ σε
χρόνο ή χρήμα. Όσον αφορά στη φωτογραφία, η ταινία περιέχει
μερικά από τα πιο χορταστικά πανοράματα που αποτυπώθηκαν
ποτέ σε Technicolor: το πλήθος των αποχρώσεων κρατά αμείωτο
το ενδιαφέρον του θεατή σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Βλέ
πουμε εδώ μερικές από τις πιο ωραίες εξωτερικές σκηνές που γυ
ρίστηκαν ποτέ στα πλούσια σε χρώμα εθνικά πάρκα της Γιούτα.
Ο Randolph Scott, ένας τέως παράνομος που συμμετέχει στην α
ποστολή ως ανιχνευτής, εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να
μας παρουσιάσει τελικά ένα χαρακτήρα τόσο πειστικό, κάτι που
θα συμβάλει οπωσδήποτε στην άνοδο του κασέ του. Ο Dean
Jagger είναι ο μηχανικός της εταιρείας, υπεύθυνος για την κα
τασκευή της τηλεγραφικής γραμμής. Ο Robert Young υποδύε
ται έναν καλομαθημένο νέο από τις ανατολικές Πολιτείες, που
σκληραγωγείται με τα ήθη της Δύσης. Ο Barton MacLane είναι
ο ρέμπελος παράνομος, η συμμορία του οποίου ταλαιπωρεί συ
νεχώς τον καταυλισμό. Η Virginia Gilmore είναι ασήμαντη ως
μήλο της έριδος μεταξύ του Scott και του Young στην αρχή τής
ταινίας. Ο Slim Summerville, που παίζει το μάγειρα του καταυ
λισμού, παρέχει ενδιαμέσως την απαραίτητη κωμική εκτόνωση.
[...]
Η σκηνή της πυρκαγιάς και η επακόλουθη σύγχυση στον καταυ
λισμό της εταιρείας ανεβάζουν στο έπακρο την ένταση και κορυφώνουν το δράμα. Οι Ινδιάνοι, που είναι αυθεντικοί και προέρχο
νται από καταυλισμούς, υποδύονται τους ρόλους τους επιτυχώς.
Η μονομαχία μεταξύ του Scott και του MacLane είναι σχεδιασμέ
νη για να προκαλεί στο θεατή τη μεγίστη δυνατή αγωνία και συ
γκίνηση, πράγμα που επιτυγχάνεται χάρη στους σωστούς χειρι
σμούς τόσο του σεναριογράφου όσο και του σκηνοθέτη.
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τον Μπάμηη Ακτσόγλου
To Western Union ανήκει σε μια παράδοση επικών ουέστερν
που, όπως το Σιδηροΰν aloyo του John Ford, Η σκεπαστή άμαξα
του James Cruz, το Union Pacific του Cecil B. De Mille ή το
Wells Fargo του Frank Lloyd, αφηγούνται ένα θεαματικό χρο
νικό από την κατάκτηση της Άγριας Δύσης· στη συγκεκριμένη
περίπτωση, την εγκατάσταση της πρώτης διηπειρωτικής γραμ
μής του τηλέγραφου από την Όμαχα στο Σολτ Λέικ Σίτι, το
1861, τη χρονιά δηλαδή που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος. Το
γεγονός αυτό καθαυτό δεν είχε από ιστορικής πλευράς ιδιαίτε
ρο δραματουργικό χαρακτήρα: το μόνο πρόβλημα που συνά
ντησαν οι εργάτες στην εγκατάσταση των τηλεγραφόξυλων, ή
ταν οι βίσονες που έξυναν την πλάτη τους σ’ αυτά και συχνά τα
έριχναν κάτω! Ωστόσο, το σενάριο της ταινίας είναι διανθισμέ
νο με μικρά ανέκδοτα και απρόσμενες περιπέτειες, όπως η αντί
θεση των Ινδιάνων στην εγκατάσταση του τηλέγραφου στις
περιοχές τους ή η παρουσία μιας ομάδας Νοτίων που, μεταμ
φιεσμένοι σε Ερυθρόδερμους, σαμποτάρουν την αποστολή.
Παρά το ισχνό σενάριο, ο Lang κατόρθωσε να δώσει μια συνε
κτικότητα σε μυθοπλαστικό και ιστορικό υλικό, λες και είχε
πίσω του μια ολόκληρη καριέρα ειδικευμένη στα ουέστερν. Κι
ήταν τόσο πιστευτό» αυτό που έδειξε, ώστε να λέει σε μια συ
νέντευξή του: Η ταινία, αναμφίβολα δεν ήταν μια μαρτυρία
για το Φαρ Ουέστ εκείνης της εποχής· δεν παρουσίαζε το παλιό
Φαρ Ουέστ. Κι όμως, δέχτηκα γράμματα βετεράνων που είχαν
γνωρίσει το Φαρ Ουέστ την εποχή των πιονιέρων, όπου μου έ
γραψαν ότι η ταινία Western Union παρουσίαζε τα πράγματα ό
πως πραγματικά ήταν. Τι είναι στ’ αλήθεια η πραγματικότητα;
Δεν έδειξα το Φαρ Ουέστ όπως ήταν, όμως η ταινία μου έκανε
το κοινό να το ονειρευτεί και να πει ότι το Φαρ Ουέστ ήταν ό
ντως έτσι».1
Ο κεντρικός ήρωας, Βανς Σόου, αποτελεί μια κλασική περίπτω
ση παρανόμου της μυθολογίας του ουέστερν, ο οποίος προσπα
θεί να ξεκινήσει μια νέα ζωή (ως ανιχνευτής στην Western
Union), αλλά το παρελθόν τον κυνηγά και δεν του επιτρέπει να
εξαγοράσει (παρά μόνο με το θάνατό του) τις ανομίες του. Είναι
όμως κι ένας τυπικός λανγκικός ήρωας που, όπως ο Henry
Fonda στο Ζεις μονάχα μια φορά, αδυνατεί να ξεφύγει από το
τραγικό πεπρωμένο του: ένας αξιοπρεπής θάνατος είναι η μόνη
πολυτέλεια την οποία διαθέτει μέσα στα στενά όρια της διαμά
χης του με τη Μοίρα. Ο Randolph Scott προσεγγίζει τον Σόου
με το γνωστό μονολιθικό παίξιμό του, κάτι που στερεί τον ήρωα από βαθύτερη ψυχολογική εμβάθυνση. Αλλά και ο Robert
Young, στο ρόλο ενός λιμοκοντόρου καουμπόη, μοιάζει να παί
ζει σε λάθος έργο. Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα μιας
ταινίας που μένει στη μνήμη για τις επιμέρους σκηνές της (ό
πως αυτή με τη φωτιά στον καταυλισμό που θα χρησιμοποιηθεί
ως stock-shot σε πολλά άλλα ουέστερν), χωρίς να αποτελεί κάτι
μεγάλο στη φιλμογραφία του σκηνοθέτη.

Walt.

-Variety», 5.2.1941.
Μετάφραση: Ζωή Σιάπαντα.

1. “Cinema '62··, Νοέμβριος 1962.
Αθήνα, Δεκέμβριος 2002
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ΑΝΘΡΩΠΟΚΥΝΗΓΗΤΟ (ΗΠΑ, 1941)
Man Hunt
Fritz Lang. Σενάριο: Dudley Nichols, από ίο μυθι
στόρημα Rogue Male του Geoffrey Household. Σ υνεργάτες στο
σενάριο: Jules Furthman, Lamar Trotti. Φωτογραφία: Arthur
Miller. Ειδικά εφε: Fred Sersen. Μοντάζ: Allen McNeil. Ή χος:
Eugene Grossman, Roger Heman. Μουσική: Alfred Newman.
Σκηνικά: Richard Day, Wiard B. Ihnen Κ αλλιτεχνική διεύ
θυνση: Thomas Little. Κοστούμια: Travis Banton. Β οη θ ός
σκηνοθέτης: Ad Schäumer. Η θοποιοί: Walter Pidgeon Άλαν
Θόρνταϊκ), Joan Bennett (Τζερι Στόουκς), George Sanders <Κιβ
Σμιθ), John Carradine (κος Τζόουνς), Roddy McDowall (ΒεΊνερ),
Ludwig Stössel (γιατρός), Heather Thatcher (Λαίδη Ρίσμπορο),
Frederick Worlock (Λόρδος Ρίσμπορο), Roger Imhof (λοχαγός
Τζένσεν), Egon Brecher (κοσμηματοπώλης), Lester Matthews
(ταγματάρχης), Holmes Herbert (Σολ Φρανσγουέρθι ), Eily Malyon (ταχυδρομική υπάλληλος), Arno Frey (λοχαγόςαστυνομίας),
Fredrik Vogeding (πρέσβης), Lucien Privai (άντρας με ομπρέλα),
Herbert Evans (Ριβς), Keith Hitchcock (Μπόμπι), Carl Ekberg
(Hitler). Π αραγωγός: Darryl F. Zanuck. Σ υμπαραγω γοί: Ken
neth MacGowan, Len Hammond. Δ ιεύθυνση παραγω γής: Wil
liam Koenig. Παραγωγή: 20“ Centuiy-Fox Corporation <Μπέβερλι Χιλς). Διάρκεια: 103 λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Πρώτη
προβολή: Νέα Υόρκη (Roxy), 13 Ιουνίου 1941.

Σκηνοθεσία:
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Στον απόηχο της Συμφωνίας τον Μονάχου, ο Λοχαγός Αίαν Θόρνταϊκ, ένας διάσημος κυνηγός αγρίων ζώων και βρετανός πράκτο
ρας, κρυμμένος ο’ένα δάσος κοντά στην κατοικία τον Hitler, απο
πειράται να τον σκοτώσει. Ακριβώς τη στιγμή που είναι έτοιμος να
πατήσει τη σκανδάλη, ou.llαμβάνεται. Κατά την ανάκριση, ο ταγ
ματάρχης Κιβ-ΣμιΘ δεν πείθεται από τους ισχυρισμούς του Θόρνταϊκ ότι η απόπειρα ήταν μόνο το προσωπικό στοίχημα ενός μεγά
λου κυνηγού που επιθυμούσε να πλησιάσει σε απόσταση βολής το
πιο δύσκολο θιίραμα του πλανήτη. Μόνος τρόπος για να αφεθεί ε
λεύθερος ο Θόρνταϊκ, είναι να υπογράψει μια ομολογία όπου θα
δηλώνει ότι είχε εντολές από τη Βρετανία να δολοφονήσει τον
Hitler. Ο πόλεμος μεταξύ των δυο κρατών δεν έχει ακόμα αρχίσει,
και η Γερμανία θέλει ν’ αποκτήσει ένα καλό «πάτημα» για να τον
ξεκινήσει. Ο Θόρνταϊκ αρνείται να υπογράψει, ακόμα και ύστερα
από φρικτά βασανιστήρια, και οι άνθρωποι του Κιβ-ΣμιΘ σκηνοθε
τούν τον «τυχαίο θάνατό» του, ρίχνοντάς τον σ’ έναν γκρεμό. Ο
Θόρνταϊκ, όμως, επιβιώνει. Καταφέρνει να φτάσει στο Λονδίνο
κρυμμένος ο’ένα δανέζικο πλοίο όπου έχει επιβιβαστεί κι ένας μυ
στηριώδης άντρας με το διαβατήριο του Θόρνταϊκ. 0 εφιάλτης τον
ακολουθεί παντού. Στο Λονδίνο, ο Θόρνταϊκ συνειδητοποιεί ότι παρακολουθείται ασφυκτικά. Απειλητικές φιγούρες ξεπροβάλλουν α
πό την ομίχλη, και το μόνο ασφαλές καταφύγιο είναι το σπίτι μιας
νεαρής λονδρέζας πόρνης, της Τζέρι. Ύστερα από αλλεπάλληλες
καταδιώξεις, ο Θόρνταϊκ αποφασίζει ότι δεν μπορεί να θέτει άλλο
τη ζωή της Τζέρι οε κίνδυνο και την εγκαταλείπει, για να καταφύγει οε μια μακρινή σπηλιά. Μετά τον αποχωρισμό, η Τζέρι επι
στρέφει σπίτι της, όπου την περιμένουν οι άνθρωποι του Κιβ-ΣμιΘ.
Στο μεταξύ, ο Θόρνταϊκ ζει οαν τυφλοπόντικας στο κρησφύγετό του,
όπου, τελικά, ο Κιβ-ΣμιΘ τον παγιδεύει και, απειλώντας ότι θα

φράξει τελείως την είσοδο της σπηλιάς, ξαναζητάει από τον Θόρνταϊκ να υπογράψει την ομολογία. Ο Θόρνταϊκ αρνείται και πάλι
να υπογράψει, allá, όταν ο Κιβ-ΣμιΘ του δείχνει το κάπελο της
Τζέρι και του λέει όπ είναι νεκρή, ο Θόρνταϊκ δέχεται, συνειδητο
ποιώντας τελικά ότι δεν ήταν μόνο το ένστικτο του κυνηγού που τον
έκανε να θέλει να σκοτώσει τον Hitler. Παρά την υπόσχεσή του να
τον αφήσει ελεύθερο, ο Κιβ-ΣμιΘ προσπαθεί να πυροβολήσει τον
Θόρνταϊκ. Αυτός, όμως, καταφέρνει να σκοτώσει το διώκτη του μ ’
ένα αιποοχέδιο όπλο και να γλιτιοσει, έστω και τραυματισμένος.
Στο τέλος, τον βλέπουμε να πέφτει με αλεξίπτωτο στη Γερμανία, α
ποφασισμένος να σκοτώσει τον Φίρερ πάοη θυσία.
•φ Μ ’ άρεσε πολύ η συνεργασία με την Joan Bennett. Νομίζω
ότι, στην αρχή τουλάχιστον [έχαναν τέσσερις ταινίες μαζί], της
άρεσε κι εκείνης.
Όλοι ξέρουν ότι οι γυναίκες μ’ αρέσουν πάρα πολύ κι ότι απεχθάνομαι τους άντρες που φέρονται στις γυναίκες σαν να είναι
κατώτερες. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, λέω: «Αν θεωρείς τη γυ
ναίκα ζώο, το να κάνεις έρωτα μαζί της δεν είναι κτηνοβασία;»
Επομένως, δε θα μπορούσα να μιλήσω για το αρχαιότερο επάγ
γελμα του κόσμου κουνώντας το δάχτυλό μου και λέγοντας ότι
είναι κάτι τρομερά. Ο χαρακτήρας που υποδύεται η Joan
Bennett, με κέρδισε: η πεταλουδίτσα της νύχτας που ερωτεύε
ται τον Pidgeon και που ο έρωτάς της είναι καταδικασμένος α
πό την αρχή. Νομίζω άτι κι εγώ και η Joan την καταλάβαμε πο
λύ καλά. Καταλάβαμε πολύ καλά αυτόν τον έρωτα (γιατί εκεί
νη την εποχή μπορούσες να μιλάς για έρωτα χωρίς να σε κοροϊ
δεύουν)... την τρυφερότητά του... Αυτή η κοπέλα κλαίει σαν
μικρό παιδί γιατί ο άντρας που θέλει τόσο πολύ, δεν κάνει έρω
τα μαζί της. Αυτό που νιώθει, είναι σύνθετο: ντροπή («Μήπως
δεν με θέλει;») και πόθος («Γιατί δεν ολοκληρώνεται ο έρωτάς
μας;»). Και το σενάριο, νομίζω, ήταν υπέροχο.
Βέβαια, η Επιτροπή Λογοκρισίας επέμενε ότι επ’ ουδενί έπρεπε
να δείξουμε ή να ωραιοποιήσουμε μια πόρνη. (Είπαν, π.χ., ότι
δεν έπρεπε να κουνάει την τσάντα της πέρα-δώθε.) Ξέρετε πώς
λύσαμε το πρόβλημα; Τοποθετήσαμε στο διαμέρισμά της, σε εμ
φανές σημείο, μια ραπτομηχανή. Έτσι, δεν ήταν πια πόρνη·
την κάναμε «ράφτρα»! Αυθεντικότητα να σου πετύχει!
O Zanuck, ο παραγωγός της ταινίας, δεν πίστευε πολύ στη σκη
νή πάνω στη Γέφυρα του Λονδίνου, που ήταν στο αρχικό σενά
ριο. Σ’ αυτή τη σκηνή, o Pidgeon (που έχει μια ουλή στο πρό
σωπο και τον ψάχνει η αστυνομία) μιλάει για τελευταία φορά
με την Joan Bennett, την πεταλουδίτσα της νύχτας. Εκείνη έ
χει ένα προαίσθημα ότι δε θα τον ξαναδεί, και ξαφνικά, όταν εμ
φανίζεται ένας αστυνομικός, φοβάται ότι ο αστυνομικός θα α
ναγνωρίσει τον Pidgeon και θα τον συλλάβει, οπότε αρχίζει να
φέρεται σαν πόρνη και να λέει: «Έλα, χρυσό μου, στο δωμάτιό
μου, να σου δείξω κάτι που θα σ’ αρέσει» - ή κάτι τέτοιο. Κι ο
μπάτσος λέει: «Πηγαίνετε, δεσποινίς, μην ενοχλείτε τον κύ
ριο». Έτσι εκείνη αρχίζει να μιλάει με τον αστυνομικό, φεύγει
μαζί του, χάνονται, κι εμείς καταλαβαίνουμε ότι δε θα ξαναδεί
τον αγαπημένο της. ? J
F. L.

F R I T Z

Τ ο μ ά τι σ τ ο ν τ ά φ ο η W e d id n o t s e e w h a t T h o r n d ik e saw '

του Jacques Aumont
Τι μπορούσε να εύχεται το 1941 ένας γερμανός αυτοεξόεριστος
λόγω του ναζιστικού καθεστώτος και εγκατεστημένος στις
ΗΠΑ; Προφανώς, να ξεπεράσει η θετή του πατρίδα τους δισταγ
μούς και την εφεκτικότητά της, και τα λόγια των επισήμων
της (υποστήριξη της Αγγλίας, καταδίκη του ναζισμού) να συμ
φωνήσουν με την πραγματική της πολιτική. Τι μπορούσε να
κάνει γι’ αυτό ένας σκηνοθέτης; Προφανώς, μια ταινία.
Μπορούμε πάντα αρκετά εύκολα να προβλέπουμε το παρελθόν.
Ας μη παριστάνουμε, λοιπόν, ότι πιστεύουμε πως στη συγκεκρι
μένη ταινία όλα, ώς και την παραμικρή λεπτομέρειά τους, εμπε
ριέχονταν ήδη εν σπέρματι στο συγκεκριμένο σχέδιο· γιατί, την
εποχή εκείνη, μπορούσε κανείς να έχει κατά νου πολλές και διά
φορες ταινίες- πολλά σενάρια και πολλούς τρόπους υλοποίησής
τους. Κι έπειτα, γνωρίζουμε καλά ότι, στο χολιγουντιανό σύ
στημα, για την ταινία που θα γινόταν δεν αποφάσιζε ο σκηνοθέ
της, αλλά το στούντιο. Παρά ταύτα, η γένεση της συγκεκριμέ
νης ταινίας έμοιαζε σαν το πιο φυσικό πράγμα του κόσμου.
Ο Zanuck ή, εν πάση περιπτώσει, η 20"’ Century-Fox την οποία
διηύθυνε, αγόρασε το 1940 τα δικαιώματα του μυθιστορήματος
Rogue Male, ενός βιβλίου που σήμερα δεν το θυμάται κανείς,
αλλά που η έκδοσή του, το 1937, είχε κάνει αίσθηση. Η δια
σκευή του ανατίθεται στον Jules Furthman και, στη συνέχεια,
στον Dudley Nichols· τη σκηνοθεσία θα αναλάβει το δίδυμο
John Ford-Kenneth MacGowan, που έχουν μόλις τελειώσει τον
Νεαρό κύριο Λίνκολν. Ο MacGowan προτείνει το όνομα του
Fritz Lang,2 προφανώς επειδή ο Ford δεν ήταν διαθέσιμος. Η
πρόταση αυτή, όμως, δεν είναι παρά σε μικρό βαθμό αποτέλε
σμα τύχης (χάρη στην οποία τα πράγματα ευοδώνονται)· κι από
τα ντοκουμέντα που διαθέτουμε, μας δημιουργείται η εντύπω
ση ότι ο σκηνοθέτης αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα το εν λόγω
σχέδιο, το πολιτικό περιεχόμενό του, καθώς και την «περιπε
τειώδη» διάσταση της ταινίας.
Ο Fritz Lang, που μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 1940 είναι απασχο
λημένος με την προηγούμενη ταινία του (Western Union), ασχολείται με το Ανθρωποκυνηγητό όταν το σενάριο, το οποίο είχε επε
ξεργαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Dudley Nichols, έχει λάβει σε
γενικές γραμμές την τελική του μορφή. Ο Nichols και ο Lang θα
επεξεργαστούν περαιτέρω το ίδιο σενάριο γι’ άλλους δύο μήνες·
κι έχει διασωθεί μία τουλάχιστον σύσκεψή τους με τον Zanuck, α
πό την οποία καταφαίνεται η ευρεία συναίνεση μεταξύ των τριών
ανδρών, ειδικά στα θεμελιακά σημεία που έχουν σχέση με την πο
λιτική εμβέλεια της ταινίας. Το εύρος αυτής της συναίνεσης διαφαίνεται από μια λεπτομέρεια: η τελευταία σεκάνς θα γυριστεί
και θα ξαναγυριστεί (η ταινία στην τελική της μορφή θα αφαιρέσει ακόμα και την αποκαθαρμένη εκδοχή της του τελικού σεναρί
ου)· ένα στοιχείο, όμως, θα παραμείνει αναλλοίωτο μετά τη σύ
σκεψη της 4ης Φεβρουάριου 1941: η τελική φράση. Σύμφωνα με
τα πρακτικά της σύσκεψης, παρατίθεται στην ταινία αυτούσια,
χωρίς ν’ αλλάζει ούτε κόμμα - ειδικά οι τελευταίες λέξεις, καθεμία
απ’ τις οποίες χρήζει υπογράμμισης: «.. .this time he clearly knows
his purpose, and, unflinching, faces his destiny».3
Τη συγκεκριμένη περίοδο, η 20lhCentury-Fox έχει πια προ πολλού ξεπεράσει το στάδιο της preparedness' και τάσσεται ανοι

L A N G

χτά υπέρ της εισόδου της Αμερικής στον πόλεμο. Η στάση αυτή
στηρίζεται σε δύο επιχειρήματα: στον γερμανικό επεκτατισμό
και τη ναζιστική βαρβαρότητα. Το πρώτο επιχείρημα, πιο ορ
θολογικό, πιο τεχνικά πολιτικό, το αναδέχονται οι διάλογοι·
φτάνει στο συγκινησιακό του απόγειο στη σκηνή της σπηλιάς,
όταν μαθαίνουμε ότι η Γερμανία έχει εισβάλει στην Πολωνία.
Το δεύτερο επιχείρημα, το οποίο κυριαρχεί, το συναντάμε επί
σης σε μεγάλο βαθμό στοτς διαλόγους, αλλά εναπόκειται πλέον
σε μεγάλο βαθμό στη σκηνοθεσία. Η ταινία κάνει συλλογή ναζιστών από τον υψηλού επιπέδου πολεμοχαρή πολιτικολόγο
Κιβ-Σμιθ ώς τον πιο χυδαίο από τους εκτελεστές του Λονδίνου,
ενώ μια ενδιάμεση κατάσταση αποτελούν ο γιατρός και ο ψυ
χρός σαν λεπίδι κατάσκοπος (Carradine). Έτσι το έργο λει
τουργεί σαν γενική δοκιμή του Και οι δήμιοι πεθαίνουν! Πρώτο
δίδαγμα της ταινίας, διαμέσου της έκθεσης της εν λόγω συλλο
γής και μόνο: ευγενικοί ή άξεστοι, Γερμανοί ή Άγγλοι, οι ναζιστές είναι όλοι ίδιοι: βασανιστές, δήμιοι, φοβεροί και τρομεροί,
επειδή ακριβώς είναι άψογα οργανωμένοι.
Άγρια θηρία ή άκαμπτοι κληρονόμοι-καρικατούρες του πρωσι
κού μιλιταρισμού, οι ναζιστές είναι επίσης οι εκτελεστές ενός
τρομερού στρατηγικού σχεδίου, με το οποίο επιδιώκουν, ούτε
λίγο ούτε πολύ, να κυριαρχήσουν σε ολόκληρο τον κόσμο
(«Today, Europe, tomorrow, the world!»5αναφωνεί ο Κιβ-Σμιθ,
σ’ ένα αναμφισβήτητα ειλικρινές ξέσπασμά του). Έτσι ακριβώς
-φοβεροί και με στρατηγική- εμφανίζονται εξαρχής. Ειδικότε
ρα, στο σκάκι που συνεχίζεται στην ατελείωτη σκηνή της ανά
κρισης, πρέπει να προσδώσουμε μια μεταφορική σημασία, η ο
ποία, όπως παρατηρεί ο ίδιος ο Lang," υπερβαίνει την απλή ψυ
χολογική αξία.
Το εναρκτήριο πλάνο της εν λόγω σκηνής ανοίγει μ’ ένα ορεινό
ντεκόρ, ένα ντεκόρ ζωγραφισμένο που δεν μπαίνει καν στον κό
πο να συγκαλύψει την υφή του, το οποίο η κάμερα εγκαταλείπει
αμέσως και κατεβαίνει στο σκάκι. Η παρτίδα έχει ήδη αρχίσει: τα
λευκά έχουν κάνει ροκέ, κι ο γιατρός, που παίζει με τα λευκά,
σκέφτεται την επόμενη κίνησή του, ενώ ο Κιβ-Σμιθ εξετάζει το
όπλο, τα κιάλια και το διαβατήριο του Θόρνταϊκ. Από το δωμάτιο
στο οποίο θα διεξαχθούν δύο μακρές και ιδεολογικά φορτισμένες
συνομιλίες ανάμεσα στους δύο άνδρες, δε λείπουν τα συμβολικά
αντικείμενα - χριστιανικά: ένας άγιος Σεβαστιανός (παραπέμπει
στα βασανιστήρια που υφίσταται ο κρατούμενος), ένας άγιος
Χριστόφορος, ένα αμπαζούρ φτιαγμένο με μια παρτιτούρα γρηγοριανού μέλους |το κείμενο, εξαιρετικά ευανάγνωστο, λέει ει
ρωνικά: «Nur deine Güth hilft / Mir aus den Nöthen» («Μόνο η
καλοσύνη Σου θα με απαλλάξει από τα δεινά») |· ή ειδωλολατρικά: ένας αετός πάνω στην υδρόγειο, ένα ρωμαϊκό άρμα με τρία ά
λογα που καλπάζουν. Όλοι οι συμβολισμοί, όμως, εστιάζονται
στο σκάκι, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της σκηνοθεσίας κι
ακτινοβολεί' σε όλα σχεδόν τα πλάνα.
Σκάκι: το κατεξοχήν στρατηγικό παιχνίδι, όπου θριαμβεύει όποι
ος υπερέχει σε επίπεδο λογικής, καθαρού πνεύματος· αλλά και
συμβολικό παιχνίδι, που φέρνει τα λευκά αντιμέτωπα με τα μαύ
ρα, το φοοςμε το σκοτάδι." Στην προκειμένη παρτίδα, τα λευκά τα
έχει ο γιατρός· επομένως, ο Κιβ-Σμιθ έχει τα μαύρα: μια απόχρω
ση αληθοφάνειας (στις φιλικές παρτίδες, τα μαύρα τα παίρνει συνήθωςο ισχυρότερος) αλλά και, κυρίως, μια αντιστροφή του χρώ
ματος στα ρούχα τους. Έτσι διακριτικά η σκηνοθεσία προοιωνί-
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ζεται μιαν άλλη αντιστροφή, πολύ πιο θεμελιώδη, ανάμεσα στο ά
σπιλο λευκά της στολής του μαύρου Ναζί' και το σκούρο και βρό
μικο γκρι κυνηγετικά κοστούμι του αγαθού βρετανού πολίτη.
Ο Lang ε'δινε τόσο μεγάλη σημασία στη μεταφορά του σκακιού
στην ταινία, ώστε είχε προβλέψει να τη χρησιμοποιήσει στους
τίτλους της αρχής και του τέλους. Στο storyboard υπάρχουν ί
χνη αυτής της ιδέας: η μετάβαση από το Μπέρχτεσγκάντεν στο
Λονδίνο γίνεται μ’ ένα φοντί ανσενέ σ’ ένα κοντινό της σκακιέρας, η οποία έχει αντικατασταθεί με μια μακέτα του Λονδίνου
με ασπρόμαυρα τετραγωνάκια - μια άλλη σκακιέρα όπου υπο
τίθεται ότι παίζεται -σε πραγματική κλίμακα- το υπόλοιπο
παιχνίδι. Ο Nichols και ο Zanuck απορρίπτουν την ιδέα, η ο
ποία, όμως, παραμένει ευδιάκριτη στη συγκεκριμένη ταινία, α
φού όντως, από μια άποψη, ο Θόρνταϊκ και ο Κιβ-Σμιθ παίζουν
σκάκι. Έχει λοιπόν σημασία το γεγονός ότι ο Lang επέμεινε τό
σο πολύ στην αντιστροφή του άσπρου και του μαύρου - αναμ
φισβήτητα προκλητική αντιστροφή, που επιδιώκει να σκανδα
λίσει το θεατή με την ειρωνεία της (όπως ακριβώς και η ευφυώς μελίρρυτη ευγλωττία του Sanders). Αραγε, όμως, μπο
ρούμε να τη διαβάσουμε και κυριολεκτικά; Στο σκάκι, τα λευ
κά έχουν το προνόμιο να παίζουν πρώτα· ως εκ τούτου, διατη
ρούν ένα προβάδισμα. Όσο καίρια κι αν είναι τα χτυπήματα
του, ο Θόρνταϊκ με τα μαύρα απλώς θα απαντά - κι ώς το τέλος
δεν θα έχει κανένα στρατηγικό σχέδιο να αντιπαραθέσει στο σιδηρούν σχέδιο που εφαρμόζουν τα λευκά.
Η λογική αυτή, στην οποία θεμελιώνεται ο σχεδιασμός της ται
νίας, ταιριάζει έξοχα στο σχέδιο του Lang. Θέλει να δείξει την α
ντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο -και μόνο δύο- πόλους: το Καλό
και το Κακό, τη δημοκρατία και τη ναζιστική δικτατορία, τον
Θόρνταϊκ και τον Κιβ-Σμιθ· ενώ όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα (ακό
μα και η Τζέρι, τελικά) στη σύγκρουση αυτή είναι κομπάρσοι, ό
λες δε οι καταστάσεις πρέπει να αποκαθαρθούν, να αναχθούν στο
πιο οφθαλμοφανές σχεδιάγραμμα της καθαρής και απλής αντιπα
ράθεσης. Έτσι, στο Ανθρωποκυνηγητό, υπάρχει μια διαρκής επε
ξεργασία της έλλειψης, της κατάργησης, απ’ την οποία δε δια
φεύγει τίποτα (και η οποία δε διαφεύγει επίσης απ’ το θεατή).
Μεταξύ των οπτικών ντοκουμέντων που χρησιμέυσαν στην προ
ετοιμασία της ταινίας (φωτογραφίες, storyboard), πολλά ανα
πτύσσουν με πολλή επιμονή και με μεγάλη φροντίδα σε επίπεδο
λεπτομερειών, μια σκηνή επιβεβλημένη, όπως φαίνεται, στις «πε
ριπέτειες»: την απόδραση του Θόρνταϊκ. Τα σχέδια αφηγούνται
με κάθε λετπομέρεια πώς δραπετεύει μέσα από τους βάλτους, κλέ
βει μια βάρκα και φτάνει τελικά στο μεγάλο γερμανικό βιομηχα
νικό λιμάνι. Φωτογραφίες (έχουν συλλεγεί προφανώς, υπό την
καθοδήγηση του Lang, από το Research Department9 της 20,h
Century-Fox, αποδίδουν την ατμόσφαιρα σε διάφορες περιπτώ
σεις I«idea for type of undergrowth» («ιδέα για τα χαμόκλαδα»):
πολλές φωτογραφίες με θάμνους· «idea for night shot in German
harbor» («ιδέα για νυχτερινό πλάνο σε γερμανικό λιμάνι»): φου
γάρα στο σκοτεινό ουρανό, εφέ με φωτισμούς που αντανακλώ
νται στο νερό)]. Κάποια απ’ όλα αυτά γυρίστηκαν (υπάρχουν α
κόμα κάποιες φωτογραφίες από την κλοπή της βάρκας και τη φυ
γή στο ποτάμι), αλλά δεν έφτασαν στο μοντάζ. Ο θεατής δε θα μά
θει ποτέ τις λεπτομέρειες, και δεν μπορούμε να πούμε καν ότι θα
τις φανταστεί, γιατί αυτές οι λεπτομέρειες όχι μόνο δε δείχνονται,
αλλά και επιβάλλεται να μη δειχθούν επιβάλλεται να μην έχουν

ποτέ υπάρξει. Η αφαίρεση πρέπει να αντικαταστήσει την εικονοποιημένη αφήγηση, η ιδέα της Φυγής να αντικαταστήσει τη φυ
γή ως αλληλουχία δραματικών ή διασκεδαστικών επεισοδίων. Ο
Θόρνταϊκ πρέπει να εξαφανιστεί και, αργότερα, να επανεμφανι
στεί- ανεξήγητα. Η ταινία πρέπει να εγκαταλείψει την εξιστόρηση των περιπετειών και να γίνει μια λογική παραβολή.
Λογικό δεν είναι το αληθοφανές, και γνωρίζουμε ότι ο Lang ανέ
καθεν επέλεγε τον πρώτο απ’ αυτούς τους δύο όρους, με κίνδυνο
να δημιουργεί την εντύπωση ότι θυσίαζε τον δεύτερο. Η έλλει
ψη, η καθαρή και απλή κατάργηση των προβληματικών στιγ
μών της αφήγησης, αποτελεί την πιο ορατή εκδήλωση αυτής της
επιλογής του, αλλά όχι τη μόνη. Αντίθετα, μερικές φορές ο Lang
κερδίζει σε επίπεδο αφαίρεσης και λογικής δύναμης προσθέτο
ντας στοιχεία, σαν να ’θελε να επιτείνει την αληθοφάνεια. Ενώ
βασανίζουν τον θόρνταϊκ πίσω από την πόρτα, ο Κιβ-Σμιθ προχωράει ένα τετραγωνάκι: τηλεφωνεί σε μια υπηρεσία τής
Gestapo, ζητά να ετοιμάσουν μια ψευδή ομολογία στο όνομα του
θόρνταϊκ, και διατάζει να είναι ακριβώς η ίδια που είχαν χρησι
μοποιήσει παλιότερα στην υπόθεση Ροζίτσκι. Όλα αυτά θα ήταν
σαφέστατα αν οι διαταγές που δίνονται στα γερμανικά, μεταφρά
ζονταν. Όμως, δε μεταφράζονται ποτέ, κι ο θεατής οφείλει, στην
καλύτερη περίπτωση, να ανασυνθέσει εκ των υστέρων τα συμ
βάντα· στη χειρότερη, δε θα τα κατανοήσει ποτέ.10
Αποτέλεσμα όλης αυτής της εργασίας αποκάθαρσης του σεναρί
ου είναι μια ασφυκτική εντύπωση (αυτός είναι ο επιδιωκόμενος στόχος) ελέγχου. Όπως ο Θόρνταϊκ και πολύ πριν από αυ
τόν, ο θεατής βρίσκεται στα χέρια του ισχυρότερου, και μια αό
ρατη, πανταχού παρούσα, κυρίαρχη και ανώτερης ευφυΐας δύ
ναμη τον χειραγωγεί και προηγείται μονίμως κατά μία τουλά
χιστον κίνηση. Οι ναζιστές βρίσκονται παντού στο Λονδίνο,“
πάντα φτάνουν νωρίτερα απ’ όλους (πριν από τον Θόρνταϊκ,
πριν από την Τζέρι, πριν απ’ την αστυνομία), δεν τους βλέπου
με ποτέ να φτάνουν, βρίσκονται πάντα ήδη εκεί. Όπως ο ήρωας, έτσι κι ο θεατής αναγκάζεται πολύ γρήγορα να παραδεχτεί
αυτή την ικανότητα της πανταχού παρουσίας που η ταινία δεν
μπαίνει σε ιδιαίτερο κόπο να την ερμηνεύσει - παρά μόνον με
την απίθανη και διασκεδαστική σκηνή με τα ταχυδρομικά πε
ριστέρια. Όπως ο ήρωας, έτσι κι ο θεατής παραδίνεται πολύ
γρήγορα στην εφιαλτική αγωνία που δημιουργούν οι εμφανί
σεις τους. Τα πάντα είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε ο θε
ατής να μπει στο πετσί του ήρωα (ώς την έσχατη σκηνή, η ο
ποία έχει γυριστεί, όπως θα δούμε, εμφατικά από τη σκοπιά τού
διωκομένου, του πολιορκημένου).
Στο σημείο αυτό, η αμιγής αφηρημένη λογική που χαρακτηρί
ζει τον Lang, συναντά προφανώς τον ιδεολογικό λόγο: οι μετα
φορές πρέπει να ολοκληρωθούν, να δείξουν συγκεκριμένα, σω
ματικά σχεδόν, ότι η ναζιστική καταπίεση δεν είναι μια ιδέα που
ενδεχομένως αφορά στους μακρινούς λαούς, αλλά ότι μπορεί αντιθέτως να μας πλήξει, να μας προκαλέσει ασφυξία από τη μια
στιγμή στην άλλη, με ένταση (είναι βέβαιο ότι τα αναγνωριστι
κά σημεία, σπάνια έχουν χρησιμοποιηθεί με τόση μαστοριά).
Πώς να γίνει αυτό; Ή, αφού πρόκειται για αφηγηματική ταινία με
στρατιωτικό περιεχόμενο, πώς να υλοποιηθεί αυτό το διπλό σχέ
διο: ο ήρωας να γλιτώσει, αλλά ο θεατής να μη βγει από την ταινία
«σώος και αβλαβής»; Ή, μ’άλλα λόγια, τι μπορεί να αντιπαρατεθεί
σ’ αυτόν τον απόλυτο έλεγχο που προσάπτεται στο ναζισμό;

Δυο ανθρωποκννηγοί και μια
ρομανηκή πόρνη: Walter
Pidgeon, Joan Bennett, George
Sanders.

Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

290

Οι λύσεις που φαντάστηκαν ο Lang και Nichols στο σενάριό
τους, είναι δυο ειδών. Πρώτον, στο πεδίο της ψυχολογικής α
ληθοφάνειας ή, μάλλον, του αμαλγάματος ψυχολογίας και γε
νικώς αποδεκτής αληθοφάνειας, τυποποίηση. Οι πρώτες φάσεις
του σεναρίου (ακόμα και της τελικής εκδοχής του), πολύ πιο ε
πεξηγηματικές εν γένει από την ταινία στην τελική της μορφή,
έμπαιναν στον κόπο και εξηγούσαν την εξαδελφοκτόνο (κατά
το «αδελφοκτόνος») σχέση που ενώνει τον Κιβ-Σμιθ και τον
Θόρνταϊκ, τους ναζιστές και τους Βρετανούς. Η εμφάνιση, οι
τρόποι, η ομιλία ενός τζέντλεμαν συγκαλύπτουν στον ΚιβΣμιθ ένα χαρακτήρα ζωώδη, θηριώδη, επειδή ακριβώς είναι ένα
υβρίδιο, ένας μιγάς12από πατέρα Άγγλο και μητέρα Γερμανίδα,
κι έχει αναδεχθεί τις βάρβαρες αξίες που απωθεί ο υποκριτικός
βρετανικός πολιτισμός τον οποίο, εντούτοις, γνωρίζει τέλεια
και εκ των έσω.
Νόθος και αποστάτης, ο Κιβ-Σμιθ είναι υπολογιστής, ψυχρός
και αφηρημένα ευφυής. Απέναντι' του, το πρότυπο του Βρετα
νού: έντιμος, θαρραλέος, πιστός, δραστήριος, ανθεκτικός και,
να το πούμε κι αυτό, κάπως λιγότερο έξυπνος από τον αντίπα
λό του. Το σενάριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι αξιοπρόσε
κτα λεπτό- στη σκηνή της αντιπαράθεσης στο Μπέρχτεσγκάντεν, λ.χ., υπάρχει ένας υπαινιγμός ότι ο Κιβ-Σμιθ προβαίνει σε
εσφαλμένη εκτίμηση λόγω υπερβολικής ευφυΐας: απειλώντας
τον Θόρνταϊκ ότι θα τον παραδώσει και πάλι στους βασανιστές,
τον προειδοποιεί: «You think it is easy to throw away your Live;
yes, it is, but how well do you stand pain?··110 θόρνταϊκ, όμως,
είναι πιο ικανός ν’ αντιμετωπίσει (και ν’ αντισταθεί και να νι
κήσει) τη συγκεκριμένη, σωματική δοκιμασία του πόνου απ’
ό,τι την αφηρημένη δοκιμασία του θανάτου. Σ’ ένα πλάνο (δε
γυρίστηκε ποτέ) της σκηνής όπου οι ναζιστές αναζητούν τον
Θόρνταϊκ την επομένη το πρωί, ο Κιβ-Σμιθ ρωτούσε τον επικε
φαλής των βασανιστών: «Habt Ihr ihn den auch richtig in die
Kandare genommen?» («Του περάσατε χαλινάρι;»): μια τυπική
μεταφορά στη γερμανική γλώσσα, η οποία αντιμετωπίζει τον
Θόρνταϊκ σαν άλογο που το τιθασσεύουν και το χαλιναγωγούν.
Η μορφή του αλόγου, αυτού του ευγενούς, ελεύθερου ζώου,
μάλλον παρορμητικού παρά έξυπνου, επανέρχεται σε μιαν άλ
λη ατάκα που είχε προταθεί για τη σκηνή αυτή, με θαυμαστική
χροιά [«Eine Natur muss der haben - wie ein Pferd» («Ταμπεραμέντο αλόγου πρέπει να ’χει αυτόςο άνθρωπος»)]. Και μέχρις
ενός σημείου δεν πέφτει έξω όσον αφορά στον αληθινό χαρα
κτήρα του ήρωα.
Κι έπειτα, πλάι στην ψυχολογική λύση (και σε σύγκρουση μα
ζί της μερικές φορές) υπάρχει η λογική λύση: η λογική τού
σκακιστή, απαράμιλλη στο ίδιο της το πεδίο, αφού δεν μπορεί
κανείς να την αντιπαλέψει παρά μόνο αλλάζοντας πεδίο ή παι
χνίδι. Σ’ αυτή την ιστορία, ο Θόρνταϊκ, όπως ήδη έχουμε πει, υφίσταται την πρωτοβουλία του αντίπαλου στρατοπέδου, πράγ
μα που παραμένει γεγονός ώς την προτελευταία στιγμή, ώς τη
δεξιοτεχνική κίνηση του Κιβ-Σμιθ, την ψευδή επιστολή που
κατατίθεται ποστ-ρεστάντ και θα επιφέρει, όπως φαίνεται, το
θανάσιμο ματ. Ο Θόρνταϊκ, όμως, θα ξεφύγει απ’ την παγίδα, α
ποφασίζοντας να μη παίξει άλλο πια το παιχνίδι, αλλά και να
καταφύγει σ’ ένα μαγικό όπλο που ώς εκείνη τη στιγμή τού ή
ταν απαγορευμένο.
Αυτό είναι το μείζον ζήτημα στη σκηνή στη σπηλιά.

Η συμμετρία του Ανθρωποκυνηγητού είναι σχεδόν τέλεια· όπως
η τελική σκηνή θα απαντήσει στο ερώτημα της πρώτης (ήθελε
ή δεν ήθελε να σκοτώσει τον Hitler;), έτσι και η παρατεταμένη
σκηνή στη σπηλιά απηχεί την παρατεταμένη σκηνή στο ναζιστικό άντρο. Και στις δύο σκηνές η σύγκρουση παρουσιάζεται
γυμνή, μέσα στην αγριότητα και την πολυπλοκότητά της· και
στις δύο σκηνές διακυβεύεται η ιδεολογική σκευή της ταινίας:
οφείλουμε να διαμαρτυρόμαστε κατά της ναζιστικής βαρβαρό
τητας, ή οφείλουμε να οπλιστούμε για να την καταστρέψουμε;
Ολόκληρη η ταινία έχει στόχο να μεταφέρει (τον ήρωα, το θεα
τή) από τον πρώτο στο δεύτερο όρο του ζεύγματος· επομένως,
καμία καθυστέρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική.
Τα ντοκουμέντα που φυλάσσονται στο αρχείο Lang δεν περιέ
χουν τίποτα (τίποτα το ορατό) σχετικά μ’ αυτή τη σπηλιά: ούτε
φωτογραφίες απ’ το ρεπεράζ, ούτε storyboard· μόνο μια περι
γραφή, στην οποία θα επανέλθουμε. Αντιθέτως, μια σημείωση
στα στενογραφημένα πρακτικά της σύσκεψης με τον Zanuck (4
Φεβρουάριου 1941) είναι πολύτιμη. Ο κ. Lang, λέει, θεωρεί ότι
η σκηνή στη σπηλιά πρέπει να εστιάζεται στον Θόρνταϊκ και η
φωνή του Κιβ-Σμιθ να είναι οίΤ, ώστε να δίνεται η εντύπωση ε
νός παγιδευμένου ζώου.1*Αυτή η σπηλιά, λοιπόν, είναι πρώτα
απ’ όλα μια φωλιά, όπως επιβεβαιώνεται κι από την εσωτερική
της διευθέτηση: στρώμα, τροφή, εξαερισμός, προστασία από τα
σαρκοβόρα. Λύνει έτσι με τον τρόπο της το θέμα του big game
(του μεγάλου θηράματος) και του dangerous game (του επικίν
δυνου παιχνιδιού που είναι το κυνήγι), εξηγώντας επιτέλους
αυτό που η ταινία υπαινισσόταν ήδη από τα πρώτα της πλάνα:
ότι ο θηρευτής μπορεί να μετατραπεί σε θήραμα.
Πώς μοιάζει αυτή η σπηλιά; Ιδού η περιγραφή της:1’ «The floor
of this cave, which is not much bigger than a coffin (though
about four feet to the uneven, rocky surface of the ceiling) is
sandy like the bed of the gully».16Coffin (φέρετρο); Για προφα
νείς πρακτικούς λόγους, η σπηλιά που βλέπουμε στην ταινία,
δε συμφωνεί απόλυτα με αυτή την περιγραφή. Είναι πολύ πιο
ανοιχτή, πιο ψηλή (στέκεσαι όρθιος)· στην πραγματικότητα, δε
βλέπουμε ούτε δάπεδο ούτε οροφή. Είναι, όμως, πράγματι ερ
μητικά κλειστή. Ας πούμε, λοιπόν, ότι είναι ένας τάφος. Άλλω
στε, δε λέει τίποτα διαφορετικό κι ο Κιβ-Σμιθ, όταν φράζει την
έξοδο: «You are sealed up as in a grave».17
Η σκηνή της σπηλιάς αντιστοιχεί, όπως είπαμε, στη σκηνή στο
Μπέρχτεσγκάντεν- όθεν, τη σπηλιά και το φρούριο πρέπει να τα
θεωρούμε μαζί. Το φρούριο του Hitler, όπως καυχιέται ο ΚιβΣμιθ στην αρχή της ταινίας είναι «the most closely guarded
house in the world»·1“η σπηλιά δεν φρουρείται ίσως το ίδιο καλά,
αλλά είναι πιο κλειστή (closed). Όπως σε όλους τους ερμητικά
κλειστούς τόπους όποιος μπαίνει μέσα εκεί κινδυνεύει να μη ξαναβγεί ποτέ. Μ’ αυτό εκβιάζει ο Κιβ-Σμιθ τον Θόρνταϊκ, προκειμένου να του αποσπάσει την υπογραφή της ομολογίας· μπορούμε
να παρατηρήσουμε, όμως, ότι χωρίς την περιγραφή του χώρου ως
«φερέτρου» αδυνατούμε να συλλάβουμε πλήρως το νόημα του εκ
βιασμού του. Έτσι, όταν ο Κιβ-Σμιθ λέει: «You may last a few
hours, but they will be most unpleasant»,1“δεν πρέπει να σκεφτό
μαστε αυτό που βλέπουμε (σ’ αυτόν τον ευάερο χώρο που βλέ
πουμε, ο Θόρνταϊκ, εφοδιασμένος με προμήθειες, σίγουρα μπορεί
ν’ «αντέξει» πολλές μέρες), αλλά αυτό που είναι γραμμένο.
Η τροποποίηση αυτή, όπως φανταζόμαστε, δεν είναι καθόλου,

F R I T Z

μα καθόλου αθώα. Οφείλεται, όπως υποθε'σαμε προ ολίγου, στις
πρακτικές συνθήκες (ο ηθοποιός, π.χ., πρέπει να έχει τον ανα
γκαίο χώρο για να κατασκευάσει το τόξο). Έχει, όμως, σημαντι
κές συνέπειες, εν γνώσει ή εν αγνοία του Lang, όσον αφορά στη
φύση και τη σημασία της σκηνής. Τίποτα δεν δείχνει πού επρόκειτο να βρίσκεται η οπή του εξαερισμού, όπως την περιγράφει
το σενάριο. Στην ταινία, η οπή είναι στο ύψος του ματιού: επο
μένως, επιτρέπει την κυκλοφορία όχι μόνο του αέρα, αλλά και
άλλων πραγμάτων την κυκλοφορία των υλικών αντικειμένων,
η οποία συμβολίζει τη σύγκρουση των δύο ανδρών: ομολογία,
στιλό, βέλος, ξύλο· επίσης (και κυρίως), την κυκλοφορία ενός
άυλου στοιχείου που θα αναδεχθεί σε λίγο όλο το βάρος της σύγ
κρουσης, της σκηνής και της ταινίας: του βλέμματος.
Στο σημείο αυτό, είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακό ένα πλάνο: το
πλάνο όπου ο Θόρνταϊκ βλέπει μέσα απ’ τη σπηλιά τον ΚιβΣμιθ που έχει λάβει επιτέλους το έγγραφο και τον περιμένει με
το πιστόλι στο χέρι, την ώρα που ο ίδιος ετοιμάζεται να ρίξει το
βέλος. Βλέπουμε το πρόσωπο του Κιβ-Σμιθ από αριστερή γωνία
τριών τετάρτων, όπως ακριβώς ορίζει η τελική εκδοχή τού σε
ναρίου.2" Όμως, αυτό που δεν αναφέρεται στο σενάριο και κα
ταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη, είναι η μορφή που παίρνει ε
κείνη τη στιγμή -και μόνο εκείνη τη στιγμή- η οπή του εξαερισμού: η μορφή του ματιού. Τα δύο επόμενα πλάνα (ένα ενιαίο
πλάνο στο σενάριο, κομμένο στα δύο): το ένα όταν ο Θόρνταϊκ
τεντώνει το τόξο, και το άλλο όταν ρίχνει, δείχνουν ξαφνικά να
περισσεύουν σε σχέση με το εν λόγω πλάνο, το οποίο λέει τα πά
ντα με σπάνια δύναμη: εγγεγραμμένο στο ακριβές κέντρο τού
■■οφθαλμικού βολβού», το κεφάλι του Κιβ-Σμιθ έχει ήδη πλη
γεί, είναι καταδικασμένο, διαπερασμένο από ένα βλέμμα-βέλος.
Μας έρχεται φυσικά στο νου μια άλλη αντιστοιχία, το στόχα
στρο του όπλου στην εναρκτήρια σκηνή, με τη διαφορά ότι, ε
δώ, στόχος είναι το κεφάλι, και το πλήγμα όντως καταφέρεται.
Αυτή η οπή στον τοίχο απ’ όπου περνά ένα βλέμμα, αυτή η οπή
που παριστάνεται σαν μάτι, έρχεται στο απόγειο της σκηνής. Ο
Lang, εξ άλλου, δε δίστασε να καταργήσει ένα πλάνο απ’ το σε
νάριο (το πλάνο 227) για να επιτείνει τον έντονο αιφνιδιασμό
της εμφάνισής της: θέλει να αιφνιδιάσει και να πλήξει οπτικά έ
να θεατή που, ωστόσο, τα πάντα τον έχουν προετοιμάσει για ό
σα πρόκειται να συμβούν. Είναι αδύνατον να μην εντοπίσουμε
στο συγκεκριμένο σημείο ένα τυπικό στοιχείο του Lang, κι αυ
τή η οφθαλμική οπή, η ανοιγμένη στο βράχο, βρίσκει αντίστοι
χες της στη Μητρόπολη και στον Τίγρη του Εσναπουρ. Αν όμως
παρακολουθήσουμε τη μεταφορά του ματιού, εμπιστευόμενοι
επιπλέον τα στοιχεία που μας παρέχουν οι δύο αυτές ταινίες,
καθίσταται σαφές ότι η σπηλιά όπου έχει κλειστεί ο ήρωας, δεν
είναι παρά μια προέκταση του μυαλού του. Η σπηλιά είναι ένα
κρανίο: ο τόπος της σκέψης, ο τόπος όπου υφαίνεται η πλοκή.
Ο Θόρνταϊκ θα ηττηθεί με ματ από την ανώτερη λογική ευφυΐα
του αντιπάλου του: τότε, αλλάζει παιχνίδι, επίπεδο και όπλα.
Αποφεύγει το ματ με την επιδεξιότητα των χεριών του, τη βε
βαιότητα των αυτόματων κινήσεων που κάνει ως κυνηγός, αλ
λά και την κυριολεκτικά βλητική δύναμη του βλέμματός του.
Από πού την αντλεί αυτή τη δύναμη; Το έχουμε ήδη υπαινιχθεί
πολλές φορές: η δύναμή του είναι λιγότερο διανοητική, αλλά
πιο άγρια κι ενστικτώδης απ’ του ναζιστή. Όλα τα αγρίμια μέ
σα στη φωλιά τους μάχονται με ξεχωριστή μανία (Ο Κιβ-Σμιθ
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το ξέρει: «I’ve no desire to enter a cave after a trapped
animal»21), γιατί τότε δεν υπερασπίζονται μόνο τη ζωή τους,
αλλά το λόγο ύπαρξής τους, το χώρο που τους ανήκει. Για τους
ανθρώπους λέμε συνήθως ότι «υπερασπίζονται τα πάτρια εδά
φη». Ο Θόρνταϊκ, όμως, βρίσκεται κάτω από το έδαφος, μέοα
στο έδαφος. Η δύναμη και η πανουργία του προέρχονται από
την κυριολεκτικά βαθύτερη επαφή του με τη γενέθλια γη: μια
χθόνια επαφή, όπως θα έπρεπε να την ονομάσουμε, αφού του
δίνει υπεράνθρωπη δύναμη και πανουργία.
«Όλες οι πολεμικές ταινίες του Lang είναι ταινίες υπογείων»:22
όχι μόνον οι πολεμικές, βέβαια, αλλά είναι αλήθεια ότι στις πο
λεμικές του ταινίες το «υπόγειο» υπάρχει με όλη τη σημασία
του όρου. Η λέξη «underground» δηλώνει μια μορφή παρανο
μίας σαν αυτή των ευρωπαίων αντιστασιακών, πρότυπο των ο
ποίων αποτελεί ο Θόρνταϊκ. Αν κρίνουμε από τα σχετικά προ
παρασκευαστικά ντοκουμέντα, η σκηνή του Ανθρωποκυνηγη
τού την οποία δούλεψε περισσότερο ο Lang είναι ακριβώς η
σκηνή στο Underground, το μετρό του Λονδίνου: μια σκηνή υ
πογείου και, ήδη, σχεδόν σπηλιάς, όπου ο ήρωας θα βρεθεί για
πρώτη φορά με την πλάτη στον τοίχο («like a cornered rat», ό
πως λένε στα αγγλικά23) και θα αντιπαραθέσει το θάρρος και το
ένστικτό του στην ψυχρή τεχνογνωσία του δολοφόνου.
Όπως όλες οι ταινίες του Lang, έτσι κι αυτή υπακούει σε μια δι
πλή σκοπιμότητα, σ’ ένα διπλό σχέδιο: μορφικό, ιδεολογικό. Εί
ναι απίστευτη η δύναμη των μορφικών σχημάτων στη συγκε
κριμένη ταινία: πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να αναγάγουμε
την ανάλυσή της στην αντίθεση ανάμεσα σε δύο μοτίβα: το μοτίβο του κύκλου και το μοτίβο της χρωματικής κατανομής τού
άσπρου-μαύρου. Το μοτίβο του κύκλου: από το στόχαστρο στην
οπή του εξαερισμού, μέσα από την τέλεια κυκλική σήραγγα του
μετρό (σε τουλάχιστον τέσσερα πλάνα, αυτή η σήραγγα, κινηματογραφημένη μετωπικά, καταλαμβάνει ολόκληρο το πλάνο),
το φινιστρίνι του βαποριού και την ανθρωπογενή οπή που οδη
γεί στη σωτήρια δεξαμενή. Το μοτίβο του άσπρου-μαύρου: εξόχως ευανάγνωστο στη σκακιέρα και τις συμβολικές διακλαδώ
σεις της (κυρίως στα ρούχα), κυριαρχεί επίσης σε όλη τη σκηνή
της ανάκρισης, με τους ίσκιους της που τους διαπερνούν αχτί
δες φωτός- ή, αντίθετα, τους λευκούς αυτούς χώρους που αυλακώνονται από άκαμπτους ίσκιους - με ουδέτερο όρο την ομίχλη
του Λονδίνου (αντικείμενο τόσων φωτογραφιών του ρεπεράζ).
Εξίσου σημαντική είναι η δύναμη των ιδεολογικών σχεδίων
που υπηρετούν τα εν λόγω σχήματα. Σχετικά με τη σχεδόν εραλδική κατανομή του λευκού και του μαύρου, επισημάναμε
την έμμονη παρουσία της στην αφήγηση και τη συμβολική της
σημασία. Όσο για τον κύκλο, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ φτιαγ
μένος έτσι ώστε να αναδυθεί από μέσα του κάτι το θνητό: το
βλέμμα του Θόρνταϊκ, το φαλλικό μετρό (μεταφορά/μετωνυμία
της λάμας που πετάγεται από το μπαστούνι-σπαθί του «κυρίου
Τζόουνς»)· ή, μερικές φορές, για να γλιστρήσει πάνω του ένα
σώμα, σαν σε τάφο (η περίπτωση της σπηλιάς, η δεξαμενή στο
βαπόρι είναι ένα δυνάμει φέρετρο-'1).
Η κριτική, πολύ συχνά έχει προσπαθήσει να συνοψίσει τον κι
νηματογράφο του Lang στην τελευταία λέξη αυτής της ται
νίας: destiny (μοίρα). Το Ανθρωποκυνηγητό δείχνει ότι ο άνθρω
πος δεν πρέπει να υφίσταται τη μοίρα του, αλλά να την αντιμε
τωπίζει, ανυποχώρητα, χωρίς να κλονίζεται, χωρίς να κάνει πί-
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σω. Ποιο μήνυμα θα μπορούσε να είναι πιο δραστικό (και να έ
χει απήχηση ακόμα και σήμερα, πενήντα χρόνια μετά;)
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1. Αγγλικά στο κείμενο: Εμείς δεν πϋαμε ιι είδε ο θόρνταίκ. ιΣ.ι,Μ. ι
2. Δανείζομαι τις περισσότερες από τις επισημάνσεις αυτές από την πολύ ω
ραία μελέτη του Bernard Eisenschitz για το Ανθρωποκυνηγητό, στην οποία
το παρόν άρθρο οφείλει εν γένει πολλά.
3. Αγγλικά στο κείμενο: «...αυτή τη φορά γνωρίζει καλά το σκοπό του και,
αταλάντευτος, αντιμετωπίζει τη μοίρα του-. (Σ.τ.Μ.ι
4. Αγγλικά στο κείμενο: ετοιμότητα. (Σ.τ.Μ. I
5. Αγγλικά στο κείμενο: -Σήμερα η Ευρώπη, αύριο ο κόσμος!» (Σ.τ.Μ.)
6. «Ανέκαθεν θεωρούσα πιο ενδιαφέρον το να παρουσιάζω, σαν σε μια παρ
τίδα σκάκι, χτύπημα το χτύπημα, τις κινήσεις των δύο αντιπάλων. |„.)
Όμως, αυτός ο διανοητικός αγώνας-με την κυριολεκτική έννοια του όρουτων δύο πνευμάτων πρέπει να εκφράζεται με όρους ψυχολογικούς; Πολύ
αμφιβάλλω...» Επιστολή του Lang την οποία παραθέτει η Lotte Eisner και
σχολιάζει ο Bernard Eisenschitz.
7. Στην αρχή της πρώτης συζήτησης ανάμεσα στους δύο άνδρες. τους οποί
ους χωρίζει η οκακιέρα, ο διάλογος επιμένει στην αμφισημία ιη ς λέξης
■game» («παιχνίδι» και -θήραμα-). Το λογοπαίγνιο είχε ήδη χρησιμοποιηθεί
σε μια Ιαμερικανικήΐ ταινία την οποία είχε υπόψη του τόσο ο Nichols όσο
και ο Lang: The Most Dangerous Game ( 1932 ).
8. Στις πρώτες γνωστές σκακιέρες, τα πιόνια ήταν κόκκινα (το κ α ι- εξοχήν
χρώμα) και μαύρα (απουσία χρώματος, ζόφος). Βλ. Michel Pastoureau,
-Vers une histoire sociale des couleurs-, στο: Couleurs, Images, Symboles,
Le Léopard d’Or, χχ. 11989), oo. 9-68.
9. Αγγλικά στο κείμενο: Τμήμα Ερευνών. (Σ.τ.Μ.)
10. Μπορούμε εξ άλλου να θεωρήσουμε κάπως παράδοξο το γεγονός ότι ο
Zanuck επιδοκίμασε ρητώς ιη συγκεκριμένη πρακτική IΣύσκεψη με τον κ.
Zanuck ή Αναθεωρημένο προσωρινό σενάριο (4.2.1941, σελ. 2)|.
11. Φράση του Κιβ-Σμιθ που προστέθηκε (από τον Lang;) στο σενάριο κατ,
τελικά, απαλείφθηκε: -Some of our best agents are at Scotland Yard- ( -Με
ρικοί από τους καλύτερους πράκτορές μας είναι στη Σκότλαντ Γιαρντ-).
12. Το ενδιαφέρον του Lang για τους μιγάδες (ίσως λόγω προσωπικής ιστο
ρίας) δε χρήζει αποδείξεων. Η πρώτη του ταινία ως σκηνοθέτη τιτλοφορεί
ται Halbblut ιΗμίαιμας, αλλά κατά κανόνα μεταφράζεται Μιγάς), το δε θέμα
των μιγάδων βρίσκεται στο επίκεντρο ταινιών όπως η Μηιρόιιολη, οι Νιμπελοόνγκεν και, φυσικά, Ο Τίγρης και ο Τάφος...
13. Αγγλικά στο κείμενο: «Νομίζεις πως είναι εύκολο ν ’ απαλλαγείς απ’ τη
ζωή σου - εντάξει, αλλά πόσο αντέχεις τον πόνο;» (Σ.τ.Μ.)
14. Να σημειώσουμε ότι ο Zanuck δηλώνει σύμφωνος με τη συγκεκριμένη ι
δέα, αλλά ζητά να -καλυφθούν» γυρίζοντας κάποια αντίστοιχα πλάνα με
τον Κιβ- Σμιθ. Στην ταινία, στην τελική της μορφή, η σκηνή είναι με πα
ράλληλο μοντάζ (αν και τα πλάνα που εστιάζουν στον θόρνταίκ, είναι πολύ
μεγαλύτερα σε διάρκεια).
15. Τελική εκδοχή σεναρίου (7.3.19411, Πλάνο 204.
16. Αγγλικά στο κείμενο: -Το δάπεδο της σπηλιάς, που όμως δεν είναι πολύ
μεγαλύτερη από ένα φέρετρο (παρά τα τέσσερα περίπου πόδια που απέχει η
ανώμαλη, βραχώδης επκράνειά της από την οροφή), είναι αμμώδες σαν την
κοίτη μιας ρεματιάς». (Σ.τ.Μ.)
17. Αγγλικά στο κείμενο: -Είσαι κλεισμένος οαν σε τάφο». (Σ.τ.Μ.)
18. Αγγλικά στο κείμενο: -το πιο καλά φρουρούμενο σπίτι στον κόσμο». (Σ.τ.Μ.)
19. Αγγλικά οτο κείμενο: -Μπορείς ν ’ αντέξεις κάποιες ώρες, αλλά [αυτές οι
ώρες] θα είναι ιδιαίτερα δυσάρεστες». (Σ.τ.Μ.)
20. -We see merely the side of Quive-Smith’s head, his eyes glittering as he
watches the cave entrance. We would not know he was holding an automatic
in his hand if we had not seen it. We see just that expectant face and glitter
ing monocle in the faint light- Ιαγγλικά στο κείμενο: -Βλέπουμε το κεφάλι
του Κιβ-Σμιθ από τα πλάγια μόνο, και τα μάτια του λάμπουν καθώς κοιτάζει
την είοοδο της σπηλιάς. Αν δεν βλέπαμε ότι κρατά πιστόλι, δε θα το καταλα
βαίναμε. Βλέπουμε μόνο την όψη του, γεμάτη προσδοκία, και το μονόκλ
του που γυαλίζει οτο μισοσκόταδο» (πλάνο 228 του τελικού σεναρίου)|.
21. Αγγλικά στο κείμενο: «Δεν έχω καμία διάθεση να μπω οε μια σπηλιά κυ
νηγώντας ένα παγιδευμένοαγρίμι». (Σ.τ.Μ.)
22. Enno Patalas, στο: GPP (γαλ. μτφ. εκδ. Rivages, 1985, σελ. 117).
23. -Σαν ποντίκι στη γωνία.» (Σ.τ.Μ.)
24. Και στο σημείο αυτό η ταινία είναι πιο ελλειπτική από το σενάριο, όπου ο

θόρνταίκ λέει στον Βάνερ, τον νεαρό καμαρότο: «Vaner, if you’re ever
feeling depressed. I recommend climbing into that fresh-water tank for two
or three days. I warrant that vou’Ucorne out thinking the world is a wonderful place and that God’s greatest gift to man is the foggy London air!» (Αγγλι
κά στο κείμενο: -Βάνερ, αν ποτέ σου νιώσεις θλιμμένος, σε συμβουλεύω να
μπεις σ’ αυτή τη δεξαμενή για δυο-τρεις μέρες. Στοιχηματίζω ότι θα βγεις α
πό κει και θα σκέφτεσαι ότι ο κόσμος είναι υπέροχος κι ότι το μεγαλύτερο δώ
ρο του θεού στον άνθρωπο είναι ο ομιχλώδης αέρας του Λονδίνου!»)
Στο συγκεκριμένο θέμα του κύκλου μπορούμε να πιστώσουμε άλλη μια μυ
στηριώδη φωτογραφία ρεπεράζ, με τον τίτλο Ιδέα για συμπληρωματικό πλά
νο. η οποία καδράρει μετωπικά και σε κοντινό έναν μεγάλο αγωγό, με φόντο
χόρτα και βότσαλα: μια κρυψώνα για το δραπέτη θόρνταίκ;
Fritz Lang. La mise en scène, επιμ. Bernard Eisenschitz και
Paolo Bertetto, Cinémathèque Française - Museo N azionale del Cinema Filmoteca Generalitat Valenciana, Lindau, Topivo 1993.
Μετάφραση: Τιτίκα Δημητροϋλια.

Τώρα ξέρει!

τον Ayyaloi; Φ/χιντζή
Όσο εναλλάσσονται οι τίτλοι αρχής του Ανθρωποκυνηγητού, μία
εικόνα παραμένει ακίνητη πίσω τους: η εικόνα ενός τουφεκιού·
σαν να είναι αυτό το όπλο ο άξονας της ταινίας, ο ουσιαστικός
πρωταγωνιστής της. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης, διάφορα ό
πλα θα πέσουν στα χέρια του κεντρικού ήρωα, Άλαν Θόρνταίκ.
Αυτό το κυνηγητικό τουφέκι των τίτλων, όμως, θα το κρατήσει
μόνο δύο φορές: στην αρχή και στο τέλος.
Στην πρώτη σκηνή της ταινίας, ο Θόρνταίκ, ένας sui generis άγγλος αριστοκράτης που, όπως θα μάθουμε αργότερα, είναι ίσως ο
καλύτερος κυνηγός της εποχής του, κρυμμένος μέσα σ’ ένα δά
σος, σημαδεύει προσεκτικά με το τουφέκι του. Στο στόχαστρό
του βρίσκεται το μεγαλύτερο θήραμα της σύγχρονης ιστορίας: ο
Adolf Hitler. Να μια εικόνα που, εν έτει 1941, ήταν ικανή να ερε
θίσει το συλλογικό φαντασιακό ολόκληρου του πλανήτη: η πι
θανότητα δολοφονίας του Hitler. Και να που ο Lang, μέσα στα
πρώτα τρία λεπτά της ταινίας του, υλοποιεί αυτή την υπόθεση.
Κανένα εμπόδιο δε φαίνεται να βρίσκεται ανάμεσα στον κυνηγό
και το θήραμα. Η εικόνα είναι τόσο δυνατή, που νομίζεις ότι μπο
ρεί και να πρόκειται για όνειρο. Η σκηνοθεσία, άλλωστε, τονίζει
τη φαντασιακή υπόσταση της σκηνής με αργές κινήσεις της μη
χανής και σταδιακά dissolve. Ο Θόρνταίκ πατάει τη σκανδάλη, ό
μως ο ήχος της εκπυρσοκρότησης δεν ακούγεται. Παρ’όλα αυτά,
η έκφραση του προσώπου του δείχνει ότι πέτυχε το στόχο του. Η
πράξη του ήταν υποθετική. Απέδειξε ότι η δολοφονία του Hitler
είναι πιθανή. Στη συνέχεια, όμως, ο Θόρνταίκ το ξανασκέφτεται,
τοποθετεί μια σφαίρα στο όπλο του, αλλά, αυτή τη φορά, ένας θό
ρυβος τον προδίδει, και συλλαμβάνεται από ένα φρουρό πριν πυ
ροβολήσει. Αν είχε γεμίσει το όπλο του από την πρώτη φορά, ο
Hitler θα ήταν νεκρός. Το εμπόδιο ανάμεσα στον κυνηγό και το
θήραμα του ήταν μόνο η συνείδηση του πρώτου.
Στην τελευταία σκηνή της ταινίας, ο Θόρνταίκ δε φοράει πια τη
στολή του κυνηγού, αλλά του στρατιώτη. Έχει κάνει έναν με
γάλο κύκλο για να ξαναβρεθεί στο αρχικό του σημείο. Με δική
του πρωτοβουλία ανοίγει την πόρτα ενός αεροπλάνου και πέ
φτει με αλεξίπτωτο εκεί όπου βρισκόταν στην αρχή της ταινίας:
στη Γερμανία. Μόνο που, τώρα, τίποτα δεν είναι όπως πριν. Ο
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πόλεμος έχει αρχίσει, κι εκείνος κρατάει σφιχτά στα χέρια του
το τουφέκι. Τώρα δεν έχει κανένα δισταγμό. Ο μοναδικός του
στόχος είναι να σκοτώσει τον Hitler, να πολεμήσει το φασισμό.
Η χρήση του τουφεκιού άλλαξε: από παιγνίδι στα χέρια ενός
σπόρτσμαν, έγινε το επικίνδυνο όπλο ενός πολεμιστή. Η ιστορία
αυτής της μεταστροφής είναι η ιστορία του Ανθρωποκυνηγητού.
Το ανθρωποκυνηγητό αποτελεί την ίδια τη διαδικασία συνειδητοποίησης του Θόρνταϊκ- την πολιτική ενηλικίωσή του.
Όμως για να πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία μεταστροφής
της συνείδησής του, πρέπει ο Θόρνταϊκ να εγκαταλείψει το ρό
λο που έχει πλάσει για τον εαυτό του, και να φτιάξει έναν άλλο.
Για να ξαναγίνει κυνηγός, θα πρέπει να βιώσει πρώτα το ρόλο
του θηράματος· να μπει, δηλαδή, στη θέση του άλλου.
Ως θήραμα, ο Θόρνταϊκ θ’ αναγκαστεί να κρυφτεί. Ο Lang τον
τοποθετεί σταδιακά σε τρεις διαφορετικές κρυψώνες, καθεμία
απ’ τις οποίες θα τον οδηγήσει στο επόμενο στάδιο δράσης. Η
πρώτη του κρυψώνα είναι το αμπάρι ενός πλοίου που θα τον ο
δηγήσει πίσω στο Λονδίνο όπου νομίζει ότι θα ξαναβρεί την α
σφάλεια και την ελευθερία του. Ο ήρωας δεν έχει ακόμα αλλά
ξει. Έχει βιώσει μια περιπέτεια, αλλά ακόμα δεν έχει καταλά
βει. Γι’ αυτό και ο Lang δεν κινηματογραφεί τον Θόρνταϊκ στο
αμπάρι. Δεν τον βλέπουμε καν να κρύβεται. Η όλη εξέλιξη της
σκηνής μοιάζει με ταχυδακτυλουργικό παιχνίδι.
Η αρχιτεκτονική της δεύτερης κρυψώνας αποτελεί μια μετα
φορά της μεταλλαγής του. Αυτή τη φορά, τον κυνηγάει κάποι
ος που του έχει κλέψει το διαβατήριο και κυκλοφορεί στο Λον
δίνο με τ’ όνομά του. Η καταδίωξη θα οδηγήσει διώκτη και διω
κόμενο σε μια υπόγεια σήραγγα του μετρό, όπου ο πραγματικός
Θόρνταϊκ θα σκοτώσει τον πλαστό. Εδώ, η σκηνοθεσία τού
Lang, με εμφανείς τις εξπρεσιονιστικές καταβολές της, τονίζει
αυτή τη διαδρομή στη σήραγγα μέσα από ένα παιχνίδι φωτός
και σκιάς. Όταν ο ήρωας ξαναβγαίνει στο φως, δεν είναι πια ο ί
διος. Δεν υπάρχει πια ως δημόσιο πρόσωπο, μια κι ο νεκρός βρί
σκεται από την αστυνομία με το πρόσωπο παραμορφωμένο και
με το διαβατήριο του Θόρνταϊκ στην τσέπη.
Έτσι, ο Θόρνταϊκ, ανύπαρκτο πρόσωπο για την κοινωνία, αλ
λά υπαρκτό για τους οικείους του και, βέβαια, για τους διώκτες
του, που γνωρίζουν πολύ καλά πως αυτός που πέθανε είναι ο
δικός τους άνθρωπος, αναγκάζεται να χαθεί οριστικά. Η επόμε
νη κρυψώνα του είναι το δάσος. Ο Θόρνταϊκ γίνεται πια ζώο. Η
τρίτη κρυψώνα του είναι μια σπηλιά. Ο κομψός σνομπ κυνη
γός έχει γίνει ένα κυνηγημένο ζώο που μόνο το ένστικτο επι
βίωσης τον κρατάει στην ζωή. Σ’ αυτή τη σπηλιά Παγιδεύεται.
Ο διώκτης του καταφέρνει να τον βρει. Του φράζει την έξοδο
και τον εγκλωβίζει μέσα.
Ωστόσο, στόχος του αδίστακτου γερμανού διώκτη του δεν είναι να
τον εξοντώσει, αλλά να τον αλλοτριώσει ηθικά. Στόχος του είναι να
του αποσπάσει μια ομολογία που θα δηλώνει ότι αποπειράθηκε να δο
λοφονήσει τον Hitler αχ; πράκτορας της αγγλικής κυβέρνησης. Θέ
λει δηλαδή να τον χρησιμοποιήσει σαν το πιόνι που θα δώσει στη
Γερμανία το άλλοθι να κηρύξει τον πόλεμο στην Αγγλία. Θέλει να
τον κάνει υποκείμενο μιας χαλκευμένης Ιστορίας.
Σ’αυτή την εκπληκτική σκηνή της σπηλιάς, όπου όλα (ραίνονται
να έχουν χαθεί για τον Θόρνταϊκ, τη λύση θα δώσει ένα λάθος τού
διώκτη. Είναι πραγματικά το σημείο της «ύβρεως». Ο γερμανός
αξιωματικός έχει ανακαλύψει την κρυψώνα του Θόρνταϊκ σκο
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τώνοντας τη γυναίκα που αγάπησε τον Άγγλο και τον βοήθησε
να ξεφύγει. Μέσα από μια τρύπα της σπηλιάς, του σπρώχνει μέσα
το μπερέ της για να του δείξει πως εκείνη είναι νεκρή και πως υ
πεύθυνος του θανάτου της δεν είναι παρά ο ίδιος ο Θόρνταϊκ.
Όμως, θέλοντας ν’ αποδείξει στον Θόρνταϊκ ότι είναι ηθικά ένο
χος, του πυροδοτεί το ακριβώς αντίστροφο συναίσθημα και τον
κάνει να συνειδητοποιήσει. Του προσφέρει ένα συναισθηματικό
όπλο, την επιθυμία για εκδίκηση αλλά κι ένα πραγματικό: πάνω
στο μπερέ της κοπέλας υπάρχει μια καρφίτσα που ο Θόρνταϊκ της
την είχε κάνει δώρο- μια καρφίτσα στο σχήμα βέλους. Μ’ ένα ξύ
λο, ένα σκοινί και την καρφίτσα-βέλος ο Θόρνταϊκ κατασκευάζει
ένα τόξο κι αντιστρέφει για μία ακόμα φορά τους ρόλους: από θή
ραμα, γίνεται και πάλι κυνηγός- ένας κυνηγός μ’ ένα πρωτόγονο
όπλο, φτιαγμένο από συναίσθημα. Τώρα πια ξέρει γιατί είναι κυ
νηγός. Τώρα ξέρει γιατί θέλει να σκοτώσει τον Hitler. Τώρα ξέρει
γιατί πρέπει να πολεμήσει το φασισμό.
Ο ήρωας σταματάει να κρύβεται, και παίρνει επιτέλους θέση.
Συντάσσεται με την ομάδα. Κατατάσσεται στο στρατό. Ο πόλε
μος έχει αρχίσει, αλλά ο στόχος του παραμένει ατομικός. Στα ό
νειρά του βλέπει την εικόνα της γυναίκας που θυσιάστηκε εξαιτίας του, να μπλέκεται με τις εικόνες των γερμανών εισβολέων.
Η συλλογική υπόθεση έχει γίνει πια προσωπική υπόθεση.
Όμως, το Ανθρωποκυνηγητό δεν είναι μόνο μια αμερικανική ταινία
που αφηγείται την ιστορία της πολιτικής ενηλικίωσης ενός Ευρω
παίου· είναι και η κραυγή ενός γερμανού σκηνοθέτη προς μια ολό
κληρη κοινωνία που το 1941 κοιτάει τον πόλεμο από μακριά. Ο
Lang φωνάζει με όλη του τη δύναμη προς την αμέτοχη αμερικανι
κή συνείδηση: «Κανείς πια δεν είναι αθώος! Τώρα ξέρετε!»
Αθήνα, Δεκέμβριος 2002

Θόρνταϊκ και Τζέρι, ακόμα ένα κοντ/γι/μένο ζειγάρι:
Walter Pidgeon, Joan Bennett. © 20th Century-Fox
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ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΙΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ! (HILA 1942-'43)
Hangmen also die!
Σ κηνοθεσία: Fritz Lang. Σενάριο: John Wexley, από μια ιστο
ρία των Fritz Lang, Bertolt Brecht. Σ εναριακ ή προσαρμογή:
Fritz Lang, Bertolt Brecht. Φ ωτογραφία: James Wong Howe.
Μ οντάζ: Gene Fowler, Jr. Ή χ ο ς: Fred Lau. Μ ουσική: Hanns
Eisler. Τραγούδι: No Surrender· των Hanns Eisler, Sam Coslow. Μ ουσική διεύθυνση: Arthur Guttman. Σ κηνικά: Wil
liam Darling. Τ εχνικ ή επιμέλεια σκηνικώ ν: Max Pretzfelder.
Κ οστούμια: Julie Heron. Κ οστούμια τ η ς A n n a Lee: Eleanor
Behm. Μ ακιγιάζ: Blagoe StephanofT. Β ο η θ ο ί σκηνοθέτες:
Walter Mayo, Fred Pressburger. Η θοποιοί: Brian Donlevy (Δρ
Φράντιτσεκ Σβόμποντα), Walter Brennan (Στcepav Νοβότνι),
Anna Lee (Μάσα Νοβότνι), Gene Lockhard ιΕμίλ Τσάκα», Den
nis O’Keefe (Γιαν Χόρακ), Alexander Granach (Γκρούμπερ),
Margaret Wycherly (Λουντμίλα Νοβότνι), Nana Bryant (κα Νο
βότνι), Billy Roy (Μπεντα Νοβότνι), Hans Heinrich von Tw’ardowski (Ράινχαρντ Χάιντριχ), Tonio Selwart (αρχηγός της Ge
stapo), Reinhold Schünzel (Ρίτερ), Louis Donath (ή Ludwig
Donath) (Σίρμερ), Sarah Padden (κα Ντβόρζακ), Jonathan Hale
(Ντεντιτς), Lionel Stander (ταξιτζής), Byron Foulger (Μπάρτος), Arthur Loft (στρατηγός Βοτρούμπα), William Farnum (Βικτόριν), Edmund McDonald (Πίλαρ), George Irving (Νέεβαλ),
Ai’no Frey (Ιτνοΰτ). Π αραγωγός: Arnold Pressburger. Σ υμπαραγωγός: Theodore W. Baumfield. Δ ιεύ θ υ νσ η παραγω γής:
Charley Harriman. Π αραγωγή: Arnold Productions Inc. (Χόλιγουντ), για την United Artists Corp. (Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη). Διάρκεια: 131 λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρώ τη π ρ ο 
βολή: Λος Άντζελες (Grauman’s Chinese, Loew’s State, Fox
Ritz), 26 Μαρτίου 1943.
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Πράγα 1941-'42. Ο σαδιστής αναπληρωτής αρχηγός του Ράιχ της
Βοηρίας και της Μοραβίας, και σύμβολο της ναζισπκής βίας,
Ράινχαρντ Χάιντριχ (γνωστός και ως <Ράινχαρντ ο Δήμιος»), δο
λοφονείται. Ο δολοφόνος τον, δόκτωρ Φράντιτσεκ Σβόμποντα,
προσπαθεί να ξεφύγει απ ’το κννήγι της αστυνομίας που σαρώνει
τους δρόμους της Πράγας αμέσως μετά το συμβάν. Βρίσκει τελικά
καταφύγιο στο σπίτι του καθηγητή Στέφαν Νοβότνι και της κόρης
του, Μάσα, που τον βοήθησε να ξεφύγει απ’ τον κλοιό των Ναζί,
προσποιούμενη την ερωμένη του. Τις επόμενες μέρες, ο Εμίλ Τοάκα, ένας νεόπλουτος Τσέχος και κρυφός συνεργάτης των Ναζί,
βοηθάει τις γερμανικές Αρχές να καταρτίσουν μια λίστα υπόπτων.
Τετρακόσιοι άνθρωποι σνλλαμβάνονται, ανάμεσα στους οποίους
και ο καθηγητής Νοβότνι, που απειλείται με θανατική ποινή.
Οταν το μαθαίνει ο Σβόμποντα, προθυμοποιείται να παραδοθεί
στις γερμανικές Αρχές για να σώσει τη ζωή του Νοβότνι, αίΐά ο
Ντεντιτς, αρχηγός των παράνομων αντιστασιακών ομάδων που
δρουν στην Πράγα, τονμεταπείθει, για να μην εγκαταλείψει τη μά
χη κατά των Γερμανών. Ταυτόχρονα, ο γερμανός ανακριτής των
Ναζί, Αλόις Γκρούμπερ, υποπτεύεται τις πραγματικές σχέσεις τού
Σβόμποντα με τη Μάσα, που προσποιούνται το ζευγάρι, αλλά δεν
μπορεί να αποδείξει τη συνέργεια του Σβόμποντα στη δολοφονία.
Την ίδια στιγμή, οι αντιστασιακές ομάδες διαπιστώνουν την προδοοία του Τοάκα. Προκειμένου να σώσουν τους συ.Χληφθέντες, ο

Ντέντιτς και οι παράνομες οργανώσεις συνωμοτούν για να μετα
τρέψουν τον Τοάκα σε αποδιοπομπαίο τράγο της ιστορίας, κι έτσι,
ο τσέχος προδότης ενοχοποιείται από τις ομολογίες των συλληφθέντων και από ψευδή στοιχεία που «φυτεύουν» οι οργανώσεις ενα
ντίον του. Ο Γκρούμπερ, ωστόσο, δεν πείθεται και, πεπεισμένος
πια ότι ο Σβόμποντα είναι ο δολοφόνος, συνεχίζει την καταδίωξή
του. Στην κλινική, οι δύο άνδρες έρχονται αντιμέτωποι. 0 Σβό
μποντα παραδέχεται την ενοχή του στον Γκρούμπερ και, πριν αυ
τός προλάβει να αντίδράσει, τον πνίγει με τη βοήθεια των αντιστα
σιακών, που κρύβουν το πτώμα του στο σπίτι του Τοάκα. Χωρίς να
μπορεί να αποδείξει την αθωότητά του, ο Τσάκα εκτελείται από
τους Ναζί. Όλοι οι ύποπτοι αφήνονται ελεύθεροι, a llá ο Νοβότνι
έχει μόλις εκτελεστεί... Παρ' όλο που οι γερμανικές Αρχές γνωρί
ζουν ότι ο Τοάκα αποκλείεται να είναι ο δολοφόνος, κλείνουν την
έρευνα για να αποφύγουν τα χειρότερα και να διατηρήσουν το κύ
ρος τους στον τσεχικό λαό.
• φ Εκείνη την εποχή, ο Brecht ζοϋσε εδώ, στην Αμερική (τον
είχα φέρει εγώ), και του ζήτησα να συνεργαστούμε πάνω στην
ιδέα που είχα. Αυτό έγινε δέκα μέρες μετά τη δολοφονία τού
Heydrich. Μαζί με τον Brecht ετοιμάσαμε ένα προσχέδιο. Γνω
ρίζετε πόσο πολύ τον θαυμάζω, αλλά είχα μεγαλύτερη εμπειρία
απ’ αυτόν στον κινηματογράφο, και επίσης ήξερα καλύτερα τι
μπορούσε να δεχτεί το αμερικανικό κοινό. Είχα και κάποιες συ
γκεκριμένες ιδέες, οπότε συνεργαστήκαμε πολύ στενά. Αφού
τελειώσαμε το προσχέδιο, ψάξαμε να βρούμε ένα σεναριογράφο,
γιατί ο Brecht δε μιλούσε αγγλικά. Πήραμε τον John Wexley,
που μιλούσε τέλεια γερμανικά και μπορούσαν να συνεργα
στούν εύκολα. Αργότερα, όμως, δυστυχώς, ξέσπασε μεγάλη δια
μάχη ανάμεσά τους, που προκλήθηκε επειδή ο Wexley ήθελε να
μπει μόνο το δικό του όνομα στους τίτλους. Και το πέτυχε, παρ’
όλο που ο Hanns Eisler, ο συνθέτης, κι εγώ παρουσιαστήκαμε
στην Ένωση Σεναριογράφων και ορκιστήκαμε ότι πολλές σκη
νές είχαν προφανώς γραφτεί από τον Brecht κι ότι κανένας άλ
λος στον κόσμο (σίγουρα όχι ο κύριος Wexley) δε θα μπορούσε
να τις έχει γράψει. Η Ένωση, όμως, αποφάνθηκε ότι «ο κύριος
Brecht θα γυρίσει στη Γερμανία, ενώ ο κύριος Wexley θα μείνει
στην Αμερική. Επομένως, ο κύριος Wexley χρειάζεται περισσό
τερο την αναγνώριση από τον κύριο Brecht.»
Γία να σου δώσω ένα παράδειγμα, σε μια σκηνή ο Walter Brennan
(που ήταν πολύ καλός στο ρόλο του καθηγητή) λέει στην κόρη
του ότι πρέπει να προσέχει, γιατί, αν εμπιστευτεί κάτι στον (a), ο
(a) μπορεί να το πει στον (b) κι ο (b) στον (c) και ούτω καθεξής ιός
τον (g) - και το (g), φυσικά, σημαίνει Gestapo. Μόνο ο Brecht θα
μπορούσε να έχει γράψει διάλογο με τέτοια δομή. Όπακ; και η
σκηνή όπου ο Brennan (που τον έχει πιάσει η Gestapo) υπαγο
ρεύει στο γιο του ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα που πρέπει να το
αποστηθίσει η κόρη του. Το ίδιο ισχύει για το ποίημα στο τέλος,
καθώς και για όλες τις σκηνές στη φυλακή των ομήρων, τις οποί
ες ο κύριος Wexley (που, κατά τα άλλα, μου είναι συμπαθής) ι
σχυρίστηκε ότι έγραψε ο ίδιος. Είναι γελοίο.
F.L.

Η τσέχικη Αντίσταση, πιασμένη
στον ιστό της Gestapo.
© United Artists

Walter Brennan και Anna Lee:
Στόφαν και Μάσα Νοβότνι.
© United Artists

O B rian Donlevy ως Δp Σβόμποντα. © U nited A rtists
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Π αρ άνοια και π ολίτικ η

του Tom Gunning
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I...] Το Και οι δήμιοι πεθαίνουν! αποτελεί μιαν από τις σημαντι
κές ταινίες είδους του Lang. Η ταινία δημιουργεί μεγάλες
προσδοκίες (η πρώτη του Lang ως παραγωγού μετά το Εάν κι
Εγώ, σε συνεργασία με τον Bertolt Brecht, αλλά και άλλους συ
νεργάτες από τη Βαϊμάρη, όπως ο Hanns Eisler στη μουσική
και οι ηθοποιοί Alexander Granach και Reinhold Schünzel), τις
οποίες, όμως, δεν ικανοποιεί η άνιση σκηνοθεσία.1 Κατά τη
γνώμη μου, οι πολιτικές σκηνές με τους ομήρους στερούνται
φαντασίας και πρωτοτυπίας (ιδίως η μονότονη απαγγελία τού
αντιστασιακού ποιήματος), ενώ οι περισσότεροι ηθοποιοί, με ε
ξαίρεση τον Granach, ερμηνεύουν χωρίς έμπνευση τους ρό
λους τους. Όμως, η απεικόνιση της πάλης υπό την απειλή τού
τρόμου δίνει στον Lang τη δυνατότητα να οδηγήσει αυτό το α
στικό θρίλερ στα όρια της παράνοιας, θυμίζοντας το Μ. Η Πρά
γα στουε,Δήμιους, όπως και το Βερολίνο στο Μ, διατηρεί ένα δι
πλό σύστημα εξουσίας: ένα των επίσημων Αρχών των Ναζί κι
ένα -σκιώδες- της τσεχικής Αντίστασης. Όπως το έθεσαν οι
Jean-Louis Comolli και François Géré, -απέναντι στη βάρβαρη
και υπέρ-αυτοματοποιημένη ναζιστική μηχανή ορθώνεται μια
άλλη, εξίσου ανηλεής και μηχανική /
Έτσι, ο ναζιστικός έλεγχος της τεχνολογίας, ιδιαίτερα του ραδιοφώνου και των ακουστικών συστημάτων παρακολούθησης,
εξισορροπείται από την ικανότητα των Αντιστασιακών να σκη
νοθετήσουν αντίθετες διηγήσεις. Όταν οι Ναζί βάζουν κοριούς»
στο διαμέρισμα της Μάσα Νοβότνι, ελπίζοντας πως ο Δρ Σβόμποντα θα ομολογήσει τη συνέργειά του στη δολοφονία τού
Χάιντριχ, αυτό που ακούν, είναι μια σκηνοθετημένη ερωτική
σκηνή, με το διάλογο να έχει γραφτεί από τον Σβόμποντα (που
γνωρίζει πως τους παρακολουθούν) προκειμένου να τον απαγ
γείλει η Μάσα. Αργότερα, όταν ο Γκρούμπερ επισκέπτεται το
διαμέρισμα για να κρύψει πίσω από μια κουρτίνα έναν ηγέτη
της Αντίστασης που αιμορραγεί θανάσιμα (μια σεκάνς που έκα
νε τον Brecht έξαλλο'), ο Σβόμποντα και η Μάσα σκηνοθετούν
μια σκηνή στην κρεβατοκάμαρα. Τελικά, ο Γκρούμπερ, που ο
χαρακτήρας του σχεδιάστηκε σαν ένας πιο διεστραμμένος Λόμαν, καταλαβαίνει το κόλπο εξαιτίας μιας λεπτομέρειας: ενός
σημαδιού από κραγιόν στο πρόσωπο του Σβόμποντα, το οποίο
ήταν «πολύ τέλειο». Στο τέλος, η Αντίσταση σκοτώνει μ’ ένα
σμπάρο δύο τρυγόνια. Με τη χειραγώγηση της αναζήτησης του
δολοφόνου απ’ τους Ναζί προς δικό τους όφελος, ξεφορτώνο
νται τον προδότη, ένα ζυθέμπορο ονόματι Τσάκα, ενοχοποιώ
ντας τον ως δολοφόνο του Χάιντριχ. Αυτή η υπέροχα επινοημέ
νη συνωμοσία, με την οποία η Αντίσταση χρησιμοποιεί τους
Ναζί ως εκτελεστικό της όργανο, αποτελεί ένα πολύ καλό πα
ράδειγμα του νέου παρανοϊκού ύφους που οι αντιναζιστικές
ταινίες επέτρεψαν στον Lang να αναπτύξει, καθώς ο Τσάκα κα
ταλήγει θύμα δύο ανταγωνιστικών αφηγήσεων, με τη σκηνο
θεσία της πραγματικότητας να μετατρέπεται σ’ ένα ειρωνικό,
αλλά θανατηφόρο, όπλο.
Στην ταινία, η Αντίσταση δημιουργεί ένα τρομοκρατικό σύ
στημα ισοδύναμο με εκείνο των Ναζί.1Κατά την επίσκεψή της
στα κεντρικά γραφεία της Gestapo, η Μάσα νιώθει έναν τρόμο
αντίστοιχο με εκείνον μιας προηγούμενης σκηνής, όπου ζητά

από έναν ταξιτζή να την πάει στην Gestapo, περικυκλωμένη α
πό ένα απειλητικό και περιφρονητικό πλήθος τσέχων πατριω
τών. Αλλά ο Τσάκα βιώνει την απόλυτη σκηνοθεσία προδοσίας
καθώς αυτόπτες μάρτυρες» (που έχουν προπονηθεί από την
Αντίσταση να τηρήσουν ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σενάριο)
τον εμπλέκουν στη δολοφονία. Οι διαμαρτυρίες του για την αθωότητά του συναντούν τη δυσπιστία των Ναζί: «Μήπως προ
σπαθείς να μας πεις πως ολόκληρη Πράγα συνωμοτεί εναντίον
σου;» Αντικείμενα που έχουν κλαπεί, όπως ο χρυσός αναπτή
ρας με τα αρχικά του, τοποθετούνται σε ενοχοποιητικά σημεία.
Τελικά, το σπίτι του μετατρέπεται σ’ ένα ενοχοποιητικό σκηνι
κό, μαζί με το όπλο του φόνου και το πτώμα του Γκρούμπερ.
θαμμένη μέσα στην ιστορία της ναζιστικής προπαγάνδας τού
τρόμου, η προδοσία του Τσάκα ξεχωρίζει ως το έσχατο σημείο
της σκηνογραφίας της παράνοιας του Lang: τα εξωτερικά φαι
νόμενα είναι τακτοποιημένα μ’ έναν περίτεχνο τρόπο, προκει
μένου να παρουσιάσουν έναν αθώο άνθρωπο ως ένοχο για φό
νο. Αυτό ξεπερνά τις συμπτώσεις και τις λανθασμένες ταυτί
σεις στη Νέμεση και στο Ζεις μονάχα μια φορά, παρουσιάζοντας
λεπτομερώς ένα σκόπιμο σχέδιο παγίδευσης. Ο Lang, στις τε
λευταίες στιγμές της ταινίας, δείχνει πως ακόμα και οι Ναζί συ
νειδητοποιούν την αθωότητα του Τσάκα, αλλά επιβεβαιώνουν
το ψέμα για να μην εκτεθούν.
Η ταινία αναπτύσσει το μηχανισμό της παράνοιας σε μια στιγ
μή απροσεξίας, όταν οι χαρακτήρες, άθελά τους, προδίδουν την
ταυτότητά τους. Ο Δρ Σβόμποντα προδίδει το ιατρικό του ε
πάγγελμα από τον επιδέξιο τρόπο με τον οποίο επιδένει το δά
χτυλο του αδελφού της Μάσα. Αλλά ακόμα πιο καταχθόνια, ο
Τσάκα αποκαλύπτει το ρόλο του ως προδότη της Αντίστασης ό
ταν γελά δυνατά μ’ ένα αστείο που λέγεται στα γερμανικά (νω
ρίτερα, ο ισχυρισμός του πως δεν καταλάβαινε γερμανικά, τον
είχε απαλλάξει από άλλη μια κατηγορία προδοσίας)...
1. Έ χουν γίνει πολλές συζητήσεις για τη σχέση μεταξύ του Brecht και του
Lang στην πραγματοποίηση αυτής της ταινίας. Οι διάφορες συνεντεύξεις
του Lang παρουσιάζουν τη δική του οπτική, αρκετά χρόνια μετά την ολο
κλήρωση της ταινίας. Το ημερολόγιο εργασίας του Brecht διηγείται τη δου
λειά στο σενάριο και τις αναθεωρήσεις της εκτίμησής του για τον Lang και
τους άλλους συνεργάτες του, καθώς και την τελική του απογοήτευση από
το αποτέλεσμα tBertolt Brecht, Journals 1934-’55). Πιθανώς η πιο διορατι
κή συζήτηση παραμένει αυτή του Ben Brewster («Brecht and the Film
Industry», «Screen >, Χειμώνας 1975/76, σσ. 16-45), η οποία επίσης περιέχει
μια συζήτηση με τους Brewster, Colin MacCabe και άλλους.
2. Jean-Louis Comolli και François Géré, «Deux fictions de la haine». Αυτή
η μεγάλη συζήτηση, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο «Cahiers du
Cinéma», τχ. 286, Μάρτιος 1978, παραμένει η πιο λεπτομερής συζήτηση πά
νω στη ταινία.
3. Brecht, ό.π., σσ. 243, 261.
4. Ο Brecht φαίνεται πως επιδίωκε κάτι τέτοιο. Δες το σχόλιό του στις 18
Οκτωβρίου 1942 στο ημερολόγιο εργασίας του: «Έτσι, η γερμανική τρομο
κρατία έχει τον ίδιο απρόσωπο χαρακτήρα με τις ανθρωποκτονίες των Τσέ
χων».
The Films of Fritz Lang - Allegories of Vision and Modernity,
BF1 Publishing, Λονδίνο 2000.
Μετάφραση: Δημήτρης Κερκινός.
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ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ TOY ΤΡΟΜΟΥ (ΗΠΑ, 1943-’44)
Ministry of Fear
Σ κ η νο θ εσ ία : Fritz Lang. Σ ενά ρ ιο: Seton I. Miller, από το ομό
τιτλο μυθιστόρημα του Graham Greene. Φ ω τογρ α φ ία : Henry
Sharp. Μ οντάζ: Archie Marshek. Ή χ ο ς : W.C. Smith, Don John
son. Μ ο υ σ ικ ή : Victor Young. Σ κ η νικ ά : H ans T. Dreier, Hal
Pereira. Κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ή δ ιε ύ θ υ ν σ η : Bert Granger. Κ ο σ τ ο ύ 
μια: Edith Head. Μ ακ ιγιάζ: Wally Westmore. Β ο η θ ό ς σ κ η ν ο 
θέτη ς: George Tem pleton. Η θ ο π ο ιο ί: Ray Milland (Στίβεν
Νιλ), Marjorie Reynolds (Κάρλα Χίλφε), Carl Esm ond (Βίλι
Χίλφε), Dan Duryea (Κοστ η Τράβερς), Percy Waram (επιθεω
ρητής Πρέντις), Erskine Sanford (κος Ρε'νιτ), Thom as Louden
(κος Νούλανχ), Alan Napier (δρ Φόρεστερ), H elena Grant (κα
Μέρικ), Am inta Dyne (1η κα Μπελέιν), Hillary Brooke (2η κα
Μπελέιν), Mary Field (κα Πεντίλ), Byron Foulger (κος Νούμπαϊ), Lester M atthews (δρ Μόρτον), Eustace W yatt (τυφλός),
Frank Dawson (εφημέριος). Π α ρ α γ ω γό ς: B.G. DeSylva. Σ υμ π α ρ α γ ω γ ό ς: Seton I. Miller. Π α ρ α γω γή : Param ount P ictu
res Inc. (Χόλιγουντ). Δ ιά ρ κ εια : 85 λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυ
ρη. Π ρ ώ τη π ρ ο β ο λ ή : Λονδίνο, Απρίλιος 1944.

Στην Αγγλία, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο
Στίβεν Νιλ περιμένει την απελευθέρωση του από τό άσυλο στο ο
ποίο έχει εγκλειστεί για δυο χρόνια, κτηγορούμενος ότι συνέργησε
στην ευθανασία της γυναίκας του. Στην πραγματικότητα, η γυναί
κα του αυτοκτόνησε μ ’ ένα δηλητήριο που είχε αγοράσει ο ίδιος.
Οταν πια αφήνεται ελεύθερος, ο Νιλ πηγαίνει στο σιδηροδρομικό
σταθμό για να ταξιδέψει στο Λονδίνο. Εκεί, του κινεί το ενδιαφέ
ρον η μουσική από την εορταστική εκδήλωση της φιλανθρωπικής
οργάνωσης «Μητέρες των Ελεύθερων Εθνών». Στην πραγματικό
τητα, η οργάνωση είναι ένα κύκλωμα πρακτόρων των Ναζί που,
περνώντας τον Νιλ για δικό τους, κανονίζουν να κερδίσει μια
τούρτα. Ο Νιλ επιστρέφει στο τρένο με την τούρτα στα χέρια, χωρίς
να γνωρίζει ασφαλώς ότι στο εσωτερικό της βρίσκεται ένα μικρο
φίλμ με μυστικά των Ναζί. Στο βαγόνι, συναντά έναν τυφλό γέρο,
που στην πραγματικότητα είναι μυστικός πράκτορας των Ναζί.
Όταν το τρένο σταματά κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής επι
δρομής, ο «τυφλός»χτυπάει τον Νιλ με το μπαστούνι του, αρπάζει
την τούρτα και φεύγει τρέχοντας. Ο Νιλ τον καταδιώκει έως ότου ο
«τυφλός» Ναζί σκοτώνεται από μια γερμανική βόμβα που κάνει
σκόνη το κρησφύγετό του. Επιστρέφοντας στο Λονδίνο, ο Νιλ έρχε
ται σε επαφή με τη φιλανθρωπική οργάνωση, που διευθύνεται από
δύο αυστριακούς εξόριστους: την Κάρλα Χίλφε και τον αδελφό της,
Βίλι. Ξεκινώντας την έρευνά του με τη βοήθεια της Κάρλα, ο Νιλ,
μετά από πολλές περιπέτειες, ανακαλύπτει την πραγματική ταυτό
τητα της οργάνωσης. Το κύκλωμα των πρακτόρων διευθύνεται
στην πραγματικότητα από τον Βίλι Χίλφε, τον οποίο σκοτώνει η
Κάρλα με τα ίδια της τα χέρια. Τελικά, ο Νίλ και η Κάρλα, παγιδευμένοι από πράκτορες των Ναζί, σώζονται απ' τη Σκότλαντ
Γιαρντ και κανονίζουν το γάμο τους.
•^Σκόπευα ν’ αγοράσω εγώ τα δικαιώματα του βιβλίου, αλλά
τα πήρε η Paramount που πρόσφερε περισσότερα χρήματα.
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Αφού είχα φύγει για τη Νέα Υόρκη (τότε έμενα στο Ντελμόνικο), με πήρε ο ατζέντης μου και μου είπε: «Σε θέλουν για την
ταινία». «Ποια ταινία;» λέω. «Το υπουργείο του τρόμου.» Θαύμα
ζα πολύ το συγγραφέα, τον Graham Greene, κι έτσι δέχτηκα.
Υπέγραψα ένα συμβόλαιο δέκα εβδομάδων, αλλά, όταν γύρισα
και είδα πόσο κακό ήταν το σενάριο, έπαθα σοκ και ζήτησα να
σπάσω το συμβόλαιο. Ο ατζέντης μου μου είπε ότι αυτό δεν
μπορούσε να γίνει (ίσως να βαριόταν τη διαδικασία - δεν ξέρω).
Να μην τα πολυλογώ, είχα υπογράψει ένα συμβόλαιο κι έπρεπε
να το τηρήσω - αυτό είν’ όλο. Είδα την ταινία πρόσφατα στην
τηλεόραση, πετσοκομμένη, και με πήρε ο ύπνος. / ?
F. L.

Ψυχρή ευφυΐα και ανησυχητική φόρμα
του David Thomson
Το Υπουργείο του τρόμου εκδόθηκε το 1943 και γυρίστηκε από
την Paramount τον επόμενο χρόνο. Ο Graham Greene το χαρα
κτήρισε «ψυχαγωγικό», αλλά το βιβλίο σκιάζεται απ’ τον οί
κτο, την ενοχή, την προδοσία, τη βία και το βαρύ φόντο ενός
Λονδίνου κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Το βιβλίο είναι
άνισο, μερικές φορές λιγότερο αληθοφανές απ’ ό,τι η ταινία, και
παρακολουθείται πολύ πιο δύσκολα. Ωστόσο, πάλλεται από πά
θος και πόνο, και θα ’ταν ευφημισμός να το χαρακτηρίσουμε
«ψυχαγωγικό». Ο κεντρικός ήρωάς του είναι ο Άρθουρ Ρόου, έ
νας ξέθωρος, απόμακρος άνθρωπος, μόνος και χαμένος μες στο
Λονδίνο, ανίκανος να συμμετάσχει στον πόλεμο. Ζει μέσα στην
ανέχεια, δεν έχει δουλειά, ούτε θέση στον πόλεμο ή στην πολι
τική άμυνα. Κατατρύχεται απ’ το γεγονός ότι σκότωσε τη γυ
ναίκα του από οίκτο, αγοράζοντάς της το δηλητήριο που πήρε
για ν ’ αυτοκτονήσει, και οι ενοχές ή η λύπηση για τον εαυτό
του τον εμποδίζουν να ξεπεράσει την ανάμνηση. Είναι ένα θλι
βερό ναυάγιο, εξίσου νευρωτικός με την πολιορκημένη πόλη
στην οποία ζει με το φόβο των κατασκόπων.
Η δράση του μυθιστορήματος δε διαφέρει ιδιαίτερα από αυτήν
της ταινίας, αλλά η απήχησή της είναι διαφορετική. Η φύση αυ
τής της αλλαγής εκφράζει το δυναμισμό του κινηματογράφου
κι εξηγεί την εξαιρετική ψυχρότητα του Lang. Το μυθιστόρημα
ζει μέσα στο μυαλό του Ρόου, και η οξυδερκής παρατηρητικό
τητα, συνδυασμένη με μια βασανιστική ευαισθησία, είναι κάτι
που συναντάμε σε πολλά έργα του Greene. Αυτή η ταραγμένη
ματιά είναι απόλυτα ρεαλιστική, αλλά δημιουργεί φρεναπάτες.
Ο Ρόου κερδίζει ένα γλυκό σε μια γιορτή. Το γλυκό περιέχει μι
κροφίλμ που προοριζόταν για έναν κατάσκοπο. Κερδίζοντάς το,
ο Ρόου γίνεται θύμα μιας ομάδας κατασκόπων. Δυστυχώς, υπο
κύπτει στα δόλια σχέδιά τους, τα περισσότερα από τα οποία πα
ρουσιάζονται και στην ταινία: μια συνεδρία όπου τον υπνωτί
ζουν και τον πείθουν ότι σκότωσε έναν άνθρωπο, η δολοφονία ε
νός ιδιωτικού ντετέκτιβ που έχει προσλάβει, η αλλοπρόσαλλη
βοήθεια δύο Αυστριακών, του Βίλι Χίλφε και της αδελφής του,
που έχουν μια οργάνωση, η οποία λέγεται «Μητέρες των Ελευ
θέρων Εθνών», και η αποστολή να παραδώσει μια βαλίτσα με βι
βλία σ’ έναν προορισμό ο οποίος αποδεικνύεται ένα άδειο διαμέ
ρισμα, ενώ η βαλίτσα περιέχει μια βόμβα που εκρήγνυται.
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Μόλις ο Lang διάβασε χο μυθιστόρημα, το αγάπησε και ήθελε να
το αγοράσει, «αλλά η Paramount είχε περισσότερα χρήματα, ο
πότε το αγόρασαν αυτοί». Οι σχολιαστές του Lang θεωρούν ότι
ο σκηνοθέτης βρήκε κομμάτια του εαυτού του μες στο βιβλίο:
την ευκαιρία να κάνει μια αντιναζιστική δήλωση· το ρόλο των
αυστριακών αυτοεξορίστων, μια και ο ίδιος ο Lang ήταν από τη
Βιέννη· την εφιαλτική πόλη που βομβαρδίζεται εξ ουρανού και
δεν παρέχει καμιά ασφάλεια στους κατοίκους της· τις δραστη
ριότητες των κατασκόπων· έναν άνθρωπο που κατατρύχεται
απ’ την ενοχή κι αναζητεί δικαιοσύνη· κι όλες τις μελοδραματι
κές καταστάσεις που είχε επινοήσει ο Greene για το βιβλίο. Αυ
τό, όμως, που διακρίνει το βιβλίο, είναι ο τρόπος με τον οποίο η
κατασκοπία διαποτίζει μια συναισθηματική σχέση. [...] Γία τον
Lang, ο φόβος είναι μια αντίδραση στις βόμβες, τη συνωμοσία
και τη μοίρα, ενώ, για τον Greene, ο μεγαλύτερος φόβος γεννιέ
ται μέσα από τα ίδια τα συναισθήματα και την ψυχή μας.
Η Paramount, πράγμα απολύτως φυσικό, αγόρασε τον τίτλο:
το πιο ψυχαγωγικό στοιχείο του βιβλίου, που άξιζε ένα σωρό
δολάρια για τα ταμεία. Ελάχιστα στελέχη της μπορούσαν να
φανταστούν ή να ανεχτούν την πυκνή πλοκή, με αλλαγές ονο
μάτων, ονειρικές σεκάνς και αμνησίες. Η ταινία ανατέθηκε
στον (ή, μάλλον, έγινε πρόθυμα δεκτή από τον) Seton Miller, έ
ναν έμπειρο σεναριογράφο, που ασχολήθηκε με την παραγωγή
και το σενάριό της. Ο Lang προσελήφθη ως σκηνοθέτης -πιθα
νότατα επειδή ο Miller γνώριζε το ενδιαφέρον του Lang για το
βιβλίο- κι ο σκηνοθέτης υπέγραψε συμβόλαιο. Αλλά... όταν εί
δα τι είχαν κάνει με το σενάριο, σοκαρίστηκα τρομερά και είπα:
“Θέλω να απαλλαγώ απ’ αυτό το συμβόλαιο”. Ο ατζέντης μου
μου είπε ότι δεν μπορούσα - μπορεί απλώς να βαριόταν... δεν
ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, είχα υπογράψει ένα συμβόλαιο και
έπρεπε να το εκπληρώσω».
Αυτό είναι ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο
Lang στον Peter Bogdanovich, η οποία εκδόθηκε το 1967. Η συ
νέντευξη αυτή, όπως και πολλές άλλες συνεντεύξεις με φημι
σμένους auteurs, διαπνέεται από μια ήπια αντιμετώπιση που ε
πιτρέπει στον Lang να παρεκκλίνει από το θέμα, ενώ, ταυτό
χρονα, δεν εντοπίζει το χάσμα ανάμεσα στις απόψεις του σκη
νοθέτη και τις πιο φλογερές ερμηνείες των ταινιών του. Όπως
και ο Hitchcock, έτσι και ο Lang στις συνεντεύξεις του δεν προ
σπαθεί να κρύψει το ενδιαφέρον του για την εμπορική επιτυ
χία, και ποτέ δεν εμφανίζεται σαν κάτι διαφορετικό από έναν
ευφυέστατο και οξυδερκή ψυχαγωγό. Δεν γκρινιάζω, αλλά νο
μίζω πως είναι καιρός η κινηματογραφική κριτική να παραδε
χτεί ότι οι περισσότεροι σκηνοθέτες, όταν ανοίγουν το στόμα
τους, αποκαλύπτουν απλές και κοινότοπες σκέψεις.
Η αρνητική στάση του Lang απέναντι στην ταινία μπορεί να ο
φείλεται στην υποδοχή τής οποίας έτυχε, στις διαφωνίες του με
τον Miller στις οποίες έχασε, στην απογοήτευσή του επειδή του
αρνήθηκαν να συμμετάσχει στη συγγραφή του σεναρίου κι επει
δή είδε τα σχέδιά του να «καταστρέφονται» από τη διασκευή τού
Miller. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι το σενάριο είναι κακό ή ότι
η ταινία είναι για πέταμα. Ο Miller μείωσε το βάθος, τη συναι
σθηματική υφή και την αγωνία του Ρόου τού πρωτοτύπου, κι έ
φτιαξε έναν βατό μηχανισμό, κατάλληλο για κινηματογράφηση,
όπου την κυρίαρχη θέση παίρνουν τα γεγονότα και όχι οι στοχα

σμοί. Του λείπει το βάθος των χαρακτήρων και των κινήτρων,
αλλά αυτό το αναπληρώνει η άριστη δουλειά του Lang. Είναι ένα
σενάριο-μοντέλο, γεμάτο γεγονότα που ο Lang τα αναπαριστά με
τη μοναδική ματιά του· γιατί το γνώρισμα του Lang είναι μια
στενή, αλλά έντονη, οπτικοποίηση της δράσης, η οποία δίνει την
αίσθηση του τρόμου, της κλειστοφοβίας και της κακής μοίρας.
Και το πιο τρομαχτικό είναι [...1 ότι η ταινία μοιάζει με προϊόν
αυτού του ίδιου Υπουργείου που μισεί τόσο απροκάλυπτα.
Η ταινία ξεκινά μ’ ένα εκκρεμές, πάνω στο οποίο πέφτουν οι τίτ
λοι αρχής. Η κάμερα αποτραβιέται απ’ το ρολόι -πλησιάζουν με
σάνυχτα- κι αποκαλύπτει ένα εσωτερικό μέσα από μια εκπλη
κτική γωνία λήψης: ένα σκοτεινό δωμάτιο με μια πόρτα, ένα ρο
λόι κι ένα παράθυρο στον τοίχο, το περίγραμμα ενός κρεβατιού
και την πίσω όψη ενός άντρα που είναι προσηλωμένος στο ρο
λόι. Το κάδρο δε θα ήταν τόσο καθηλωτικό αν οι διαγώνιοι της
πορείας τής κάμερας και η γραμμή του βλέμματος του άντρα
δεν ήταν οι πλευρές ενός ισοσκελούς τριγώνου. Η γραμμή που
θα πρέπει ν’ ακολουθήσει ο άντρας -ο δρόμος του από τα μεσά
νυχτα και πέρα- καταδεικνύεται αμέσως όταν ανοίγει η πόρτα
κι εμφανίζεται ένας άλλος άντρας στο φωτισμένο κατώφλι, ενώ
μια δέσμη φωτός πέφτει προς το μέρος του καθισμένου.
Ο άνθρωπος αυτός είναι ο Στίβεν Νιλ -ένα όνομα πολύ πιο εμφατ ικό από το Άρθουρ Ρόου- και τον υποδύεται ο Ray Milland.
Δε θα υπάρξει διερεύνηση του χαρακτήρα του, καμία παρέκ
κλιση ή τέχνασμα που να συγκρίνεται με τα σχέδια τα οποία ο
Lang βλέπει στα εσωτερικά του. Αντίθετα, ο Milland, απλά και
ωφέλιμα, παρουσιάζει την όψη ενός ωραίου, ταραγμένου ήρωα.
Είναι ένας εύκολος αγωγός της νευρωτικής ανησυχίας, αλλά
και το τρωτό στοιχείο σε καταπιεστικές καταστάσεις. Ο Milland
είναι κατάλληλος γι’ αυτόν το ρόλο, αλλά δε βλέπουμε Lang για
να δούμε ηθοποιία σε βάθος. Καθώς ο σκηνοθέτης ήταν αυταρ
χικός και αποξενωμένος από τους ηθοποιούς, είναι φυσικό,
πολλοί από τους ρόλους των ταινιών του να μπορούν να παίζο
νται κι από πολλούς.
Το κορίτσι στο Υπουργείο του τρόμου είναι η Marjorie Reynolds,
μια δεύτερη ηθοποιός, ακριβώς επειδή ο Lang αρκούνταν σε μια
φυσική παρουσία που να ταίριαζε με τα σχήματα που επινοούσε.
Ο Brian Donlevy στο Και οι δήμιοι πεθαίνουν! είναι πολύ περιορι
σμένος, αλλά επαρκής, και σ’όλο το έργο του Lang δεν υπάρχουν
εξαιρετικές ερμηνείες· μονάχα φευγαλέες στιγμές με έντονες κι
νήσεις, τόνους και βλέμματα: o Dan Duryea στο Υπουργείο τον
τρόμου, η Joan Bennett σε τέσσερις ταινίες, η Gloria Grahame σε
δύο, ο Edward G. Robinson ως ξεπεσμένος αριστοκράτης, ο
Spencer Tracy δαιμονισμένος από οργή στη Νέμεοτι. Ακόμα και
το μοναδικό λαμπρό δείγμα υποκριτικής υπό τη διεύθυνση του
Lang, ο Peter Lorre στο Μ, είναι ένα tour de force που συγκρο
τείται απ’ την ψυχρή σχολαστικότητα της ταινίας και προκαλεί
μάλλον την περιέργεια παρά τη συμπάθεια. Οι άνθρωποι του
Lang είναι παγιδευμένα δείγματα του είδους μας. O David
Wayne στο Μ του Losey είναι ένας συγκινητικός άνθρωπος, ενώ
ο δολοφόνος του Lorre είναι ένα ανθρώπινο δείγμα, με το εκκρε
μές της διχασμένης προσωπικότητας να δουλεύει μέσα του.
Τα μεσάνυχτα, ο Milland είναι ελεύθερος. Ο άλλος έχει έρθει για
να τον «απελευθερώσει», και το σκοτεινό δωμάτιο μοιάζει με κε
λί, παρότι δεν αποσαφηνίζεται η φύση του. Στις ταινίες τού
Lang, οι εσωτερικοί χώροι είναι πρώτα απ’ όλα ατμοσφαιρική γε-
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O Ray Milland και η Marjorie Reynolds στο Υπουργείο χου τρόμου, το ηροτελευταίο αντιναζιστικό θρίλερ του Lang. © Paramount
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ωμετρία και μετά σπίτια για τον οποιονδήποτε. Αργότερα στην
ταινία, ο Milland και η κοπέλα θα πάνε σ’ ένα διαμέρισμα που, ό
πως θ’ αντιληφθούν, είναι μια ακατοίκητη παγίδα, αλλά και εξί
σου απρόσωπο με κάθε άλλο εσωτερικό της ταινίας. Το πολύτιμο
σπίτι στη Μεγάλη κάψα, παρ' όλο που συγκλονίζεται από τη βόμ
βα που σκάει απ’ έξω, είναι απρόσωπο σαν διαφήμιση σαλονιού.
Τα δωμάτια της Joan Bennett στη Γυναίκα της βιτρίνας και στη
Σκάλα είναι σαν φαντασιώσεις μαθητή για τα κακόφημα σπίτια.
To Rancho Notorious είναι εικόνα από περιοδικό με ιστορίες για
τα Βραχώδη Όρη. Το ξενοδοχείο στα 1000 μάπα του Δόκτορος
Μαμπούζε είναι μια κοινότητα ποντικιών εργαστηρίου και η Μη
τρόπολη είναι το μοντέλο ενός μοναχικού παιδιού για τον κόσμο.
Υπάρχει ένα είδος κινηματογράφου, στο οποίο έχουμε πάντα ε
πίγνωση της σκηνογραφίας και, επομένως, του στημένου και
οργανωμένου θεάματος. Σάμπως ο Lang τη φύση ή την πραγ
ματικότητα, με εξαίρεση την αναπόφευκτη ακρογιαλιά τού
Τζέντλεμαν του υποκόσμου, κάποια υποχρεωτικά τοπία του Φαρ
Ουέστ στις αρχές της δεκαετίας του ’40 και στο ιδιότυπο Σύ
γκρουση τη νύχτα; Σ’αυτή την τελευταία ταινία, η γυναικεία ει
κόνα χαρακτηρίζει περισσότερο τον παραγωγό, Jerry Wald.
Αλλά υπάρχει ένα μικρό «ντοκιμαντέρ» για το ψάρεμα -εντε
λώς περιττό- το οποίο τράβηξε ο Lang ενώ περίμενε ν’ αρχί
σουν τα γυρίσματα. Κατά τα άλλα, τα εξωτερικά πλάνα τού
Lang είναι μελετημένες κατασκευές στο στούντιο, πράγμα που
στερεί όλη τη ζωτικότητα της φύσης.
Αυτό το βλέπουμε στην επόμενη σεκάνς του Υπουργείου του
τρόμου. Η κάμερα βρίσκεται ψηλά, πάνω από έναν τοίχο με μια
πόρτα, απ’ όπου φαίνεται το μονοπάτι που παίρνει ο Milland οδεύοντας προς την ελευθερία. Ο παγερός φωτισμός του στού
ντιο θυμίζει νύχτα του Delvaux, και [...] το αρχικό πλάνο είναι
εξαιρετικό, καίτοι δεν είναι παρά ένα αναγκαίο ξεκίνημα για το
γερανό που κατεβαίνει στο επίπεδο του εδάφους, μπροστά στις
πύλες που ανοίγουν. Η ελευθερία δίνει μια αίσθηση καταβύθι
σης, ενώ η μοίρα έρχεται να συναντήσει και να βασανίσει τον
ελεύθερο» άνθρωπο: ένα παράδειγμα της αντιφατικής δυναμι
κής με την οποία συχνά ο Lang υπονομεύει τις «απλές» πράξεις.
Ο Milland απομακρύνεται με μια χιτσκοκική προειδοποίηση ν’
αντηχεί στ’αφτιά του («Ποτέ μη μπλέκεις με την αστυνομία») και
περνάει μπροστά από την επιγραφή του τοίχου: ΑΣΥΛΟ ΛΕΜΠΡΙΤΖ, με κάτασπρα ανάγλυφα γράμματα, σύμβολο και εικό
να κλινικής αυστηρότητας.
Το ξεκίνημα αυτό έχει επινοηθεί για την ταινία. Αλλά καθώς ο
Milland πηγαίνει προς το σταθμό και πρέπει να περιμένει το
τρένο, επιστρέφουμε στο ξεκίνημα του μυθιστορήματος: τη
γιορτή με το «γεμιστό» κέικ που περιμένει κάποιον να το κερ
δίσει. Η γιορτή γίνεται κι αυτή στο απόκοσμο φως του φεγγα
ριού, πράγμα που αποτελεί μέτρο της δημιουργικής ασυνέπειας
του Lang, μια και αυτή η ατμόσφαιρα δεν αφήνει να φανεί το
κατάφωρο ατόπημα ενός νυχτερινού πανηγυριού. Αλλά η πε
λούζα είναι ψεύτικη κι ο ουρανός ζωγραφιστός, κι έτσι το εγ
γλέζικο γλέντι που ξετυλίγεται ολόγυρα σαν γιορτινός στολι
σμός, μοιάζει ακόμα πιο μακάβριο απ’ ό,τι στο πρωτότυπο του
Greene. Καθώς το σκηνικό είναι τόσο ψεύτικο, η γιορτή απο
κλείεται να είναι αληθινή· μπορεί να είναι ένα πεπρωμένο τόσο
τελεσίδικο όσο κι ο θάνατος. [...]
Στην ταινία, ο Milland χαίρεται που κέρδισε το κέικ, και γίνε

ται θρασύς όταν οι κατάσκοποι αντιλαμβάνονται το λάθος
τους. Γυρίζει πίσω στο σταθμό και στο τρένο του: εκεί αρχίζει
μια άλλη σεκάνς που επινοήθηκε για την ταινία. Βρίσκει ένα ά
δειο κουπέ, κι ο Lang δείχνει την ανοιχτή πόρτα και τους κα
πνούς του τρένου, ενώ ο Milland είναι μέσα, στριμωγμένος σε
μια γωνιά του πλάνου, καθώς ακούει χτυπήματα να έρχονται
προς το μέρος του. Το μπαστούνι ενός τυφλού προβάλλει στην
πόρτα, κι ένας πελώριος, μακάβριος «τυφλός» ρωτάει: «Υπάρ
χει χώρος γι' άλλον έναν;» Δεν έχουμε δει κανέναν άλλο στο
τρένο, κι επιτρέψτε μου να υποβάλω το πεζό ερώτημα: «Πώς ή
ξερε σε ποια πόρτα να έρθει;», κάτι που ως μόνη απάντηση επι
δέχεται το ότι διέθετε μια μοιραία γνώση. Η πόρτα περίμενε τον
άνθρωπο, ο ήχος του μπαστουνιού τον προανήγγειλε: το μελό
δραμα φορτίζεται με το πεπρωμένο και με την καθηλωτική α
κρίβεια των συνθέσεων του Lang. Σε ελάχιστους άλλους σκη
νοθέτες έχουμε αυτή την επίγνωση ότι υπάρχουν καλώδια, φώ
τα και συνεργείο ακριβώς έξω από το οπτικό μας πεδίο, αλλά
και, ταυτόχρονα, οι πιο έντονες εκδηλώσεις μιας απίθανης
πραγματικότητας μέσα στο κάδρο.
Ο «τυφλός» είναι μια απάτη, ένας απ’ τους κατασκόπους, σταλ
μένος να πάρει αυτό το παράλογο κέικ. Η τύφλωσή του εξαφα
νίζεται σε μια στιγμή που ο Milland δεν το καταλαβαίνει, κι ένα
διαπεραστικό ποντικίσιο βλέμμα ξεφεύγει πίσω από την τεχνη
τή γυαλάδα των ματιών του. Ο Milland μοιράζεται το κέικ μαζί
του, κι ο τυφλός θρυμματίζει το κομμάτι του, ψαχουλεύοντας
για το πολυπόθητο αντικείμενο: το κέικ είναι εξίσου μαγικό με
το μήλο με το οποίο ο πυρηνικός φυσικός Gary Cooper προσπα
θεί να εξηγήσει την ατομική βόμβα στο Μανδύας και στιλέτο και στις δύο περιπτώσεις, το χέρι παραπέμπει στον ανθρώπινο
παράγοντα. Όταν ο Milland κοιτάζει την αεροπορική επιδρομή
που ανάγκασε το τρένο να σταματήσει, ο τυφλός τον χτυπά με
το μπαστούνι και φεύγει μαζί με το κέικ.
Ο ζαλισμένος Milland πέφτει στο κατώφλι του κουπέ, και μετά,
τρικλίζοντας, κυνηγάει τον τυφλό μέσα σ’ ένα περίπλοκο «εξω
τερικό», στημένο στο στούντιο. Είναι ανώμαλο έδαφος με ξερι
ζωμένα δέντρα, λασπόνερα, καλαμιές και θάμνους, ένα ερειπω
μένο σπιτάκι και ομίχλη που ανεβαίνει από το χώμα. Από το
τρένο, βλέπαμε μια εικόνα σαν τους πίνακες των έρημων πε
δίων μαχών του Paul Nash. Η σεκάνς δεν υπάρχει στο βιβλίο,
και η πένθιμη ατμόσφαιρα του σκηνικού είναι ενδεικτική του
μακάβριου γούστου του Lang. Το πλατό είναι μεγάλο, κι ένα α
φύσικα κομψό πλάνο -που δεν ενοχλείται καθόλου από το ανώ
μαλο έδαφος- οδηγεί τον Milland στο κυνηγητό του- ένα πλάνο
τόσο γαλήνιο όσο εκείνος είναι ταραγμένος. Η ατμόσφαιρα, ο
χώρος και η πνιγηρότητα αποτελούν ένα «τέλειο» σκηνικό, και
η στιλιστική τελειότητα δημιουργεί μιαν απόλυτη αντίθεση με
την παράφορη δράση, με το ζαλισμένο και παγιδευμένο θύμα
(Milland) και την τυχαία βόμβα που καταστρέφει το σπιτάκι ό
που έχει καταφύγει ο τυφλός, σκορπίζοντας τον ίδιο, το όπλο
του και το κέικ πάνω σ’ όλο το πλατό.
Θα επιστρέφουμε στο πλατό: κάτι τόσο ακριβό έπρεπε να είναι
απαραίτητο για τη δράση. Όταν ο Milland καταφεύγει στην α
στυνομία, λέει την απίστευτη ιστορία του και τους οδηγεί πίσω
στο βομβαρδισμένο τοπίο για να βρουν το κέικ και το μικρο
φίλμ. Αυτή τη φορά, είναι μέρα: ένα μουντό, μονότονο φως που
δεν θυμίζει σε τίποτα τον αέρα ή τη φύση. Άνδρες ντυμένοι στα
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μαύρα πηγαινοέρχονται στην ερημιά, κι όταν ο Milland κατε
βαίνει στον κρατήρα που άνοιξε η βόμβα, η σκηνή θυμίζει κη
δεία ή τον κόσμο μετά από ένα ολοκαύτωμα. Η αίσθηση που έ
χει ο Lang για το ζοφερά μέλλον που μας περιμένει, παραμένει
πάντα έκδηλη στην αρμονία της σύνθεσης και του μελαγχολικού σκηνικού. (Ά Μητρόπολη, στο κάτω κάτω, διαδραματίζεται
το 2000.) Το επίτευγμα είναι σημαντικά. Ενώ το μυθιστόρημα
του Greene είναι αναμφισβήτητα πολύ πιο πιστά σ’ ένα Λονδί
νο των βομβαρδισμών και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ
μου, ο Lang δίνει την αίσθηση των ατέρμονων πολέμων και
των υπουργείων που βρίσκονται πίσω τους.
Η δράση ποτέ δε σταματά στον Lang: είναι το ιδίωμά του, ακρι
βώς όπως η έμφασή του δίνεται πάντα με την επιτάχυνση. Αυτά
είναι ένα κοινό χαρακτηριστικά των έργων του, και δεν υπάρχει
άλλος σκηνοθέτης του βωβού που να έκανε τόσο ανήσυχες ται
νίες. Ο Δρ Μπαμποϋζε, ο παίκτης έχει μια τάσο πυκνή αλληλου
χία γεγονότων, ώστε τα 195 λεπτά της διάρκειάς του περνούν α
στραπιαία. Η ταχύτητα του χρόνου αποτελεί ένα συνεχές ση
μείο αναφοράς στο Υπουργείο του τρόμου. Ο Milland κάθεται ακί
νητος περιμένοντας ν ’ αρχίσει να κινείται το ρολόι, και λίγο
πριν σημάνουν μεσάνυχτα, αρχίζει να μιλάει στο γιατρό για το
πόσο αργοκίνητο είναι. [... | Η ταινία, όμως, ασχολείται με το θέ
μα του χρόνου και μέσα από τις ένοχες αναμνήσεις του Milland
για τη γυναίκα του. Η «φωνή» που ακούγεται στη συνεδρία,
μοιάζει να είναι της γυναίκας του και υπενθυμίζει την αναστο
λή του χρόνου λίγο πριν πεθάνει: «Περίμενες να πεθάνω. Το ρο
λόι είχε πάψει να κινείται». Αυτό μας θυμίζει τη στάση τού
Milland όταν περίμενε να φύγει, καθώς και το εκκρεμές που εμ
φανίζεται στα πλάνα της συνεδρίας - καταφανής κάλυψη για
τον σκηνοθετημένο «φόνο» που θα του φορτώσουν, και ευκαι
ρία για πλάνα της σελήνης πάνω σε μαύρο φόντο.
Το θαυμαστά στο Υπουργείο του τρόμου είναι άτι ο Lang κατάφερε να συμπυκνώσει τάσο πολλά μέσα σε 85 λεπτά και να κά
νει ένα έργο πιο διαυγές απ’ όσο το μυθιστόρημα. Ποτέ δε στα
ματά να εκθέτει σημαντικές πράξεις μέσα από το χώρο, τα σχή
ματα και το φως: προσχεδιασμένες εικόνες, φορτισμένες με πα
ράλογη αγωνία. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα της τάξης και
της συγκρότησης της σκηνοθεσίας του, αρκεί να παρατηρή
σουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τις πόρτες και τις
εισόδους στο Υπουργείο του τρόμου. Ήδη έχουμε δει αρκετές:
την πόρτα στο δωμάτιο του Milland στο άσυλο, τις πύλες του α
σύλου, την είσοδο στη σκηνή της χειρομάντισσας, την πόρτα
του κουπέ στο τρένο. Συνδέουν χώρους, χρησιμεύουν ως μετα
φορές της προόδου και της δοκιμασίας, και συνιστούν ένα οπτι
κό μοτίβο που επαναλαμβάνεται στην εξέλιξη του έργου, έτσι
ώστε η τρελή περιπέτεια μοιάζει όλο και πιο συγκροτημένη.
Υπάρχουν πάνω από 35 πόρτες στην ταινία - όλες τους, σχεδια
σμένες και επιλεγμένες. Η καταμέτρηση των ενδείξεων έχει μι
κρότερη αξία από το ν’ αναγνωρίσουμε το μοτίβο. Όχι μόνον ο
Milland χτυπάει συνεχώς πόρτες και μετά πρέπει να περάσει από
εσωτερικές πόρτες και να ελέγχει τα δίπλα δωμάτια για τυχόν ω
τακουστές, αλλά κι όταν επισκέπτεται το διαμέρισμα της κυρίας
Πεντίλ, βλέπει τ’ όνομά της στην πόρτα πάνω σε μια σουρεαλι
στική πινακίδα μ’ ένα μάτι για κουδούνι. Χτυπάει, και του ανοί
γει η κυρία Μπελέιν: σ’ όλη την ταινία, οι ταυτότητες μπερδεύο
νται. Στον κόσμο του Lang, η έννοια του σπιτικού είναι τόσο υ
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πονομευμένη, ώστε ο καθένας μπορεί να είναι οπουδήποτε. Η
κυρία Μπελέιν ήταν το μέντιουμ που μετέφερε το λανθασμένο
μήνυμα στη συνεδρία. Είναι μια εκθαμβωτική γυναίκα -μια από
τις επίβουλες πλανεύτρες του Lang- κι ανοίγει την πόρτα φορώ
ντας ένα καπέλο μ’ ένα βέλο που πέφτει πάνω στο ένα της μάτι σ’
έναν παραλληλισμό με το βολβό του κουδουνιού.
Αργότερα, όταν ο Milland έχει πια πείσει την αστυνομία, πη
γαίνουν μαζί με τον επιθεωρητή σ’ ένα ραφείο όπου εδρεύει ο
κύκλος των κατασκόπων. Πρώτος μπαίνει ο επιθεωρητής για
να του πάρουν δήθεν μέτρα για ένα κοστούμι, κι ο Milland τον
ακολουθεί σε λίγα λεπτά. Το ραφείο έχει έναν καθρέφτη κατά
μήκος ενός τοίχου που διακόπτει την αίσθηση του χώρου και
της αίθουσας., ενισχύοντας την αίσθηση του απατηλού: το μα
γαζί είναι προκάλυμμα, οι πελάτες είναι ψεύτικοι.
Ο ράφτης αποδεικνύεται ότι είναι o Dan Duryea, που μας είναι
ήδη γνώριμος ως ο αργοπορημένος επισκέπτης που δεν πήρε το
κέικ στο πανηγύρι, και ως ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι σκό
τωσε ο Milland στη συνεδρία. Αργότερα, όμως, στον καθρέφτη,
ο επιθεωρητής τραβάει την κουρτίνα ενός δοκιμαστηρίου, κι ο
Duryea βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα στις δύο μορφές. Δεν
πανικοβάλλεται, και η διάταξη του χώρου είναι τόσο καθηλωτική, ώστε για μια στιγμή o Duryea υποκύπτει. Ξέροντας ότι
είναι καταδικασμένος, τηλεφωνεί προειδοποιητικά στον Βίλι
Χίλφε. Η φράση είναι από το βιβλίο και περιλαμβάνει μια αιχ
μηρή φράση: «Προσωπικά, κύριε, δεν έχω ελπίδα· καμία απο
λύτως ελπίδα». Στην ταινία, όμως, γυρίζει το καντράν με το τε
ρατώδες ψαλίδι του ράφτη, ενώ ο Greene χρησιμοποιεί αυτό το
όπλο μόνο μετά το τηλεφώνημα. Στην ταινία, o Duryea τρέχει
σ’ ένα γραφειάκι και κλειδώνεται μέσα. Η αστυνομία σπάζει τη
γυάλινη πόρτα, και η κάμερα βλέπει μέσα από την τρύπα τον
Duryea με το ψαλίδι καρφωμένο στην κοιλιά και το είδωλό του
σ’ έναν άλλο καθρέφτη.
Ο Milland καταφέρνει να εντοπίσει τον Βίλι Χίλφε με την αδελφή
του. Ο Αυστριακός φοράει το κουστούμι που έχει μέσα το μικρο
φίλμ, κι ετοιμάζεται να το σκάσει. Η κοπέλα συνειδητοποιεί ότι ο
αδελφός της είναι ο αρχηγός των κατασκόπων, κι αρπάζει το όπλο
καθώς ο Βίλι και ο Milland παλεύουν σ’ ένα αλά-Lang παραλλη
λόγραμμο δυνάμεων - τα μπράτσα και τα πόδια του τραπεζιού
φτιάχνουν ένα διάγραμμα βίας. «Δεν πιστεύω να πυροβολήσεις
τον αδελφό σου, ε, Κάρλα;» ψιθυρίζει ο Βίλι στα σκοτεινά, αφού έ
σβησε το φως. Μετά, μέσα στο μαύρο πλαίσιο, βλέπουμε ένα κύμα
φωτός από την πόρτα που ανοίγει, καθώς ο Βίλι ξεγλιστρά. Η
πόρτα κλείνει, ακούγεται ένας πυροβολισμός, μια κουκκίδα φω
τός εμφανίζεται στην πόρτα, κι ακούμε ένα σώμα να πέφτει απ’ έ
ξω. Ο φόνος του αδελφού από την αδελφή καλύπτεται από το με
λόδραμα, αλλά η παρέκκλιση του Lang από το πρότυπο του
Greene είναι ένας υπαινιγμός απ’ την πλευρά του ότι οι σχέσεις
του χώρου είναι τόσο βαθιές όσο και οι σχέσεις των ανθρώπων. Οι
πόρτες διαρκούν, αλλά οι άνθρωποι τις διασχίζουν συνεχώς.
Η πόρτα παραμένει μέχρι τέλους. Οπλισμένοι κατάσκοποι κα
ταδιώκουν τώρα τον Milland και την Κάρλα πάνω στη στέγη.
Όπως πάντα, είναι νύχτα. Ανταλλάσσονται πυροβολισμοί, με
αστραπές να φωτίζουν την είσοδο που βγάζει στη στέγη. Μετά,
ένα φως έρχεται από κάτω, οι κατάσκοποι κοιτάζουν έντρομοι,
πυροβολούνται, και τη θέση τους παίρνει ο επιθεωρητής που α
νεβαίνει αργά - προφανώς, σύμμαχος, αλλά σαν τουςεπιθεωρη-
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χές του Μ ή τον Γκρούμπερ στο Και οι δήμιοι πεθαίνουν! Ο Νό
μος εμφανίζεται σπιλωμένος σε πολλά έργ'α του Lang, προφητεύοντας την απρόσμενη προδοσία του Dana Andrews στο Τα ί
χνη ήταν ψεύτικα.
Ήδη ανέφερα το τέλος [στο μυθιστόρημα] του Greene. Το τέ
λος [στην ταινία] του Lang είναι κι αυτό ανησυχητικό, αλλά μ’
έναν διαφορετικό τρόπο. Το πλάνο του επιθεωρητή μετατρέπεται σ’ ένα χαζά ειδυλλιακό τοπίο με back projection: μια ακρο
γιαλιά κι ένας ηλιόλουστος ουρανός, ενώ ο Milland και η Κάρλα κάθονται σ’ ένα σπορ αυτοκίνητο. »Πάντα ονειρευόμουν έ
να γάμο στην εκκλησία» λέει εκείνη με μια βλακώδη ευτυχία.
«Θα έχουμε λουλούδια, γλυκό...» Κι ένας αίφνης έντρομος
Milland αναφωνεί: «Γλυκά;», ενώ η ταινία κλείνει μέσα σ’ ένα
κύμα χαρωπής μουσικής. Είναι ένα κοροϊδευτικά ευτυχισμένο
τέλος που ορμά καταπάνω μας με την ταχύτητα ενός πλασιέ ο
οποίος δεν εμπιστεύεται τα ίδια του τα προϊόντα.
Σε πολλά έργα του Lang, το αίσιο τέλος δεν είναι παρά ένας σά
πιος καρπός. Η Μητρόπολη παραμένει ένας καθηλωτικός τρό
πος θεώρησης των προνομίων, ενώ οι μάζες που καταστρέφουν
τον κόσμο με την ακατάλυτη αντίθεσή τους, επ’ ουδενί λυτρώ
νονται από το συναισθηματικό κενό που συνενώνει χειρώνακτες και αριστοκράτες: «Δεν μπορεί να υπάρξει κατανόηση α
νάμεσα στα χέρια και στο μυαλό, παρά μόνον αν η καρδιά ενερ
γήσει σαν μεσολαβητής». Είναι μια ξένη λύση, γιατί το στιλ
του Lang είναι άκαρδο και δεν απέχει πολύ από την υποκριτική
αυτοπεποίθηση με την οποία οι φασίστες συνήθιζαν να συγκα
λύπτουν τις κτηνώδεις λύσεις τους. Μετά απά τις εκδηλώσεις
της επίβουλης διάνοιας, των σάπιων ηγετών και των οργισμέ
νων μαζών, το μόνο αναπόφευκτο μοιάζει να είναι η φυσική
καταστροφή. (Ο Μαμπούζε θέλει την εξουσία, μόνο και μόνο
για να καταστρέψει τον κόσμο). Η κατάληξη είναι είτε μια αδύ
ναμη παραίτηση είτε μια μάταιη ειρωνεία. Το μήνυμα του Lang
είναι πιο δυνατό από τους εμπορικούς κώδικες κι αντιστέκεται
στα συνηθισμένα παλαμάκια χαράς με τα οποία αναμένεται να
βγαίνουν οι θεατές από την αίθουσα. Το δέος που εμπνέει η ται
νία, έγκειται στη διαβεβαίωση για μια μοιραία τραγωδία και
στην αναμενόμενη κατάληξή της μέσα στο σκοτάδι.
Νομίζω ότι υπήρχε μια δύναμη μεγαλύτερη απ’ αυτήν που συ
νειδητοποιούσε ο Lang. Ο συνειδητός άνθρωπος αντιπαθούσε
συνειδητά τους Ναζί και τους εγκατέλειψε, αλλά οι συνεπαγω
γές των ταινιών του ανήκουν σ’ έναν κόσμο για τυράννους.
Όταν η μοίρα καταπιέζει τόσο την ανθρωπότητα, ο ανελέητος
ηγέτης ανεβαίνει στην εξουσία χάρη σε μια κομψή πειθώ. Αυτό
θα πρέπει να ένιωθε ο Hitler όποτε έβλεπε τη Μητρόπολη. Ο πε
σιμισμός του Lang είναι τρομερός, οργανικός και περίτρανος,
κι αυτό που τον κάνει τόσο τρομερό, είναι η εκφραστική βεβαι
ότητα, η συντριπτική παρουσία της ανθρώπινης φύσης και το
μεγαλείο του πεπρωμένου. Είναι ένα όραμα που εμπνέει και
γοητεύει τους δόλιους τυράννους, και ο Μαμπούζε είναι ένας
βαθύτατα αμψίσημος εγκέφαλος. Παρότι φοβερός και δύσμορ
φος, είναι παντογνώστης κι έχει μαγικές δυνάμεις, και στον κι
νηματογράφο, η έλλειψη αμφιβολίας είναι πολύ ελκυστική, ει
δικά όταν εμφανίζεται μέσα απ’ το μελόδραμα.
Ο Lang έφυγε από τη Γερμανία, αλλά κράτησε το στιλ του ανέ
παφο. Η Νέμεση, η πρώτη αμερικανική ταινία του, τελειώνει με
Ρια σκηνή γυρισμένη στο στούντιο, που δείχνει τη μανία εκδί

κησης του Spencer Tracy να καταλαγιάζει. Τώρα, όμως, οι άν
θρωποι αναστενάζουν και χαμογελούν μαζί της. Το αποτύπωμα
της διεφθαρμένης δικαιοσύνης και του αξιοπρεπούς ανθρώπου
που γίνεται κακός, δε σβήνεται εύκολα. Η υποχώρηση του Tracy
σ’ ένα γυμνό δωμάτιο απ’ όπου σχεδιάζει την εκδίκησή του, ο
πτικά συγγενεύει με την εχθρότητα του Μαμπούζε απέναντι
στον κόσμο. Το 1948, ο Lang έγραψε ένα άρθρο | «Αυτοί καλά κι
εμείς καλύτερα* («Penguin Film Review», τχ. 5)], όπου προσπα
θούσε να αρνηθεί την «προκαθορισμένη μοίρα» των πρώτων ται
νιών του σε σχέση με την ανθρώπινη φύση. Αλλά δεν μπορώ να
εντοπίσω καμία τέτοια αλλαγή στις ταινίες. Είναι ένας από τους
πιο σημαντικούς και αποτελεσματικούς σκηνοθέτες, πράγμα
που έχει ως αποτέλεσμα μια μοιραία μελοδραματική βεβαιότητα.
Σ’ όλη του τη ζωή, ο Lang παρεξηγήθηκε ή αντιμετωπίστηκε
πολύ ελαφρά. Έζησε τόσο πολύ, ώστε δε θα μπορούσε να μη
συμπεριληφθεί στις ιστορίες του κινηματογράφου ή να μη του
δοθεί η βαρύτητα που δίνουμε στους επιβιώσαντες ήρωες. Η
γερμανική περίοδός του γίνεται δεκτή με μεγαλύτερο σεβασμό
από πολλούς. Είχε πολλά κλασικά έργα, κι ο Lang ήταν πολύ
πιο ασφαλής από τη Leni Riefenstahl, ας πούμε, λόγω της από
φασής του να εγκαταλείψει τη Γερμανία. Ωστόσο, η βεβαιότη
τα σε όλες τις ταινίες του είναι παρόμοια. Ο Lang δεν είχε «α
ντίπαλο» σε γυρίσματα σε στούντιο κι έδειξε πόσο ανησυχητι
κή μπορεί να γίνει αυτή η φόρμα. Η ευφυΐα του ήταν τόσο ψυ
χρή, ώστε δεν μπορεί να την αγγίξει κανείς, πολλώ δε μάλλον
να την αναλύσει.
-Sight and Sound-, top. 46, τχ. 2, Άνοιί,η 1977.
Μετάφραση: Εφη Καλλιφατίδη.

Κ αυστική ω μ ότη τα

του Vincent Amiel
Το στιλ του Fritz Lang είναι άμεσα συνδεδεμένο με το προφα
νές, με τη σαφήνεια δίχως σκοτεινά σημεία, με τις εξηγήσεις δί
χως διφορούμενα: χώρος λιτός, καθαρά σκηνικά, καταστάσεις
ξεκάθαρες. Η σκληρότητα συνορεύει με την απλότητα. Βρίσκε
ται κανείς μερικές φορές σε μια κατάσταση τόσο σχηματική,
που αναρωτιέται από τι θα μπορούσε να γεννηθεί η πλοκή.
Στη συνέχεια, κι άλλα προφανή διαδέχονται τα πρώτα, κι άλλες
αλήθειες, προφανώς αντικρουόμενες, προφανώς αδυσώπητες.
Στο Υπουργείο του τρόμου, αυτή η έμμονη θεματική των εξηγή
σεων, των αποδείξεων, της αλήθειας που επιβάλλεται, βρίσκει
μια ανώτερη μορφή έκφρασης πάνω στην επιφάνεια της οθό
νης, στο παιχνίδι με το φως και το σκοτάδι. Πολλές φορές, η
σκοτεινή οθόνη διαπερνάται από μια φωτεινή αχτίδα, διασχίζε
ται από μια φλόγα, φωτίζεται ξαφνικά - σαν αποκάλυψη- μια
εικόνα μέσα στον τυφλό χώρο, αν και είμαστε εκεί για να δού
με. Μια εικόνα- άρα, μια αλήθεια για να πιαστείς, μια αλήθεια
του κόσμου- ξαφνικά, βίαια, σαν να μην υπάρχει μέσος όρος,
χωρίς διαδικασία μύησης. Εκεί, μπροστά στην εικόνα που επι
βάλλεται, το φως αναβλύζει, κι εμείς περνάμε από τη μια προφάνεια στην άλλη. Κι απ’ αυτή την απουσία αμφιβολίας, απ’
αυτή την αλυσίδα αντικρουόμενων βεβαιοτήτων γεννιέται μια
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ριζικότερη δυσπιστία, που δε συνδε'εται με την διαδικασία, αλ
λά με την ίδια την αλήθεια.
Τα παραδείγματα αυτού του σχήματος αφθονούν στο έργο τού
Lang. Ας αναφέρουμε μονάχα την πόρτα φωτός στον τοίχο τού
Θλιμμένου Θανάτου, η οποία επιτρε'πει το άμεσο πέρασμα από το
βασίλειο των ζωντανών σε εκείνο των νεκρών: μια αλήθεια πί
σω από μιαν άλλη, δύο γεωλογικά στρώματα το ένα πάνω στο
άλλο. Το άπλετο φως και το σκοτάδι: τύφλωση εξίσου ισχυρή.
Στο Υπουργείο του τρόμου, η διαδικασία είναι συστηματική.
Ένα διαμέρισμα τρένου ξαφνικά σκοτεινιάζει· μια πνευματιστική συνεδρία βυθίζει ένα σαλόνι σε ευνοϊκό σκοτάδι· ο εγκλη
ματίας σβήνει το φως ενός δωματίου για να καλύψει τη φυγή
του. Κάθε φορά, το φως έρχεται αναβλύζοντας. Όποιος δεν έχει
δει εκείνη την τελική σκηνή, όπου η πλοκή κυριολεκτικά λύ
νεται χάρις στο εντυπωμένο ίχνος του φωτός πάνω στη σκοτει
νή οθόνη, δεν έχει παρευρεθεί στη γέννηση του κινηματογρά
φου, δεν ξέρει τίποτα για έναν κόσμο που αποκαλύπτεται -οντολογικά- μέσω της προβολής μιας ακτίνας φωτός.
Ωστόσο, όλα είναι ψεύτικα. Στην πρώτη σκηνή, ο τυφλός βλέ
πει· στη δεύτερη, ο νεκρός είναι ολοζώντανος. Γιατί λοιπόν
στην τρίτη να πιστέψουμε στο θάνατο και στο φως που συσχε
τίζονται;
Το να πιστέψεις ή όχι τα διάφορα στοιχεία της πλοκής, είναι ο
κανόνας του παιχνιδιού. Αλλά να πιστέψεις στο φως είναι υπο
χρεωτικό. (Δεν μπορούμε να αρνηθούμε μια εικόνα, λένε στις
ακόμα καινούργιες και σχετικά αθώες επιστήμες της εικόνας.)
Τις περισσότερες φορές, το ορατό είναι αυτό που φέρνει την α
λήθεια. Ας αναφερθούμε σε σχέση με αυτό στους ενδοιασμούς
του Hitchcock, που μετάνιωσε για το ψεύτικο φλασμπάκ στο Ο
δολοφόνος, έρχεται κάθε βράδυ.' Μια από τις κλασικές συμβάσεις
του είδους είναι αυτή: ό,τι παρουσιάζεται, είναι αληθινό. Στις
ταινίες του Lang, το φως και, κατά συνέπεια, ό,τι αυτό μας επι
τρέπει να δούμε, δε συνδέεται με την αλήθεια. Οι διαδικασίες
της αποκάλυψης είναι κατά βάση εξίσου απατηλές: θα έπρεπε
να αναλύσουμε καλύτερα το ρόλο της δίκης και της φωτογρα
φίας στις ταινίες του, για να διαπιστώσουμε την εξόχως τυχαία
σχέση που έχουν με την πραγματικότητα, παρότι και οι δύο εκ
θέτουν, «αποκαλύπτουν». Αρκεί να αναφέρουμε τις φωτογρα
φίες του Τα ίχνη ήταν ψεύτικα ή τη δίκη στο Σπίτι στο ποτάμι,
για να συγκρίνουμε τις ανεπάρκειές τους.
Αλλωστε, όλο το τεχνικό λεξιλόγιο που σχετίζεται με τη φωτο
γραφία, αμφισβητείται κατά την αποκάλυψη της αλήθειας
στην οποία επιδίδεται ο Lang από ταινία σε ταινία, ιδίως στο
Υπουργείο του τρόμου·, «το φως που αναβλύζει», η «εμφάνιση», ο
«εμφανιστής». Η οντολογία ενός κόσμου προς αναθεώρηση.
Σκόνη αργύρου στα μάτια: η φωτογραφία δεν επαληθεύει το
πραγματικό.
Ωστόσο, κάτι ακόμα πιο θεμελιώδες είναι η απουσία πόρτας ε
ξόδου, η απουσία του βάθους όπου θα μπορούσε να κρυφτεί το
άλλοθι αόρατο. Αντίθετα από τόσους άλλους (κι απ’ όσα λένε
κάποιοι), ο γερμανός σκηνοθέτης δεν αντιπαραθέτει το ορατό
και το αόρατο, ή το σκοτάδι και το φως όπως το ψέμα και την α
λήθεια. Αρνείται εξίσου και τα δύο. Καμία αμφιβολία όπου θα
μπορούσε να κρυφτεί μια πιθανή λύτρωση, κανένας επεξηγη
ματικός παραλογισμός. Είπαμε ότι ο θεατής υιοθετεί στο
Υπουργείο του τρόμου την οπτική ενός διανοητικά ασθενή (ή, έ-
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Το Υπουργείο του τρόμου.

στω, υποτιθέμενου ασθενή) που θα μπορούσε να εξηγήσει μερι
κές εμφανείς ασάφειες της πλοκής. Τίποτα δε θα μπορούσε να
είναι πιο λανθασμένο: από την αρχή ώς και τη σκηνή του τρέ
νου, ξέρουμε πράγματα που ο ήρωας αγνοεί (την ψεύτικη τύ
φλωση του επιβάτη) και, άρα, ξέρουμε ότι δεν είναι τρελός. Οι
ασάφειες δεν παραμένουν. Η τρέλα, λοιπόν, ως συναισθηματι
κός παροξυσμός, και το ερωτικό πάθος δεν είναι ποτέ στρεβλώ
σεις που επεξηγούν τον κόσμο του Lang, όπως μπορεί να συμ
βαίνει με τον Murnau, τον Hitchcock ή τον Welles. Στον Lang,
η λογική δίνεται με το φως και δεν αρκεί ποτέ. Γι’ αυτό και ο
κινηματογράφος του χαρακτηρίζεται από καυστική ωμότητα
όσο κανένας άλλος.
1. Stage Fright (1950). (Σ.ι.Μ.)
-Positif-, τχ. 405, Νοέμβ/ιιος 1994.
Μετάφραση: Τατιάνα ΦραγκοάΧια.
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ (ΗΠΑ. 1944)
The Woman in the Window
Σ κηνοθεσία: Fritz Lang. Σ ενάριο: Nunnally Johnson, από to
μυθιστόρημα Once off Guard tou J.H. Wallis. Φ ω τογραφία:
Milton Rrasner, Harry Davis. Ε ιδικ ά εφε': Paul Lerpae,
Vernon Walker. Μ οντάζ: Marjorie Johnson, Gene Fowler. Jr.
Ή χ ο ς: Frank McWhorter. Μ ουσική: Arthur Lang. Σ κηνικά:
Duncan Cramer. Κ αλλιτεχνική διεύθυνση : Julia Heron. Κ ο
στούμια: Muriel King. Β ο η θ ό ς σκηνοθε'της: Richard Harlan.
Φ ω τογρ ά φ ος πλατό: Ed Henderson. Η θοποιοί: Edward G.
Robinson (Ρίτσαρντ Ουόνλι), Joan Bennett (Άλις Ριντ), Ray
mond Massey (Φρανκ Λέιλορ), Dan Duryea (Χάιντ), Edmond
Breon (δρ Μπάρκστεϊν), Thomas E. Jackson (επιθεωρητής
Τζάκσον), Arthur Loft (Κλοντ Μάζαρντ ή Φρανκ Χάουαρντ),
Dorothy Peterson (κα Ουόνλι), Carol Cameron (Έλσι Ουόνλι),
Bobby Blake (Ντίκι Ουόνλι ι. Π αραγω γός: Nunnally Johnson.
Π αραγωγή: International Pictures Inc. (Χόλιγου\’τ), Christin
Corporation (Χόλιγουντ ), Nunnally Johnson Productions, για
την RKO Pictures. Διάρκεια: 99 λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυρη.
Π ρώτη προβολή: 3 Νοεμβρίου 1944.
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νοχοποιείται. Η Άλις σπεύδει να του τηλεφωνήσει, αλλά είναι ήδη
πολύ αργά: ο Ουόνλι έχει αυτοκτονήσει. Κάποιος ακουμπά τον ώμο
του. Είναι ο σερβιτόρος της λέσχης, απ ’τον οποίο ο Ουόνλι είχε ζη
τήσει να τον ξυπνήσει. Τελικά, άλα ήταν ένα όνειρο. Φεύγοντας απ ’
τη λέσχη, ο Ουόνλι χαζεύει το πορτρέτο στη βιτρίνα. Μια ξανθιά, τε
λείως διαφορετική από τη γυναίκα στη βιτρίνα, τον πλησιάζει και
του ζητάει φωτιά. Αυτός απομακρύνεται με γρήγορο βήμα.
•φ Ο ι κριτικοί μού επιτέθηκαν, γιατί στο τέλος αποκαλύπτω
ότι όλα ήταν ένα όνειρο του κεντρικού ήρωα. Απέναντι στη
δουλειά μου δεν υπήρξα πάντα αντικειμενικός, αλλά εδώ πρέ
πει να πω ότι η επιλογή ήταν συνειδητή. Αν είχα οδηγήσει την
ιστορία στη λογική της κατάληξη, ένας άνθρωπος θα εκτελουνταν για ένα φόνο που είχε διαπράξει σε μια στιγμή αδυναμίας.
Ακόμα κι αν δεν καταδικαζόταν, θα καταστρεφόταν η ζωή του.
Απέρριψα αυτό το λογικό τέλος, γιατί μου φάνηκε ηττοπαθές,
μια τραγωδία για το τίποτα, που την επιβάλλει μια ανελέητη
μοίρα - ένα τόσο αρνητικό τέλος σ’ ένα πρόβλημα χωρίς οικουμενικότητα· ένας αναίτιος ζόφος που το κοινό δε θα τον δεχό
ταν. Η γυναίκα της βιτρίνας είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία και
(εκ των υστέρων, βέβαια) μπορώ να πω ότι η επιτυχία της δε θα
’ταν τόσο μεγάλη μ’ ένα διαφορετικό τέλος. *7

Ο Ρίτοαρντ Ουόνλι, καθηγητής ψυχολογίας ειδικευμένος οε θέμα
ΡΈ .
τα εγκληματολογίας, θαυμάζει για μια ακόμα φορά το πορτρέτο
μιας όμορφης γυναίκας που εκτίθεται στηβιτρί\·α μιας γκαλερί, δί
πλα από τη λέοχη όπου συχνάζει. Καθώς χαζεύει τον πί\·ακα, προ
σέχει την α\τανάκλαση μιας άλ\ης γυναίκας στη βιτρίνα. Η ομοιό Έ ν α υ π οδ ειγμ α τικ ά μ ελόδ ρ α μ α μ υ σ τ η ρ ίο υ
τητά της με τη γυναίκα του πορτρέτου είναι εντυπωσιακή. Η άγνω- του Τ.Μ.Ρ. IThomas Μ. Pryor)
στη του συστήνεται: είναι η Άλις Ριντ, το μοντέλο που είχε ποζάρει
για το ζωγράφο. Προσκαλεί τον Ουόνλι σπίτι της για ένα ποτό και Προτού αναφέρουμε τη μοναδική μας επιφύλαξη για τη νέα
για να του δείξει κι άλλους πίνακες του ίδιου καλλιτέχνη. Ο Οιάν- ταινία του Fritz Lang, οφείλουμε να τονίσουμε ότι Η γυναίκα
λι την ακολουθεί. Στο σπίτι της Άλις εισβάλλει -πολωμένος απ ’τη τηςβιτρίνας είναι ένα υποδειγματικό μελόδραμα μυστηρίου. Το
ζήλια- ο εραστιίς της, που επιτίθεται στον Ουόνλι. Αυτός, για να α σενάριο του Nunnally Johnson είναι άρτιο, ελαφρώς επιτηδευ
μυνθεί, καρφώνει τον άντρα μ ’ένα ψαλίδι που του βάζει στο χέρι η μένο και διανθισμένο με διεισδυτικές σατιρικές αιχμές ενα
Άλις. Φοβούμενος ότι η αστυνομία δε θα τον πιστέψει, και θέλοντας ντίον των ραδιοφωνικών διαφημίσεων και της παρουσίασης ε
ν’ αποφϋγει το σκάνδαλο, ο Ουόνλι αποφασίζει να ξεφορτωθεί το γκλημάτων στα κινηματογραφικά Επίκαιρα. Επιπλέον, Η γυ
πτώμα του εραστή, το τυλίγει σε μια κουβέρτα και το πετάει ο’ένα ναίκα της βιτρίνας διαθέτει τους καλύτερους ηθοποιούς που θα
δάσος. Την επομένη, ενημερώνεται για την εξαφάνιση ενός μεγά μπορούσαμε να φανταστούμε. Καθένας απ’ αυτούς -από τον
λου επιχειρηματία με το όνομα Μάζαρντ και, σ’ένα δείπνο με τον Edward G. Robinson και την Joan Bennett που υποδύονται
ανακριτή της υπόθεσης και φίλο του, Φρανκ Λέιλορ, μαθαίνει ότι ο τους αθέλητους πρωταγωνιστές μιας περιβόητης υπόθεσης φό
Μάζαρντ είχε ένα σωματοφύλακα, τον Χάιντ. Παίζονταςμαζοχιση- νου, μέχρι τον Thomas Jackson που εμφανίζεται ως αστυνομι
κά με πς ίδιες του τις ενοχές, ο Ουόνλι ακολουθεί τον Λέιλορ στην κός επιθεωρητής- παίζει το ρόλο του σχεδόν τέλεια.
έρευνα, μέχρις ότου ανακαλύπτεται το πτώμα του νεκρού άντρα. Όλα τα άρθρα που γράφτηκαν για τη Γυναίκα της βιτρίνας, δι
Στο μεταξύ, ο Χάιντ πηγαίνει στο σπίτι της Άλις και, ανακαλύπτο καίως ασχολούνται πάρα πολύ με το τέλος της ταινίας- ένα τέ
ντας τα πειστήρια του εγκλήματος, το φονικό ψαλίδι, το πορτοφόλι λος, που θα αποτελέσει αφορμή για πολλές έντονες συζητήσεις,
του θύματος κι ένα μολύβι που είχε ξεχάσει ο Ουόνλι το βράδυ του τόσο υπέρ όσο και κατά. Έχοντας δει την ταινία, ο υπογράφων
φόνου, την εκβιάζει, ζητώντας πέντε χιλιάδες δολάρια. Σε συνεν κατατάσσει τον εαυτό του στους επικριτές, γιατί πιστεύει ότι ο
νόηση με τον Ουόνλι, η Άλις προσπαθεί να σαγηνεύοει τον Χάιντ κ. Johnson, σεναριογράφος και παραγωγός, έπαιξε ένα ύπουλο
και να τον δηλητιιριάοει, αλλά αποτυγχάνει. Έξαλλος, ο Χάιντ της και προδοτικό παιχνίδι εις βάρος του θεατή που, ως τότε, τον έ
παίρνει τα χρήματα και της ζητάει άλλα τόσα. Σε απόγνωση, η Άλις χει απορροφήσει η εξέλιξη της πλοκής.
πληροφορεί τον Ουόνλι ότι ναυαγεί το σχέδιό τους να βγάλουν an ’ Το τέλος έρχεται σαν «έκπληξη». Πολύ θα θέλαμε να μιλήσουμε
τη μέοη τον Χάιντ, κι εκείνος, βέβαιος ότι οε λίγο ό.Ια θα αποκαλυ για επίπλαστη λύση και να στηλιτεύσουμε το θράσος του συγ
φθούν, αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Σε μια τυχαία συμπλοκή με γραφέα, αλλά μας εμποδίζει η σχετική δεοντολογία. Είναι αμφί
την αστυνομία, ο Χάι\τ πέφτει νεκρός. Πάνω του βρίσκεται το φο βολο αν και κατά πόσον ακόμα και ο Alfred Hitchcock, μετρ των
νικό ψαλίδι και το πορτοφόλι του Μάζαρντ, κι έτσι, ο Ουόνλι απε- μελοδραματικών τεχνασμάτων, θα επιχειρούσε ποτέ κάτι τέτοιο.
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Όμως, αν μπορείτε να το δεχτείτε σαν ένα κραυγαλέο αστείο
(διότι αυτό πιστεύουμε ότι είχε κατά νου και ο κ. Johnson), τότε
θα μπορέσετε να απολαύσετε πλήρως την ταινία. [...]
Ο κ. Robinson, που ήταν εξαιρετικός ως πραγματογνώμονας α
σφαλιστικής εταιρείας στην ταινία Με διπλή ταυτότητα [του Billy
Wilder (1944)], αποδίδει υπέροχα το ρόλο του καθηγητή, ενώ η
δεσποινίς Bennett δίνει την καλύτερη ερμηνεία της από τότε
που είχε εμφανιστεί στην ταινία Ανθρωποκυνηγητό, πριν από
τέσσερα χρόνια. Ο Raymond Massey είναι ένας άριστος εισαγγε
λέας, όπως και ο Edmond Breon στο ρόλο του φίλου γιατρού. Τέ
λος, στο ρόλο του εκβιαστή που κατατρέχει τα δύο άτυχα θύμα
τά του, o Dan Duryea είναι τόσο πειστικός, που νιώθετε την ανά
γκη να τον γιουχάρετε επιτόπου. Η σκηνοθεσία του Fritz Lang
είναι σχεδόν άψογη, κι αν η ταινία δεν τελείωνε μ’ αυτόν τον ζα
βολιάρικο τρόπο, Η γυναίκα της βιτρίνας θα ήταν μια από τις κα
λύτερες ταινίες μυστηρίου όλων των εποχών. Ακόμα κι έτσι, της
αξίζει μια τιμητική θέση στα έργα που προγραμματίζετε να δείτε.
«The New York Times», 26.1.1945.
Μετάφραση: Ζωή Σιάτιαντα.

Ο Freud και κάτι παραπάνω
του Gérard Legrand
Πριν από 40 χρόνια, ο Jacques Bourgeois αναρωτιόταν για τη
θέση που κατείχε μεταξύ των νεοεισαχθέντων προϊόντων τού
Χόλιγουντ Η γυναίκα της βιτρίνας, μια ταινία τραγική κι όχι ένα
απλό θρίλερ ή, όπως τα ονόμαζαν τότε, «αστυνομικό δράμα» (βλ.
«La Revue du Cinéma», τχ. 2, Νοέμβριος 1946). Επιμένοντας
στη βαθιά «μη-εξέλιξη» του Lang, ήδη από το Μ, θεωρούσε «δύ
σκολα ανεκτή από το πνεύμα» αυτή τη «συσσώρευση μικρολεπτομερειών που έχουν διογκωθεί μέσα από τον μεγεθυντικό φα
κό ενός ανακριτή». Κι όμως, αντικειμενικά, υπάρχουν απείρως
λιγότερα γκρο-πλάνα στη Γυναίκα της βιτρίνας απ’ ό,τι στο Μ:
για να πω την αλήθεια, μου φαίνεται ότι δεν έχει παρά μόνο δύο
ή τρία που μπορούν να χαρακτηριστούν επακριβώς γκρο-πλά
να. Ωστόσο, ορισμένα συνηθισμένα αντικείμενα, όπως ένα ψαλί
δι, οι ρόδες ενός αυτοκινήτου μέσα στη λάσπη ή ένα συρματό
πλεγμα, γίνονται εδώ παγίδες και, ταυτόχρονα, τεκμήρια που υ
περβαίνουν την έννοια της ενοχής. Έκπληξη προκαλεί το γεγο
νός ότι η κριτική, ως προς αυτό, κατατάσσει τον Lang στην
«προ-ναζιστική» (sic) κουλτούρα του μεσοπολέμου; την οποία
εκπροσωπούν, κατά τη γνώμη του, «μυθιστοριογράφοι όπως ο
Ewers», που επιζητούσαν «κατά κύριο λόγο, να ξυπνήσουν δυ
νατές συγκινήσεις, κακομεταχειριζόμενοι τον αναγνώστη με το
πρόσχημα ότι επιζητούν να τον αγγίξουν βαθύτερα».
Πράγματι, Η γυναίκα της βιτρίνας κατέχει ιδιαίτερη θέση στο έργο
του Lang, κι όχι μόνο επειδή προηγείται της εισόδου του στον κό
σμο των παραγωγών σε συνεργασία με τον Walter Wanger (σύζυγο
της Joan Bennett) ή επειδή εγκαινιάζει μια «σειρά» τεσσάρων «ψυ
χαναλυτικών» ταινιών. Ομολογώ ότι η ανάμνηση αυτής της ται
νίας είναι λίγο ξεθωριασμένη, καθώς η εξέλιξή της είναι αργή, πού
και πού φλύαρη, λίγο «ληθαργική», υποσκελισμένη στη μνήμη
μου από άλλες, κυρίαρχες και, ίσως, λίγο «βίαιες» κατοπινές ται
νίες, καθώς και, ασφαλώς, τη Διαθήκη του Δόκτορος Μαμποϋζρ.
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Όμως ο Lang, για λόγους που δεν οφείλονται μόνο στο run for
cover που αγαπάει ο Hitchcock, δεν έπαψε ποτέ να είναι ένας εμπει
ρικός σκηνοθέτης, καθώς αυτή η τάση ήταν για έναν καλλιτέχνη
του διαμετρήματος του το αντίβαρο της τάσης του «αναμασήματος». Έτσι, λοιπόν, Η γυναίκα της βιτρίνας εμφανίζεται ως η μονα
δική απόπειρα του Lang στο χώρο της «κωμωδίας τρόμου», είδος ή
υπο-είδος κατά κύριο λόγο βρετανικό, το οποίο υπηρέτησε όχι τυ
χαία ο οπορτουνισμός του Nunnally Johnson κατά τα έτη 1943-’44.
Τότε άρχισε να κατακτά την Αμερική η μόδα της ψυχανάλυσης: ο
Freud, μετά βίας θα μπορούσε να ψελλίσει το περίφημο «Δεν ξέ
ρουν ότι τους φέρνουμε την πανούκλα». Όμως ο ήρωας της ται
νίας είναι ένας εγκληματολόγος που πιστεύει στις φροϊδικές θεω
ρίες κι όχι ένας πραγματικός ψυχαναλυτής (που θα είχε οπωσδή
ποτε καταλάβει τι σημαίνει να νομίζει ότι έχει χάσει το καπέλο του
ή να διαβάζει το Άσμα Ασμάτων, λίγο αφότου έχει ομολογήσει ότι θα
ήθελε να παρακολουθήσει ένα στριπτίζ, αλλά στο σπίτι!) Το σατιρι
κό στοιχείο διαφαίνεται αμέσως: ο γάμος του Ουόνλι δεν είναι και
τόσο ευτυχισμένος, ο ίδιος είναι παραιτημένος (έχει δύο παιδιά, αλ
λά το αγοράκι και το κοριτσάκι, υποδειγματική «προβολή» των γο
νιών τους, δεν είναι και τόσο αγαπημένα και κάθονται πάνω στη
βαλίτσα, με την πλάτη τους γυρισμένη ο ένας στον άλλον), «αδυνα
τεί» να εκπληρώσει τις επαγγελματικές και κοσμικές του υποχρεώ
σεις (αποκοιμιέται στην αγγλοπρεπή λέσχη του), κι ο ελαφρός μα
ζοχισμός του (ή τα αθεράπευτα απωθημένα του) σηματοδοτείται α
πό το γεγονός ότι, στην πραγματική ζωή, οι «κακοί» των ονείρων
του εμφανίζονται διακριτικά δουλοπρεπείς. Με λίγα λόγια, ο κομ
φορμισμός τού -συμπαθούς κατά τα άλλα- ήρωα είναι εμφανής και
ισχύει παντού, εκτός από τα όνειρα, τα οποία δε λειτουργούν απλώς
ως αναπλήρωση των ερωτικών του προτιμήσεων, αλλά και ως «α
ντίστροφη» φροϊδική εξιδανίκευση, επειδή έτσι θέλει ο Lang, ενώ,
από την πλευρά του Ουόνλι, είναι η προσπάθεια (και η αποτυχία) ε
νός έργου τέχνης ως υποκατάστατου μιας ματαιωμένης ύπαρξης.
Ολίγον ψυχαναλυτής και δυνάμει ολίγον καλλιτέχνης (σύμφωνα
τουλάχιστον με την «αστική» κουλτούρα), έχει αισθησιακά γού
στα: πούρα, αλκοόλ, ανατολίτικα όνειρα και, εντέλει, το ενδιαφέρον
του για το πορτρέτο της Joan Bennett. Δεν είναι η πρώτη φορά (με
τά το θαυμάσιο «όνειρο» του Μπισί ντ’ Αμπουάζ στην Κυρά του
Μονοορό του Δουμά) που ένας άντρας οδηγείται στον πραγματικό
ή τον υποτιθέμενο χαμό του νομίζοντας ότι ένα γυναικείο πορτρέ
το ζωντανεύει μπρος στα μάτια του. Ως προς αυτό, Η γυναίκα της
βιτρίνας συνδέεται διπλά με τη Laura, όπου ο μη καλλιτέχνης
Μαρκ και ο παρ’ολίγον καλλιτέχνης Ουόλντο Λίντεκερ παλεύουν
μεταξύ τους στα όρια του ύπνου και του θανάτου, ενσαρκώνοντας
τα δύο πρόσωπα ενός και μόνον ανθρώπου, του θεατή: η ταινία τού
Preminger είναι σύγχρονη αυτής του Lang, που θα εμπνευστεί από
τη Vera Caspary για να δημιουργήσει μιαν από τις πιο απελπισμέ
νες ταινίες του, τη Γαλάζια γαρδένια.
Καθώς παίρνει στα σοβαρά καθετί με το οποίο καταπιάνεται, ο
Lang αποκλείει οποιαδήποτε εισβολή ενός χυδαίου «φανταστι
κού» στη διήγησή του (αρχής γενομένης από αυτό που θα χρησι
μεύσει ως πρόσχημα στην ταινία Βαθιά μες στη νύχτα (1945),' μια
από τις πιο υπερβολικές ταινίες όλων των εποχών). Προσεγγίζο
ντας με την ίδια σοβαρότητα και την ψυχανάλυση (την οποία, ας
μη το ξεχνάμε, γνωρίζει σχεδόν από πρώτο χέρι), ο σκηνοθέτης
«εισάγει» μεταξύ της αρχικής σκηνής και της τελικής πιρουέτας
μια αληθινή «μεταστροφή» των αρχών του θρίλερ· μια μεταστρο- ggg
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φή χωρίς ειρωνεία (εκτός από την ανακάλυψη του πτώματος από
έναν πρόσκοπο, όπου η ανοησία της νεογέννητης τηλεόρασης ε
νώνεται με την παιγνιώδη ανοησία των ονείρων... κάτι που θα έ
πρεπε να μας προϊδεάσει!): το θρίλερ διαθέτει λανθάνουσες ψυχα
ναλυτικές μορφές και αντλεί μια μεταφυσική από τα τρίσβαθα
της «ψυχής», το δε όνειρο της Γυναίκας της βιτρίνας συρρικνώνει
αυτές τις μορφές στην πρόδηλη τρομακτική» ύπαρξή τους, αλλά
και, την ίδια στιγμή, «εξερευνά» αυτά τα τρίσβαθα ως καθαρό θέ
αμα όπου η μεταφυσική «ολοκληρώνεται» σε τέχνη.
Αυτή η τελευταία λέξη μάς πηγαίνει, εφόσον μιλάμε για τον
Lang και, κατ’ αναλογίαν, για τη διαύγειά του (την οποία θεω
ρούμε μέχρι σήμερα σε πλήρη δυσαρμονία με τη σύγχυση του
αιώνα), κατευθείαν στην ηθική, και θα πρέπει να θυμίσουμε ό
τι ο Lang (ερχόμενος σε αντίθεση με το σεναριογράφο-παραγωγό του που αργότερα του έδωσε δίκιο) να τελειώσει την ταινία
του με το ξύπνημα του ήρωα. Καθώς οι δυνάμεις που οδηγούν
τον Ουόνλι στο έγκλημα, δεν έχουν την αναγκαία οικουμενικότητα και το μέγεθος για να δικαιολογήσουν το έγκλημα και
την τιμωρία του (μ’ άλλα λόγια, ο υπεύθυνος της σεναριακής
πρώτης ύλης δεν ήταν ούτε ο Shakespeare ούτε ο Ντοστογιέφσκι ούτε καν ο ίδιος ο... Lang), το κοινό μένει με μια αίσθηση
«ελαφρός λύπης» (Lotte Eisner). Αυτή η κρίσιμη διάσταση,
που διαχωρίζει ουσιαστικά ορισμένες αμερικανικές ταινίες από
τη γερμανική περίοδο του σκηνοθέτη, «απουσιάζει» εντελώς α
πό την ωραιότερη ταινία της ψυχαναλυτικής σειράς, το Μυστι
κό πίσω από την πόρτα, το σενάριο της οποίας, ωστόσο, οφείλει
πολλά στις λαϊκές επιφυλλίδες που η Ρεβέκκα είχε μόλις απο
δείξει την κινηματογραφικότητά τους. Ο Lang θα επισημάνει
στον Peter Bogdanovich ότι η παρεμβολή των ονείρων στη ρου
τίνα της καθημερινότητας ήταν η δική του συμβολή στην ται
νία Το εργαστήρι του Δρος Καλιγκάρι: πρότεινε την εισαγωγή
του εξπρεσιονιστικού παραληρήματος ανάμεσα σ’ έναν «κανο
νικό» πρόλογο κι έναν «κανονικό» επίλογο.
Ο πρόλογος στη Γυναίκα της βιτρίνας δεν αφήνει ούτε καν να δια
φανεί ο δραματικός χαρακτήρας της συνάντησης, αλλά ο επίλο
γος είναι ένα μεγαλειώδες παράδειγμα lapsus- που πολύ θα δια
σκέδαζε τον Freud. Ο καθηγητής Ουόνλι, τρέχοντος να ξεφύγει
από μια τροτέζα που τον ρωτάει αν έχει φωτιά, απαντάει: «'Οχι, α
κόμα κι αν με πλήρωνες ένα εκατομμύριο δολάρια!» Η σκηνή, αν
δεν ήταν τόσο κωμική, θα ήταν αποκαλυπτική της τρέλας του: α
πό την άρνηση της (συμβολικά) σεξουαλικής πράξης μέχρι την α
ντιστροφή των ρόλων (όσον αφορά στην πληρωμή), η άρνηση
φτάνει σε παροξυσμό. Πράγματι, καθ’ όλη τη διάρκεια της ται
νίας, λειτουργεί υπόγεια, όπως (εκ των υστέρων) γίνεται στους ε
φιάλτες: οι «εραστές» δεν φιλιούνται ποτέ (επισημαίνει ο Lang
στον Bogdanovich). Ο Ουόνλι έρχεται αντιμέτωπος με μια γυναί
κα που η κοινωνική της θέση είναι πολύ πιο απροσδιόριστη απ’ό
σο επέτρεπε εκείνη την εποχή η λογοκρισία στα θρίλερ. Ούτε χυ
δαία πόρνη, ούτε πραγματική καλλιτέχνις (ως προς αυτό, το ιδα
νικό alter ego του Ουόνλι), είναι ένας θηλυκός Νάρκισσος που ο
καθρέφτης του, κρεμασμένος πάνω απ’ το κρεβάτι, πιστοποιεί τό
σο την ερωτική επιδειξιομανία όσο και το ότι, κατά πάσα πιθανό
τατα, πρόκειται για μια γυναίκα που τη συντηρούν οι άνδρες. (Η
εικόνα με τα ασημιά και τα αστραφτερά μαύρα χρώματα αναδεικνύει τέλεια την εξωπραγματική ομορφιά της Joan Bennett.) To
Π1° τρομακτικό -ψυχολογικά- επεισόδιο (πριν απ’ την «αυτοκτο

νία» ), αυτό της παρ’ ολίγον αντιπαράθεσης, στηρίζεται, με βαθιά
γνώση του μηχανισμού των ονείρων, στην ίδια άρνηση (της επι
θυμίας και της ενοχής): εκτός αυτού, πρόκειται για ένα μεγάλο
μάθημα της σκηνοθεσίας του Lang, όπου όλα παρουσιάζονται από
την οπτική γωνία του κεντρικού ήρωα (Η γυναίκα της βιτρίνας εί
ναι οριακή ταινία, με έναν μόνο ήρωα), αλλά χωρίς αυτό να απο
κλείει και την παρουσιάσει από μια «άνωθεν» οπτική. Η αλλη
λουχία των σεξουαλικών αναφορών υπακούει στην ίδια «ατυχή»
λογική: σπάει ο φελλός της σαμπάνιας (πρόωρη εκσπερμάτιση),
προκαλώντας» τη βροχή (που, όπως επέμενε ο Lang, δεν έπεφτε
στο ίδιο σκηνικό του δρόμου λίγο νωρίτερα, γεγονός που προα
ναγγέλλει μια αναίτια αγωνία, υπογραμμισμένη στη συνέχεια α
πό τα ενοχοποιητικά ίχνη στη λάσπη) και «εισάγοντας» τον μυστηριώδη εραστή της Άλις. Ο Ουόνλι αμύνεται εναντίον του με
το ψαλίδι που έφερε για να βγάλει το υπόλοιπο του φελλού τής
σαμπάνιας τον οποίο ο ίδιος έσπασε τόσο αδέξια: έτσι, το εργαλείο
της ηδονής μετατρέπεται (κλασικά) σε όπλο εξαφάνισης (ευνουχι
σμού) του «άλλου άνδρα».10 Ουάνλι έχει να κάνει με τον πατέρα
του ή τον θεό· ίσως και στο δικό του Υπέρ-εγώ, που τον κάνει να
πιστεύει ότι είναι κυρίαρχος του χρόνου ή μιας όμορφης γυναί
κας. Οι πρώτες του λέξεις όταν ξυπνήσει, είναι: «Τι ώρα είναι;», α
φού είχε μείνει ώς αργά στη λέσχη, ενώ η επιλογή ενός έργου του
Σολομώντοςδεν είναι απλώς η επιλογή μιας ασήμαντης ερωτικής
εικονογραφίας. Ο διανοούμενός μας (στον οποίο ο Edward G.
Robinson, πάντα εξαιρετικός όταν δεν παίζει τον «κακό», προσδί
δει υπερβολική ευφυΐα και αυτοπεποίθηση), δεν αγνοεί βέβαια ό
τι ο Σολομών, κατά το θρύλο, είναι ο κύριος της Νεότητας (μέσω
της Σουλαμίτιδας) και τηςΔιάρκειας (μέσω του Ναού). Ενώ η σω
ματική παρουσία της Άλις σβήνει σιγά σιγά στο όνειρο, ο εκβια
σμός (Dan Duryea), μορφή ιδιαίτερα νοσηρή της αυτο-άρνησης
που αυτο-αντιφάσκει, σφίγγει τον κλοιό γύρω από τον δύστυχο
Ουόνλι. Ενώ φαντάζεται κάποια τυχαία λύση (τον «τυχαίο» θά
νατο του σωματοφύλακα στους γλιστερούς δρόμους από μια βρο
χή που σταμάτησε να πέφτει), η ατυχία επιμένει και τον εξωθεί
στην αυτοκτονία. Κι έτσι, ως βέρος πουριτανός, θα μπορούσε να
αντιστρέφει τον περίφημο στίχο : «.. ότι κραταιά ως θάνατος αγά
πη ·. Αγκιστρώνεται» σ’ ένα ασήμαντο περιστατικό της προηγουμένης (μια αναφορά σ’ ένα φάρμακο για την καρδιά), έτσι ώ
στε για μας, στην εκ των υστέρων πραγματικότητα της αφήγη
σης, εμφανίζεται (και πάλι κλασικά) έτοιμος να ξυπνήσει τη στιγμή της χειρότερης αγωνίας. Ωστόσο, συνδυάζοντας σεβασμό και
περιφρόνηση, χαρακτηριστικά στοιχεία της σκέψης του Lang, ο
άνθρωπος περιγράφεται έτσι ώστε αυτή η «χειρότερη αγωνία» να
τελειώνει με το θάνατο... ή με τη ζωή. Τις συμβολικές αρνήσεις
του ονείρου ακολουθεί ένα αριστοτεχνικό κατόρθωμα τεχνικής
του Lang, δήθεν «αληθοφανές» ή «ρεαλιστικό», με το οποίο αποκαθίσταται η αξιοπρέπεια της ιστορίας που μας διηγείται (και, άρα, του ήρωά του). Στην οθόνη δεν υπάρχει ούτε τρικ ούτε λύσηγέφυρα μεταξύ ονείρου και ζωής. Ο άντρας που «πεθαίνει», ανασταίνεται ίδιος, εκτός από μερικές λεπτομέρειες διακοσμητικές κι
ενδυματολογικές. Το ίδιο και η Άλις Ριντ που, στην αρχή, μας εί
χε παρουσιαστεί σχεδόν ίδια με το πορτρέτο της, δίπλα του, σαν α
ντανάκλαση στη βιτρίνα. Η ταινία απορροφά τις ίδιες της τις συ
νιστώσες πέρα από τους ενδοιασμούς του δημιουργού της (ενδοι
ασμούς που αίρονται από την επιτυχία, έστω κι αν αυτή τον θα
τον ωθήσει να κάνει κάτι ανάλογο στη Σκύλα, που είναι μάλλον
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Μια τυχαία γνωριμία καταλήγει
σ ’ ένα φόνο. Joan Bennett,
Edward G. Robinson και
Arthur Loft ως νεκρός, στη
Γυναίκα ιης βι[ρίνας.
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κατώτερη ως ταινία): περισσότερο κι απ’ το κυνήγι μιας απρόβλε
πτης Stimmung,' αυτή η «Εκτεθειμένη Γυναίκα» (ασύλληπτη εξ
ορισμού) ανήκει στην ανθολογία του καλύτερου μαύρου χιούμορ
ή στο αέναο παιχνίδι του Lang με τη μυστική του θεματική: ισορ
ροπία μεταξύ ψευδαίσθησης και της καταγγελίας της, η δολοφο
νία ως αυτο-επιβεβαίωση, εξύψωση (λεπτομερής και επικίνδυνη)
της ανθρώπινης εργασίας, πάνω και μέσα απ’ την εικόνα, σε μια
προφάνεια που συναρτάται με τη «φυσική» αναγκαιότητα· την ί
δια που ο Freud υποψιαζόταν ότι δρα (έστω, αφανώς...) στα όνειρα.
-Positif-, r f . 321, Νοέμβριος 1987.
Μετάφραση: Ελένη Μπουκαονρη.
1. Dead o f N ig h t ίων Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Robert Hamer
και Basil Dearden. (Σ.ι.Μ.)
2. Λατινικά στο κείμενο: λεκτική παραδρομή. (Σ.τ.Μ.)
3. Βλ. και την αυτοκτονία του -ράφτη» Dan Duryea στο Υπουργείο τον τρό
μον, ταινία του Lang της ίδιας χρονιάς: 1944.
4. Γερμανικά στο κείμενο: διάθεση. (Σ.τ.Μ.)

Έ ν α σ ύ σ τη μ α ρω γμώ ν

τον ΑΙεζη Ν. Δερμεντζάγλον
Υπάρχει ένα σύστημα ρωγμών στο ούμπαν του Fritz Lang.
Όποιος διεισδύσει έστω και σε μία απ’ αυτές, μοιάζει σαν να ολι
σθαίνει σε μια παραβατικότητα που θα τον οδηγήσει στην κατα
στροφική συνάντηση με τη μοίρα. Για τον κορυφαίο δημιουργό,
αρκεί αυτό το... λίγο για να περάσει ο ήρωάς του σ’ ένα άλλο επί
πεδο «πραγματικότητας», εναλλακτικής και διπλής όψεως. Ανα
ζητώντας τον παράδεισο, ο άντρας συναντά την... κόλαση και τι
μωρείται παραδειγματικά. Στη Γυναίκα της βιτρίνας, ο κόσμος
του Lang είναι σε πλήρη αναπαραγωγή, όπως και η ματιά του
πάνω στις ΗΠΑ που πάντα δημιούργησε προβλήματα στους αμερικανούς θεατές. Εξ άλλου, μ’ αυτή την ταινία, ο Edward G.
Robinson εγκαινιάζει ένα χάπενινγκ που θα το συνεχίσει την α
μέσως επόμενη χρονιά με τη Σκύλα. Εδώ είναι ένας παντρεμένος,
μεσήλικας, μεσοαστός καθηγητής εγκληματολογικής ψυχολογίας που «διψάει» τελικά για το άλλο, για την αλλαγή. Όταν
φεύγουν για ταξίδι η γυναίκα και τα παιδιά του, μετά από μια μακρά συζήτηση με τους φίλους του επιχειρεί αυτή τη «διαπέραση». Κομβικό σημείο, το πορτρέτο μιας πεντάμορφης αινιγματι
κής γυναίκας που εκτίθεται σε μια γκαλερί και, στην κυριολεξία,
ζωντανεύει. Από εκεί και μετά θα εμπλακεί σ’ ένα φόνο, θα απο
κρύψει το πτώμα, η μυστηριώδης γυναίκα θα γίνει αντικείμενο
εκβιασμού, κι ο ίδιος θα βρεθεί προ των πυλών του θανάτου.
Με μια πρώτη ματιά, η σκέψη μεταφέρεται στην άποψη πως οι
χειρισμοί του Lang δεν είναι όσο θα θέλαμε ριζοσπαστικοί, κάτι
που θα επιχειρηθεί στη Σκύλα. Το εύρημα του ονείρου μπορεί
να θεωρηθεί εύκολη λύση, αλλά, τελικά, η «επίδραση» της ται
νίας στις ΗΠΑ ήταν πολύ πιο ισχυρή απ’ όσο θα περιμέναμε, το
ποθετημένη οπωσδήποτε στις συνθήκες της εποχής. Το ότι η α
στυνομία δε συλλαμβάνει εγκληματία ή δεν προσάγει έναν ύπο
πτο ενόχλησε ιδιαίτερα, και δεν αποκλείεται να προβλημάτισε ε
ξίσου και η ματιά του Lang πάνω στα βασικά θεσμικά συστήμα
τα των ΗΠΑ: η οικογένεια ως ένας βαλτωμένος τόπος, η λαχτά
ρα του άλλου, η βαθμιαία εμπλοκή. Ωστόσο, η αμφισημία των εJoan Bennett.
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ξελίξεων είναι χαρακτηριστική, κι αυτό θα πρε'πει να καταλογι Η ΣΚΥΛΑ (ΗΠΑ, 1945)
στεί στο σενάριο του Nunnally Johnson που νομίζω πως κατα
λήγει σε... διδακτικά σχήματα, όπως, π.χ., αυτό του τέλους, που Scarlet Street
δηλώνει «όχι εμπλοκές και απομάκρυνση από το κατεστημένο».
Ωστόσο, η ταινία δεν παύει να αποτελεί μια υποδειγματική εφαρ Σ κη νοθεσία: Fritz Lang. Σ ενάριο: Dudley Nichols, από το μυ
μογή και λειτουργία των κανόνων του φιλμ νουάρ με ελαφρά θιστόρημα La chienne του Georges de la Fouchardière. Φ ω το
τροποποίηση. Η μοιραία γυναίκα είναι κατά το ήμισυ τέτοια· δεν γραφία: Milton Krasner. Ε ιδικ ά εφέ: John P. Fulton. Μ οντάζ:
παγιδεύει ακριβώς τον άντρα, αλλά τον εμπλέκει βαθμιαία και, Arthur Hilton. Ή χ ο ς : Bernard B. Brown, Glenn E. Anderson.
πάντως, όχι συνειδητά. Σίγουρα τον απελευθερώνει από τη στα- Μ ουσική: Hans J. Salter. Τ ραγούδι: «My Melancholy Baby»
τικότητα και τον ευνουχισμό, τον μετατρέπει σε άτομο που παίρ των Ernie Burnett, George A. Norton. Σ κη νικά : Alexander
νει αποφάσεις, δρα, ρισκάρει... Η αρχική λειτουργία της σχέσης Golitzen. Κ α λ λ ιτεχνικ ή δ ιεύ θ υνσ η : Russell A. Gausman, Carl
που δεν εκτρέπεται ποτέ προς τον έρωτα, είναι ευεργετική για να Lawrence. Κ οστούμια: Travis Banton. Β ο η θ ό ς σ κ η νοθέτη ς:
φτάσουν οι κλασικές πλέον περιπλοκές του νουάρ. Στη Γυναίκα Melville Shyer. Η θοπ οιοί: Edward G. Robinson (Κρίστοφερ
τηςβιτρίνας δεν εκδηλώνεται μια ερωτική σχέση ή μια σεξουαλι Κρος), Joan Bennett (Κάθριν «Κίτι» Μαρτς), Dan Duryea (Τζόνι
κή συνεύρεση, αλλά απελευθερώνεται ένας διάχυτος ερωτισμός. Πρινς), Margaret Lindsay (Μίλι), Rosalind Ivan (Αντέλ Κρος),
Από τον βασικό ήρωα λείπει ιδίως αυτή η ερωτική ατμόσφαιρα, ο Samuel S. Hinds (Τσαρλς Πρινγκλ), Jess Barker (Άρθουρ Τζέινίλιγγος από την ακτινοβολία της άλλης, η έντονη ανάγκη του να γουεϊ), Arthur Loft (Ντέλαροου), Charles Kemper (Πατς-άι),
γητευτεί (οι συγγένειες με τον χιτσκοκικό Δεσμώτη του ιλίγγου Russell Hicks (Τζέι Τζέι Χόγκαρθ), Anita Bolster (κα Μάικελς),
είναι φανερές). Ουσιαστικά, θέλει να τυλιχθεί σ’ αυτό το ευεργε Cyrus W. Kendell (Nik), Fred Essler (Μαρκέτι), Edgar Dearing.
τικό λυκόφως της επιθυμίας για την επιθυμία.
Π αραγω γοί: Fritz Lang, Walter Wanger. Π αραγω γή: Diana
Αυτή είναι μια τυπική ταινία ατμόσφαιρας και υποβολής. Στο Productions (Λος Άντζελες), για την Universal International.
πρώτο μισό, η δράση του τοποθετείται ιδίως σε κλειστούς χώρους, Δ ιάρκεια: 102 λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρώ τη προβολή :
με τα πλαν-αμερικέν να κυριαρχούν. Μια εξαιρετική φωτογραφία 28 Δεκεμβρίου 1945.
καταγράφει λειτουργικά μια κατάσταση πυρετού που ενισχύεται
κι απ’ τη λειτουργική μουσική. Ο Robinson (πολύ καλός), o Dan Ο Κρίστοφερ Κρος, ένας μεσήλικας ταμίας και ερασιτέχνης ζωγρά
Duryea (σπουδαίος), η Joan Bennett (σωστή) και ο Raymond φος, που ζει υποταγμένος στην τυραννική γυναίκα του, γνωρίζει κι
Massey (καλός) εκπροσωπούν μια κυρίαρχη αλήθεια του νουάρ: ερωτεύεται την Κίτι Μαρτς. Η Κίτι προσποιείται ότι τον αγαπάει,
αλλά στην πραγματικότητα είναι πλήρως αφοσιωμένη στον βάναυ
πως το είδος, για να πείσει, στηρίζεται σε κορυφαίους σταρ.
Η ταινία είναι μια νυχτερινή οπτασία, ένα όνειρο, μια ευχή τού σο εραστή της, Τζόνι. Οι δυο τους εκμεταλλεύονται τον Κρις. Η Κί
σκοταδιού. Νομίζω πως o David Lynch επηρεάστηκε σαφώς απ’ τι υπογράφει τα έργα του κι ο Τζόνι τα πουλάει στην γκαλερί Ντεαυτήν όταν, μετά από 40 χρόνια, γύρισε το Μπλε βελούδο. Επί λαρόου, σε υψηλές τιμές. Όταν τα έργα προκαλούν αίσθηση στα
σης ο Lang δείχνει με τον δικό του τρόπο την ιδέα των εναλλα καλλιτεχνικά κυκλώματα, ο Κρις, τυφλωμένος απ’τον έρωτά του,
κτικών πραγματικοτήτων, όπως αυτές μπορούν να εκφρα συνεχίζει ν’ αφήνει την Kín να τα υπογράφει. Απόλυτος σκλάβος
στούν μέσα απ’ την απελευθέρωση καταπιεσμένων επιθυμιών. του πάθους του, καταχράται χρήματα από την εταιρεία του για να
Φαίνεται, όμως, πως ο γερμανός δημιουργός αμφισβητεί αυτή της κάνει ακριβά δώρα, και τελικά απολύεται. Οταν, όμως, ανακα
την εκτόνωση και τη «διάβαση». Τοποθετείται προς την πιο λύπτει την απιστία της Kin, τη σκοτώνει μ ’έναν παγοκόφτη κι εγ«καθαρή» άποψη πως ο άνθρωπος πρέπει εξαρχής να έχει διαλέ καταλείπει το διαμέρισμά της, χωρίς να τον δει κανένας. Ως ένοχος
ξει σωστά, γιατί, διαφορετικά, θα είναι έρμαιο των συμπτώσε συλλαμβάνεται ο Τζόνι και εκτελείται. Τα χρόνια περνούν, και ο
ων και της μοίρας. Παράλληλα, δείχνει να προβληματίζεται πά Κρις έχει καταντήσει ένας άστεγος αλκοολικός που κυκλοφορεί
νω στη φύση του αναπαραστατικού κάδρου (πίνακας) και τις χωρίς προορισμό στους δρόμους της πόλης, κυνηγημένος από τη
δυνατότητες της ίδιας της τέχνης (κινηματογράφος) να μετα συνείδησή του. Καθώς περνά μπροστά από την γκαλερί Ντελαρόου,
τρέπει σε κινούμενες εικόνες τη στατικότητα. Αυτή η προβλη ένας σοφέρ κι ένας υπάλληλος της γκαλερί τού φράζουν το δρόμο
ματική θα επεκταθεί και θα φτάσει τα όρια διερεύνησης της το μεταφέροντας μια «αυτοπροσωπογραφία» της Kin, σε κάποιον
μής αναπαράστασης και τέχνης στη Σκύλα, μια ταινία που, κα πλούσιο αγοραστή που περιμένει στο πίσω κάθισμα μιας λιμουζίτά τη γνώμη μου, αποτελεί το υποδειγματικό μέρος της διλο- νας. Ο Κρις, όμως, αγνοεί την ειρωνεία της κατάστασης, κι ακούγοντας τη φωνή της Kin στο μυαλό του, χάνεται μες στη νύχτα.
γίας- και μάλιστα, με χρήση των ίδιων ηθοποιών.
Η γυναίκα της βιτρίνας εξακολουθεί να αποτελεί (ακόμα και σήμε
ρα) ένα κατ’ εξοχήν στιλιστικό κομψοτέχνημα, μια και το σενάριο
Είναι ριμέικ τηςΣ/αίΛας του Jean Renoir 11931). Εδώ, όμως,
του Nunnally Johnson αναγκάζει τον Lang να κινηθεί με μεγάλη επιδεξιότητα και με υψηλή σκηνοθετική δεξιοτεχνία σε αμφίσημους στην Αμερική, όπως καταλαβαίνετε, θα ήταν αδύνατον να βγει
διαδρόμους. Από την άλλη μεριά, αυτή η άλλη, η όχι τυπική, η όχι μια ταινία με τον τίτλο The Bitch. O Lubitsch, πάντως, ήθελε
κλισαρισμένη ανάπτυξη της εικόνας της femme fatale έχει πολύ εν πολύ να κάνει το ριμέικ, οπότε η Paramount του αγόρασε τα δι
διαφέρον και -το κυριότερο- μεταφέρει την άποψη πως αυτός είναι καιώματα, κι ο ίδιος μαζί με άλλους δύο προσπάθησαν να το δια
σκευάσουν, αλλά δεν τους έβγαινε το σενάριο. Ευτυχώς, μου
ένας παντοτινά και κοινωνικά αναγνωρίσιμος τύπος γυναίκας.
ήρθε η εξής ιδέα: Ποιο μέρος στην Αμερική είναι το αντίστοιχο
της Μονμάρτρης του 1930; Το Γκρίνουιτς Βίλατζ (τώρα πια, όΘεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2002
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χι). Πήραμε, λοιπόν, τα δικαιώματα πολύ φθηνά, κι ο Dudley
Nichols έκανε μια πολύ ωραία μεταφορά. Η ταινία του Renoir εί
ναι πραγματικά υπέροχη, αλλά ο Nichols κι εγώ επίτηδες δεν
την είδαμε στη διάρκεια των γυρισμάτων. Την είχαμε δει πριν
από χρόνια, αλλά δεν θέλαμε να επηρεαστούμε.
Κατά τη γνώμη μου, η μοίρα του Robinson στην ταινία είναι η
μοίρα ενός καλλιτέχνη που ενδιαφέρεται περισσότερο για τους
πίνακές του παρά για το κέρδος. Σε μια σκηνή δίνει στην Joan
Bennett το δικαίωμα να υπογράφει τα έργα του, και μέχρι το τέ
λος της ταινίας έχει καταντήσει αλήτης στους δρόμους. Κανείς
δεν τον θυμάται πια, ενώ βλέπουμε ότι η αξία των έργων του έ
χει ανέβει στα ύψη. Μια άγνωστη ιδιοφυία. Κοιμάται σ’ ένα πα
γκάκι στο Σέντραλ Παρκ... κρυώνει... Έρχεται ένας αστυνομι
κός και τον κλοτσάει. Είναι γέρος, αξύριστος, το μυαλό του ακό
μα τρέχει στην Joan Bennett που τη σκότωσε αλλά και την αγα
πάει ακόμα και δεν μπορεί να την ξεχάσει. Περπατά στο δρόμο
κι ακούμε τα παιδιά να τραγουδάνε χριστουγεννιάτικα κάλα
ντα ... όλος ο κόσμος είναι χαρούμενος. Και τότε, στη βιτρίνα
μιας γκαλερί βλέπει το τελευταίο έργο του, το πορτρέτο της, και
κάποιος λέει: «Είναι πολύ φτηνό: μόνο τόσες χιλιάδες δολάρια*.
Κι ο αλήτης που το έφτιαξε, απομακρύνεται στο δρόμο, με τη
φωνή της ν’ αντηχεί στ’ αφτιά του. * *
F.L.

Η τραγωδία των ηρώων του Lang
τον Jean Douchet
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Κατά τη γνώμη μου, ολόκληρη η πορεία του Fritz Langanoruπώνεται σε ένα πλάνο. Το συγκεκριμένο πλάνο δεν υπάρχει
πια. Η θέση του ήταν στο τέλος τηςΣιαίΛας, ριμέικ της ομότιτ
λης ταινίας του Jean Renoir (1931). Η σεκάνς που το εμπεριεί
χε, γυρίστηκε, αλλά κόπηκε. Τρόμαξαν οι παραγωγοί, ή ο Fritz
Lang φοβήθηκε την υπερβολή;
Θυμόμαστε ότι, στην αρχή της ταινίας, σε μια σκηνή ανάλογη
με την εναρκτήρια σκηνή της πρώτης Σ/αίΙας (με τη διαφορά ό
τι, εκεί, τον Λεγκράν, τον οποίο υποδύεται ο Michel Simon, τον
απέρριπταν οι συνάδελφοί του), το ίδιο πρόσωπο, ο Κρις Κρος,
τον οποίο υποδύεται ο Edward G. Robinson, είναι το τιμώμενο
πρόσωπο σ’ ένα δείπνο που του παραθέτουν το αφεντικό και οι
συνάδελφοί του για τις εικοσαετείς χρηστές και πιστές υπηρε
σίες του ως ταμία. Σε αντίθεση με τον Λεγκράν, που εισπράττει
μόνο κοροϊδίες και λοιδορίες, στον Κρις Κρος χαρίζουν ένα υπέ
ροχο ρολόι τσέπης. Το ρολόι αυτό δε διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στη συνέχεια της ταινίας, γεγονός παράδοξο για τον Fritz
Lang, στον οποίο η οικονομία της αφήγησης καθορίζει την οικο
νομία όλων των επιμέρους στοιχείων, πρώτα και κύρια των α
ντικειμένων. Μαντεύουμε, επομένως, ότι το ρολόι αυτό είχε να
κάνει με το κομμένο πλάνο· κι ότι, όπως κάθε είδους ρολόι (τοί
χου, εκκρεμές κ.λπ.) είχε κι αυτό να κάνει με το θάνατο, αφού ο
Lang φαντάζεται την ώρα ως μια κυκλική διαδρομή σ’ έναν πε
ρίκλειστο χώρο. Ο χρόνος στον Lang εντάσσεται στην ευρεία
συμβολική του κύκλου. Θυμόμαστε ότι, όπως στην ταινία τού
Renoir, έτσι κι εδώ ο ήρωας σκοτώνει τη γυναίκα που αγαπάει
όταν ανακαλύπτει ότι η γυναίκα αυτή τον κοροϊδεύει, κι αφήνει

τον πολυφίλητο εραστή της να καταδικαστεί στην ηλεκτρική
καρέκλα. Ο Κρις Κρος μαθαίνει ότι η εκτέλεση θα λάβει χώρα
στις 11, και παίρνει το τρένο για το Σινγκ-Σινγκ. Στην πρώτη
εκδοχή του σεναρίου [First Draft (2.6.1945)], ο Κρις ανεβαίνει
στο λόφο που δεσπόζει πάνω από τη φυλακή, και φτάνει σ’ έναν
πυλώνα του ηλεκτρικού με μια προειδοποιητική πινακίδα κάτω
χαμηλά: Υψηλή τάση». Με το βλέμμα στυλωμένο, κοιτάζει το
ρολόι, ανάβει ένα σπίρτο που η φλόγα του καθρεφτίζεται στα
μάτια του, και πιάνει να σκαρφαλώνει στον πυλώνα:
Κορυφή του πυλώνα - κοντρ-η.Ιονζέ
Βλέπουμε βαρείς μονωτήρες κρεμασμένους στους κάθετους βραχίο
νες. και τρία χοντρά καλώδια υψηλής τάσης που κατηφορίζουν
στην πλαγιά του λόφου. Ο Κρις σκαρφαλώνει, χώνεται κάτω απ’ τα
καλώδια υψηλής τάσης και κρέμεται σαν Εσταυρωμένος. Κρατιέται
γερά, περνάει το ένα πόδι του πάνω απ’ την ψηλότερη βαθμίδα και
κοιτάζει ηέρα από την κάμερα. Cut σε γενικό πλάνο της φυλακής μες
στην ομίχλη.

Ο Lang σημειώνει ιδιογράφους: «Βλέπε Μισαλλοδοξία» - παράλ
ληλο μοντάζ, δηλαδή, που παραπέμπει στη σκηνή του τελικού
επεισοδίου όπου εναλλάσσονται πλάνα της τρελής κούρσας τού
αυτοκινήτου που μεταφέρει τη χάρη, με πλάνα από τις προε
τοιμασίες για τον απαγχονισμό του καλού εργάτη που έχει κα
ταδικαστεί κατά λάθος.
Το πλάνο του Κρις που επιτηρεί τη φυλακή, λοιπόν, το διαδέχε
ται ο διάδρομος του θανάτου. Ο Τζόνι, ο μισητός εραστής, αφή
νεται να τον οδηγήσουν, να τον σύρουν για την ακρίβεια προς
το δωμάτιο με την ηλεκτρική καρέκλα. Όπως βλέπουμε, ο Lang
αντιστρέφει εντελώς το σύστημα του Griffith. Το μοντάζ του -ε
ξωτερικό, εσωτερικό, εξωτερικό, εσωτερικό-, μόνιμο χαρακτη
ριστικό του, δεν ανοίγεται στις απελευθερωτικές δυνάμεις, αλ
λά, αντιθέτως, επιτείνει τις δυνάμεις του καταναγκασμού. Δεν
υπάρχει διαφυγή: το μοντάζ θέτει σε κίνηση μια σειρά από δια
δοχικές αμπάρες που στοχεύουν στον καθολικό εγκλεισμό.
Μετά απ’ αυτή τη διείσδυση στη φυλακή, επιστροφή στον Κρις
και τον πυλώνα του («σαν Εσταυρωμένος» γράφει το σενάριο).
Αραιή ομίχλη (ο εξπρεσιονιστικός συμβολισμός της ομίχλης
-στους Murnau, Ford, Hawks, Lang κ.ά - σε σχέση με την έν
νοια της περιπλάνησης, της παραφροσύνης, της σύγχυσης φρενών κ.λπ.) περνάει μπροστά στο πρόσωπό του. Βγάζει το ρολόι
του, ανάβει ένα σπίρτο, και στο πρόσωπό του αναφαίνεται μια
έντονα θριαμβευτική έκφραση. Το χέρι του τρέμει τόσο πολύ
από τη συγκίνηση, που του πέφτει το ρολόι. Σηκώνει το κεφά
λι προς τα καλώδια υψηλής τάσης κι αναφωνεί, σαν να απευ
θύνεται προς το θεό του ηλεκτρισμού: «Now. Now. NOW!»' To
ίδιο πλάνο, στο σενάριο της 2.7.1945:
Πυλώνας υψηλής χάσης που δεσπόζει πάνω από χη φυλακή - κοντινό
πλάνο.
Ο Κρις, σκαρφαλωμένος σχις μεταλλικές βαθμίδες, πάνω ακριβώς απ’
χον μεγάλο μονωχήρα. Αραιή ομίχλη περνάει μπροσχά από χο πρόσω
πό χου. Ο Κρις αρπάζεχαι από χο μεχαλλικό κιγκλίδωμα με χο ένα χέ
ρι, ανάβει ένα σπίρχο και καρφώνει χο βλέμμα σχο ρολόι χου: είναι ένχεκα. Τώρα, με μάχια χρελά, σηκώνει χο βλέμμα προς χο μονωχήρα
και, με φωνή χρεμάμενη από χη συγκίνηση, σα ναν προσεύχεχαι σχο
θεό χου ηλεκχρισμού:
ΚΡΙΣ: Τώρα. Τώρα. ΤΩΡΑ!

Το πλάνο έχει κερδίσει σε συμπύκνωση. Ο Κρις δεν χάνει πια το
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tH Joan Bennett και o Edward G. Robinson, ξανά τραγικό ζευγάρι στη Σ κύλα © Universal

ρολόι του. Όχι μόνο το κρατάει, αλλά και, το κυριότερο, το ρο
λόι δείχνει έντεκα. Ο Κρις γίνεται ο εκτελεστής, ο δήμιος. Δια
τάζει το θεό του ηλεκτρισμού - μια αμιγώς λογοτεχνική έκφρα
ση, την οποία ο Lang κρατάει και στις δύο εκδοχές του σεναρί
ου. Αρκεί να αναπαραστήσει κανείς με το νου του το συγκεκρι
μένο πλάνο, για να καταλάβει μέχρι ποιου σημείου συνιστά ένα
εξόχως τυπικό πλάνο του Lang. Μόνο ο Fritz Lang θα μπορούσε
να το συλλάβει (ο Renoir δε θα μπορούσε ούτε να το διανοηθεί).
Στο συγκεκριμένο πλάνο συμπυκνώνεται η υπεροπτική διαλε
κτική του σκηνοθέτη. Ο ήρωας του Lang δεν απαιτεί δικαιοσύ
νη- απαιτεί τη δική του δικαιοσύνη. Εξ άλλου, δεν απαιτεί. Δεν
είναι ούτε παραπονιάρης, ούτε επαίτης- είναι ένας υπερήφανος,
εκδικητικός άντρας, που αποφασίζει να επιβάλει τη δικαιοσύνη
του. Πρέπει ν’ αλλάξει, λοιπόν, να μεταβάλει την υποκειμενική
κοσμοαντίληψή του που δημιουργείται από το βίαιο αίσθημα
της αδικίας, σε μια εντελώς αντικειμενική αντίληψη, πίσω απ’
την οποία καλύπτει και κρύβει τα πραγματικά του κίνητρα. Ο ί
διος ο Κρις Κρος δεν πιστεύει ότι εμφορείται απ’ την επιθυμία
του φόνου, το μίσος και την εκδίκηση, αλλά ότι αυτή την επι
θυμία του του την πραγματώνει το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ούτε η φιλοκέρδεια ούτε η επιθυμία της επιτυχίας ούτε, ακόμα
λιγότερο, τα υλικά αγαθά (που τα περιφρονεί) μπορούν ν’ ανα
γκάσουν έναν ήρωα του Lang να εκδηλώσει τη βούλησή του εξουσιασμού (μ’ άλλα λόγια, να δράσει)· μόνο η αίσθηση μιας ανήκεστης απώλειας: της απώλειας ενός ανεκπλήρωτου έρωτα,
της αθωότητας, της εμπιστοσύνης (στη δικαιοσύνη, στη φιλία,
στον άλλον). Κι αυτός, από το κέρδος, επιλέγει την απώλεια (τη
δική του και των άλλων). Ενταγμένος καθώς είναι στη διαλε
κτική του Lang, σε ένα μόνο κέρδος αποσκοπεί: στην ίδια του
την απώλεια. Η επιθυμία του, η βούλησή του, η σκέψη του, δεν
επιδιώκουν να αντισταθμίσουν ή να πληρώσουν αυτή την απώ
λεια, αλλά να βυθιστούν μέσα της ψυχή τε και οώματι, αλλά και,
κυρίως, πνεΰματι. Ο ήρωας του Lang, όχι μόνο δεν παρασύρεται
(από τις ηδονές του τρόμου και του ρίγους) και δεν αφήνεται
στη δίνη όπως οι ήρωες του Hitchcock- αντιθέτως, χαράζει στα
θερά την πορεία του προς την άβυσσο. Θέλει να είναι ο απόλυ
τος κύριος της διαδρομής του, ν ’ αποφασίζει για την πορεία του.
Είναι μια δύναμη που βαδίζει θριαμβευτικά προς το μηδέν.
Εκεί έγκειται η διονυσιακή μέθη της ελευθερίας του. Εφεξής, η
δύναμη παύει να αποτελεί τον πραγματικό στόχο της δράσης
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tou. Η δύναμη είναι ένα άλλοθι. Ο ήρωας του Lang παθιάζεται
μόνο με τη βούληση. Στην εσχάτη των περιπτώσεων, όπως εί
ναι το κομμένο πλάνο της Σκύλας, η βούληση εμφανίζεται ως
στοιχείο εξωτερικά σε σχέση με τον ήρωα. Την αναδέχεται η δο
λοφονική ηλεκτρική ενέργεια, κι ο Κρις Κρος αφουγκράζεται,
σαν παιδί μαγεμένο, τρομοκρατημένο και τρελά από τη χαρά
του, το τραγούδι της δύναμης. Έχει μεταβιβάσει τη δύναμη
της βούλησής του στις δυνάμεις του σύμπαντος. Δικά τους έρ
γο να «εκτελέσουν» την επιθυμία του.
Υπ’ αυτό το πρίσμα, ο εξουσιασμός αποκτά μια τρομακτική από
χρωση. Ασκώντας τη βούλησή του, κάποιος επιβάλλει την εξου
σία του, «εξουσιάζει·· -με τη μαγική, διαβολική έννοια του ό
ρου- τη βούληση και το πνεύμα των άλλων- μόνο μια βούληση
(όπως του Μαμπούζε, του Κρις Κρος κ.ά.) που τείνει στο απόλυ
το της ιδιοποίησης, μπορεί να το επιτύχει αυτό- γιατί στο τρίπτυχο «επιθυμία» (υπαρξιακή και, συνεπώς, σεξουαλική ορμή)
- βούληση» (πραγμάτωση της επιθυμίας) - «σκέψη» (αναγωγή
της επιθυμίας σε έννοια και εκδήλωση της βούλησης), η βούλη
ση, οπλισμένη με τις δυνάμεις της σκέψης και της επιθυμίας
(εμμονή του Lang), χρησιμεύει ως άλλοθι. Και η σκέψη, όμως,
είναι προσωπίδα. Πρέπει να καλύψουμε τη δεσποτική, τυραννι
κή, κυρίαρχη επιθυμία. Απόλυτος άρχων είναι μόνο η επιθυμία.
Εφεξής, η βούληση εξουσιασμού των άλλων προκαλεί το αντί
στροφο διαλεκτικό αποτέλεσμα: εξουσιάζει κι αυτή τον ήρωα. Ο
ήρωας γίνεται άθυρμά της, υποτάσσεται στην εξουσία της. Άπαξ
και τεθεί σε κίνηση η επιθυμία, τίποτα (ούτε καν η ίδια η επιθυ
μία) δεν μπορεί να τη σταματήσει. Ο ήρωας θεωρεί την ορμή αυ
τή εξωτερική- μια αφηρημένη οντότητα που εξουσιάζει τη συ
μπεριφορά του και την καθοδηγεί (βλ. την εξομολόγηση του Μ)·
που τον κατευθύνει. Παρακολουθούμε μια ολίσθηση, στο πλαί
σιο της οποίας το υποκειμενικό γίνεται αιφνιδίως αντικειμενι
κό, και το αρχικό υποκειμενικό κίνητρο μετατρέπει τα πρόσωπα
σε κίνητρα. Ο Lang τα αντιμετωπίζει σαν οχήματα που τροφο
δοτούνται από την κινητήρια δύναμη της επιθυμίας τους, υπόκεινται στο καθεστώς της δεσποτικής τους βούλησης κι άγονται
ακάθεκτα από την απόφαση της σκέψης τους. Σώματα μετατο
πίζονται. Σώματα αποφεύγουν, αναζητούν, παραμονεύουν το έ
να το άλλο, διασταυρώνονται, συγκρούονται, αλληλοαποκλείονται και, κυρίως, εξαντλούνται στον ίδιο τον αγώνα δρόμου
στον οποίο έχουν αποδυθεί. Τα πάντα παρουσιάζονται με τρόπο
φυσικό (η ιδιοφυής γραφή του Lang μετατρέπει μια υποκειμενι
κή κίνηση της μηχανής σε μια αντικειμενική συνοδευτική ή α
νατρεπτική κίνηση, προκειμένου ο φωτισμός να παρακολουθή
σει το ντεκόρ, κ.λπ.) Και τη λύση τη δίνει η φυσική. Στον Lang,
αυτή η μάχη σταματάει λόγω έλλειψης καυσίμων: αφού ο φόνος
εκτελεστεί, αφού το μίσος κορεστεί, αφού η εκδίκηση υλοποιη
θεί, η επιθυμία σβήνει. Μένει το κενό και η μοναξιά: η περίπτω
ση του Κρις Κρος στο τέλος της Σκύλας.
Στον Lang, η λογική επικρατεί όταν οι λόγοι της δικαίωσης έ
χουν εξαντλήσει τα επιχειρήματά τους και παραπαίουν μπρο
στά στο προφανές της φυσικής απόδειξης- όταν ο ήρωας αντι
κρίζει επιτέλους αυτό που δεν ήθελε να δει- όταν η υποκειμενι
κότητα παύει να καλύπτει το αντικειμενικό σύμπαν-όταν η εμ
μονή υποχωρεί μπροστά στο ευμετάβλητο του κόσμου- όταν ο
άλλος γίνεται επιτέλους αποδεκτός εν τη υπάρξει του. Στο ση
μείο αυτό, υπεισερχόμαστε στην τραγωδία του ανθρώπου στον
Η σκύλα: Η μοιραία συνάντηση.
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20d αιώνα την οποία προσπάθησε να αναπαραστήσει ο Lang.
Ο άνθρωπος αυτός δεν αντιμετωπίζει πια τους θεούς όπως ο άν
θρωπος στην ελληνική τραγωδία· δε συντονίζει πια τη σκέψη
και την επιθυμία του ενάντια στις βουλήσεις τους. Ο αρχαίος
ήρωας οφείλε να αποκαλύψει τα μυστικά της γνώσης. Εξεγειράταν για να απαιτήσει το δικαίωμά του στην ύπαρξη και να
κατακτήσει τη θέση του στον κόσμο (βλ.: Προμηθεύς δεσμώτης,
αλλά και: Αντιγόνη, Οιδίπους τύραννος κ.ά.) Ο άνθρωπος αυτός
δεν έχει πια θρησκεία· όπως την εποχή του κλασικού ανθρωπι
σμού, δεν υποτάσσει πια τη σκέψη του σε μια γνώση αποκαλυ
πτικού χαρακτήρα, χάρη στην οποία η βούλησή του μεριμνά
για την καταστολή της επιθυμίας του. Δεν αντιπαλεύει πια το
πάθος του με την έννοια του χρέους, όπως οι ήρωες του
Corneille, ή του αμαρτήματος, όπως οι ήρωες του Ρακίνα. Ο
κλασικός ήρωας, το δικαίωμά του στην ύπαρξη το ασκούσε στο
στενά πεδίο του αυτεξούσιου που του παρείχε η θρησκεία και
που του επέτρεπε να μετεωρίζεται ψυχολογικά (οι αβεβαιότη
τες της καρδιάς) ή μεταφυσικά (το να ζει κανείς η να μη ζει του
Άμλετ) ανάμεσα σε δύο αταλάντευτες ηθικές λύσεις: το Καλό ή
το Κακό. Όλο το παιχνίδι ήταν η σωτηρία ή η πτώση.
Ο άνθρωπος αυτός δεν εξαρτάται πια, όπως ο ρομαντικός ήρω
ας, από μια κοινωνία που τον μέμφεται, κι από μια σκέψη που
εξακολουθεί να είναι θρησκευτική, αλλά, στην πραγματικότη
τα, τείνει προς τον ορθολογισμό. Δεν υποφέρει πια από τις ηθι
κές αγωνίες και τους ψυχολογικούς σπαραγμούς που συναντά
με στα δράματα και τα μελοδράματα του 19ου αιώνα· γιατί η
βούλησή του ήταν υπνωτισμένη, ανεσταλμένη, εκμηδενισμένη
από μια σκέψη που φλογιζόταν καθώς φανταζόταν την ανάδυ
ση μιας νέας επιθυμίας που, κατά βάθος, τη φοβόταν: της επι
θυμίας για απεριόριστη γνώση. Ήταν δέσμιος της συγκεκριμέ
νης αντίφασης. Καταδικαζόταν στα βάσανα ενός καταναγκαστικού ηρωισμού που τον υποχρέωνε να επιτύχει το Καλό με
το Κακό, το λευκό με το μαύρο, το φως με το σκοτάδι. Η σωτη
ρία του γινόταν πράξη με την πτώση. Το διαβολικό στοιχείο υποκαθιστούσε το θείο (μύθος του Φάουστ κ.λπ.) Η συνείδηση
του αυτεξούσιου μάθαινε να δυστυχεί.
Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας μετα-ρομαντικός. Αναδέχεται στο
εξής τον αθεϊσμό του. Θέλει να είναι ο μόνος υπεύθυνος στο σύμπαν, κύριος της κοινωνίας και των νόμων της, διαχειριστής
του εαυτού του. Τίποτα δεν τον κρατά πια· ούτε οι θεοί, ούτε η
θρησκεία, ούτε η δυστυχής ηθική συνείδησή του μπορούν να
του ανακόψουν την πορεία. Η επιθυμία μεταβάλλεται σε βού
ληση που προσανατολίζει κι εξουσιάζει τη σκέψη, ενώ, παράλ
ληλα, με μια διαλεκτική αντιστροφή, η σκέψη οπλίζει τη βού
ληση, που εντείνει και επιτείνει την επιθυμία. Το γεγονός αυτό
συνοψίζεται στην εξής φράση: η επιθυμία θέλει τη σκέψη· επο
μένως, και η σκέψη θέλει την επιθυμία. Περισσότερο κι από ρο
μαντικός, ο ήρωας του Lang είναι μαγεμένος απ’ τη δύναμη της
γνώσης του κι ανησυχεί γι’ αυτό. Εξ ου και η αγωνία του. Πα
ραμένει μια «κινούμενη δύναμη» Αισθάνεται, γνωρίζει, ότι εί
ναι πολύ ένοχος για να αποδεχθεί, έστω και για μία στιγμή, την
ενοχή του (βλ. την απολογία του Μ: η ίδια η δύναμη της επιθυ
μίας του τον απαλλάσσει από κάθε ενοχή: «Δεν μπορώ»). Το
πρόβλημά του δεν τίθεται πλέον με όρους ηθικής. Η αίσθηση
της αναπότρεπτης πτώσης του είναι αρκετή και τον καλύπτει,
ενώ καταργεί ακόμα και την ιδέα της σωτηρίας. Ο άνθρωπος
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του 20ού αιώνα τον οποίο περιγράφει ο Fritz Lang, απαιτεί αλαζονικά το δικαίωμά του στην ύπαρξη ως κεκτημένο, ως τεκ
μήριο αθωότητας. Δε χρειάζεται να την αιτιολογήσει, αλλά να
τη βιώσει πλήρως, απολύτως, τραγικά.
1.

Αγγλικά οιο κείμενο: «Τώρα. Τώρα. ΤΩΡΑ!» (Σ.ΐ.Μ.)
Fritz Lang, La mise en scène, cmp. Bernard Eisenschitz K a i
Paolo Bertetto, Cinémathèque Française - Museo Nazionale del Cinema Filmoteca Generalitat Valenciana, Lindau, Topivo 1993.
Mcrá<ppaoTi: TnrÍKa AqpqzpovXia.
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του Αλέξη Ν. Δερμεντζόγλου
Ένα χρόνο μετά τη Γυναίκα τηςβιτρίνας, ο Lang, με το ίδιο επιτε
λείο ηθοποιών (Edward G. Robinson, Joan Bennett, Dan Duiyea)
γυρίζει το ελεύθερο ριμέικ της ταινίας του Jean Renoir με κάποι
ες τροποποιήσεις, η κυριότερη από τις οποίες αφορά στο τελείως
διαφορετικό τέλος, που μπορεί να θεωρηθεί πιο «ηθικό» ή και πιο
τραγικό, ανάλογα με την οπτική από την οποία θα το αντιμετωπί
σουμε. Κατά κάποιο τρόπο, συμπληρώνει και μια διλογία σε σχέ
ση με τον ερωτισμό, την απάτη και, εδώ, περισσότερο από την
πρώτη ταινία, την αναπαραστατική τέχνη. Παράλληλα, εμφανί
ζονται μεταβλητές που μας θυμίζουν το χιτσκοκικό έργο: η δια
φορά μεταξύ «φαίνεσθαι» και «είναι», οι κρυμμένες ταυτότητες, η
αιφνιδιαστική εισβολή νέων προσώπων που ανατρέπουν τα ώς
τότε δεδομένα. Αλλά και το σύμπαν του Lang στοιχειώνει συνε
χώς και φανερώνει και μια διάθεσή του να διαχειριστεί αρκετά
σαδιστικά τους ήρωες του που παρεκκλίνουν. Είναι και πάλι η
μοίρα και η σύμπτωση που οδηγούν απ’ τη βαθμιαία ολίσθηση
στην πλήρη καταστροφή, ενώ, εδώ, το τυχαίο είναι σκηνοθετημένο. Παράλληλα, αναδεικνύεται κι ένα άλλο στοιχείο της προβλη
ματικής του δημιουργού: οι άνθρωποι περιστοιχίζονται από γιγαντιαίες, αραχνοειδείς παρεκβάσεις, πανέτοιμες να λειτουργήσουν
σαν παγίδες που κλείνουν τελεσίδικα και δεν επιτρέπουν διαφυ
γή. Από την άλλη, μπορεί να διαπιστώσει κανείς πώς προσαρμόζει
ο γερμανός δημιουργός την προβληματική του στην αμερικανική
κοινωνία και γιατί ενόχλησε μ’ αυτήν, με αποτέλεσμα να μη γίνει
ποτέ ιδιαίτερα αγαπητός. Η διαφορά του φιλμ νουάρ του Lang α
πό αυτό των κλασικών Αμερικανών είναι πως σ’ εκείνους η ε
μπλοκή του άντρα είναι συχνά καταστροφική, αλλά του δίνονται
περιθώρια είτε διορθωτικών κινήσεων είτε επιβίωσης με συμβι
βασμό. Στον Lang (πιο συγκεκριμένα, στη Σκύλα, αλλά ας θυμη
θούμε και τη Γυναίκα της βιτρίνας), τα όρια του ρουτινιέρη, μεσήλικα, συναισθηματικά αποτυχημένου αμερικανού αστού είναι
διακριτά. Δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις και όνειρα εκδήλωσης
επιθυμιών ή φιλοδοξιών, μια και αυτά θεωρούνται οράματα τρε
λού (ας θυμηθούμε το τέλος της ταινίας). Ο έρωτας μπορεί να καταλήξει στην αναγνώριση μιας απάτης, και η ασχολία με την τέ
χνη (ο ήρωας της ταινίας, άσημος λογιστής, είναι ερασιτέχνης ζω
γράφος) να αναδειχθεί σε πλαστογραφία της προσωπικής έκφρα
σης, να φτάσει ώς το τέλος, να γίνει αντικείμενο οικειοποίησηςα
πό έναν άλλο. Η ερωτική επιθυμία αποδεικνϋεται ανενεργή· ο έ
ρωτας, σκηνοθεσία απάτης· και η καταφυγή στην αναπαραστατι-
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κή τέχνη, ολίσθηση προς άλλη εκμετάλλευση με τη μορφή της ε- ΜΑΝΔΥΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΛΕΤΟ (ΗΠΑ. 1946)
μπορευματοποίησης. Έτσι θεωρείται περικυκλωμένος ο αμερικα- Cloak and Dagger
νός μικροαστός από πλαστά; εικόνες, που απαγορεύεται να του γεν
νούν επιθυμίες. Αν τις ακολουθήσει, θα εμπλακεί στη μοίρα ενός τα
ξιδιού χωρίς επιστροφή. Ο Lang κρίνει σαφώς τη βιτρίνα της αμερι Σ κηνοθεσία: Fritz Lang. Σ ενάριο: Albert Maltz, Ring Lardner,
κανικής κοινωνίας. Η ομορφιά, είτε είναι ζωντανή είτε αποτέλεσμα Jr„ από ένα διήγημα των Boris Inger, John Larkin, εμπνευσμέ
αναπαράστασης, αξιοποιείται για να παγιδεύσει, κι έτσι ίσως κρίνε- νο απ’ το βιβλίο Cloak and Dagger: The Secret Story of the OSS
των Corey Ford, Alastair MacBain. Φ ω τογραφία: Sol Polito, A1
tai και ο χολιγουντιανός κινηματογράφος.
Εντύπωση προξενεί η κινηματογράφηση που αναδεικνύει εσωτε Green, Larry Cairns. Ε ιδικ ά εφέ: Harry Barndollar, Edwin B.
ρικούς, κλειστοφοβικούς χώρους - πολύ λογικό, μια και το αρχι DuPar. Μ οντάζ: Christian Nyby. Ή χ ο ς : Francis J. Scheid.
κά υλικό έλκει την καταγωγή του από ένα θεατρικό έργο. Ο γερ- Μ ουσική: Max Steiner. Μ ουσικ ή διεύ θυνση : Leo F.
μανός εξπρεσιονιστής, αξιοποιώντας όλες τις τεχνικά; αυτού του Forbstein. Ε νορ χή στρ ω ση : Hugo Friedhofer. Σ κηνικά: Max
κινηματογραφικού ρεύματος, δημιουργεί μιαν ατμόσφαιρα στα Parker. Κ αλλιτεχνικ ή δ ιεύ θυνση : Walter F. Tilfort. Κ οστού
σύνορα ρεαλισμού και υπερρεαλισμού, ακριβώς για να αποκόψει μια: Leah Rhodes, Henry Field, Robert O’Dell, Ted King, Ida
λειτουργικά ένα διακριτικό κλίμα παραίσθησης που, χαρακτηρί Greenfield. Μ ακιγιάζ: Perc Westmore, Eddie Voight, Bill
ζοντας τον ήρωα, περνάει και στην αισθητική της απεικόνισης. Cooley. Β ο η θ ο ί σκ η νοθέτες: Russell Saunders, John
Βαθμιαία, λοιπόν, ο θεατής καλύπτεται απ’ αυτό το υπνωτικό Prettyman. Ο περατέρ: Larry Cairns. Φ ω τογρ ά φ ος πλατό:
στιλ, περιτυλίγεται από τα τεφρά ερέβη τής απώλειας και εισέρ Pat Clark. Η θοποιοί: Gary Cooper (Τζάσπερ), Lilli Palmer (Τζίχεται σ’ έναν κόσμο κρυφών επιθυμιών και μιας ανήσυχης ευφο να), Robert Alda (Πίνκι), Vladimir Sokoloff (δρ Πόλντα), J.
ρίας. Απολαμβάνουμε μαζί με τον ήρωα την παγίδα του, οι χρόνοι Howard Bromberg (Τρενκ), Marjorie Hoshelle (Αν Ντόσον),
βαραίνουν, αλλά και εξουδετερώνονται, οι εικόνες εξαφανίζονται, Ludwig Stössel (Γερμανός), Helene Thimig (Κάθριν Λόουντερ),
ξεγελούν, οι επιθυμίες (που ξετρυπώνουν δειλά) υπαναχωρούν, Dan Seymour (Μαρσόλι), Marc Lawrence (Λουίτζι), James
αλινδρομούν πριν από τη μεγάλη, οριστική υποχώρηση. Ο Flavin (Συνταγματάρχης Ουόλς), Pat O’Moore (Άγγλος),
Lang, έστω από το στόμιο της παγίδας, σχολιάζει τον ερωτισμό, Charles Marsh (Έριχ). Π αραγω γός: Milton Sperling. Δ ιεύ θ υ ν
.·καταθέτοντας όχι μόνο ότι -στον άλλο λατρεύουμε το ψέμα του», ση παραγω γή ς: Frank Matisson. Π αραγω γή: United States
αλλά και, κυρίως, πως μέσα απ’ την απάτη του άλλου αντιλαμβα Pictures Inc. (Μπέρμπανκ), για την Warner Bros. Pictures Inc.
νόμαστε την οδυνηρή ολοκλήρωση του εαυτού μας, ακόμα κι ό Διάρκεια: 103 λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρώ τη προβολή:
ταν οι -προεκτάσεις» του (ενασχόληση με την τέχνη) υποκλα Αιλάντικ Σίτι (Warner Theatre), 28 Σεπτεμβρίου 1946.
πούν. Ο Lang σχολιάζει την απόλυτη απάτη (κάτι παρόμοιο έχου
με δει μόνο στο βρετανικό νουάρ Brighton Rock), αυτήν που μπο Με n¡ λήξη τον Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το OSS (Γραφείο
ρεί να αποσταθεροποιήσει αμετάκλητα τον παθόντα και να τον Στρατηγικών Υπη/κσιών) μαθαίνει ότι οι Ναζί πειραματίζονται με
μεταθέσει πέρα από τα όρια της λογικής, στον τόπο της συνεχώς την ατομική ενέργεια. Ο καθηγητής Τζάσπερ δέχεται μια επίσκεψη
περιπλανώμενης ενοχής. Έτσι, ο γερμανός σκηνοθέτης ολοκλη από ένα φίλο του, μέλος του OSS, που τον ενημερώνει για το θέμα
ρώνει και τη ματιά του στην Αμερική που έχει μόλις βγει από τον και του αναθέτει να εντοπίσει τη δόκτορα Κάταριν Λόντερ, μια διά
πόλεμο, με τη γυναίκα απάτη, πλεκτάνη, απειλή και νεκρή, και σημη ουγγαρέζα φυσικό, που βρίσκεται εξόριστη στην Ελβετία, επει
τον άντρα στο περιθώριο, πέρα από την τέχνη, πρωταγωνιστή δή αρνήθηκε να συνεργαστεί με τους Ναζί στη δημιουργία της ατο
πλέον μιας συνεχούς τραγωδίας. Η καθημερινή ζωή, βάλτος· η υ μικής βόμβας. Πιστεύοντας ότι η ανθρωπότητα δεν είναι ακόμα έ
πέρβασή της, απάτη· το τυχαίο, σκηνοθεσία· η αναπαραστατική τοιμη για την ατομική ενέργεια, ο Τζάσπερ δέχεται την αποστολή
τέχνη, ένα λαχείο στα χέρια επιτηδείων. Μόνο καταφύγιο, ο ανοι και φεύγει για την Ελβετία, όπου βρίσκει τη δόκτορα Λόντερ ετοιμο
θάνατη. Αυτή, πριν πεθάνει, τον ενημερώνει ότι ένας ιταλός φυσι
χτός χώρος του τραγικού και του νου που εξετράπη.
Η σκύλα είναι από τα κορυφαία φιλμ νουάρ όλων των εποχών, μια κός, ο δόκτωρ Πάλντα, εργάζεται για τους Ναζί. Ετσι, ο Τζάσπερ
και ισορροπεί εξαιρετικά μεταξύ των συστατικών του είδους, της βρίσκεται μπλεγμένος σ’ένα παιχνίδι κατασκόπων και συνεχίζει, α
ατμόσφαιρας, της κατάθεσης των όρων του παιχνιδιού, κρίνο ποφασισμένος να φέρει την αποστολή του σε πέρας. Μεταμφιεσμέ
ντας παράλληλα τα όρια της δύναμης και την ανάγκη της έκφρα νος οε γερμανό επιστήμονα, φτάνει στις ιταλικές ακτές και επισκέ
σης που τη θεωρεί ισοδύναμη της επιθυμίας. Όταν αυτή, η επι πτεται το φρουρούμενο σπίτι του δόκτορος Πόλντα. Αστό αυτόν μα
θυμία, αποδεικνύεται σε λάθος τροχιά, τότε, κατά το συμπέρασμα θαίνει ότι οι Ναζί τον εκβιάζουν να κατασκευάσει την ατομική βόμ
του δημιουργού, και η λυτρωτική έκφραση (αναπαραστατική α βα, κρατώντας όμηρο την κόρη του, Μαρία. 'Οταν ο Τζάσπερ του α
στική τέχνη) μπορεί να πέσει στα χέρια παραχαρακτών διαχειρι ποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα, ο δόκτωρ Πόλντα καλεί
στών. Έτσι, το όλο σύστημα αναφοράς (άτομο-κοινωνία-υπόδυ- τρομοκρατημένος το φρουρό του, Λουίτζι. Μέχρις, όμως, να φτάσει
ση-κινηματογράφος-τέχνη) πλαστογραφείται, αναδεικνύοντας ο φρουρός, ο Τζάσπερ καταφέρνει να πείσει το δόκτορα Πόλντα να
τη μεγίστη τραγωδία του ήρωα που, επειδή δεν μπορεί να βρει τη συνεργαστεί μαζί του για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Αυτός δέ
λήθη και να διασώσει την ενοχή, μετατρέπεται σε περιπλανώμενη χεται, με αντάλλαγμα τη σωτηρία της κόρης του. Οι ενέργειες των
άτακτη φωνή των δρόμων και του ανέμου, σε κινούμενο αναπα- δύο ανδρών κινούν τις υποψίες του Λουίτζι. Ο Τζάσπερ βρίσκει
ραστατικό κάδρο (πλάνο) - στίγμα και, ταυτόχρονα, παράδειγμα. προστασία στο σπίτι μιας Ιταλίδας αντιστασιακής, της Τζίνα, και
μαζί περιμένουν το σύνθημα για την απελευθέρωση της κόρης τού
Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2002
Πάλντα. Οταν η Τζίνα αντιλαμβάνεται ότι ο χώρος όπου βρίσκονται
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Μανδύας και στιλέτο:
ο καθηγητής Τζάοπερ (Gary
Cooper) μπλέκεται σε μια
μεγάλη ναζιστική συνωμοσία.
© Pat Clark/Warner
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δεν είναι ασφαλής, αποφασίζει ότι πρέπει να φύγουν. Μετά από πε
ριπετειώδη καταδίωξη, το ζευγάρι καταλήγει σ’ ένα απομονωμένο
αγρόκτημα, όπου βρίσκεται το καταφύγιο των αντιστασιακών. Εκεί
διαπιστώνουν εμβρόντητοι ότι η κόρη του Πόλντα, η Μαρία, είναι
στην πραγματικότητα Ναζί κι έχει πεθάνει πριν τέσσερις μήνες. Τη
θέση της έχει πάρει μια άγνωστη, προκειμένου οι Ναζί να συνεχίσουν να εκβιάζουν τον Πόλντα. Η άγνωστη γυναίκα πληροφορεί τον
Τζάσπερ και τους αντιστασιακούς ότι είναι περικυκλωμένοι από
τους Γερμανούς. Ο Τζάσπερ κι ο καθηγητής καταφέρνουν να ξρφύ
γουν από ένα κρυφό πέρασμα, και μες στο δάσος βρίσκουν ένα συμ
μαχικό αεροσκάφος με το οποίο εγκαταλείπουν τη χώρα Η Τζίνα
προτιμά να μείνει πίσω για να συνεχίσει τον αγώνα Ο Τζάσπερ της
υπόσχεται ότι μετά το τέλος του πολέμου θα έρθει να τη βρει.
• φ —Δεχτήκατε πολλές παρεμβάσεις ο’αυτή την ταινία
- Και ναι και όχι. Ήταν ηλίθιες παρεμβάσεις, του τύπου: -Μα
γιατί βάζεις μουστάκι σ’ αυτόν το χαρακτήρα; Οι Ελβετοί δεν έ
χουν μουστάκια!» Μ’ άλλα λόγια, ο παραγωγός ήταν ηλίθιος
και μου έκανε τη ζωή δύσκολη, μέχρι που του είπα: -Αν δεν
φύγεις από το πλατό, δε γυρίζουμε». Έκανα λάθος: έπρεπε να
φερθώ πιο έξυπνα και να γελάω με κάτι τέτοια.
Ωστόσο, το σημαντικότερο σ' αυτή την ταινία ήταν το τέλος. Τώ
ρα τελειώνει με τον ιταλό επιστήμονα να σώζεται από την Αντί
σταση: το βρετανικό αεροπλάνο προσγειώνεται, κι ο αμερικανάς
μυστικός πράκτορας (ο χαρακτήρας αυτός βασίστηκε στον
Oppenheimer) έχει ολοκληρώσει την αποστολή του. Το αεροπλά
νο φεύγει, η κοπέλα χαιρετάει, αυτός χαιρετάει, κι έτσι καταλα
βαίνουμε ότι θα ξανασυναντηθούν μετά τον πόλεμο. Κανονικά,
όμως, στο τέλος, ο ιταλός επιστήμονας πεθαίνει από καρδιακή
προσβολή μέσα στο αεροπλάνο, και το μόνο που έχουν στα χέρια
τους είναι μια κακή φωτογραφία με την κόρη του, με «ρόντο έναν
περίεργο ορεινό όγκο. Οι αμερικανικά; και οι βρετανικές υπηρε
σίες το συζητούν και καταλήγουν ότι αυτό το μέρος δεν μπορεί
παρά να είναι στη Βαυαρία. Πάνε εκεί (τα γύρισα όλα αυτά, με α
λεξιπτωτιστές και με όλα) και βρίσκουν μια καμουφλαρισμένη
λεωφόρο κι έναν μεγάλο φράχτη από ηλεκτροφόρο συρματό
πλεγμα. Είναι πολύ προσεκτικοί, αλλά έχει κοπεί το ρεύμα. Βρί
σκουν κουτιά από χάπια και διάφορα άλλα -όλα παρατημένα-,
και τελικά φτάνουν σε μια μεγάλη, άδεια σπηλιά. Όλα τα μηχα
νήματα λείπουν. (Ξέραμε ότι οι Γερμανοί είχαν πειραματιστεί με
βαρύ ύδωρ για να δημιουργήσουν ατομική ενέργεια, και ξέραμε
ακόμα ότι υπήρχε ένα εργοστάσιο στη Νορβηγία, αλλά μη ξεχνά
τε ότι, τότε, και το Λος Άλαμος ήταν απόρρητο.) Μετά από συζη
τήσεις, αποφασίζουν ότι το εργοστάσιο πρέπει να βρίσκεται στην
Αργεντινή ή κάπου εκεί. Ένας λοχίας έρχεται να αναφέρει ότι
60.000 εργάτες βρέθηκαν νεκροί κάτω απ’ τη σπηλιά. Ο Gary
Cooper βγαίνει έξω και στην είσοδο της σπηλιάς συναντά έναν α
λεξιπτωτιστή - ένα Αμερικανάκι που μασουλά ένα χορτάρι. Και
ο Cooper λέει κάτι σαν: «Αυτό είναι το Πρώτο Έτος της Πυρηνι
κής Εποχής, κι ο Θεός να βάλει το χέρι του αν νομίζουμε ότι μπο
ρούμε να το κρατήσουμε κρυφό και μόνο για τους εαυτούς μας».
Αυτός είναι ο λόγος που ήθελα να κάνω την ταινία. Ολόκληρη η
μπομπίνα κόπηκε. Πρέπει να έχει χαθεί. ? ?
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και η κίνηση

του Christian Vwiani
Η ταινία του Fritz Lang Μανδύας και στιλέτο, που κλείνει έναν
κύκλο ταινιών αντιναζιστικής προπαγάνδας οι οποίες γυρίστη
καν στο Χόλιγουντ, βγήκε στις αίθουσες την ίδια εποχή με το
Νοτόριους του Alfred Hitchcock. Οι δύο ταινίες έχουν ως θεμα
τικό κοινό παρονομαστή την αναζήτηση πυρηνικής υπερο
πλίας από δυνάμεις του Κακού, ενώ οι ήρωές τους είναι δύο ε
ρασιτέχνες κατάσκοποι, οι οποίοι ενσαρκώνονται (αντίστοιχα)
από τον Gary Cooper, διανοούμενο πανεπιστημιακό, και την
Ingrid Bergman, νεαρή ηδονίστρια· δύο ήρωες, που θα εκπλη
ρώσουν μέχρι τέλους την αποστολή τους.1
Η αντιναζιστική έμπνευση στο Χόλιγουντ εκφράστηκε μέσα από
δύο διαφορετικά ρεύματα. Υπήρχαν από τη μία πλευρά οι ταινίες-ύμνοι στην αντίσταση κατά του φασισμού, όπως η Φονική
καταιγίδα του Frank Borzage ή το Και οι δήμιοι πεθαίνουν! του
Fritz Lang, στο σενάριο του οποίου είχε συνεργαστεί και ο
Bertolt Brecht. Οι ταινίες αυτές επιδίωκαν να είναι αν όχι εντε
λώς ρεαλιστικές, τουλάχιστον με κάποια στοιχεία αληθοφάνειας.
Από την άλλη πλευρά υπήρχαν οι κατασκοπικές ταινίες, στις ο
ποίες τόσο ο Lang όσο και ο Hitchcock συνεισέφεραν τα μέγιστα,
με σημαντικές ταινίες, όπως το Ανθρωποκυνηγητό και το Υπουρ
γείο του τρόμου για τον έναν, τον Ξένο ανταποκριτή και τον Σαμποτέρ για τον άλλο. Εδώ, οι προσπάθειες προσομοίωσης της
πραγματικότητας ήταν λιγότερες, και η επιτυχία των ταινιών
αυτών έχει περισσότερο να κάνει με αυτή την ανεξάντλητη φλέ
βα της φαντασίας, τόσο χαρακτηριστική των δύο δημιουργών, ό
πως το αποδεικνύουν η σειρά των ταινιών Μαμπούζε του Lang
και Τα 39 σκαλοπάτια του Hitchcock. Το 1946, ένα χρόνο μετά το
τέλος του Πολέμου, οι δύο σκηνοθέτες έδωσαν μία ακόμα πνοή σ’
αυτό το ιστορικά ξεπερασμένο είδος κινηματογράφου.
Ο Fritz Lang έχει εξομολογηθεί στον Peter Bogdanovich2πως
από το Μανδύας και στιλέτο έτσι όπως το γνωρίσαμε κι έτσι ό
πως το εκμεταλλεύτηκε η Warner Bros., έλειπε το τέλος. Η ται
νία τελειώνει με τη σωτηρία του ιταλού επιστήμονα Πόλντα.
Στην πραγματικότητα, ο Lang είχε γυρίσει την αποτυχία της α
ποστολής, με το θάνατο του Πόλντα και την επιστροφή τού
Τζάσπερ (Gary Cooper) στη Γερμανία, για να καταστρέφει ένα
πυρηνικό εργοστάσιο. Αυτή η πτώση ήταν που ενδιέφερε κυ
ρίως τον Lang στο σενάριο, όπου ένα ψυχρό σχόλιο του Τζά
σπερ προειδοποιούσε ήδη το κοινό εναντίον της πυρηνικής α
πειλής. Ο Lang και οι σεναριογράφοι του (οι «αριστεροί» και
αργότερα «blacklisted»3Albert Maltz και Ring Lardner, Jr.) ε
μπνεύστηκαν το χαρακτήρα του ήρωά τους από τον Robert
Oppenheimer. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, τη σημασία που απέδι
δαν στο ξύπνημα της συνείδησης του επιστήμονα. Δυστυχώς,
μετά το σοκ της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι, η διεύθυνση του
στούντιο, κάτω και από την πίεση της κυβέρνησης, επέβαλε
την αλλαγή του τέλους της ταινίας.* Ενοχλημένος από αυτές
τις παρεμβάσεις, όπως κι απ’ τη συμπεριφορά τής Lilli Palmer,
που έπαιζε για πρώτη φορά στην Αμερική, ο Lang είχε ανάμι
κτα συναισθήματα γι’ αυτή την ταινία. Όμως, παρά την όποια
δυσαρέσκεια, δεν έπαψε ποτέ να εκφράζει το θαυμασμό του για
την ερμηνεία του Gary Cooper και να δηλώνει πολύ ευχαρι
στημένος από τη σκηνή του σιωπηλού φόνου.
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Η σκηνή ίου φόνου αποτελεί όντως μια δυνατή στιγμή της ται
νίας, και θα επανέλθουμε σ’ αυτήν αργότερα. Λιγότερο εντυ
πωσιακός, αλλά απόλυτα χαρακτηριστικός της τέχνης τού
Lang, είναι ο τρόπος με τον οποίο η σκηνοθεσία έρχεται να εμ
πλουτίσει ένα χαρακτήρα, ψάχνοντας να εκφράσει αυτά που
κρύβει ή αυτά που το σενάριο δεν μπορεί να πει. Έτσι, η συ
στηματική χρήση καθρεφτών φανερώνει πράγματα για τον
Gary Cooper με τρόπο που δε θα του τον επέτρεπε ποτέ η αξιο
θαύμαστη, αλλά αποστασιοποιημένη, ερμηνεία του, κατά τα
πρότυπα του Κουλέχοφ. Ο Lang, με σταθερή κάμερα, κινηματογραφεί ένα δωμάτιο μέσα στο οποίο είναι ο Gary Cooper, κα
θισμένος ή ξαπλωμένος, ενώ ο συνομιλητής του, που μπαινο
βγαίνει στο κάδρο, φαίνεται από την αντανάκλασή του στον
καθρέφτη. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται τουλάχιστον
τρεις φορές, κατά τρόπο υποδειγματικό. Σε μια σκηνή μ’ έναν
αμερικανό κατάσκοπο, το ίδιο τέχνασμα μοιάζει να απομονώνει
τον Cooper από τις μυστικές υπηρεσίες για τις οποίες δουλεύει.
Ο αγώνας τους μπορεί να είναι κοινός, όχι όμως και τα κίνητρά
τους. Στη σκηνή που φανερώνει στην κατάσκοπο των Ναζί ότι
την έχει παγιδεύσει, μας αποκαλύπτεται ο ψυχρός του χαρα
κτήρας. Ο καθρέφτης μοιάζει να κόβει κάθε επαφή μεταξύ των
δυο τους. Το στοιχείο αυτό τονίζεται κι από τον τρόπο με τον ο
ποίο ο Cooper, σ’ όλη τη διάρκεια του διαλόγου, είναι βυθισμέ
νος αναπαυτικά σε μια πολυθρόνα. Τέλος, σε μια πολύ μεγαλύ
τερη σκηνή, χωρισμένη σε δύο μέρη, που εκτυλίσσεται στο μι
κρό διαμέρισμα της Lilli Palmer, γίνεται φανερή η απόσταση
μεταξύ των δύο χαρακτήρων, όπως και η αδυναμία τους να α
γαπηθούν. Το βεβιασμένο happy end, όπου χωρίζονται με την
υπόσχεση να ξαναβρεθούν, δεν αρκεί για να σβήσει την εντύ
πωση της απομόνωσης των ηρώων που δημιουργείται απ’ αυ
τές τις δυνατές εικόνες με την απαράμιλλη γεωμετρία.
Η σύμπραξη σκηνοθέτη και ηθοποιού, εμφανής στις σκηνές που
μόλις αναφέραμε, εξηγεί το δίχως άλλο και την ικανοποίηση που
είχε εκφράσει ο Lang για τη σκηνή του φόνου. Στην πραγματικό
τητα, είχε σκεφτεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτή τη σκηνή της βίας,
φιγούρες ζίου-ζίτσου και καράτε, πολεμικές τέχνες με τις οποίες,
τότε, οι θεατές του δυτικού κόσμου δεν ήταν διόλου εξοικειωμέ
νοι. Έπεισε τον Gary Cooper να γυρίσει ο ίδιος αυτές τις σκηνές,
κι αυτός, σωστός επαγγελματίας, δέχτηκε. Φτάνει να δει κανείς
αυτή τη σκηνή για να κατανοήσει την ευγνωμοσύνη που ένιωθε
ο Lang για τον ηθοποιό του. Η αστραφτερή ομορφιά της βασίζε
ται στην κινησιολογία. Βίαιη, ακριβής, αλάνθαστη, η κίνηση μοι
άζει να είναι φτιαγμένη κατ’ εικόνα και ομοίωση μιας σκηνοθε
σίας που στοχεύει στο ουσιώδες, χωρίς να επιτρέπει στον εαυτό
της την παραμικρή παρέκβαση. Η Lilli Palmer και ο Gary Cooper
περπατούν στο δρόμο, όταν αντιλαμβάνονται ότι ο Mark
Lawrence, πληρωμένος δολοφόνος των Ναζί, τους παρακολουθεί.
Κάποιοι πλανόδιοι μουσικοί παίζουν ένα δημοφιλές τραγούδι. Ο
Cooper και η Palmer αποφασίζουν να ξεφορτωθούν τον Mark
Lawrence, και η γυναίκα τού αποσπά την προσοχή υποκρινόμενη
ότι διορθώνει την κάλτσα της. Ο Cooper τότε, τον σπρώχνει στην
είσοδο ενός κτιρίου. Ενώ η μουσική ακούγεται απ’ έξω, ο Cooper
επιτίθεται στον Lawrence με αγριότητα, προσέχοντας μη ξεφύγει
ο παραμικρός ήχος της πάλης, και καταλήγει να τον σκοτώσει,
ταυτόχρονα με το τέλος του τραγουδιού. Μέσα σ’ ένα αστραπιαίο
πλάνο, που φέρει ακέραιη τη σφραγίδα του δημιουργού του, η
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Lilli Palmer, που φυλούσε τσίλιες, διώχνει μακριά με μια κλοτσιά
ένα ρεβόλβερ που κινδύνευε να τους προδώσει με τον ήχο του. Ο
Lang, αντί να κόψει στο μοντάζ το κομμάτι που προηγείται αυτής
της πράξης, διαλέγει να γυρίσει την κίνηση ολόκληρη και σε όλη
της τη διάρκεια, σε ένα πολύ σύντομο πλάνο. Αλλού, ξαναβρί
σκουμε αυτή την τέχνη της κίνησης, τόσο σημαντική για τη δι
δασκαλία των ηθοποιών σύμφωνα με τον Lang, στα κοντινά πλά
να πάνω στα πρόσωπα των δύο ανδρών που παλεύουν, ενώ τα δά
χτυλα του Mark Lawrence, χωμένα βαθιά στο ματωμένο πρόσω
πο του Cooper, πλησιάζουν επικίνδυνα τα μάτια του. Τέλος, ο
Lang αποδεικνύεται μάστορας της κίνησης γι’ άλλη μια φορά,
στην κορύφωση αυτής της σκηνής, όταν το νεκρό σώμα τού
Marc Lawrence γλιστράει αργά ανάμεσα στα πόδια του Cooper.5Ο
επίλογος γράφεται μέσα από ένα αντικείμενο που μετατοπίζεται
στο χώρο - σήμα (κι αυτό) κατατεθέν του σκηνοθέτη.0Σ’ ένα ακί
νητο πλάνο, η κάμερα εστιάζει σε μια μπάλα που κατρακυλάει τα
σκαλιά. Άραγε ο φόνος θα ανακαλυφθεί; Η αταραξία του παιδιού
και της μητέρας του που κυνηγούν την μπάλα, απαντά αρνητικά
στην ερώτηση, αλλά και χωρίς να λύνει την απορία για τον τρόπο
με τον οποίο ο Cooper κατάφερε να κρύψει το έγκλημά του. Η κά
μερα ακολουθεί το παιδί και τη μητέρα του που περνάνε μπροστά
από τον Cooper, ο οποίος έχει τοποθετήσει τον νεκρό πάνω σ’ ένα
βαρέλι και του ’χει βάλει μια εφημερίδα στα χέρια, ενώ ο ίδιος κά
νει ότι διαβάζει πάνω από τον ώμο του.
Τέχνη απλή, χωρίς περιττά στολίδια, όπου το περιτύλιγμα (η
γεωμετρία) συμμαχεί με το ένστικτο (η διάνοια της κίνησης), η
τέχνη του Lang είναι μια συνεχής πηγή έμπνευσης. Εκεί που
μας φαίνεται ψυχρή, ξαφνικά καίγεται. Όταν τη βρίσκουμε ι
σορροπημένη, ξαφνικά, με μία κίνηση, ανατρέπεται. Τη θεω
ρούμε εγκεφαλική, στεγνή, και ξαφνικά, η σωματική βία της
μας σφίγγει το στομάχι. Παρά τις πιέσεις που δέχτηκε από το
στούντιο, το Μανδύας και στιλέτο αποδεικνύει περίτρανα πως η
δύναμη αυτής της τέχνης δε γνωρίζει φραγμούς.
1. Αν, μάλιστα, αναλογιστούμε ιι είχε δηλώσει ο Alfred Hitchcock στον
Truffaut, πως ο Lang υπήρξε από τους λίγους σκηνοθε'τες που στάθηκαν γ ι’
αυτόν πηγή ε'μπνευσης, είναι λογικό να υποθε'σουμε ότι επηρεάστηκε στη
σύλληψη της ιδέας της ταινίας Σκισμένο παραπέτασμα από το Μανδύας και
στιλέτο. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι οι δύο αυτοί σκηνοθέτες, τόσο μεγάλοι και
τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, ανήκουν στην ίδια μεγάλη καλλιτεχνική οι
κογένεια: αυτήν των δημιουργών της φόρμας.
2. Fritz Lang in America, Studio Vista, Λονδίνο 1967.
3. Αγγλικά στο κείμενο: εννοεί τους «χαρακτηρισμένους-, τους γραμμένους
στη λεγάμενη «Μαύρη Λίστα- του γερουσιαστή MacCarthy, στην οποία, τα
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, συμπεριλήφθηκαν όσοι παράγοντες του Χόλιγουντ -σκηνοθέτες, ηθοποιοί, σεναριογράφοι- κατηγορήθηκαν και καταδιώχθηκαν για τα -υποτιθέμενα ή πραγματικά- φιλοκομμουνιστικά τους
φρονήματα. (Σ.τ.Μ.)
4. Το ίδιο συνέβη στον Hitchcock, όταν του ζητήθηκε να σβήσει - κάποιες
πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες από το Notorious.
5. Η εικόνα θυμίζει τα τρεμάμενα χέρια του ετοιμοθάνατου Wolfgang
Kieling πάνω στο πρόσωπο του Paul Newman, στο Σχισμένο παραπέτασμα.
6. Βλ. την κάπα στο Μ ή το καπέλο στο Και οι δήμιοι πεθαίνουν!
-Positif-, τχ. 405, Νοέμβριος 1994.
Μετάφιχιση: Αριάδνη Λουκάκου.
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ
(ΗΠΑ, 1947-’48)

Secret Beyond the Door
Fritz Lang. Σ ενάριο: Silvia Richards, από το διή
γημα «Museum Piece No. Thirteen» του Rufus King. Φ ω το
γραφία: Stanley Cortez. Οπερατερ: Harry Davis. Ε ιδικά εφε:
Chauncey Webb. Μ οντάζ: Arthur Hilton. Ή χ ο ς : Leslie J.
Carey, Glenn E. Anderson. Μ ουσική: Miklos Rozsa. Σ κηνικά:
Max Parker. Κ αλλιτεχνικ ή δ ιεύ θυνση : Russell A. Gausman,
John Austin. A n im ation : Walt Disney Studio. Κ οστούμια:
Travis Banton. Μ ακιγιάζ: Bud Westmore, Abe Haberman,
Eddie Zimmer, Beverly Craven. Β ο η θ ο ί σκ ηνοθέτες: William
Holland, Ronnie Rondell, Austen Jewell. Β ο η θ ό ς οπερατερ:
Bob Pierce. Η θοποιοί: Joan Bennett (Σίλια Λάμφερ), Michael
Redgrave (Μαρκ Λάμφερ), Anne Revere (Κάρολαϊν Λάμφερ),
Barbara O’Neil (κα Ρόουμπι), Natalie Schaefer (Ίνιιθ Πότερ),
Paul Cavanagh (Ρικ Μπάρετ), Anabel Shaw (διανοούμενη δε
σποινίς), Rosa Rey (Πακίτα), James Seay (Μπομπ Ντουάιτ),
Mark Dennis (Ντέιβιντ Λάμφερ), Donna de Mario (νεαρή Μεξι
κάνο), David Cota (εραστής της), Virginia Brissac (Σάρα),
Houseley Stevenson (Αντί), Lucio Villegas (ιερέας), Eddy C.
Waller (Λεμ). Π αραγω γοί: Fritz Lang, Walter Wanger. Δ ιε ύ 
θυνση παραγω γής: Percy Ikerd. Π αραγωγή: Diana
Productions (Λος Αντζελες), για την Universal International.
Διάρκεια: 99 λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρώ τη π ροβολή :
Νέα Υόρκη (Winter Gardens), 15 Ιανουάριου 1948.

Σ κηνοθεσία:

Μετά το Θάνατο του αδελφόν της, η Σίλια, μια πλούσια νεούορκέζα
κλιιρονόμος, παντρεύεται έναν αρχιτέκτονα, τον Μαρκ Λάμφερ, που
τον γνώρισε τυχαία και που τη γοήτει<οε το έντονο βλέμμα τον και το
ποιητικό του φλερτ. Μια νύχτα, στο μήνα τον μέλιτος, η Σίλια κλει
δώνει την πόρτα του δωματίου τους, κι αυτό εξοργίζει τον Μαρκ, ο ο
ποίος την εγκαταλείπει κι επιστρέφει στη Νέα Υόρκη. Παραίενεμένη
από τη συμπεριφορά του συζύγου της κι αγνοώντας πς λεπτομέρειες
της πολυήμερης απουσίας του, η Σίλια δέχεται τελικά ένα τη.λεγράφημα που της ζητάει να επιστρέφει στο πατρικό του έξω από τη Νέα
Υόρκη. Εκείμαθαίνει από την αδελφή του ότι ο Μαρκ έχει έναν έφη
βο γιο, τον Ντέιβιντ, κι ότι η μητέρα του Ντέιβιντ αυτοκτόνησε υπό
μυστηριώδεις συνθήκες. Γνωρίζει επίσης την κυρία Ρόουμπι, την
προσωπική γραμματέα του Μαρκ Λάμφερ, που κυκλοφορεί με το
πρόσωπό της σκεπασμένο από ένα πέπλο, επειδή τραυματίστηκε
στην προσπάθειά της να σώσει τον Ντέιβιντ απόμια πυρκαγιά. Η Σί
λια πάει να συναντήσει τον Μαρκ στο σταθμό, όμως αυτός παρατηρεί
τιςβιολέτες στηνμπουτονιέρα της, γίνεται απότομος και την παρατά
ει. Η Σίλια σκέφτεται να τον εγκαταλείψει, αΛΛα, τελικά, η αγάπη της
υπερισχύει. Σε μια δεξίωση, ο Μαρκ ξεναγεί τους καλεσμένους του
στην πτέρυγα της έπαυλής του που αποτελείται από δωμάτια με α
κριβείς αναπαραστάσεις διάσημων φόνων. Φτάνοντας στο δωμάτιο
επτά, ο Μαρκ αρνείται να ανοίξει την πόρτα στους καλεσμένους του.
Οταν η Σίλια τονρωτάει π βρίσκεται ο ’αυτό το δωμάτιο, αρνείται να
της αποκαλύψει το μυστικό. Η Σίλια διαπιστώνει ότι η κα Ρόουμπι
προσποιείται ότι είναι παραμορφωμένη για να κρατήσει τη θέση της
δίπλα στον Μαρκ, με τον οποίο είναι κρυφά ερωτευμένη. Μ ’ένα α
ντικλείδι η Σίλια καταφέρνει να μπει στο έβδομο δωμάτιο όπου ανα

καλύπτει με τρόμο ένα ακριβές ομοίωμα της ίδιας... Ό.Ια δείχνουν ό
τι ο Μαρκ Λάμφερ είχε σκοτώσει την πρώτη του γυναίκα κι ότι έρχε
ται η σειρά της. Πράγματι, αργότερα ο Μαρκ αποπειράται να τη
στραγγαλίσει, alla ηρεμεί όταν αυτή του δίνει να καταλάβει ότι δεν
είναι θύμα της μητέρας του. Ομως η κα Ρόουμπι έχει βάλει φωτιά
στο σπίτι. Το ζευγάρι κατορθώνει να ξεφύγει, αφήνοντας πίσω του το
σύμβολο του βασανιστικού παρελθόντος του Μαρκ να φλέγεται.
Έχοντας ξεκλειδώσει τα μυστικά τουμυαλού του κι έτοιμος να δεχτεί
τη βοήθεια της Σίλια για να θεραπεύσει τα τραύματά του, ο Μαρκ
φεύγει μαζί της για έναν δεύτερο μήνα του μέλιτος.
•φ Η ταινία αυτή δεν ήταν δική μου ιδέα (o Wanger, ο παρα
γωγός, είχε κάτι παλιά σενάρια), αλλά το πράγμα πήγε στραβά
από την αρχή: προβλήματα με το διευθυντή φωτογραφίας, προ
βλήματα με το σενάριο... Θα σας πω, όμως, τη γενική ιδέα. Θυ
μάστε εκείνη τη σκηνή στη Ρεβέκκα |Alfred Hitchcock, 19401,
όπου η Judith Anderson μιλάει για τη Ρεβέκκα και δείχνει
στην Joan Fontaine τα ρούχα και τις γούνες; Όταν είδα αυτή
την ταινία (είμαι πολύ καλός θεατής), η Ρεβέκκα ήταν εκεί:
την είδα. Ηταν ένας συνδυασμός εξαιρετικής σκηνοθεσίας, ε
ξαιρετικού σεναρίου κα: εκπληκτικών ερμηνειών. Και νόμισα
(τρομερή κλοπή) ότι ίσως θα μπορούσα να κάνω κάτι παρόμοιο
εδώ, στο σημείο όπου ο Redgrave μιλά για τα διάφορα δωμάτια.
Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: δε μου βγήκε.
Ήθελα ακόμα, όταν ακοϋμε τις υποσυνείδητες σκέψεις τής
Joan Bennett, η φωνή να είναι μιας άλλης ηθοποιού- γιατί είναι
σαν να μιλάει ένα διαφορετικό άτομο, κάτι μέσα μας που δε
γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Όμως η Joan μου είπε ότι θα στενο
χωριόταν πολύ αν το έκανα, οπότε δεν έγινε. Ίσως έπρεπε να το
έχω κάνει. Κάποτε είχα μια διαφωνία μ’ ένα φίλο συγγραφέα
που είδε την ταινία στην τηλεόραση. Του είπα: «Εκτός απ’ όλα
τ’ άλλα, νομίζω ότι η γρήγορη θεραπεία στο τέλος (αφού προ
σπαθεί να τη στραγγαλίσει με το μαντίλι) είναι γελοία. Κανένας
ψυχικά άρρωστος δε θεραπεύεται τόσο εύκολα! Ούτε μπορούν
τόσο εύκολα να τον σταματήσουν!» Κι εκείνος μου είπε: «Fritz,
εκείνη την εποχή, ο κόσμος δεν ήξερε και πολλά για την ψυχα
νάλυση». Ναι, αλλά εγώ ήξερα... 7 /
F.L.

Η έβ δομ η π όρ τα

του Sébastien Roulet
Εν αρχή ην ο Λόγος. Λέξεις, που διασαφηνίζουν το
σύνολο, επιβάλλουν μιαν απόχρωση. Από τεχνική άποψη, μια
φωνή off, αυτή της Joan Bennett, γλυκιά, ζεστή, που ηχεί μα
γικά- η ηχοληψία διανθίζεται με μια υπερβολή τεχνασμάτων.
Η φωνή αιχμαλωτίζεται από μια προαίσθηση, από έναν αδιόρα
το φόβο. Εντούτοις, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν εμφανίζεται ακό
μα στην οθόνη. Την ακολουθούμε σαν τυφλοί, αναγκαστικά.
Υπάρχουν, βέβαια, κάποιες εικόνες, αλλά ασαφείς και αόριστες:
το νερό, ίσως είναι το νερό ενός ποταμού ή, μάλλον, το νερό
των ονείρων και των θρύλων, όπου ξετυλίγονται με τη σειρά
τα σύμβολα, θολά ή ξεκάθαρα, ανάλογα με τις προοπτικές. Δεν

Δ ια φ ο ρ ές.
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Ο ψυχικά διαταραγμένος Μαρκ
Λάμφιρ και η γυναίκα του,
ΣίΙια: Michael Redgrave και
Joan Bennett. © Unicersal
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είμαστε μέσα στο ποτάμι, αλλά λίγο πίσω, τρία τε'ταρτα από πά
νω του. Είναι ξεκάθαρο: ο λόγος τυλίγει το νερά, θαρρείς και το
σαγηνεύει, το κινεί κατά τη ροή του, διευθετώντας τα σημεία
του - ένα ολόκληρο δίκτυο προμηνυμάτων.
Σε λίγο, ο λόγος εγκαταλείπει το νερά, δίνοντας επιτέλους τη θέ
ση του σε χαρακτήρες, κατακτήσεις, μυθοπλασίες, αλλά θα επα
νεμφανιστεί στη διάρκεια της ταινίας, λανθανόντως, φευγαλέα,
με αποήχους· στις αναπαραστάσεις της γκρίζας και θολής πραγ
ματικότητας, σαν για να φανερώσει τη διάχυτη πυκνότητά της.
Πράγματι, καταλαβαίνουμε γρήγορα ότι ο λόγος είναι αυτός
που διανέμει γεγονότα, σκηνές, αντικείμενα, κι επιβάλλει (μό
νος του) το ξετύλιγμα της αφήγησης, το -χρόνο·· της μυθοπλα
σίας. Συντονίζει τα σκόρπια στοιχεία των σεκάνς, τους δίνει α
μέσως ή μακροπρόθεσμα μια οντότητα, βάζει στη θέση τους τα
κομμάτια του παζλ.
Παράλληλα, ο διάλογος της μυθοπλασίας είναι κι αυτός πολύ επε
ξεργασμένος. Τονικότητες, θέματα, ατμόσφαιρα από διαφορετικές
λέξεις Γόχι μόνο μια απλή αλλαγή απόχρωσης σ’ αυτό που ονομά
ζουμε συνήθως -ψυχολογία των χαρακτήρων··, αλλά και μια με
ταβολή των πλαστικών συστατικών (ήχος, εικόνα), προκαλώντας
παραλλαγές στη σύνθεση)], δημιουργούν ετερογενείς ακουστικές,
ανάλογα με τις καταστάσεις, τους αφηγηματικούς τρόπους κ.λπ.
Έτσι, οι φωνές των Joan Bennett και Michael Redgrave ηχούν
άλλοτε πυρετώδεις (στις πρώτες ερωτικές σκηνές), άλλοτε στε
γνές ή ουδέτερες (πρώτη σκηνή στο γραφείο, η σκηνή του κα
βγά), άλλοτε πάλι «ονειρικές·· (η φανταστική σκηνή της δίκης
του Redgrave) ή αντιστικτικά (οι αρρενωπές φωνές των γυναι
κών, ενώ η φωνή του Redgrave είναι εξαιρετικά θηλυπρεπής).
Σε πλήρη αρμονία με κάθε ηχητική πυκνότητα βρίσκονται οι
γραμμές του ντεκόρ, ο καταμερισμός των σκιών, των φώτων,
οι χειρονομίες, η απόσταση ανάμεσα στα αντικείμενα, τα πρό
σωπα, η εκφραστικότητα στο παίξιμο των ηθοποιών.
Ύψη. Τελικά, υπάρχει μια διάταξη σε επίπεδα και κλιμακωτή
άνοδος, ανεπαίσθητη ή απότομη, ανάλογα με τη διαφορά ύψους
μεταξύ των επιπέδων. Την αφήγηση off τη διαδέχεται μια εντε
λώς ουδέτερη σκηνή, την οποία ακολουθεί μια άλλη, «πολύ
χρωμη», και ούτω καθεξής: παρόμοιες τονικότητες, που η μία
παραπέμπει στην άλλη, πέρα απ’ τη ροή της αφήγησης.
Εξ ου και μια διαρκής ένταση, ένα υπόγειο σασπένς που ποτέ
δεν έχει να κάνει με το εικονιζόμενο αντικείμενο, αλλά που
προκύπτει μόνο απ’ αυτές τις συνθέσεις ήχου και εικόνας- αυτά
τα επάλληλα στρώματα.

320

Χαρακτήρας. Κεραυνοβόλος έρωτας: η Σίλια παντρεύεται τον
Μαρκ. Ανακαλύπτει ότι ο άντρας της έχει ήδη ένα παιδί κι ότι η
πρώτη του γυναίκα πέθανε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες,
ίσως δολοφονημένη. Σ’ εκείνο το τεράστιο σπίτι του, γεμάτο
μυστήρια και αναμνήσεις, ο Μαρκ κάνει συλλογή δωματίων,
«ιστορικών» δωματίων, ή, πιο απλά, αναπαραστάσεων από σκη
νές δολοφονιών. Τα κομμάτια του παζλ ταιριάζουν, η τρέλα
παίρνει τ’ απάνω της, η Σίλια φοβάται. Αρχίζει να ψάχνει. Οι α
ναζητήσεις της την οδηγούν σ’ ένα δωμάτιο που μένει κλειδω
μένο: το έβδομο δωμάτιο.
Είχαμε προειδοποιηθεί από την αρχή. Η off αφήγηση της ΣίλιαJoan Bennett οροθέτησε το δράμα, πριν ακόμα αυτό αποκαλυ

φθεί. Δεν έμενε παρά να ξετυλιχθεί το δράμα, να αποκαλυφθεί
προοδευτικά η μυθοπλαστική του προέλευση: μια θολή συνεί
δηση: ο Μαρκ.
Αντίθετα με τον Hitchcock, που πάντα προπορεύεται του θεα
τή, ο Lang, μέσα από ένα πολύ σφιχτό παιχνίδι κατασκευών, α
ποκαλύπτει ένα μηχανισμό. Από την ψυχανάλυση αντλεί τις
φόρμες (σύμβολα κ.λπ.) Αυτό οδηγεί σε μια συσσώρευση αντι
κειμένων και μορφικών σημείων, στη φιλμική αναπαράσταση
ενός υποσυνείδητου που εικονίζεται (βρισκόμαστε στο χώρο
του κινηματογράφου), ενός υποσυνείδητου φτιαγμένου από
φώτα κι από σκιές, του υποσυνείδητου ενός Χαρακτήρα.
Τελικά, η ταινία περιορίζεται στην ανάλυση του πρωταρχικού
συστατικού της, στην αποκάλυψη (προδοσία) διαφόρων οργά
νων και εργαλείων χάρη στα οποία αυτή η (μεταξύ άλλων) κι
νηματογραφική αναπαράσταση μαγνητίζει και μαγεύει. Η ται
νία, αποκωδικοποιώντας στον ίδιο της το χώρο έναν από τους
βασικούς τρόπους ύπαρξής της, δεν μπορούσε παρά, όπως θα
δούμε αργότερα, να αποκρυπτογραφήσει και τον εαυτό της.
Σημειωτέον, ότι το επίπεδο αυτού του «ψυχαναλυτικού κατα
κερματισμού» (όχι εκείνο του πραγματικού υποσυνείδητου,
αλλά ενός φιλμικοϋ υποσυνείδητου, ενός Χαρακτήρα) κρατεί
ται συνεχώς σε απόσταση από το σασπένς που επαναφέρει συ
νεχώς τη θέαση στο πρώτο επίπεδο: Τι θα κάνει ο κακός κύριος
Redgrave στην καημένη κυρία Bennett;
Περιέργως, την ίδια στιγμή που επικεντρώνεται στο χαρακτή
ρα, τον απογυμνώνει και, παράλληλα, τον προσδιορίζει («“Ξέρω
τα πάντα” σημαίνει: “Περιφρονώ τα πάντα”» λέει ο Nietzsche).
Αυτή η συσσώρευση εκτιθέμενων αντικειμένων και γεγονότων
εντείνει την προσοχή προς το πρόσωπο του Μαρκ (σε αντίθεση
με την «κανονική·· Σίλια), και η ένταση αυτή ενισχύεται από
την εμφάνιση νέων αντικειμένων και γεγονότων, φέρνοντας
στην επιφάνεια ερωτηματικά ακόμα πιο αιχμηρά, που μας φέρ
νουν στα πρόθυρα της τρέλας.
Είναι, κατά κάποιο τρόπο, η σταδιακή απόδραση του Χαρακτή
ρα μπροστά στον τελικά, λανθάνοντα προσδιορισμό του. Οι μό
νες εγγυήσεις της επιβίωσής του (του ενδιαφέροντος που προ
ξενεί στο θεατή) είναι αυτά τα κομμάτια του εαυτού του -οι πα
σχαλιές, τα δωμάτια κ.λπ.- τα οποία αναγκάζεται να κρύβει στα
διάβα του και τα οποία, έτσι φορτισμένα με εκπλήξεις και μυ
στήρια, του δίνουν περιθώριο για λίγη ανάπαυλα, αν και, συγ
χρονίας, επιταχύνουν το τέλος του, φέρνοντας ένα καινούργιο
στοιχείο, πιο διαφωτιστικό, στο φάκελο της ήδη διαμορφωμέ
νης πραγματικότητας του.
Ώσπου, στο τέλος, στο τέλος της ταινίας, βρισκόμαστε πίσω α
πό αυτή την πόρτα, την έβδομη πόρτα.
«Η τελευταία περιπέ
τεια του Άρθουρ Γκόρντον Πιμ, έτσι καθώς συμβολίζει μια γρα
πτή σελίδα, δηλαδή τον τόπο και την πράξη που τη συνιστούν,
μας διαβεβαιώνει ότι, με τη μυθοπλασία, η λογοτεχνία δανείζεται
απ’ τον κόσμο μόνο τα υλικά που χρειάζεται για ν’ αυτοπροσδιοριστεί...» (J. Ricardou: «Problèmes du Nouveau Roman»).
Αυτή η έβδομη πόρτα με την αυστηρά απαγορευμένη είσοδο,
που το κλειδί της το κρατάει ο Μαρκ, το διπλανό δωμάτιο, δίνει
αφορμή για εντάσεις που συσσωρεύτηκαν στη διάρκεια της α
ναζήτησης.
Ο κ ινη μ α το γ ρ ά φ ο ς αυτοσχοχάζεται.
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«Κλειδί»: μια λέξη, στην οποία επιμένει πολύ το τέλος της ται
νίας· μια λέξη, η διπλή σημασιολογική πρόσβαση στην οποία,
υλική και συμβολική, ωθεί σε μια ανάγνωση σε δύο επίπεδα.
Κλειδί του δωματίου; Ασφαλώς. Κλειδί της ταινίας; Γιατί όχι;
Αυτό δεν είναι που δίνει την τελική λύση;
Κυρίως, όμως, κλειδί κλεμμένο, αντιγραμμένο από τη Σίλια: ιε
ρόσυλη πράξη απέναντι στον Μαρκ και στο μυστήριέ του, απέ
ναντι στην ταινία και στην εσωτερική συνοχή της.
Τι αποκαλύπτει το δωμάτιο στη Σίλια;
Είναι το δικό της δωμάτιο ή, μάλλον, ένα αντίγραφο του δωμα
τίου της: άδεια συρτάρια, ντουλάπα δίχως ράχη, πόρτα σφραγι
σμένη- και, όπως κι όλα τ’ άλλα δωμάτια της συλλογής, ο τόπος
μιας δολοφονίας (εκεί, λίγο αργότερα, ο Μαρκ θα αποπειραθεί
να σκοτώσει τη γυναίκα του).
1) Το δωμάτιο είναι απλώς ένα ντεκόρ όπου διαιωνίζεται ο θά
νατος.
2) Τα σημεία διασταυρώνονται: το δωμάτιο είναι ένα κουτί τα
χυδακτυλουργού και, ταυτόχρονα, ένας τόπος θανάτου. Ο κι
νηματογράφος! Το έβδομο δωμάτιο είναι ο τόπος όπου, στο εσω
τερικό του, ο κινηματογράφος αυτο-ενσαρκώνεται στην πραγ
ματικότητά του, έτσι όπως αυτή αποκαλύπτεται στο έσχατο
σημείο της αφήγησης.
Τι κρύβει σε τελευταία ανάλυση αυτή η μυθοπλασία; Τι υπονο
εί στον πυρήνα των συμβόλων της; Τα μέσα της αφήγησής της:
τον κινηματογράφο που της προσδίδει ουσία, εκθέτοντάς την
άμεσα στο βλέμμα του θεατή.
Δε μένει, για να επιβεβαιωθεί αυτή η ερμηνεία, παρά αυτό που
θα το ονομάζαμε «δια του Χαρακτήρος απόδειξη».
Όταν ο Μαρκ απειλεί τη Σίλια ότι θα τη δολοφονήσει μέσα στο
δωμάτιο, εκείνη επιχειρεί την έσχατη άμυνα: να υποβάλει το
σύζυγό της σε μια συνοπτική ψυχανάλυση, προσπαθώντας κα
τά κάποιο τρόπο να αντιστοιχίσει το υποσυνείδητο του Μαρκ
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στις έννοιες του δωματίου που είναι αιχμαλωτισμένες στο υπο
συνείδητό του· μ’ άλλα λόγια, να βάλει στο ίδιο εηίηεδο την
πραγματικότητα του Χαρακτήρα και αυτήν της, Μυθοπλασίας.
Η Σίλια πετυχαίνει το σκοπό της. Και τι συμβαίνει τότε; Τα μυστή
ρια που περιέβαλλαν τον Μαρκ, που ήταν ο ίδιος ο Μαρκ, λύνονται.
Ο Μαρκ παύει να είναι αντικείμενο προσοχής και εντάσεων.
Μόλις αντιστοιχιστεί με το δωμάτιο (μόλις, δηλαδή, ο χαρακτή
ρας του αντιμετωπίσει την πραγματικότητα που ξαφνικά φανε
ρώνεται διά του Κινηματογράφου), πεθαίνει στη μυθοπλασία.
Και τα σύμβολα που είχαν παρατεθεί πρωτύτερα, αντιστοιχίζονται στην εσωτερική συνοχή της ταινίας, στις δομές και τους
μηχανισμούς της.
(Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι, στην αφηγηματική δομή τού
δυτικού κινηματογράφου τού ’45-’50, ένας χαρακτήρας που
κατήγγελλε «διά της απουσίας» το παιχνίδι που τον συνιστούσε, ήταν απαράδεκτος· φανταστείτε ένα χαρακτήρα του RobbeGrillet σε μια ταινία του Hitchcock. Εξ ου και η τελική σκηνή,
της πυρκαγιάς, η οποία δεν έχει καμία λογική εξήγηση και υ
πάρχει μόνο και μόνο για να σώσει, στο τέλος τέλος της ταινίας,
το Χαρακτήρα απ’ την κενότητά του, να προκαλέσει αντιπερι
σπασμό και να μας αποτρέψουμε απ’ το να θεωρήσουμε αυτό το
φάντασμα υπερβολικά εκτυφλωτικό.)
Η ταινία, αναπόφευκτα, τελειώνει. Η τελευταία σκηνή, πολύ
σύντομη (ένας χαρακτήρας χωρίς βάθος δεν έχει ενδιαφέρον),
μας πληροφορεί ότι το ζευγάρι θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να
ξαναζήσει, να συγκροτηθεί ξανά· για να ξεγελάσει πάλι, να δια
γράψει αυτή την ιεροσυλία του κινηματογράφου απέναντι
στον εαυτό του και να ξαναγίνει οφθαλμαπάτη. Μ’ άλλα λόγια,
καιρός γι’ άλλη ταινία.
«Cahiers du Cinéma», τχ. 204, Σεπτέμβριος 1968.
Μετάφραση: Isabelle Taruffi.
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ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ (ΗΠΑ. 1949-’50)
House by the River
Fritz Lang. Σ ενάριο: Mel Dinelli, από ίο το μυ
θιστόρημα Floodtide του Α.Ρ. Herbert. Ε π οπ τεία σεναρίου:
Dorothy Yutzi. Φ ωτογραφία: Edward Cronjager. Ε ιδικ ά εφέ:
Howard και Theodore Lydecker. Μ οντάζ: Arthur D. Hilton,
Arthur Roberts. Ή χ ο ς: Dick Tyler, Howard Wilson. Μ ουσική:
George Antheil. Ε νορχήστρω ση : R. Dale Butts. Σ κηνικά:
Boris Leven. Κ αλλιτεχνική διεύθυνση : Charles Thompson,
John McCarthy, Jr. Κ οστούμια: Adele Palmer. Μ ακιγιάζ: Bob
Mark, Howard Smit. Β ο η θ ό ς σκ η νοθέτη ς: John Grubbs.
Η θοποιοί: Louis Hayward (Στίβεν Μπερν), Lee Bowman (Τζον
Μπερν), Jane Wyatt (Μάρτζορι Μπερν), Dorothy Patrick (Έμιλι Γκοντ), Ann Shoemaker (κα Άμπροουζ), Jody Gilbert (Φλόρα Μπάνταμ), Peter Broceo (ιατροδικαστής), Howland Cham
berlain (εισαγγελέας), Margaret Seddon (κα Ουίτακερ), Sarah
Padden (κα Μπιτς), Kathleen Freeman (Έφι Φέργκιουσον),
Will Wright (επιθεωρητής Σάρτεν), Leslie Kimmell (κος Γκο
ντ), Efïie Laird (κα Γκοντ), Alex Gern' (κος Μίλερ), Frank Dae
(συνταγματάρχης Ντέιβις), William Fawcett (Έλμερ) Π αρα
γω γός: Howard Welsch. Σ υμ παρ αγω γός: Robert Peters. Δ ι
εύ θ υ νσ η παραγω γής: Joe Dill (ή Joseph Dillpe). Π αραγωγή:
Fidelity Picture Corporation (Χόλιγουντ), για την Republic
Production. Διάρκεια: 88 λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρώτη
προβολή: 25 Μαρτίου 1950.
Σ κηνοθεσία:

Ο Στίβεν Μπερν είναι ένας αποτιχημένος συγγραφέας, που η έμ
πνευσή του έχει στερέψει. Ζει με τη γυναίκα του, Μάρτζορι, σε μια
έπαυλη στις όχθες ενός ποταμού που κατεβάζει λάσπες, νεκρά ζώα
και, κατά καιρούς, ανθρώπινα πτώματα. Ένα βράδυ που η Μάρτζορι λείπει από το σπίτι κι ο Στίβεν προσπαθεί να γράψει στον
κήπο τους, η καμαριέρα του ζευγαριού, η Έμιλι, κάνει μπάνιο στο
λουτρό της Μάρτζορι. Οταν κατεβαίνει τις σκάλες για να πάει στο
δωμάτιό της, ο Στίβεν της φράζει το δρόμο και προσπαθεί να τη
φιλήσει. Η Έμιλι βάζει τις φωνές, κι ο Στίβεν, στην προσπάθειά
του να της κλείσει το στόμα, την πνίγει. Ο Τζον, ο αδελφός του Στί
βεν, τονβοηθάει να ξεφορτωθεί το πτώμα, μη πιστεύοντας ότι πρό
κειται για ατύχημα όπως ισχυρίζεται ο Στίβεν. Τα δύο αδέλφια βά
ζουν το πτώμα σ’ ένα σάκο και το ρίχνουν στο ποτάμι. 'Οταν η
Μάρτζορι επιστρέφει και ρωτάει πού είναι η Έμιλι, κανείς δεν της
απαντά. Η μυστηριώδης εξαφάνιση της νεαρής φέρνει τη δημοσιό
τητα στον Στίβεν, ο οποίος αρχίζει να γράφει με πάθος το νέο του
μυθιστόρημα, που για πρώτη φορά αρνείται να το διαβάσει στη γυ
ναίκα του. Η συμπεριφορά του έχει αλλάξει. Μια μέρα, ωστόσο, τα
ρεύματα του ποταμού φέρνουν στην επιφάνεια το σάκο με το πτώ
μα. Όλες οι υποψίες στρέφονται στον Τζον, καθώς ο σάκος έχει
πάνω το όνομά του. Η κοινότητα τον αντιμετωπίζει εχθρικά. Ο
Στίβεν λέει στη γυναίκα του ότι ο Τζον θα μπορούσε να το έχει κά
νει, όμως εκείνη τον υπερασπίζεται με θέρμη. Γεμάτος ζήλια, ο
Στίβεν συναντά τον αδελφό του δίπλα στο ποτάμι και, μετά από
μια λογομαχία, τον χτυπάει και τον πετάει στο νερό. Θεωρώντας
τον νεκρό, επιστρέφει στο σπίτι και βρίσκει τη γυναίκα του να δια
βάζει το χειρόγραφό του. Τώρα εκείνη τα ξέρει όλα. Ο Στίβεν προ
σπαθεί να της εξηγήσει, αλλά εκείνη δεν θέλει ν’ακούσει. Σε κατά

σταση παράνοιας, πια, προσπαθεί να τη στραγγαλίσει, αΙΛά, βλέ
ποντας τον αδελφό του να καταφθάνει ζωντανός, κυριεύεται από
τρόμο και την αφήνει. Τα φαντάσματα κυνηγούν τον Στίβεν ώς τον
τυχαίο θάνατό του μέσα στο σπίτι. Η Μάρτζορι και ο Τζον παρα
κολουθούν απ ’το ισόγειο. Οι σελίδες του χειρογράφου με τον τίτλο
Φόνος στο ποτάμι σκορπίζονται στο χώμα του κήπου.
•φ Η ταινία ήταν παραγγελία, αλλά έχει κάποια φωτογραφικά
τρικ που μου άρεσαν. Θυμάμαι, για παράδειγμα, το σημείο ό
που ένα πτώμα πλέει στο ποτάμι. Σε μια σκηνή, ο Louis Hay
ward είναι μόνος στο σπίτι, και ξαφνικά, στον πρώτο όροφο α
νοίγει μια πόρτα και βγαίνει μια κοπέλα. Φοράει μόνο ένα
μπουρνούζι (γιατί μόλις έχει κάνει ζεστό μπάνιο) κι είναι πολύ
ελκυστική. Όταν κατεβεί τις σκάλες, εκείνος τη σταματάει στο
πλατύσκαλο και προσπαθεί να τη φιλήσει. Αυτή τον απωθεί.
Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, έξω απ’ το μεγάλο παράθυρο, ο ά
ντρας βλέπει την κουτσομπόλα γειτόνισσά του. Επειδή φοβά
ται ότι η γυναίκα έξω από το σπίτι θα παρερμηνεύσει την κα
τάσταση αν την ακούσει να φωνάζει, φράζει με το χέρι του το
στόμα της κοπέλας, που πασχίζει να ξεφύγει. Προσπαθώντας
να πνίξει τις κραυγές της, να αποφύγει τις δαγκωνιές της, τη
στραγγαλίζει. Δϋο πράγματα: κατ’ αρχάς, ήθελα η κοπέλα να
είναι μαύρη. Αποκλείεται! Ρητώς και διά ροπάλου. Πολέμησα
μέχρις εσχάτων, αλλά δεν το κατάφερα.' Υστερα, μετά το φόνο,
ο άντρας έλεγε κάτι σαν: «Ω, Θεέ μου!»Δύο μέρες άγριων συγ
κρούσεων με το γραφείο της λογοκρισίας. -Δεν είναι δυνατόν
να πει, “Ω, θεέ μου”». Γιατί όχι;» «Γιατί αυτό σημαίνει: “Θεέ
μου, βοήθησε' με να τη γλιτώσω από το φόνο”. «Εντάξει» λέω ε
γώ, <■καταλαβαίνω την άποψή σας, αλλά τι θα έπρεπε να πει;»
Σπλαχνικέ ουρανέ!» «Α, μισό λεπτό» απαντώ. «Ακόμα κι εγώ,
που είμαι ξένος, κάτι ξέρω. Δε θέλω το κοινό να βάλει τα γέλια.»
Άκου σπλαχνικέ ουρανέ!» Μετά από δύο μέρες, ο επικεφαλής
του γραφείου, ένας πολύ συμπαθής άνθρωπος, βρήκε μια λύση:
αντί για Ω, Θεέ μου», «Θεούλη μου» ή κάτι τέτοιο - ακριβώς
το ίδιο. ? ?
F. L.

Ε κ π α ρ α δ ρ ο μ ή ς...

του Jean-Claude Biette

Η ταινία του Fritz Lang Σπίτι στο ποτάμι περιγράφει και ανα
λύει την περίπτωση ενός ανθρώπου που γίνεται δολοφόνος εκ
παραδρομής. Αλλωστε, το θύμα -η καμαριέρα- έχει δανειστεί το
άρωμα, τη ρόμπα, το μπάνιο της συζύγου που απουσιάζει. Ανα
γκασμένος να συγκαλύψει το έγκλημά του, ο συγγραφέας-δολοφόνος εξασφαλίζει τη συνενοχή του αδελφού του, του φορ
τώνει τη βαριά ευθύνη του ονόματος του που είναι γραμμένο
στο σάκο με το πτώμα, κι επαναλαμβάνει συμβολικά το έγκλη
μά του εξιστορώντας το στο μυθιστόρημα που ετοιμάζει. Η πολυπλοκότητα μιας τέτοιας ταινίας, που η ψυχολογική θεματική
της θυμίζει ττ\Διαθήκη τουΔόκτορος Κορντελιέ του Renoir, μπο
ρεί να περιγράφει' μόνο αν αναλύσει κανείς τους άξονες της· με
τη μέθοδο, π.χ., που ακολουθεί ο Jean Douchet. Μόνο έτσι μπο
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ρούμε να φωτίσουμε με ακρίβεια την οργάνωση των μηχανι
σμών της σκηνοθεσίας. Πρέπει κυρίως να υπογραμμίσουμε ένα
γεγονός που δεν μπορεί πια να αποδειχθεί με μαγνητοσκοπή
σεις: η αρχιτεκτονική δόμηση των ψυχολογικών μηχανισμών
(των οποίων ορισμένοι είχαν το θάρρος να ξεκινήσουν την ανά
λυση, όπως, π.χ., ο Rivette για το Τα ίχνη, ήταν ψεύτικα και ο
Douchet για Τα 1000μάτια του δόκτορος Μαμπούζε) ποτέ δεν έ
φτασε τόσο μακριά όσο στις ταινίες του Fritz Lang, όπου γίνε
ται φανερή χάρη στη σταθερή συσχέτιση ανάμεσα στη φαντα
σία του θεατή και την ανάκληση των πραγματικών του εμπει
ριών. Κανένας άλλος σκηνοθέτης δε μας έκανε να αισθανθούμε
με τόσο σωματικό τρόπο τα κρυμμένα συστατικά της ανθρώπι
νης μοίρας, τα στοιχεία που δεσμεύουν τον άνθρωπο μέχρι να
πεθάνει: λέξεις που ξέφυγαν, πράξεις που δεν μπορεί κανείς να
τις πάρει πίσω, μια συνειδητή απόφαση ή μια ξαφνική παρόρμηση. Το ίδιο, εξ άλλου, ισχύει και για τα ηθικά αιτήματα που
χρωματίζουν τις πράξεις και τις συνειδητές και ασυνείδητες δε
σμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνει το άτομο. Ο Lang, σκηνοθέτης
πιο οικουμενικός απ’ ό,τι ο Hawks,1κατάφερε προοδευτικά, από
ταινία σε ταινία, να αντιπαραβάλει όλο και πιο αποτελεσματικά
(σε αντίθεση με την απογοητευτική πορεία του Bunuel) κατη
γορίες ετερόκλιτων αξιών, τις οποίες η σκηνοθεσία του παρατη
ρεί, φωτίζοντας κάθε φορά το επίπεδο των απαιτήσεών τους με
τη μεγαλύτερη αντικειμενικότητα. Έτσι, η καταδίκη επαφίεται στους θεατές που τους αρέσει να κάνουν το δικαστή. Ο Lang
αρκείται στο να δώσει στον ήρωά του τα μέσα για να γνωρίζει
τις ευθύνες του· η μοίρα του οργανώνεται κατά στάδια, ούτως
ώστε να μπορεί να κάνει μια άλλη επιλογή σε κάποιαν άλλη κρί
σιμη στιγμή. Έτσι, μια παλιότερη εμπειρία μπορεί να μετατρα
πεί σε σανίδα σωτηρίας από την οποία επωφελείται τόσο ο ήρωας όσο και ο θεατής. Συχνά είναι υπόθεση μιας μονάχα στιγμής,
ενός σαρδάμ, μιας ασυναίσθητης κίνησης (όπως αυτής του Gary
Cooper στο Μανδύας και στιλέτο, που προδίδεται χαμηλώνοντας
το καπέλο του) ή ενός αντανακλαστικού άμυνας - χωρίς ποτέ
να τονίζεται αυτή η ειρωνεία. Όσο ο Lang γυρίζει ταινίες, βλέ
πουμε καθαρότερα την εμμονή του στο θέμα τής μοιραίας στιγ
μής την οποία αναπτύσσει στο Σπίτι στο ποτάμι και στην οποία
βασίζει όλη του τη δραματουργία (πρβλ. τη σκηνή όπου ο
Stewart Granger σταματάει την άμαξα, στον Τζέντλεμαν του υ
ποκόσμου). Εδώ, η μοιραία στιγμή εμφανίζεται σε τρεις φάσεις:
τη σεξουαλική επιθυμία, το φόβο της αποκάλυψης, το «αντανα
κλαστικό» του φόνου (το οποίο ενισχύεται από την πληγωμένη
περηφάνια του ήρωα). Παρότι, όμως, ολόκληρη η ταινία δεν εί
ναι παρά η ανατριχιαστική λογική συνέπεια της ακολουθίας
αυτών των τριών φάσεων, ο συγγραφέας διαθέτει, ίσως περισ
σότερο από οποιονδήποτε άλλο ήρωα του Lang, το χρόνο και τα
μέσα για να γνωρίσει τη φύση και την ουσία του εγκλήματος
του στο οποίο παγιδεύεται ασμένως, ενώ ο σκηνοθέτης τον πα
ρατηρεί με την αλάθητη αποστασιοποίησή του. Το έγκλημα
που διαπράττεται από πανικό, ακολουθείται από επιλογές που
υπαγορεύει η περηφάνια. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι, τροφοδο
τώντας το μυθιστόρημά του με την εμπειρία και τη γνώση ενός
πραγματικού εγκλήματος (το οποίο, συν τοις άλλοις, έχει διαπράξει ο ίδιος), κερδίζει στο επίπεδο των εντυπώσεων που δημι
ουργεί στο κοινό, και, ταυτόχρονα, απελευθερώνεται μυστικά
(εφόσον, χάρη στο διαστροφικό του τέχνασμα, διηγείται γεγο-
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Ο συγγραφέας αποπειράται να στραγγαλίσει τη γυναίκα τον:
Louis Hayward και Jane Wyatt.

νότα που θα θεωρηθούν προϊόντα της φαντασίας του). Η μοι
ραία στιγμή εμφανίζεται και πάλι ως προειδοποίηση, όπως στις
τραγωδίες του Σοφοκλή: μια θαυμάστρια του ήρωα του προτεί
νει να γράψει με αφορμή τις προσωπικές του εμπειρίες, κάτι το
οποίο ο συγγραφέας-δολοφόνος θα ακολουθήσει κατά γράμμα.
Η όλη διαδικασία λειτουργεί με στόχο να συσσωρευτούν οι συμ
πτώσεις και οι παραξενιές της ζωής, έτσι ώστε τα πρόσωπα της
ταινίας να μη ξέρουν ολόκληρη την αλήθεια, την οποία εμείς,
ως θεατές, καλούμαστε να ανασυστήσουμε. Σιγά σιγά η παγίδα
κλείνει: θέλοντας να τελειοποιήσει την κωδικοποίηση, να κατα
στρέψει κάθε ίχνος, ο συγγραφέας ξεχνάει και πάλι ότι υπάρ
χουν και αποτυχίες (ο φόνος του αδελφού του), ότι η πραγματι
κότητα μπορεί να είναι εξίσου φοβερή με ένα φάντασμα, ότι ο
ζωντανός μπορεί να δείχνει νεκρός (ο Lang, όμως, δε μας έχει
παραπλανήσει: μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ενός τράβελινγκ
προς τα κάτω, το χέρι του αδελφού κινείται ακόμα πάνω στην
κουπαστή), ότι ένας νεκρός μπορεί κυριολεκτικά να αναστηθεί
(αυτή την εντύπωση δίνει ο αδελφός που επιστρέφει σαν να
βγαίνει από τη λάσπη, τουλάχιστον μέχρι να το σκεφτούμε αρ
κετά για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί).
Ολόκληρο το έργο του Fritz Lang βασίζεται στη συνάφεια και
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την επανεμφάνιση ομοιωμάτων, τα οποία δεν είναι ούτε όμοια,
ούτε αντίστροφα, αλλά διαλεκτικά. Στην πρώτη του γερμανική
περίοδο (1919-1932) βρίσκουμε έξι ταινίες που συνδέονται ανά
δύο (Οι Αράχνες, Δρ. Μαμπούζε, ο παίκτης, Οι Νιμπελούνγκεν),
ενώ, στην τελευταία γερμανική περίοδο (1958-1960), οι ταινίες
Ο Τίγρης του Εσναπούρ και Ο τάφος του Ινδού αποτελούν μία ε
νότητα. Υπάρχουν, άλλωστε, δύο βωβοί Μαμπούζε (1922) και
δύο ομιλούντες (1932, 1960). Η Μητρόπολη και η Γυναίκα στο
φεγγάρι συνδέονται επίσης, με την έννοια άτι πρόκειται για ται
νίες επιστημονικής φαντασίας. Η συνάφεια μπορεί να αφορά
δύο ή και τρεις ταινίες. Πράγματι, το δύο και το τρία είναι οι μι
κρότεροι δυνατοί αριθμοί (οι πλησιέστεροι στη μονάδα), που πα
ρουσιάζουν παράλληλα και τις μεγαλύτερες αντιθέσεις, θυμί
ζουμε, παρεμπιπτόντως, ότι ο Lang επινόησε την αντίστροφη
μέτρηση για την εκτόξευση των πυραύλων (η οποία πρωτοχρησιμοποιήθηκε ως δραματουργικό εύρημα για τις ανάγκες τής
ταινίας Γυναίκα στο φεγγάρι ). Έχουμε επίσης την ταινία Ο θλιμ
μένος Θάνατος (1921). Αργότερα, με την άφιξή του στις ΗΠΑ, ο
Lang γυρίζει μια κοινωνική τριλογία: Νέμεση (1936), Ζειςμονά
χα μια φορά (1937), Εσύ κι εγώ (1938) κι ύστερα δύο ουέστερν,
το ένα μετά το άλλο: Η επιστ/χκρή τον Φρανκ Τζέιμς (1940) και
Western Union (1941). Ακολουθεί μια αντιναζιστική τριλογία:
Ανθρωποκυνηγητό (1941 ), Και οι διίμιοι πεθαίνουν! (1943 ) και Το
Υπουργείο του τρόμου (1944), στην οποία προστίθεται το Μαν
δύας και στιλέτο, λιγότερο πειστικά (σαν ο κανόνας των τριών να
μην επιδέχεται εξαιρέσεις), που σίγουρα πάσχει εξαιτίας του α
κρωτηριασμού μιας τελευταίας (χωρίς υπερβολή: εξαιρετικής)
μπομπίνας, στην οποία θα βλέπαμε τα 60.000 πτώματα των ερ
γατών που χάθηκαν κατά τη μυστική κατασκευή ενός ατομι
κού όπλου σε μια σπηλιά. Η Warner αποφάσισε να κόψει αυτή
τη σεκάνς, η επικαιρότητα της οποίας χαρακτηρίστηκε εξαιρε
τικά βίαιη. Στο σημείο αυτό υπήρχε και μια συνάφεια με τη Μη
τρόπολη, όχι ως επανάληψη, αλλά ως ανασκευή του δυσάρεστου
περιεχομένου της παλιάς γερμανικής ταινίας. Αντίθετα, ανάμε
σα στο Υπουργείο του τρόμου και στο Μανδύας και στιλέτο έχουμε
δύο ταινίες με θέμα το έγκλημα: Η γυναίκα της βιτρίνας (1944)
και Η σκύλα (1945), που έχουν την ίδια τριάδα πρωταγωνιστών
(Joan Bennett, Edward G. Robinson και Dan Duryea), αλλά πα
ρουσιάζουν εντυπωσιακά μεγάλες διαφορές στις λεπτομέρειες.
Παρότι ο Lang έχει στόχο να αναμορφώσει τα στοιχεία που επα
ναλαμβάνει, η προσπάθειά του δεν καταλήγει απαραίτητα σε
βελτίωση: στις σειρές των δύο, αλλά και των τριών ταινιών, η
τελευταία δεν είναι πάντοτε η καλύτερη, αλλά η πιο αποκαλυ
πτική, γιατί ο πειραματισμός έχει προχωρήσει: χωρίς να προ
σβλέπει πια σε μια επαναληπτικού χαρακτήρα τελειοποίηση, ο
σκηνοθέτης ψάχνει και ρισκάρει περισσότερα, κάτι που το αποδεικνύουν και κάποια εν μέρει αποτυχημένα αποτελέσματα.
Το 1948, Το μυστικό πίσω από την πόρτα είναι ένα είδος μελέτης
της ψυχολογίας ενός σύγχρονου Κυανοπώγωνα, του οποίου τα
εγκλήματα εξηγούνται με μια ηθελημένα απλοϊκή καταφυγή
στην ψυχανάλυση. Παρά την ομορφιά του πρώτου μέρους, η
ταινία υστερεί στην εξέλιξή της, και το τέλος είναι αποτυχημέ
νο από δραματουργική άποψη (κάτι το οποίο ο Lang εξηγεί στο
τέλος του βιβλίου τού Bogdanovich). Μπορούμε, λοιπόν, να θε
ωρήσουμε ότι το Σπίτι στο ποτάμι, που γυρίστηκε ένα χρόνο αργότερα, είναι ένα είδος ανασκευής της προηγούμενης ταινίας.

Βρίσκουμε την ίδια αλλόκοτη ατμόσφαιρα και το ίδιο θέμα των
ανθρώπων της τέχνης που γίνονται δολοφόνοι (ο πρώτος εκ
φράζεται με το θέαμα, ο δεύτερος με τη γραφή, ενώ τα βιβλία
παραπέμπουν στα δωμάτια των δολοφονημένων συζύγων).
Στη συνέχεια, ο Lang γυρίζει δύο ταινίες χωρίς συνάφεια με κά
ποια άλλη: το Αμερικανοί αντάρτες στις Φιλιππίνες (που, αδίκως,
έχει θεωρηθεί κακή ταινία) το 1950 και το Rancho Notorious το
1951, ένα ουέστερν με τη Marlene Dietrich και τον Arthur
Kennedy. Ακολουθούν δύο σπουδές κοινωνικών χώρων: Σύγ
κρουση τη νύχτα, το 1952, δραματική ταινία με θέμα τους ψαρά
δες και τους εργάτες μιας κωμόπολης, και Η γαλάζια γαρδένια, το
1953, που αναφέρεται στην ιστορία ενός εγκλήματος όπου εμ
πλέκονται μικροαστές κυρίες από μια μεγαλούπολη. Οι δύο επό
μενες ταινίες, Η μεγάλη κάψα (1953) και Το ανθρώπινο κτήνος
(1954), έχουν τους ίδιους πρωταγωνιστές, τη Gloria Grahame
και τον Glenn Ford, κι ασχολούνται με το έγκλημα με τρόπο πιο
σαφή. Σημειώνουμε ότι ο Lang γύρισε δύο ριμέικ ταινιών τού
Renoir ιΤο ανθρώπινο κτήνος, Η σκύλα). Χρειάζεται άραγε να
προσθέσουμε ότι το ριμέικ είναι η επανέκδοση μιας ταινίας σε
σχέση με την οποία αναπτύσσει ομοιότητες και διαφορές; Ακο
λουθεί Ο τζέντλεμαν του υποκόσμου (1955), μεμονωμένη ταινία
περιπέτειας που διακόπτει για δεύτερη φορά την ακολουθία των
ζευγαρωτών ταινιών, ταιριάζει όμως με μιαν άλλη μεμονωμένη
ταινία, το Rancho Notorious. Οι δύο επόμενες ταινίες, Ενώ η πό
λη κοιμάται (1955) και Τα ίχνη ήταν ψεύτικα (1956), με πρωταγω
νιστή τον Dana Andrews, αντιπροσωπεύουν μια εξαιρετικά ριζο
σπαστική κριτική της σύγχρονης κοινωνίας. Τα νήματα του κοι
νωνικού ιστού παρουσιάζονται με τη σαφήνεια του Chaplin και
με την ωμότητα του Dreyer, του Ophuls ή του Renoir, αλλά στον
Lang διαφαίνεται και ο μυστικός έλεος των αρχαίων τραγικών
(κάτι που γίνεται σαφές όταν ο ίδιος εμφανίζεται στην Περιφρό
νηση του Godard, το 1963). Ακολουθούν άλλες δύο ταινίες που α
ποτελούν μια ενότητα, Ο Τίγρης του Εσναπούρ και Ο τάφος τον
Ινδού. Ο Lang δεν έκανε τίποτα για να αναιρέσει την περιφρόνη
ση που του έδειξαν οι κριτικοί το 1959, χρονιά κατά την οποία
προβλήθηκαν οι δύο ταινίες. Όμως, υπάρχει μια μαρτυρία που
φωτίζει την πραγματική σχέση του Lang μ’ αυτές τις ταινίες: εί
ναι αυτή του ηθοποιού InkijinofT, αναμνήσεις του οποίου δημο
σιεύτηκαν στο περιοδικό «-Cinéma 72» (τχ. 168). Παρά τη σταθε
ρή διαβεβαίωση του ίδιου του Lang ότι ήθελε να κάνει ταινίες
κοινωνικής κριτικής, εμείς πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε αυ
τή την επιθυμία με βάση τις φαινομενικά ελάσσονες ταινίες του
- κι αυτό, γιατί η αρτιότητα της σκηνοθεσίας του δε βασίζεται
ποτέ στη συγκάλυψη του κενού, αλλά στην επίδειξή του· τόσο,
ώστε και η παραμικρή συλλαβή που προφέρει ένας ήρωας, ν’ α
ντηχεί σ’ ένα κενό αέρος, όπου αμέσως βρίσκεται ένα χρώμα, ένα
στοιχείο του ντεκόρ, ένας άλλος ήρωας, ένα κομμάτι τοίχου, μια
συστάδα δέντρων, μια ομάδα πολεμιστών ή ιερέων, κάτι ή κάποι
ος που παίρνει τη σκυτάλη. Αυτό το σύστημα της εναλλαγής στη
ρίζει βέβαια την αίγλη της ταινίας και δημιουργεί εντυπώσεις, οι
οποίες παράγουν πάντοτε νόημα. Το 1960, ο Lang γυρίζει την τε
λευταία του ταινία, Τα 1000 μάτια του Δόκτορος Μαμπούζε, που
κλείνει τον κύκλο των Μαμπούζε. Περισσότερο από μια κριτική
της κοινωνίας, έχουμε να κάνουμε εδώ με μια ακτινογραφία του
φαντασιακού τού δυτικού κόσμου.
Είναι αλήθεια ότι παραθέτω εδώ απλώς μια γενική εικόνα για
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Οι αδελφοί Μπερν, Lee Bowman και Louis Hayward, ξεφορτώνονται το πτώμα της υπηρέτριας.

τη σημασία της αριθμητικής προσέγγισης του έργου τού Lang
(εδώ, μάλιστα, βρίσκουμε ένα κοινό σημείο με τον Cocteau). Σί
γουρα θα μπορούσαμε να βρούμε συμπτώσεις, επαναλήψεις, αντηχήσεις και στο έργο άλλων σκηνοθετών. Όμως, ενώ αυτές
οι ομοιότητες, σε οποιονδήποτε άλλον, θα έδειχναν φυσικές ή
ηθελημένες, όταν πρόκειται για τον Lang είναι προφανές ότι εί
ναι φορείς σημασίας- μιας σημασίας που δεν είναι σκόπιμη, που
δεν προέρχεται από την απόφαση να ερμηνευτεί ο κόσμος με
νούμερα ή από μια μυστικιστική λατρεία των αριθμών, αλλά α
ποτελεί συμβολική εκδήλωση της σχεδόν μαθηματικής ακρί
βειας του έργου τού σκηνοθέτη (του μόνου που έρχεται πρώτος
στην προτίμησή μου εδώ και τόσο πολλά χρόνια), μια συνέπεια
του τρόπου σκέψης του. Κανείς δεν έχει κινηματογραφήσει κα
λύτερα τους λαβυρίνθους της συνείδησης (βλ. τα κείμενα του
Legrand ή εκείνο του Rivette για το Τα ίχνη ήταν ψεύτικα στο
«Cahiers du Cinéma», τχ. 76Θ: όσοι γοητεύονται ακόμα από αυ
τή τη διαλεκτική απογείωση μιας σκέψης που κινείται ανάμε
σα στα σημεία της διήγησης τα οποία έχει προηγουμένως τοπο
θετήσει σε μια πλοκή με τον πιο λεπτομερή και απτό τρόπο, ό
σοι αποδέχονται αυτή την κάπως αυστηρή και καθόλου θωπευ
τική γοητεία, σίγουρα θα βρουν στο έργο του Fritz Lang την
πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή της. Το Σπίτι στο ποτάμι αποτελεί
το κορυφαίο σημείο αυτής της σειράς των δεκατριών ανέκδο
των έργων του. Στην πραγματικότητα πρόκειται για έλασσον
γεγονός, εφόσον η απουσία κινηματογραφικής σκέψης επιτρέ-

πει να βλέπουμε τόσα κακόηχα συνονθυλεύματα (Ντον ΤζιοβάVI [του LoseyJ) και αισθητικές ομφαλοσκοπήσεις (Μανχάταν
[του Woody Allen]). Θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε τα εξόχως επιτυχημένα λόγια του Jean Eustache, που ακόμα τον α
κούω να λέει με αφορμή τον Εγκέφαλο ή την Ασύλληπτη από
δραση Γτου OuryJ: «Πρόκειται για έργα ενός κυκλώματος, που
μπορεί μεν να είναι ευρύ, αλλά δεν παύει να είναι κύκλωμα».
Υπ’ αυτή την έννοια, μπορούμε να δούμε την ταινία τού
Liebermann - συγγνώμη, του Losey, ως ένα πιο καλλιτεχνικό
ριμέικ της Ασύλληπτης απόδρασης, και το Μανχάταν ως πιο σο
φιστικέ έκδοση του Εγκέφαλου. Οι διαφορές δεν αφορούν παρά
μόνο στην εμπορική τους πλευρά. Η προβολή της ταινίας Σπί
τι στο ποτάμι από τη γαλλική τηλεόραση «στην πραγματικότη
τα είναι γεγονός ελάσσονος σημασίας».
1. Που κραιάει με πονηριά (λες και οι προσωπικές του προτιμηθείς συμπί
πτουν πάντοτε στην εντέλεια με αυτές του κοινού) τους ήρωές του στα ίδια πά
ντα άρια, στη επιφανειακή μόνο όψη των πράξεων τους, που είναι λογική και
γεμάτη υπευθυνότητα (αναλογία με τον Goethe, την οποία πιστεύω ότι είχε
διαβλέψει ο Rohmer), από την οποία ξεφεύγουν μονάχα στο όνομα της φιλίας.
2. Και στο παρόν. (Σ.τ.Μ.)
-Cahiers du Cinéma-, τχ. 309, Μάρτιος 1980 (περιλαμβάνεται
και στο Poétique des auteurs, εκδ. Cahiers du Cinéma,
col. Écrits, Éditions de l'Étoile, Παρίσι 1988).
Μετ.: Μαριάννα Κατοογιάννη.
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΣΤΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ (ΗΠΑ, 1950)
American Guerrilla in the Philippines
Fritz Lang. Σ κη νοθέτη ς δεύτερου συνεργείου:
Robert D. Webb. Σενάριο: Lamar Trotti, από xo ομότιτλο μυθι
στόρημα του Ira Wolfert. Φωτογραφία: Harry Jackson. Σ ύ μ 
β ο υ λ ο ς T ech nicolor: Leonard Doss. Ειδικά εφε: Fred Sersen.
Μ οντάζ: Robert Simpson. Ή χ ο ς: Bernard Freericks, Ham’ M.
Leonard. Μ ουσική: Cyril Mockbridge. Τραγούδι: II est ne, le
devin enfant» (παραδοσιακό γαλλικό). Μ ουσική διεύθυνση:
Lionel Newman. Ενορχήστρω ση: Edward Powell. Σκηνικά:
Lyle Wheeler, J. Russell Spencer. Κ αλλιτεχνική διεύθυνση:
Thomas Little, Stuart Reiss. Κ οστούμια: Travilla. Μακιγιάζ:
Ben Nye. Β ο η θ ό ς σκηνοθέτης: Horace Hough. Η θοποιοί:
Tyrone Power (σημαιοφόρος Τσακ Πάλμερ), Micheline Presle
(Ζαν), Jack Elam (Σπένσερ), Bob Patten (ΛάβτζοΙ), Tom Ewell
(Τζιμ Μίτσελ), Tommy Cook (Μιγκέλ), Robert Barrat (Ντάγκλας Μακ Άρθουρ), Juan Torena (Χουάν Μαρτίνες), Carleton
Young (λοχαγός Φίλιπς), Eddie Infante (λοχαγός Ντιμαλάντα),
Maria Del Val (σενιόρα Μαρτίνες), Rosa del Rosario (Ντινγκ Τελο), Capt. Slim Martin (λοχαγός Μπενσον), Chris De Vera,
Eduardo Gonzales (ιάπωνες αξιωματικοί'!. Π αραγωγός: Lamar
Trotti. Δ ιεύ θυνσ η παραγω γής: R.A. Klune. Εκτέλεση παρα
γωγής: Robert Webb. Παραγωγή: 20'* Century-Fox Corporation
(Μπέβερλι Χιλς). Διάρκεια: 105 λεπτά. 35 mm. Έγχρωμη.
Π ρώτη προβολή: Νέα Υόρκη (Astor), 7 Νοεμβρίου 1950.
Σκηνοθεσία;

Στις αρχές τον Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα αμερικανικό
αντιτορπιλικό που προσπαθεί να ανοίξει το δρόμο για τα στρατεύ

ματα του στρατηγού Μακ Άρθουρ, βομβαρδίζεται από ιαπωνικά
αεροπλάνα. Οκτώ επιζήσαντες, με αρχηγό τον Τσακ Πάλμερ,
φτάνουν στις ακτές των Φιλιππινών και προσπαθούν να διασχί
σουν τη ζούγκλα για να φτάσουν στο αεροδρόμιο του Ντελ Μόντε.
Στη διαδρομή, περνούν από το χωριό Λέιτε, όπου μαθαίνουν ότι
το αεροδρόμιο έχει καταληφθεί από τους Ιάπωνες. Οι ντόπιοι
τους συμβουλεύουν να παραμείνουν στο χωριό για να βοηθήσουν
τους αντιστασιακούς του νησιού, αΙΛά ο Τσακ Πάλμερ είναι ανέν
δοτος: θέλει να πάει στην Αυστραλία για να συνεχίσει από εκεί τον
πόλεμο. Οταν οι προσπάθειες των Αμερικανών να έγκατα.λείψουν το νησί αποτυγχάνουν, οι κάτοικοι του χωριού, με κίνδυνο
της ζωής τους, τους βοηθούν να ζεφύγουν απ ’τους Ιάπωνες που έ
χουν περικυκλώσει το χωριό. Τελικά, οι αμερικανοί στρατιώτες
αναγκάζονται να συνεργαστούν με τους φιλιππινέζους αντάρτες
για να εγκαταατήοουν έναν ραδιοφωνικό σταθμό στα εχθρικά σύ
νορα. Όταν, μέσα στη ζούγκλα, οι αντάρτες γιορτάζουν τα Χρι
στούγεννα, σημαίνει συναγερμός: οι Ιάπωνες επιστρέφουν στο
χωριό. Ο Τσακ συγκεντρώνει τους κατοίκους του χωριού μέσα
στην εκκλησία που περί κυκλώνεται από τα ιαπωνικά στρατεύμα
τα. Ο αγώνας είναι άνιοος. Τελικά, στην πιο απελπιστική στιγμή
της πολιορκίας, ο ήχος των αεροπλάνων που πλησιάζουν, τρέπει
τους Ιάπωνες σε άτακτη φυγή. Ο στρατηγός Μακ Αρθουρ κράτησε
την υπόσχεσή του.
•^ Κ ι αυτό μου το ανέθεσαν - ακόμα κι ένας σκηνοθέτης πρέ
πει να βγάλει το ψωμί του! Αλήθεια, χρειαζόμουν λεφτά. Συχνά
κατηγορούν τους σκηνοθέτες: -Γιατί το έκανες αυτό; Γιατί έ
κανες το άλλο;» Αλλά κανείς ποτέ δε λέει: «Ακόμα και οι σκηνο
θέτες πρέπει να τρώνε». Τελοσπάντων, γυρίστηκε όλο στις Φι
λιππίνες - και τα εσωτερικά. ? ?
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Ο Tyrone Power στο Αμερικανοί αντάρτες στις Φιλιππίνες, τη μόνη πολεμική ταινία w v Lang.
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M icheline Presle.

H 20th Century-Fox έκανε μια ενδιαφέρουσα (καίτοι λίγο φλύα
ρη) μεταφορά στον κινηματογράφο του μυθιστορήματος του
Ira Wolfert Αμερικανοί αντάρτες στις Φιλιππίνες. [...] Η ταινία
είναι φτιαγμένη με στόχο να τραβήξει την προσοχή του μέσου
θεατή, και τα κέρδη της αναμένεται να είναι ικανοποιητικά. Ο
παραγωγός και σεναριογράφος Lamar Trotti δεν ακολούθησε
πιστά την αφήγηση του Wolfert, και η επιλογή του αυτή απο
δείχθηκε συνετή. Ο σεναριογράφος αποφεύγει τις αμέτρητες
λεπτομέρειες με τις οποίες ο Wolfert «κτίζει» την ιστορία του,
χωρίς να διστάσει ν’ αλλάξει κάποιες καταστάσεις προκειμένου
να εξυπηρετήσει τη δική του αφήγηση. Έτσι, το αποτέλεσμα
μπορεί να απέχει πολύ από το πρωτότυπο μυθιστόρημα, αλλά
είναι ό,τι πρέπει για κινηματογραφική ψυχαγωγία.
Οι φιλιππινέζοι ιθαγενείς παρέχουν το πλούσιο τροπικά φόντο
πάνω στο οποίο, με τη χρήση του Technicolor, αναδεικνύονται
τα έργα και οι ημέρες μιας μικρής ομάδας Αμερικανών και ντό
πιων που πολεμούν στο πλευρά των ΗΠΑ εναντίον των Ιαπώ
νων εισβολέων. [...] Η ταινία συνδυάζει έντονα στοιχεία περιπέ
τειας με καλό, ανδρικά χιούμορ, και η σκηνοθεσία του Fritz
Lang κατορθώνει να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον του θεατή.
Μολονότι το ρομαντικό στοιχείο στην ταινία διαφέρει εντελώς
από το αντίστοιχο του μυθιστορήματος, βρίσκεται σε απόλυτη
αρμονία με την κινηματογραφική λογική. Η χάρη εμφανίζεται
στο πρόσωπο της Micheline Presle, που υποδύεται μια Γαλλίδα
παντρεμένη μ’ έναν φιλιππινέζο ιδιοκτήτη φυτείας (Juan

Torena). Όταν ο τελευταίος, που είναι με το μέρος των ανταρ
τών, σκοτώνεται, ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της
σχέσης μεταξύ του Tyrone Power και της Micheline Presle, οι ο
ποίοι έχουν ήδη εκδηλώσει μια αμοιβαία έλξη. [...] Οι δυο πρω
ταγωνιστές είναι απολύτως ικανοποιητικοί, ο Tom Ewell εκ
φράζει εξαιρετικά το απαραίτητο κωμικό στοιχείο [...] κι ο
Robert Barrat κάνει μια σχεδόν άψογη προσωποποίηση του
στρατηγού MacArthur. Μια ωραία σκηνή είναι εκείνη που δεί
χνει έναν τοπικό χορό, κατά τη διάρκεια του οποίου ένα ζευγάρι
μπαινοβγαίνει ρυθμικά ανάμεσα σε δύο τεράστια καλάμια μπα
μπού, πάνω στα οποία οι μουσικοί χτυπούν το ρυθμό. Η σκηνή
αυτή δίνει έναν πικάντικο τόνο, αλλά η διακριτική μουσική ε
πένδυση του Cyril Mockridge έχει κι άλλες καλές στιγμές, ανά
μεσα στις οποίες κι ένα απλό γαλλικό χριστουγεννιάτικο τρα
γουδάκι που ερμηνεύει η Micheline Presle. Ο σκηνοθετικός
ρυθμός του Lang προωθεί την ιστορία χωρίς κενά και με ολοένα
εντεινόμενο ενδιαφέρον, ειδικά στις πολυάριθμες ένοπλες συγ
κρούσεις μεταξύ ανταρτών και Γιαπωνέζων. Η φωτογραφία εί
ναι εξαιρετική· οι κάμερες του Harry Jackson συλλαμβάνουν ι
κανοποιητικά τόσο την ομορφιά του τροπικού τοπίου όσο και
τη γρήγορη εναλλαγή γεγονότων στις σκηνές δράσης.
Brog.
- Variety-, 8.11.1950.
Μετάφραση: Ζωή Σιάπαντα.
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RANCHO NOTORIOUS (Η.Π.Α. 1951-52)
Σκηνοθεσία: Fritz Lang. Σενάριο: Daniel Taradash, and το διή
γημα «Gunsight Whitman» χης Silvia Richards. Φ ωτογραφία:
Hai Mohr. Οπερατέρ: Sam Leavitt. Σ ύ μ β ο υ λ ο ς T ech nicolor:
Richard Mueller. Μ οντάζ: Otto Ludwig. Ή χ ο ς: Hugh McDow
ell, Mac Dalgleish. Μ ουσική: Emil Newman. Τραγούδια:
«Gypsy Davey», «Get Away, Young Man» (ερμηνευμένα από τη
Marlene Dietrich), «The Legend of Chuck-A-Luck» (ερμηνευμέ
νο and xov William Lee) xou Ken Darby. Σ κηνικά: Wiard B.
Ihnen. Κ αλλιτεχνική διεύθυνση: Robert Priestley. Κ οστού
μια: Joe King. Κ οστούμια τ η ς M arlene D ietrich : Don Loper.
Μακιγιάζ: Frank Westmore. Β οη θ ός σκηνοθέτης: Emmett
Emerson. Η θοποιοί: Marlene Dietrich (Όλχαρ Kiv), Arthur
Kennedy (Βερν Χασκέλ), Mel Ferrer (Φρένχσι Φέρμονχ), Gloria
Henry (Μπεθ Φορμπς), William Frawley (Μπόλνχι Γκάνχερ),
Lisa Ferraday (Μαξίν), Jack Elam (Γκίερι), Dan Seymour (Κομάνχσι Πολ), George Reeves (Ουίλσον), Rodric Redwing (Pío),
Frank Ferguson (ιερέας), Charles Gonzales (Έβια), Francis
MacDonald (Χάρμπιν), José Dominguez (Γκονζάλες), Jonh
Kellog (πωληχής), Stan Jolley (βουλευτής Ουόρεν), John
Doucette (Ouixvi), Stuart Randall (Σταρ), Frank Graham (Έις
Μαγκουάιρ). Π αραγωγός: Howard Welsch. Δ ιεύ θυνσ η παρα
γωγής: Ben Hersh. Παραγωγή: Fidelity Pictures Inc. (Χόλιγουντ), για την RKO Pictures. Διάρκεια: 89 λεπτά. 35 mm. Έγχρω
μη. Π ρώτη προβολή: Μάρτιος1952.
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Σε μια μικρή πόλη τον Οναϊόμινγκ, στα τέλη τον 19ον αιώνα, ο νε
αρός αγρότης Βερν χαρίζει μια καρφίτσα στην αγαπημένη τον. Λί
γο αργότερα, δύο εγκληματίες, ο Κιντς και ο Ονάιτι, τη βιάζουν
και τη σκοτώνουν, γκρεμίζοντας τα όνειρα τον Βερν. Ο Βερν, διψασμένος για εκδίκηση, ψάχνει τους δολοφόνους, και στη διαδρο
μή βρίσκει τον Ονάιτι, τραυματισμένο θανάσιμα απ’ το σύνεργό
του. Πριν πεθάνει, ο Ονάιτι του εκμυστηρεύεται το όνομα ενός ράν
τσου με μια παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη που διευθύνει η θρυ
λική τραγουδίστρια των καμπαρέ Όλταρ Κιν. Εκεί έχει καταφύγει
ο Κιντς. Ένα βράδι που η Όλταρ τραγουδάει, ο Βερν προσέχει πά
νω της την καρφίτσα που είχε χαρίσει στην αγαπημένη του. Ο ερα
στής της Όλταρ, Φρέντσι, οργανώνει μια ληστεία και πείθει τον
Βερν να συμμετάσχει. Στη διάρκεια της επιχείρησης ο Κιντς ανα
γνωρίζει τον Φρέντσι από τον τρόπο με τον οποίο ιππεύει, και προ
σπαθεί να τον σκοτώσει. Πάνω στο πιστολίδι, ο Φρέντσι τραυματί
ζεται και οι ληστές το σκάνε όπως όπως. Ο Βερν επιστρέφει στο
ράντσο, καταφέρνει να μάθει από την Όλταρ το όνομα του ανθρώ
που που της χάρισε την καρφίτσα, και τον προκαλεί σε μονομαχία.
Ο Κιντς δειλιάζει και ο Βερν τον παραδίδει στο σερίφη. Ο Φρέντσι
γυρίζει τραυματισμένος κι εξουθενωμένος στο ράντσο, τη στιγμή
που η Όλταρ ετοιμάζεται να φύγει κρυφά με τον Βερν. Στο μεταξύ,
η συμμορία του Κιντς τον έχει ελευθερώσει, κι όλοι μαζί επιστρέ
φουν στο ράντσο, πιστεύοντας ότι η Όλταρ τους έχει προδώσει. Οι
λογαριασμοί ξεκαθαρίζονται με τα όπλα. Ο Φρέντσι σκοτώνει τον
Κιντς πριν εκείνος προλάβει να πυροβολήσει τον Βερν. Η Όλταρ
προσπαθεί να προστατεύσει τον Φρέντσι από τις σφαίρες του πα
ράνομου Ουίλσον, και πληγώνεται θανάσιμα. Ο Βερν εκτελεί το
δολοφόνο της. Έχοντας πάρει την εκδίκησή του, ο Βερν εγκαταλείπει με τον Φρέντσι το έρημο πια ράντσο.

·£-Γράφτηκε για τη Marlene Dietrich. Μου άρεσε πολύ. Κάπο
τε τη συμπαθούσα ιδιαίτερα. (Παραδόξως, δεν είχαμε γνωριστεί
στη Γερμανία. Τη γνώρισα στο Παρίσι, όταν έκανα το Λιλιόμ με
τον Boyer.) Ήθελα να γράψω ένα σενάριο για μια γυναίκα τού
καμπαρέ που γερνά αλλά παραμένει ελκυστική, και για έναν
γερο-πιστολά που δεν μπορεί πια να πυροβολεί τόσο γρήγορα.
Σκέφτηκα, λοιπόν, την υπόθεση, αλλά η Marlene αρνούνταν
να περάσει με χάρη σε μια ηλικία ελαφρώς μεγαλύτερη. Προ
σπαθούσε να δείχνει όλο και πιο νέα, μέχρι που δεν πήγαινε άλ
λο. Επίσης συμμαχούσε διαρκώς με έναν ηθοποιό εναντίον κά
ποιου άλλου. Δεν ήταν και πολύ ευχάριστο όλο αυτό.
Δε μ’ αρέσει καθόλου να μιλάω αρνητικά για τη Marlene. Η ί
δια είπε κι έγραψε πολλά κακά για μένα, και είναι υπεύθυνη
για πολλά δυσάρεστα στη ζωή μου. Διαφωνούσα με πολλά απ’
αυτά που έκανε. Ήταν ακόμα πολύ επηρεασμένη από τον
Sternberg. Έλεγε συχνά: Ο Sternberg θα το είχε κάνει έτσι».
Τι να κάνουμε... ·· έλεγα, «εγώ είμαι ο Lang.» (Ο Sternberg εί
ναι ένας έξυπνος άνθρωπος και καλός σκηνοθέτης. Έκανε με
ρικές εξαιρετικές ταινίες με τη Marlene.) Ήταν πολύ δυσάρε
στο. Ίσως είχα υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό μου με το
να πιστεύω πως θα μπορούσα να κάνω κάτι γι’ αυτήν. Αν εκεί
νη μου είχε δείξει λίγη εμπιστοσύνη... Μέχρι το τέλος των γυ
ρισμάτων δε μιλιόμασταν.
Είχαμε μικρό προϋπολογισμό κι αποφασίσαμε να γυρίσουμε ό
λη την ταινία σε στούντιο. (Τη γύρισα στο πλατό της General
Service. Ο Howard Hughes τη χρηματοδότησε.) Βέβαια, είναι
πολύ δύσκολο να γυρίσεις ουέστερν σε στούντιο. (Δε γυρίστη
κε ολόκληρο εκεί. Οι σκηνές στο δρόμο γυρίστηκαν στο ντεκόρ
για δρόμο ουέστερν της εταιρείας Republic. Όμως δεν είχαμε
αρκετά χρήματα για να φτιάξουμε την κορυφή του βουνού πά
νω απ’ το ράντσο και την έρημο, εκεί όπου η Marlene έρχεται
για να μιλήσει με τον Kennedy. Ο σκηνογράφος μου, ο κύριος
Ihnen, που μου έφτιαξε υπέροχα σκηνικά στο Ανθρωποκυνηγη
τό και σε άλλες ταινίες, ήξερε πολλά για το φόντο και την προο
πτική, αλλά το σκηνικό δε βγήκε καλό· εκτός αυτού, ήταν κι ά
σχημα φωτισμένο. Η αυλή του ράντσου ήταν εύκολη στην κα
τασκευή της, αλλά, για οικονομικούς λόγους, περιορισμένη. Τη
φτιάξαμε μέσα στο στούντιο. / ?
F.L.

Ε π ισ τρ οφ ή στο ρ ομ α ντισ μ ό

του Noël Simsolo
Η ταινία Rancho Notorious γυρίστηκε σε σενάριο του Daniel
Tarradash, βασισμένο σ’ ένα μυθιστόρημα της Silvia Richards,
σεναριογράφου της ταινίας Το μυστικό πίσω από την πόρτα. Η
ταινία είχε τον ίδιο παραγωγό με το Σπίτι στο ποτάμι: τον
Howard Welsh. Όταν παραιτήθηκε η Fox, τη διανομή της ται
νίας ανέλαβε η RKO. Επικεφαλής της εταιρείας αυτής ήταν, α
πό το 1948, ο Howard Hugues. Εκείνος ήταν που επέμεινε ν’
αλλάξουν τον αρχικό τίτλο από Chuck-A-Luck (τυχερό παιχνί
δι πολύ διαδεδομένο στη Δύση, που εμφανίζεται σε μια από τις
σεκάνς της ταινίας) σε Rancho Notorious. Ο Lang και ο παρα
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γωγός του αποδοκίμασαν αυτή την πρωτοβουλία. Στη διάρκεια τής αυτής της δεσποτικής γυναίκας, που είναι κι αυτή μοιρα
των γυρισμάτων, δημιουργήθηκαν παρεξηγήσεις ανάμεσα σμένη ανάμεσα στην ανάγκη της να υποτάσσει, και στην επι
στον Lang και τη Marlene Dietrich. Ήταν φίλοι από πολύ πα θυμία της να υποταχθεί. Θα χρειαστεί να γλιστρήσει η σάρπα
λιά, αλλά ήταν επίσης και η πρώτη φορά που δούλευαν μαζί. Ο και ν ’ αποκαλύψει ένα κόσμημα, μια καρφίτσα (αυτήν που ο
Howard Welsh απε'τρεψε τη ρήξη, και η ταινία ολοκληρώθηκε. βιαστής δολοφόνος απέσπασε απ’ το στήθος της μνηστής τού
Στο «Présence du Cinéma» διαβάζουμε την ακόλουθη δήλωση Βερν), ώστε ο τελευταίος ν ’ αφήσει κατά μέρος την καλοσύνη
της Dietrich: «Δε μ’ άρεσε πολύ η συνεργασία μου με τον Lang. και να κυριευτεί από ντροπή και μίσος. Θα πρέπει να πει ψέμα
Έχει τα πάντα ολοκληρωμένα στο μυαλά του, πριν ακόμα πα- τα στους άλλους, αλλά και στον εαυτό του, για να συνεχίσει
ρε'μβουν οι ηθοποιοί, και δεν κάνει καμία παραχώρηση. Πι την καταδίωξή του· να μάθει ποιος της προσέφερε το κόσμημα.
στεύω πως ένας ηθοποιός δεν μπορεί να δείξει τις ικανότητες Αυτός που δεν αγαπάει παρά ένα φάντασμα, δε θα διστάσει να
του αν δεν αφεθεί ελεύθερος».
γοητεύσει ένα μύθο που γερνάει (Marlene), αφήνοντάς τον να
Η ταινία δεν φέρει σημάδια απ’ αυτή τη διαμάχη. Πρόκειται για πιστέψει πως άλα τα όνειρα μπορούν να ενωθούν πέραν του
εξαιρετικά έργο, ένα ουέστερν με μορφή μπαλάντας, όπου το Καλού και του Κακού. Θα εργαστεί ευσυνείδητα ωσάτου η εκ
Μίσος, ο Φόνος και η Εκδίκηση υποθάλπουν τη δράση μέσα σ’ δίκηση του γίνει φετίχ, σε σημείο που να εξαναγκάσει ερωτικά
ένα ονειρικό ντεκάρ που θυμίζει όπερα του Wagner ή αρχαία αυτά το πλάσμα να ξαναφορέσει το φόρεμα και την καρφίτσα,
τραγωδία. Βρίσκουμε ξανά εδώ τις εμμονές του Lang, οργανω αφήνοντας να εννοηθεί πως μόνο έτσι θα μπορούσε να την κα
μένες γύρω από μια απλή, θεατρική σκηνοθεσία που τείνει τακτήσει... [·..] Η υπερβολή του δείχνει τη διεργασία που γίνε
προς την αφαίρεση. Εδώ, πολλά θέματα διασταυρώνονται, συγ ται μέσα του ώστε να αποσπαστεί από τη γοητεία που εκείνη α
κρούονται, επανενώνονται, για να θέσουν ξανά σε κίνηση ένα σκεί πάνω του, ενώ την εξαναγκάζει να ξεράσει το μυστικά της·
μηχανισμό.
δηλαδή να ονομάσει αυτάν που της προσέφερε την καρφίτσα.
Κατ’ αρχάς, υπάρχει ο Βερν, ένας φιλήσυχος καουμπόης που Όμως, άλα εδώ είναι ένα παιχνίδι (βλ. αρχικό τίτλο): η γυναίκα
θέλει να κάνει οικογένεια με την γυναίκα που αγαπάει. Τη γυ κέρδισε το κόσμημα απ’ τον ένοχο στα χαρτιά. Κι ο Βερν δε θα
ναίκα αυτή την κλέβουν, τη βιάζουν, τη σκοτώνουν... Ο Βερν μπορέσει να σκοτώσει το δολοφόνο. Θα πιστέψει άτι βρήκε ξα
παίρνει τα όπλα για να εκδικηθεί. Ξεκινάει το κυνήγι, ενεργεί νά τον κόσμο του νόμου με το να τον παραδώσει στην αστυνο
ως κριτής, χάνει την καλοσύνη του, γίνεται βίαιος και σκλη μία, αλλά θα διασαλεύσει την τάξη των πραγμάτων και θα προρός. Η αναζήτησή του τον υποχρεώνει να παίξει κωμωδία. Θα καλέσει ανοιχτά πόλεμο στο εσωτερικά αυτής της συνθετικής
χρειαστεί να γοητεύσει τους δύο μύθους της Δύσης ώστε να Βαλχάλα που είναι το ράντσο «Chuck-A-Luck». Η γυναίκα θα
μπορέσει να παγιδεύσει αυτόν που καταδιώκει. Θα παίξει ασύ- πεθάνει, χτυπημένη στο σημείο απ’ όπου της αφαίρεσαν την
στολα την κωμωδία της εγκληματικότητας, καθώς και την α καρφίτσα. Τα πάντα περιστρέφονται γύρω απ’ αυτά το κόσμη
ντίστοιχη της φιλίας ή της αγάπης, ώστε να ικανοποιήσει την μα το οποίο θα φορέσουν δύο γυναίκες, που και οι δύο θα πεθάέμμονη ιδέα του και, έτσι, να καταστρέψει αυτάν τον εύθραυ V OU V με σπαραγμό και συντριβή, αφού πρώτα χάσουν άλες τις
στο κόσμο, αυτόν τον «ονειρεμένο» κόσμο που μόλις γνώρισε. ψευδαισθήσεις τους.
Όπως γίνεται πάντα, δε θα γνωρίσει τη χαρά τού να σκοτώσει Τώρα τα ψέματα δε χρησιμεύουν για να ενισχύσουν άλες αυτές
το θήραμά του. Όμως, θα του αποκαλυφθεί ο εαυτός του. Βίαι τις σκηνοθεσίες κι όλα αυτά τα λόγια: ο δολοφόνος μπορεί να
ος, περιθωριακός και ρομαντικός, θα ταυτιστεί με το μύθο με συνεχίσει να ζει για άσο μιλάει· ο Βερν μπορεί να ξεγελάει όσο η
τον οποίο θέλησε να παίξει, στην προσπάθειά του να του μοιά συμπεριφορά του και τα λόγια του παραμένουν αληθοφανή·
σει και να πάρει τη θέση του δίπλα στον δεύτερο μύθο, που εί και η γυναίκα δεν μπορεί να μείνει δεσποτική παρά μόνο επι
δεικνύοντας κατά καιρούς τον περασμένο μύθο της... Εδώ, η
ναι μια γυναίκα.
Καθώς καταστρέφει το όνειρο, προκαλεί και την καταστροφή σιωπή, το χάσμα, η παρεμβολή ενός γκρο πλάνου διαλύει κάθε
αυτής της βασίλισσας, της κονσοματρίς, της παίκτριας που δι ομορφιά· η βία στρέφεται εναντίον αυτών που τη βιώνουν...
ευθύνει έναν παράδεισο από κακά παιδιά. Αφού έχασε σ’ αυτή Ξανά, το ελληνικά fatum...1
τη δοκιμασία όλη την ψεύτικη λάμψη του, ο Βερν θα συνοδέ Ο Lang έδειξε άτι αυτοί οι εκτός νόμου δεν είναι παρά μια μιψει τον άντρα, τον άλλο μύθο, μέχρι το θάνατο, όπως λέει και κρο-κοινωνία, οργανωμένη όπως η κοινωνία που επιτίθενται ε
το τραγούδι... Αυτοί οι δύο θα είναι οι τελευταίοι των ρομαντι ναντίον της και τη λεηλατούν. Αν υπάρχουν ανέντιμοι πολιτι
κών στο τέλος της ταινίας, που συνελήφθη ως μια αλληλουχία κοί, δειλοί, κριτές και ιδεαλιστές, υπάρχουν επίσης ληστές από
τιμή, ήρωες, κερδοσκόποι και ψυχοπαθείς. Πίσω από την κλα
από εικόνες όπερας.
Το μίσος καίει τον Βερν σ’ όλη τη διάρκεια αυτής της κατάβα σική δομή του ουέστερν, ο Lang συνεχίζει να κατακρίνει την
σης στην κόλαση που θα του επιτρέψει να συναντήσει το μυθι κοινωνία σε άλες τις μορφές της. Η συμπάθειά του για τους τε
κά παρελθόν του ουέστερν σ’ έναν υπεροπτικά φετιχισμό, έτσι λευταίους ρομαντικούς, έστω κι αν είναι εκτός νόμου και δολο
όπως αυτός αναβλύζει μηχανικά από τις σεκάνς. Ο Βερν θα μο- φόνοι, δεν τον εμπόδισε ποτέ να τους δείξει στη σκοτεινή,
λυνθεί από αυτή τη μυθολογία: θα ερωτευτεί τη γυναίκα όταν σκληρή ή ταραγμένη πραγματικότητά τους. Όπως το μοιραίο
θα τη δει χωρίς τα ανδρικά ρούχα της· δηλαδή, ντυμένη με φό κόσμημα, έτσι και η σκηνοθεσία σημαδεύει ανεξίτηλα το κατα
ρεμα και σάρπα με πούλιες, όπως εμφανιζόταν άλλοτε, τον και στροφικό πάθος που οδηγεί κάθε στοιχείο στο θάνατό του. Αν
ρό της δόξας της. Το δηλητήριο της εγκληματικής περιθωριο θέλει κανείς να πάρει τη θέση του Θεού (όπως κάνει ένας σκη
ποίησης θα θριαμβεύσει στιγμιαία στη σκληρή δίψα για δικαιο νοθέτης), ανακαλύπτει ποιος είναι, πέρα από ηθική ή αγάπη.
σύνη. Ο Βερν θα φτάσει ώς το σημείο να γίνει θεατής-κατακτη- Αυτή η ανακάλυψη μπορεί να είναι τρομακτική.
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To Rancho Notorious είναι to τελευταίο και το πιο σύνθετο ουέστερν που γύρισε ο Lang. Υστερα απ’ αυτή την ταινία, ο Lang
θα εντείνει την αφαίρεση στις σκηνοθεσίες του. Κάποτε δήλω
σε: «Υπάρχουν κάποια πράγματα που, όταν οι άνθρωποι μιλάνε
γι’ αυτά, δεν καταλαβαίνω τι θε'λουν να πουν· όπως, π.χ., η α
γάπη. Όσο για την ηθική... τι να πω... μπορείτε, παρακαλώ, να
μου εξηγήσετε τι σημαίνει; Η ηθική των ουέστερν είναι απλούστατη. Το ουε'στερν αντιλαμβάνεται με πιο απλά τρόπο τους η
θοποιούς, τα ντεκόρ, το φωτισμό, κι όλα αυτά αντανακλώνται
στις επόμενες ταινίες σας. Όταν μεγαλώσετε, η μορφή της ζω
ής σας γίνεται κι αυτή πιο απλή, και τότε μπορεί να βλε'πετε πιο
καθαρά. Ακολούθησα την απλότητα σε όλες τις ταινίες που γύ
ρισα στην Αμερική».
1. Λατινικά στο κείμενο: μοίρα. (Σ.τ.Μ. >
Fritz Lang. Cinigraphiques, Editig, llapini 1982.
Μετάφραση: Γιώργο<; Καλαμαντής.

Ο Γ α λ ά ζιο ς Ά γγελος στο Ουεστ

τον Μπάμπη Ακτσόγ.Ιον
Αν τα δύο πρώτα ουέστερν του Lang <// επιστροφή τον Φρανκ
Τζέιμς και Western Union) κινούνταν μέσα σε συγκεκριμένες
αφηγηματικές συμβάσεις του είδους, το Rancho Notorious έχει
να κάνει πρωτίστως με βασικές εμμονές του σκηνοθέτη και
δευτερευόντως με τη μυθολογία του ουέστερν. Όχι πως είναι
τελείως απόμακρη από αυτήν: το θέμα της επίμονης αναζήτη
σης παρανόμων που έκαναν ανεπανόρθωτο κακό στη ζωή ενός
ήρωα, και της καθαρτήριας εκδίκησης, είναι κοινό σε πολλά ουέστερν. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για το θέμα της φιλίαςσύγκρουσης ανάμεσα σ’ έναν θρυλικό πιστολέρο κι έναν μαθητευόμενό του ο οποίος, τελικά, ξεπερνά το δάσκαλό του. Ιστο
ρίες εκδίκησης, για παράδειγμα, αφηγήθηκε συχνά ο Anthony
Mann, εξελισσόμενες μέσα στο φυσικό τοπίο της Άγριας Δύσης
που παίζει καθοριστικό ρόλο· ένα τοπίο, που μάταια θα το ανα
ζητήσουμε στο Rancho Notorious: από το Ουαϊόμινγκ θα δούμε
μια μισο-έρημη πόλη (οι κάτοικοι έχουν πάει να επισκεφθούν
τη μητέρα των νεογέννητων τριδύμων), η δε περιπλάνηση του
Βερν, του κεντρικού ήρωα, περιορίζεται σε συγκεκριμένες στά
σεις (στο γραφείο του σερίφη, σ’ ένα κουρείο, στη φυλακή όπου
μπαίνει ηθελημένα για να συναντήσει τον Φρέντσι), ώσπου να
βρεθεί στο ράντσο-κρησφύγετο των παρανόμων, απ’ όπου, όχι
τυχαία, δεν είναι δυνατή η άμεση οπτική επαφή με το φυσικό
τοπίο που το περιβάλλει. Θαρρείς και αυτό το ράντσο είναι ό
ντως ένας μυθικός τόπος, στη μέση του πουθενά· ένας χώρος
μη ρεαλιστικός, που κολυμπά σε μια μπαρόκ ατμόσφαιρα, με έ
ντονα χρώματα και ψεύτικα ντεκόρ, απόρροια όχι τόσο του
φτηνού προϋπολογισμού της ταινίας όσο της οπτικής του σκη
νοθέτη, της πρόθεσής του να δώσει την αίσθηση του επίπλα
στου, την αίσθηση ενός ράντσου-μαυσωλείου που κάλλιστα θα
μπορούσε να ονομάζεται «Ο τάφος του Ουέστ».
Μόνο ένας Fritz Lang θα μπορούσε να έχει την ιδέα να μεταφέ
ρει τον Γαλάζιο Άγγελο στην Άγρια Δύση και να τον καταστή
σει απόλυτο Κύριο ενός βασιλείου με αυστηρούς κανόνες, τους

οποίους οι άνδρες πρέπει να τηρούν αυστηρά, ειδάλλως εξορί
ζονται αμετάκλητα από την Εδέμ των παρανόμων. Γυναίκαμύθος που παρά τη μεγάλη ηλικία της συνεχίζει να ελκύει, να
σαγηνεύει, να κρατά κάτω από την εξουσία της, να σώζει και να
καταδικάζει τους άνδρες, η Όλταρ Κιν είναι μια femme fatale,
όχι μόνο αλληγορικά. αλλά και κυριολεκτικά, αφού ονόμασε το
βασίλειό της «Chuek-A-Luck», δηλαδή Τροχό της Τύχης. Αν
και καλύτερα θα ήταν να λέγαμε Τροχός της Μοίρας, αφού έχει
ήδη προδιαγράφει το πεπρωμένο της ηρωίδας, έστω κι αν αυτή
προσπαθεί να το αποφύγει με τεχνητά μέσα. Ο αληθινός εχθρός
τής Όλταρ Κιν είναι ο Χρόνος. Δεν είναι τυχαίο πως, όταν πρωτακοϋμε γι’ αυτήν, είναι μέσα από αφηγήσεις παλαιών θαυμα
στών της που αναφέρονται στις ηρωικές εποχές της νιότης της,
όταν έδιωχνε πάμπλουτους γερο-πελάτες για να αφεθεί στην α
γκαλιά ενός καουμπόη ή να παίξει χαρτιά μαζί του (να επισημάνουμε παρεπιμπτόντως τη σύνδεση τζόγου και σεξ που κάνει
συχνά ο Lang': ένας αληθινός θρύλος, η Λίλι των καμπαρέ τής
Άγριας Δύσης! Από κείνη την εποχή έμεινε τώρα μόνο ο Μύ
θος, τον οποίο προσπαθεί να διατηρήσει μέσα από ένα πρόσωπομάσκα. Αν στα φλασμπάκ του πρώτου μέρους της ταινίας βλέ
πουμε την αληθινή Όλταρ Κιν, η γυναίκα που συναντά ο Βερν
στο ράντσο είναι η Εικόνα-Όλταρ Κιν· κι αυτή η Εικόνα, πα
γωμένη, ψυχρή, σχεδόν αποπροσωποποιημένη, αλλά ακόμα
γοητευτική, είναι που ασκεί την ευνουχιστική της εξουσία πά
νω στους άνδρες τροφίμους του ράντσου.
Το τέλος της Όλταρ Κιν θα επέλθει όταν κάποια στιγμή θ’ α
φήσει τη Μάσκα και θα αποπειραθεί να κατακτήσει τον Βερν ό
χι με τη δύναμη του Μύθου της, αλλά με τη σαγήνη της ως α
πλής γυναίκας. Εκείνος θα την απαρνηθεί και θα φύγει από κο
ντά της για να ολοκληρώσει την καθαρά ανδρική δουλειά της
εκδίκησης. Η Όλταρ Κιν θα μαζέψει τα μπαγκάζια της πιστεύ
οντας ότι έχει ακόμα χρόνο για ένα νέο ξεκίνημα, όμως θα αντι
μετωπίσει την οργή των εξεγερμένων πρώην υπηκόων της. Η
τελευταία της πράξη είναι να φράξει με το σώμα της την πορεία
της σφαίρας που προοριζόταν για τον Φρέντσι, και να πεθάνει
ως κοινή θνητή, αλλά αληθινά ερωτευμένη γυναίκα.
Η Marlene Dietrich, με τα καπρίτσια της στο πλατό και την εμ
μονή της να μακιγιάρεται έτσι ώστε να μοιάζει ανέπαφη από το
χρόνο, αποτέλεσε ζωντανή προέκταση της ηρωίδας - ένα μεγα
λειώδες και, ταυτόχρονα, τραγικό παράδειγμα της σχιζοφρένει
ας των βαμπ. Είχε συνεχείς καβγάδες και διαφωνίες με τον
Lang, τον οποίο θεωρούσε μη αντάξιο του Josef von Sternberg.
Δεν ήταν όμως η πρωταγωνίστρια η μόνη έγνοια του σκηνοθέ
τη. Οι παραγωγοί άλλαξαν τον αρχικό τίτλο της ταινίας από
Chuck-A-Luck σε Rancho Notorious, που δεν σημαίνει απολύ
τως τίποτα. Ο μοντέρ έκοψε αρκετές σκηνές, υπερηφανευόμενος ότι είχε αφήσει μόνο τη δράση σε βάρος της ατμόσφαιρας,
αλλά, ευτυχώς, χωρίς να καταστρέφει τη βασική δομή της ται
νίας, η οποία στηρίζεται στο λάιτ μοτίφ ενός σχολιαστικού τρα
γουδιού (κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του ουέστερν μέχρι
τότε) που έγινε μεγάλη επιτυχία.
Αθήνα, Δεκέμβριος 2002

Η γόησσα του σαλονν Όλταρ Κιν (Marlene Dietrich) σε όλη της τη δόξα.
Mel Ferrer και Marlene Dietrich (αριστερά κάτω)
Οι ήρωες του Rancho Notorious.· ανάμεσα στη ρομαντική περιπέτεια και
την τραγωδία.
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ (ΗΠΑ.1952)
Clash by Night
Σκηνοθεσία: Fritz Lang. Σενάριο: Alfred Hayes, από το ομότιτ
λο θεατρικό έργο του Clifford Odets. Σ υνερ γά τη ς στο σενάριο:
David Dortort. Φ ωτογραφία: Nicholas Musuraca. Ε ιδικά εφέ:
Harold Wellman. Μ οντάζ: George J. Amy. Η χος: Jean L.
Speak, Clem Portman. Μ ουσική: Roy Webb. Τραγούδι: «I Hear
a Rhapsody» των Joe Gasparre, Jack Baker, George Fragos.
Μουσική διεύθυνση: Constantin Bakalaneikoff. Σ κηνικά:
Albert S. D’Agostino, Carroll Clark. Κ αλλιτεχνική διεύθυνση .
Darrell Silvera, Jack Mills. Κοστούμια: Michael Woulfe. Μ ακι
γιάζ: Mel Berns. Β ο η θ ό ς σκ ηνοθέτη ς: Eddie Donahue. Η θο
ποιοί: Barbara Stanwyck (Μεί Ντόιλ ντ’ Αμάτο), Paul Douglas
ιΤζέρι ντ’ Αμάτο), Robert Ryan <Ερλ Φάκρερ), Marilyn Monroe
(Πε'γκι), J. Carroll Naish (θείος Βινς), Keith Andes (Τζο Ντόιλ),
Silvio Minciotti (Πάπα ντ’ Αμάτο). Π αραγωγός: Harriet Par
sons. Συμπαραγωγός: Jerry Wald. Π αραγωγή: Wald-Krasna
Productions (Χόλιγουντ), για την RKO Pictures. Διάρκεια: 105
λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Πρώτη προβολή: Νέα Υόρκη (Pa
ramount), 18 Ιουνίου 1952.
Απογοητευμένη απ' τη ζωή και τους άντρες, η Μέι Ντόιλ επιστρέ
φει στη γενέτειρά της, ένα ψαροχώρι στις ακτές της Καλιφόρνιας,
όπου «πηγαίνεις μόνο όταν δεν έχεις πουθενά άλλον να πας-.
Εκεί, δέχεται μια πρόταση γάμου από τον Τζέρι ντ' Αμάτο, έναν
καλοκάγαθο ψαρά. Η σταθερότητα του Τζέρι εξανεμίζει τους δι
σταγμούς της, και τον παντρεύεται χωρίς να τον αγαπά, αναζητώ
ντας την ασφάλεια που μπορεί να της προσφέρει. Η Μέι καταβάλ
λει φιλότιμες προσπάθεις να είναι μια καλή σύζυγος. Όμως, ύστε
ρα από δέκα χρόνια γάμου κι ένα παιδί, συμβαίνει το αναπόφευ
κτο: ο καλύτερος φίλος του Τζέρι, ο Ερλ -εγωιστής, κυνικός, αλίά
και γοητευτικός- καταφέρνει τελικά να κατακτήσει τη Μέι, η ο
ποία όλο αυτόν τον καιρό δεν υπέκυπτε στη γοητεία του. Στην πα
ράνομη οχέοη τους η Μέι αναζητεί το πάθος και την περιπέτεια
που έχει στερηθεί. Αποφασίζει ν’αφήσει τον Τζέρι και να φύγει με
τον Ερλ. Σχεδιάζει να πάρει μαζί της και το παιδί, όμως ο Ερλ την
αποτρέπει. Η αρνητική και κυνική του συμπεριφορά τής αποδεικνύει το λάθος της. Στο μεταξύ, ο Τζέρι μαθαίνει την απιστία τής
γυναίκας του κι εγκαταλείπει το σπίτι του, παίρνοντας μαζί του το
παιδί στο καΐκι. Οταν η Μέι ξαναγυρίζει ο’αυτόν, ο Τζέρι, πικρα
μένος απ’ τη συμπεριφορά της, αρνείται να πιστέψει ότι έχει απορρίψει τον Ερλ. Η Μέι, όμως, καταφέρνει να τον πείσει ότι έχει
αλλάξει, και φεύγει για το σπίτι τους με το παιδί στην αγκαλιά.
•Ç-M’ άρεσε το θεατρικό. Μ’ αρέσει ο Odets. (Με είχε εντυπω
σιάσει πολύ με το πρώτο του έργο, το Περιμένοντας τονΛέφτι.)
Δεν ήμαστε ποτέ φίλοι, αλλά τον εκτιμούσα ιδιαίτερα. Του
Jerry Wald του άρεσαν όλα τα έργα του Odets και περισσότερο
το Σύγκρουση τη νύχτα. Η μόνη αλλαγή που ήθελε να κάνει, ή
ταν να το μεταφέρει σ’ ένα ψαροχώρι. Όμως η θεματική τής
ταινίας ήταν εντελώς διαφορετική από αυτήν του θεατρικού,
που εκτυλίσσεται σ’ ένα πλαίσιο ανεργίας και άλλων κοινωνι
κών προβλημάτων, και καταλήγει σ’ ένα φόνο: ο σύζυγος σκο

τώνει τον εραστή. Το σενάριο ξαναγράφτηκε και διορθώθηκε α
πό τον Alfred Hayes για να του δοθεί μια άλλη τροπή. Έκανα
πολλή έρευνα (όση μπορούσα) για τη συζυγική απιστία. Και σ’
ένα από τα μεγαλύτερα γυναικεία περιοδικά διάβασα ότι το 75%
των παντρεμένων γυναικών απατοϋν τους συζύγους τους.
Για πρώτη φορά κατάφερα να πείσω τους παραγωγούς ότι έ
πρεπε να κάνουμε πρόβες, όπως στο θέατρο. Επειδή οι βασικοί
χαρακτήρες ήταν μόνο τρεις, μπορούσαμε, κατά κάποιο τρόπο,
να προβάρουμε τις σημαντικότερες σκηνές. Με τον πολύ καλό
οπερατέρ μου, τον Nicholas Musuraca, μαρκάραμε τις θέσεις
και τις κινήσεις της κάμερας. Είχα πολύ καλή συνεργασία και
με τους τρεις πρωταγωνιστές: την Barbara Stanwyck, τον Bob
Ryan και τον Paul Douglas.
Δυσκολεύτηκα, όμως, με τη Marilyn Monroe. Ήταν ουσιαστι
κά η πρώτη μεγάλη ταινία που έκανε. Ήταν ένα περίεργο μίγ
μα ντροπαλότητας, ανασφάλειας και... δε θα το έλεγα «αέρα τής
σταρ··... αλλά, πάντως, αντιλαμβανόταν τη γοητεία που ασκού
σε στους άντρες. Κι αυτό είν’ όλο. Ακριβώς εκείνη την περίοδο
ξέσπασε η περίφημη ιστορία με τις φωτογραφίες που είχε κάνει
για ένα ημερολόγιο. Εγώ δεν είχα πρόβλημα (το τι κάνει μια γυ
ναίκα με το σώμα της είναι δική της υπόθεση), αλλά εξαιτίας
της ντροπής που ένιωθε, φοβόταν υπερβολικά να έρθει στο
στούντιο - αργούσε μονίμως. Δεν ξέρω γιατί ξεχνούσε τις ατά
κες της, όμως καταλαβαίνω απόλυτα τους σκηνοθέτες που θύ
μωναν μαζί της, αφού σίγουρα έφταιγε για καθυστερήσεις στα
γυρίσματα. Πάντως, ήταν πολύ δεκτική. ? ?
F. L.
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του Noël Simsolo
Η Σύγκρουση τη νύχτα βασίζεται σ’ ένα θεατρικό έργο τού
Clifford Odets (1906-1963). Αυτό και χοΛιλιόμ είναι οι μοναδι
κές κινηματογραφικές μεταφορές θεατρικών έργων που γύρισε
ο Lang. Όμως η επιλογή του Odets ήταν λιγότερο τυχαία από
αυτήν του Molnar. Ο Lang γνώριζε προσωπικά τον Odets, που
πρωτοπαρουσιάστηκε το 1932 από το Group Theatre, ειδικευ
μένο σε έργα ενδοσκόπησης και κοινωνικής κριτικής, και ήταν
ο επικεφαλής του προοδευτικού ρεύματος που έδωσε πνοή στο
θέατρο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Πολλά έργα
του μεταφέρθηκαν στην οθόνη: Το χρυσό αγόρι, από τον
Mamoulian (1939), Η επαρχιωτοπούλα, από τον Seaton (1954),
Ayyaloi με ματωμένα χέρια, από τον Aldrich (1955). Έγραφε σε
νάρια για το Χόλιγουντ: Ο στρατηγός πέθανε την αυγή, για τον
Milestone, Σκοτεινοί δολοφόνοι, για τον Mackendrick κ.ά., ενώ
σκηνοθέτησε κι ο ίδιος δύο ταινίες: None but the Lonely Heart
(1944) και The Story on Page One (1959).
Στην πραγματικότητα, o Lang κράτησε μόνο τη βασική ιδέα
του έργου και άλλαξε τον κοινωνικό περίγυρο και το τέλος. Παραδόξως, όπως και στο Λιλιόμ, εισάγει τον κινηματογράφο ως
βοηθητικό στην ταινία με το να κάνει τον Ερλ μηχανικό προβο
λής. Ο Τζέρι θα του συστήσει τη Μέι στην καμπίνα προβολής.
Στον ίδιο χώρο, η διαμάχη ανάμεσα σ’ αυτά τα τρία πρόσωπα θα
γίνει σωματική και -σχεδόν- θανάσιμη. Αυτές οι δύο σεκάνς
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διαπνέουν όλη χην ταινία: από τη μία πλευρά υπάρχει το ντοκι
μαντέρ για το Μοντερέι, τους ψαράδες και το κονσερβοποιείο
που συνδέονται μαζί του1από την άλλη, υπάρχει το θεατρικό
τρίγωνο του συζύγου, της γυναίκας και του εραστή. Ο κινημα
τογράφος, καθώς και το πάθος που ανακύπτει, καλύπτουν τα
πάντα. Ο Lang παρακολουθεί το νεορεαλισμό (είχε εντυπωσια
στεί από τη Ρώμη, ανοχύρωτη πόλη του Rossellini) και υφαίνει
μια επαγωγική αρμονία ανάμεσα στα τρία αυτά στοιχεία. Προ
κύπτει έτσι ένα έργο κοντινό στις πρώτες αμερικανικές ταινίες
του, με τη διαφορά πως τα επιχειρήματά του για να πείσει το θε
ατή δεν εκφέρονται πια μέσω του κοινωνικού μηνύματος.
Μετά απ’ αυτή την ταινία, ο Lang θα προσεγγίσει περισσότερο
το νεορεαλισμό και θ’ απλοποιήσει το στιλ του. Η επιθυμία του
για αφαίρεση θα κατευθυνθεί προς μια γραφή ασταθή, αλλά πο
τέ θεαματικά δεξιοτεχνική. Μεγάλα πλάνα-σεκάνς προηγού
νται εξαιρετικά λεπτών σκηνών, χωρίς αυτό να βλάπτει την ο
μοιογένεια του συνόλου. Κάποιες φορές, στη Σύγκρουση τη νύ
χτα, θα δοκιμάσει πιο πειραματικές εικόνες, όμως αυτή η επι
κίνδυνη άσκηση θα εξαφανιστεί στις μεταγενέστερες ταινίες.
Η Σύγκρουση τη νύχτα αποτελεί μια παρατήρηση πάνω στο πά
θος, το όνειρο, την προσδοκία για κάποιον «άλλο τόπο», την α
ναπόφευκτη ανάδυση υποδόριων παθών. Εδώ, οι χαρακτήρες
δεν είναι πια προνομιούχοι, γκάνγκστερ, διανοούμενοι, καλλι
τέχνες· είναι άνθρωποι που ανήκουν στον εργατικό κόσμο και
τους οποίους ο Lang φρόντισε να τους αποκαθάρει από τους θε
ατρικούς κώδικές τους. Η καταστροφική κίνηση της πλοκής
μεταφέρεται μέσα από το πάθος απλών ανθρώπων, καθένας από
τους οποίους προσδιορίζεται χωρίς συμβιβασμούς. Ο Τζέρι εί
ναι ένα μεγάλο, απλοϊκό παιδί, που περιστοιχίζεται από έναν ι
δεαλιστή πατέρα κι έναν ελεεινό θείο· αντιδρά στο όνειρο ως θεατής-καταναλωτής όπως μας δείχνει στη σεκάνς όπου τρώει ε
νώ παρακολουθεί μια ταινία. Εύπιστος, θεωρεί πως η Μέι είναι
έτσι όπως έμοιαζε στο όνειρό του. Δε βλέπει καμία διαφορά α
νάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. Ο Ερλ, ο εραστής,
είναι πικρόχολος, οξυδερκής και παίκτης. Καλύπτει το φόβο
του για το όνειρο κάτω από έναν κυνισμό χαρακτηριστικό ό
λων εκείνων των κινηματογραφικών χαρακτήρων που άνθιζαν
στα υπαρξιστικά δράματα εκείνης της εποχής. Παρ’ όλο ότι
γνωρίζει την πραγματικότητα του σελιλόιντ που είναι το κινηματογραφημένο όνειρο, δεν παύει να το θεωρεί σημαντικό.
Ωστόσο, γοητεύεται από τη Μέι που το όνειρό της έχει πεθάνει
και που δεν θέλει άλλα όνειρα. Ο Ερλ ξέρει ότι εκείνη γνωρίζει
τον κανόνα του παιχνιδιού κι ότι η μόνη ελπίδα που μπορούν
να μοιραστούν, είναι να ζήσουν ένα αισθησιακό πάθος.
Η Μέι δε σταματά να πηγαινοέρχεται ανάμεσα στο όνειρο και
την πραγματικότητα. Με το να παντρευτεί τον Τζέρι και να
του κάνει ένα παιδί, βάζει ένα στοίχημα που θα τελειώσει με α
ποξένωση. Όμως εκείνη, σε αντίθεση με τα άλλα πρόσωπα, πα
ραμένει πάντα σε εγρήγορση.
Η ταινία χρησιμοποιεί τον ωκεανό σαν λάιτ-μοτίφ. Τα κύματα
συμβολίζουν τον ψυχικό κόσμο της Μέι, ενώ τα φωτεινά πλάνα
του ουρανού δείχνουν τη θέλησή της για κάποιον «άλλο τόπο»
και οι εικόνες των ψαριών που βγάζει στην επιφάνεια για να τα
κλείσει σε κουτιά, υποδηλώνουν αυτό που της συμβαίνει: έχει
κλειστεί κι η ίδια σ’ ένα κουτί για να δημιουργήσει οικογένεια
και να «έχει πρόσωπο» στην κοινωνία. Η επιστροφή της στον
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Τζέρι σημαίνει πως ξεκινάει απ’ την αρχή προς ένα αμφίβολο
happy end. Πράγματι, στο τέλος της πορείας τους, τα τρία πρό
σωπα συναντούν μόνο την αποτυχία: αποτυχία για τον Τζέρι, ό
ταν δέχεται το happy end που ταιριάζει μ’ αυτούς που θαυμάζει
στις κινηματογραφικές αίθουσες [ο άνθρωπος αυτός συνειδητο
ποίησε όχι μόνο τη δική του πραγματικότητα (αναγκάστηκε να
σκοτώσει), αλλά και αυτήν της κοινωνίας (ένας περίγυρος όπου
ο εγωισμός είναι τυραννικός) και της οικογένειάς του (ό,τι συ
νέβη, μπορεί να ξανασυμβεί)]· αποτυχία για τον Ερλ [γίνεται
τραγικό πρόσωπο: δεν του ’χουν απομείνει παρά τα μασκαριλίκια του (μεταμφιέσεις, μοχθηρή επιδεικτικότητα, μισογυνισμός)]·
αποτυχία για τη Μέι (ξαναγυρνά στην υποκριτική κοινωνία, δί
πλα σ’ έναν άντρα που δεν τον ποθεί και που είναι σίγουρο πως
θα τον εξαπατήσει ξανά όταν αναδυθούν τα πάθη της).
Όσο για το άλλο ζευγάρι της ταινίας, δέχεται συνεχώς τους α
πόηχους της κρίσης από το ερωτικό τρίγωνο. Η νεαρή γυναίκα
την οποία υποδύεται η Marilyn Monroe, θα χάσει κάθε βούλη
ση για ανεξαρτησία και θα υποταχθεί στον αρραβωνιαστικό
της, το μοναδικό πρόσωπο στο δράμα που θα επιβάλει αυτό που
θέλει με τη δύναμή του.
Σ’ αυτό το σκληρό παιχνίδι, ο Lang καταδεικνύει επίσης πώς
προσπαθεί το αμερικανικό προλεταριάτο να ταυτιστεί με τους
ήρωες του κινηματογράφου, μέσα σ’ έναν μυθοποιημένο εμπει
ρισμό της «clean America» (οικογένεια, σπίτι, διπλή ζωή) ή στη
μίμηση των παθών στο περιθώριο της πραγματικότητας.
Fritz Lang, Cinégraphiques, Edilig, Παρίσι 1982.
Μετάφραση: Γιώργος Καλαμαντης.

To m o δυνατό

της Μαρίας Γαβαλά
Τούτη την ταινία, με την εξαιρετικά απλή υπόθεση που θα
μπορούσες να τη διηγηθείς με τρεις προτάσεις (το χρονικό μιας
απιστίας και η επιστροφή της συζύγου, μετά από διάφορες συγ
κρούσεις, στον άντρα της), την προσδιορίζουν εύστοχα δύο
σκηνές, διαφορετικές μεταξύ τους, τόσο ως προς το περιεχόμε
νο όσο και ως προς το σκηνοθετικό τους στήσιμο.
Είναι η σκηνή με τη σκυμμένη γέρικη φιγούρα του μπεκρή ακορντεονίστα πατέρα (Silvio Minciotti), καλού μετανάστη στο
αμερικανικό ψαροχώρι όπου τοποθετείται η δράση της ταινίας,
ο οποίος προτιμά να κλάψει σαν μωρό παιδί παρά να ομολογή
σει στο γιο του την πικρή (και εξώφθαλμη) αλήθεια πως η γυ
ναίκα του τον απατά. Τα δάκρυά του μοιάζουν με δάκρυα υπο
ταγμένα στη μοίρα.
Κι από την άλλη, υπάρχει η σκηνή με τη μεφιστοφελική φιγού
ρα του θείου Βινς (J. Carroll Naish), που σαν σκανδαλιάρικο ξω
τικό έρχεται να ψιθυρίσει την αλήθεια της μοιχείας στ’ αφτί τού
ανιψιού και να τον ξεσηκώσει ώστε να πάρει τα πράγματα στα
χέρια του. Όταν ο καλοκάγαθος κι εύπιστος γιος και ανιψιός
Τζέρι Ντ’ Αμάτο (Paul Douglas), ομολογώντας την αδυναμία
του να σταματήσει τους δύο εραστές, αναρωτιέται γιατί δεν το
κάνει ο ίδιος ο Θεός, ο ανακατώστρας δαιμονικός θείος απαντά
μέσα σ’ ένα ντελίριο θράσους: «Εσύ είσαι αυτός που πρέπει να
τους τιμωρήσεις - εσύ και μόνο εσύ. Μπορείς! Μπορείς!», πυρο-
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δοταινίας έτσι το φιτίλι που οδηγεί στο μπαρούτι. Σε κάποια άλ
λη στιγμή της ταινίας, έχουμε ακούσει την άπιστη σύζυγο Μέι
Ντόιλ (Barbara Stanwyck) να δηλώνει πώς ακριβώς θέλει τον ά
ντρα για να τον αγαπά: «Τον θέλω να πολεμάει για μένα». Η
Μέι, επομένως, θέλει έναν άντρα πρωταγωνιστή στην αρένα
των συγκρούσεων του έρωτα, έναν ανήσυχο πολεμιστή· που
δεν εφησυχάζει ποτέ, που έχει πάντα καλυμμένα τα νώτα του.
Η Σύγκρουση τη νύχτα, λοιπόν, είναι μια ταινία συγκρούσεων
και αντιθέσεων που βοούν ακόμα κι από την αφετηρία της: έ
τσι, πίσω από μια φαινομενικά απλή ιστορία, υφαίνεται ένας
πυκνός και λαβυρινθώδης καμβάς, μια συστηματική κάθοδος,
μια λεπτοδουλεμένη εμβάθυνση στα άδυτα της περίπλοκης υ
πόστασης των ηρώων, μια βυθομέτρηση της ανθρώπινης ψυ
χής και των συναισθημάτων όπως διαπλέκονται, πέρα από τις
συμπτωματικές συμπεριφορές, τις βιαστικές και παροδικές α
ποφάσεις και κινήσεις· γιατί τα πρόσωπα, πέρα από το παρορ
μητικό, στοχεύουν πάντα σε κάτι πιο ασφαλές, επιζητούν το
σταθερό και το αμετάβλητο.
Ξεκινώντας από τη σύνθετη δομή του χαρακτήρα της γυναίκας,
μπορούμε να πούμε τα εξής: Η Μέι, ήλιου φαεινότερον, είναι
μια πυριγενής ύπαρξη, μια ηφαιστειακή γυναίκα· αλαζονική,
πεισματάρα, περιπλανώμενη μια ζωή, αλλά και κουρασμένη απ’
τις περιπλανήσεις κι από τη μέχρι τώρα αποτυχημένη ερωτική
ζωή της - «Γυρίζεις σπίτι σου όταν δεν έχεις πού αλλού να πας»
δηλώνει με κυνική αναίδεια για την επάνοδό της στη γενέθλια
γη. Κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι της για να δώσει την ει
κόνα μιας αγριόγατας - «Δεν ξέρεις από ποια ζούγκλα έχω βγει»
προειδοποιεί τον καλοκάγαθο Τζέρι που θέλει να την παντρευ
τεί. Αυτό, λοιπόν, το ανήμερο θηρίο, ζητάει μεν ασφαλή φωλιά
για να απαγκιάσει, αλλά δε φαίνεται διατεθειμένο να αποποιηθεί
εντελώς την τυχοδιωκτική του φύση. Δέχεται να παντρευτεί
και να νοικοκυρευτεί, αλλά γρήγορα αρχίζει ν’ ασφυκτιά μέσα
στα δεσμό του γάμου, να παραμελεί τα καθήκοντά της ως συζύ
γου, μητέρας και νοικοκυράς, να απιστεί. Από την άλλη, όμως,
ως χαρακτήρας έχει και καθαρότητα και ευθύτητα. Στην πραγ
ματικότητα, δεν της αρέσει να εξαπατά· άρα, δε θα το συνεχίσει
για πολύ. Οταν ο σύζυγος θα ανακαλύψει τα δώρα του εραστή
της μέσα στο συρτάρι της σιφονιέρας, η Μέι θα επιδείξει μια κο
φτερή και οδυνηρότατη ειλικρίνεια, ομολογώντας τα πάντα και
δηλώνοντας το φαρμακερό για το σύζυγο: «Δεν μπορώ να ζήσω
χωρίς έρωτα». Αυτή η βαρυσήμαντη φράση κλείνει μέσα της ό
λο το βαρύ φορτίο της Μέι, όλο το δίκιο της. Κι αυτό ακριβώς το
δίκιο είναι που επιδεινώνει τη συναισθηματική της τυφλότητα
προς τον άντρα της. Η Μέι είναι ανήμπορη να αντιληφθεί το
πλήρες πορτρέτο του συζύγου της. Οι σκοτεινές και ασίγαστες
επιθυμίες της της ρίχνουν μπόλικη στάχτη στα μάτια, κι έτσι
δεν μπορεί να αντιληφθεί πως ο Τζέρι είναι και παραείναι ερωτεύσιμος. Αφήνεται, λοιπόν, να παρασυρθεί από το πρόσωπο
του Ερλ Φαιφερ (Robert Ryan), ένα πρόσωπο που έχει πολλά
κοινά σημεία με το δικό της, αλλά και πάμπολλες διαφορές, και
πιάνεται απ’ τον άλλο άντρα όπως θα πιανόταν από ένα σωσίβιο.
Της Μέι τής χρειάζεται ένα χαστούκι, ένα μαστίγωμα (αυτό υ
ποστηρίζουν οι αρσενικοί εκπρόσωποι του ψαροχωριού πως
χρειάζονται οι γυναίκες προκειμένου να μένουν πιστές, στο
πλάι των αντρών τους) ή, έστω, ένα γερό ταρακούνημα (όπως
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ματογραφικής προβολής), προκειμένου να συνελθεί και ν’ αρχί
σει να βλέπει τα πράγματα με διαφορετικό μάτι: λιγότερο εγωι
στικά κι ανεδαφικά- λιγότερο τυχοδιωκτικά κι ανώριμα· λιγότε
ρο παρορμητικά, βίαια και παθιασμένα. Η Μέι είναι μια «λυσσα
σμένη γάτα», γιατί τα πράγματα της ζωής δεν ήρθαν όπως τα περίμενε, γιατί η προηγούμενη ερωτική ζωή της κατέληξε σε ναυ
άγιο. Σ’ αυτή την τελική σύγκρουση μέσα στον στενότατο χώρο
μιας καμπίνας προβολής (άλλη σημαδιακή αντίθεση: πώς κατάφερε ο Fritz Lang, ένα τέτοιο γεγονός, από τα οξϋτερα και καθο
ριστικότερα της ταινίας, να το τοποθετήσει σε τόσο στενό χώ
ρο;), θα κάνει στα γρήγορα τις συγκρίσεις της: Ποιος από τους
δύο άντρες είναι αξιότερος για μια μητέρα, αλλά και, κυρίως, για
μια ερωτική γυναίκα; Ο σύζυγος ή ο εραστής; Δεν είναι τυχαίο
πως η μετωπική σύγκρουση της ΜεΊ και η οδυνηρή προσγείωσή
της στον κόσμο της λογικής και της υπευθυνότητας συμβαί
νουν στη γενέτειρά της, στον τραχύ ψαρότοπο του Μοντερέι, ε
κεί όπου τα κύματα του ωκεανού σκάνε μανιασμένα στα βράχια,
οι γλάροι φτεροκοπούν κοπαδιαστά και κρώζουν πεινασμένοι,
κι ολόκληρα ποτάμια σαρδέλες αιχμαλωτίζονται στα δίχτυα των
ψαράδων και στέλνονται στο εργοστάσιο για να κλειστούν σε
κονσέρβες. Οι ντόπιοι -οι ψαράδες, οι εργάτριες στο εργοστάσιο,
ακόμα κι η ανυπότακτη, ερωτικά ζουμερή, αλλά και δηκτική
Πέγκι ιMarilyn Monroe)- έχουν μάθει να πιάνουν σφιχτά, να τιθασσεύουν το ανυπότακτο, αυτό που από τη φύση του ελίσσε
ται και γλιστράει. Έτσι, η τελική, εθελούσια αιχμαλωσία τής
Μέι, η οριστική επιστροφή στις ρίζες του ανθρώπου, στη μήτρα
που την εξέθρεψε, είναι μεν οδυνηρή και προκαλεί θλίψη (τη
θλίψη κάθε τέλους), αλλά δεν είναι και τίποτα περισσότερο από
μια αδικητή υπακοή και υποταγή στο ανθρώπινο πεπρωμένο, ε
κεί όπου η ανθρώπινη λογική δεν αποκλείει πάντα την ευχαρί
στηση, και το ανθρώπινο καθήκον δεν εξοβελίζει νομοτελειακά
τον έρωτα, αλλά υπάρχουν δυνατότητες, ένας τόσο στενός τό
πος να χωρέσει τα υπέρβαρα και πολύπλοκα συναισθήματα, τις
διακυμάνσεις της ψυχής. Όσο κι αν η Μέι διαβεβαιώνει πως ο
νόστος στη γενέτειρά της ήταν εξαναγκασμένος, υπάρχουν α
κλόνητες ενδείξεις που μαρτυρούν πως επέστρεψε με τη διακαή
επιθυμία να δώσει ένα τέλος στην προσωπική της οδύσσεια. Η ε
ρωτική της απιστία ήταν το τελευταίο φτερούγισμα μιας απόκοτης ψυχής. Η υπερχειλίζουσα ζωτικότητα, η χυμώδης ιδιοσυ
γκρασία της, τώρα θα βρουν καταφύγιο κοντά σ’ ένα μωρό παι
δί και σ’ έναν άντρα που απέδειξε πως το λέει η καρδιά του.
Το δίδυμο των ανδρών, Τζέρι και Ερλ, κουβαλάει κι αυτό πάμ
πολλες αντιθέσεις. Ο πρώτος, που έχει την τύχη να ερμηνεύε
ται από έναν θαυμάσιο ηθοποιό, τον Paul Douglas, είναι ένας
«καλόκαρδος γίγαντας», ένας εύσωμος άντρας με γλυκύτατη
φυσιογνωμία: τα μάτια του είναι μια ζεστή αστροφεγγιά- εκ
φράζουν με ευγλωττία όλα όσα δεν μπορούν να προφέρουν τα
ντροπαλά χείλη του, το άγαρμπο σώμα του, οι αδέξιες κινήσεις
του. Το κουκούλι μέσα στο οποίο βρίσκεται κλεισμένη η χρυ
σαλλίδα Μέι, δεν της επιτρέπει να δει την πασιφανή ομορφιά
των ματιών του. Η ευφυΐα του Lang επιτάσσει πως όλα τα ω
ραία πράγματα αποκαλύπτονται σιγά σιγά. Στο δίλημμα που τί
θεται, αν ο άντρας πρέπει να είναι σπουργίτης ή αρκούδα, ο
Τζέρι θα απαντήσει αρχικά με μπόλικη αμηχανία. Ο ίδιος δεν
γνωρίζει την αληθινή ταυ φύση. Είναι ένα καλοκάγαθο και
γενναιόδωρο ανθρωπάκι, ένα κορόιδο που δεν γνωρίζει τι σκα-
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ρώνουν οι άλλοι πίσω από την πλάτη του- ένα άκομψο σουλού
πι στον ερωτικό στίβο· ένας που δεν ξέρει ν ’ αγκαλιάζει γυναί
κες κόβοντάς τους την ανάσα· ένας που δεν ξέρει να λέει ερωτόλογα, που δεν έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας για να φουσκώ
νει τα γυναικεία μυαλά και να φουρτουνιάζει τις αισθήσεις
τους. Η δική του ερωτική τρικυμία εκδηλώνεται στα μάτια του
και μόνον. Είναι ένας συνεπής δουλευταράς, ένας καλός οικο
γενειάρχης, ένας άξιος νοικοκύρης - πράγματα αρκετά αντιπα
θητικά κι απωθητικά για μια ερωτιάρα γυναίκα. Το σήμα κατατεθέν του είναι ο ψαράδικος σκούφος του, που τον φοράει με ε
πιμέλεια κάθε πρωί πριν πάει στο καΐκι του, ενώ το σήμα κατατεθέν του αντιπάλου του είναι το πιοτό, το άγριο αντρικό με
θύσι, το ημίγυμνο πανωκόρμι, το ιδρωμένο φανελάκι, το κυπαρισσένιο ανάστημα, έστω και συχνά-πυκνά στραπατσαρισμένο
από το αλκοόλ. Ο εραστής δεν ξέρει μόνο να λέει ερωτόλογα,
αλλά και, κυρίως, να δίνει την εικόνα ενός πλοίου καραβοτσακισμένου που στέλνει εκκωφαντικά SOS, καθώς και την εικόνα
ενός πληγωμένου αρσενικού θηρίου που διεκδικεί με λύσσα τη
γυναίκα που ποθεί. Συνοπτικά, η παρουσία του Ερλ σπάει τη
μονοτονία και τη στασιμότητα που πλανάται πάνω απ’ το ψα
ράδικο νοικοκυριό του Τζέρι. Ο Τζέρι είναι ο αναθρώσκων κα
πνός της εστίας, κι ο Ερλ ο καπνός ενός βαποριού, έτοιμου να
σαλπάρει. Για να μη διαλυθεί, λοιπόν, το σκηνικό μπροστά στα
μάτια μας, ο Τζέρι πρέπει να ανακαλύψει αυτό το «παραπάνω»
που υπάρχει μέσα του σε ύπνωση, να το καταλάβει καλά, κι ύ
στερα να το δώσει να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Η αλλα
γή του καλοκάγαθου Ιερεμία σε πραγματικά πολεμιστή Τζέρι
γράφει μια διαδρομή με ποικίλες αποχρώσεις. Το γραφικό, το
γκροτέσκο, το μελό, διαχέονται σε μια βίαιη ατμόσφαιρα παρα
φοράς. Η μεταμόρφωση συντελείται μέσα σ’ ένα εξπρεσιονιστικό κρεσέντο.
Αλλά κι ο Ερλ συμπυκνώνει στο πρόσωπό του πολλά και αντι
θετικά πράγματα, αν και είναι το λιγότερο αντιφατικό από τα
δύο άλλα πρόσωπα. Πρώτα πρώτα, εκφράζει όλη τη συμπύκνω
ση της πιο ασφυκτικής ανδρικής μοναξιάς. Η έλλειψη της γυ
ναικείας αγάπης τον μετατρέπει σ’ ένα εγωιστικό ρεμάλι, συ
χνά με πολύ αντιπαθητική όψη. Κυνικός, εγωιστής, επεκτατι
κός, με τάσεις αρπαχτικού, καταπατάει τη φιλία και τους νό
μους της φιλοξενίας, και κλέβει στην κυριολεξία τη γυναίκα
του φίλου του. Είναι ένας που καταπατάει κεκτημένα δικαιώ
ματα, έχοντας ως επιχείρημα το βάρος της ήττας και της μονα
ξιάς του· κυρίως, όμως, τα φυσικά του προτερήματα και προσό
ντα - όλα τα στερεότυπα της αρρενωπότητας: τραχύτητα, πα
ράστημα, θράσος. Στην πραγματικότητα, είναι ο πιο ευάλωτος
και ανασφαλής, ακριβώς γιατί έχει πληγωθεί το ανδρικό του
φιλότιμο εξαιτίας των απιστιών της δικής του γυναίκας. Το α
ντριλίκι του δεν είναι παρά βιτρίνα, και χρησιμοποιεί τον τσαμπουκά για να κρύψει τις πληγές του. Παριστάνει τον ειδήμο
να γύρω απ' τις γυναίκες για να καλύψει την μεγάλη ανάγκη
που τις έχει. Το κυπαρισοένιο του ανάστημα,το γρανιτένιο
πρόσωπό του, θα καταρρεύσουν τελικά μπροστά στο άγαρμπο
σώμα και το μαλακό πρόσωπο του Τζέρι. Ποιος άλλος εκτός απ’
τον Fritz Lang θα είχε την ικανότητα να το δείξει αυτό με τέ
τοια πληρότητα, τόσο δραστικά κι αποτελεσματικά (και μάλι
στα, σε μια χολιγουντιανή ταινία), σπάζοντας κάμποσα ταμπού; Ο «ασχετούλης» της αγάπης δεν έχει απλώς ισχυρότερη

μυϊκή δύναμη απ’ τον «εξπέρ αγαπητικό»· δεν έχει μόνο το
προβάδισμα αυτού που μάχεται για την οικογενειακή του ακε
ραιότητα κι ευτυχία, αλλά και το πλεονέκτημα του δυνατότε
ρου και υψηλότερου έρωτα.
Ο Lang, όσο κι αν άλλαξε πατρίδα, συνθήκες εργασίας, θεματο
λογία. έμεινε ο ίδιος πάντα δαιμονικός γερμανός καλλιτέχνης.
Εκπατρισμένος στο μακρινό Χόλιγουντ, έφερε μέσα στις απο
σκευές του την αθεράπευτα sublime γερμανική του ψυχή, την
οποία δεν απαρνήθηκε ποτέ. Επομένως, κάθε κατηγορία περί
συμβιβασμών του άλλοτε μεγάλου εξπρεσιονιστή στην πίστα
των αμερικανικών συμβάσεων, των χολιγουντιανών επιταγών,
είναι από τις πιο αστείες και άδικες στην ιστορία του κινηματο
γράφου- γιατί δεν έχασε ποτέ την καλλιτεχνική του μεγαλοφυΐα που του επέτρεπε να αφομοιώνει, με τον προσωπικό του
τρόπο, καινούργια πράγματα και να τα συνθέτει μαεστρικά με
στοιχεία του παρελθόντος. Οι ενορχηστρώσεις διαμετρικά με
ταξύ τους αντίθετων πραγμάτων, οι μεταμορφώσεις που συντελούνται μέσα σε κάθε αμερικανική του ταινία, είναι ένα πλήρες
μάθημα προς κάθε σύγχρονο καλλιτέχνη-κινηματογραφιστή,
λογοτέχνη, ζωγράφο, αρχιτέκτονα...
Ενάντια σ’ έναν στείρο νατουραλισμό, η Σύγκρουση τη νύχτα, μ’
έναν ιδιότυπο τρόπο (άλλοτε ψυχρά και ορθολογικά νονάρ κι
άλλοτε ρομαντικά ακραίο), χρησιμοποιεί το γκροτέσκο, το με
λό, το τραγικό, προκειμένου να μιλήσει για το Εγώ που απαρνείται το απόλυτο για να διαχυθεί στη σχετικότητα και τη νη
φάλια παραδοχή της ζωής.
Η σκηνή του δράματος τοποθετείται σ’ ένα ψαροχώρι, αρχικά
γραφικό, που, όμως, σιγά σιγά παίρνει άλλες διαστάσεις, λιγό
τερο γήινες. Το περιβάλλον -και φιλόξενο και αφιλόξενο- διαπλέκεται ενεργά με τις σχέσεις και τα πάθη των ανθρώπων. Η ί
δια η φύση είναι μια πηγή διεγέρσεων και όχι απλό σκηνικό.
Συμβάλλει τα μέγιστα στο μπέρδεμα των συναισθημάτων και
βοηθάει να αναδειχθεί και να επιπλεύσει η ανθρώπινη βούλη
ση, αλλά και η ανθρώπινη ασημαντότητα. Τίποτα δεν είναι μό
νο άσπρο και μόνο μαύρο, μόνο καλό και μόνο κακό, μόνο αδύ
νατο και μόνο δυνατό. Ο άντρας δεν είναι μόνο σπουργίτης ή
μόνο αρκούδα, ούτε η γυναίκα μόνο θηρίο ή μόνο εξημερωμένο
θηλαστικό. Η συζυγική πίστη κι ο έρωτας δεν είναι μονόδρο
μοι, χωρίς επικοινωνίες μεταξύ τους. Το αμερικανικό παρόν
του σκηνοθέτη δεν είναι άσχετο κι απομακρυσμένο απ’ το γερ
μανικό του παρελθόν. Όλα αυτά εμπεριέχουν το ένα το άλλο.
Όπως ακριβώς ένα χαστούκι δεν προξενεί μόνο πόνο, αλλά και
την αναγκαία αφύπνιση κι ανακούφιση.
Στο τέλος, ο ευκολόπιστος και γενναιόδωρος από τη φύση του
Τζέρι θα δεχθεί πολύ εύκολα και άνετα τη μεταμέλεια και τη
μεταστροφή της Μέι. Ωστόσο, αυτή η ευκολία κρύβει μέσα της
και τη δύσκολη μοναδικότητα, τη γενναιόδωρη λογική που ε
πιτάσσει πως, τελικά, «κάποιον οφείλεις να εμπιστεύεσαι».
Άρα, ο Τζέρι εμπιστεύεται τη Μέι όχι μόνο γιατί είναι καλόπι
στος, αλλά και γιατί είναι ριψοκίνδυνος. Έχει την τόλμη να το
ρισκάρει. Άλλη μια φορά ο καθρέφτης των ψυχών δείχνει τις
διαφορετικές, πολύ κοφτερές όψεις του.
Αθήνα, Δεκέμβριος 2002
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της Ε. Ann Kaplan

Σ κ η νο θ εσ ία : Fritz Lang. Σ ενά ρ ιο: Charles Hoffman, από to
διήγημα «Gardenia» της Vera Caspary. Φ ω τογρ α φ ία :
Nicholas Musuraca. Ε ιδ ικ ά εφε: Willis Cook. Μ οντά ζ: Edward
Mann. Ή χ ο ς : Ben Winkler. Μ ου σικ ή : Raoul Kraushaar. Τ ρ α 
γ ο ύ δ ι: «The Blue Gardenia» (ερμηνευμένο από τον Nat «King»
Cole) των Bob Russell, Lester Lee. Σ κ η νικ ά : Daniel Hall. Β ο η 
θ ό ς σκ ηνοθε'τη ς: Emmett Emerson. Η θ ο π ο ιο ί: Anne Baxter
(Νάρα Λάρκιν), Richard Conte (Κέισι Μέιγιο), Ann Sothern
(Κρίσταλ Κάρπεντερ), Raymond Burr (Χάρι Πρεμπλ), Jeff
Donnell (Σάλι Ελις), Richard Erdman (Αλ), George Reeves (α
στυνόμος Χε'ινς), Ruth Storey (Ρόουζ Μίλερ), Ray Walker (Χόουμερ), Nat «King» Cole. Π α ρ α γ ω γός: Alex Gottlieb.Π α ρ α γ ω 
γή: Blue Gardenia Productions / Gloria Films, για την Warner
Bros. Δ ιάρ κ εια: 90 λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Π ρ ώ τη π ρ ο 
β ολή: 28 Μαρτίου 1953.

Οι κοπέλες που εργάζονται σ’ ένα τηλεφωνικό κέντρο του Αος
Άντζελες, πολιορκούνται από δυο εργένηδες, τον Κέισι Μέιγιο και
τον Χάρι Πρεμπλ. Μια απ ’αυτές, η Νόρα Λάρκιν, όμορφη, σαγη
νευτική και ρομαντική, περιμένει τον αρραβωνιαστικό της να επι
στρέφει από την Κορέα, αλλά αυτός της γράφει ότι θέλει να διακόψουν τη σχέση τους. Έτσι η Νόρα δέχεται να βγει ραντεβού με τον
Χάρι Πρεμπλ. Ύστερα από αρκετά κοκτέιλ ο’ένα εστιατόριο όπου
ο Nat King Cole τραγουδάει το «Blue Gardenia», η Νόρα, ο Χάρι
και διάφοροι καλεσμένοι καταλήγουν στο διαμέρισμα του Χάρι.
Σύντομα, όλοι φεύγουν και το ζευγάρι μένει μόνο του. 'Ηδη μεθυ
σμένη, η Νόρα αποκοιμάται στον καναπέ και ο Χάρι την ξυπνάει
μ ’ ένα φιλί. Νομίζοντας στην αρχή ότι είναι ο αρραβωνιαστικός
της, η Νόρα ανταποδίδει. Όταν, όμως, συνειδητοποιεί ποιος τη φι
λάει, τον χτυπάει με μανία και μετά χάνει τις αισθήσεις της. Το
πρωί, όταν ξυπνάει στο διαμέρισμα του Χάρι, τον βλέπει νεκρό και
φεύγει έντρομη. Την επομένη, οι έρευνες της αστυνομίας έχουν ή
δη ξεκινήσει. Τα μόνα ενοχοποιητικά στοιχεία είναι ένα ζευγάρι
γυναικεία παπούτσια και μια δαντελένια εσάρπα. Πεπεισμένη και
η ίδια για την ενοχή της, η Νόρα ομολογεί στον ρεπόρτερ Κέισι
Μέιγιο σ’ένα μπαρ. Ο μπάρμαν, που κρυφακούει, την καταδίδει,
και η Νόρα γίνεται βασική ύποπτος της υπόθεσης. Ωστόσο, ο Μέιγιο διαφωνεί και προσπαθεί να λύσει το μυστήριο. Εντελώς τυχαία
εντοπίζει τη μουσική που παιζόταν την ώρα του φόνου. Η Νόρα
θυμόταν χαρακτηριστικά το «Blue Gardenia», αλλά ο δίσκος που
βρέθηκε στο σπίτι του θύματος, ήταν άΑΙος. Αυτό το στοιχείο οδη
γεί τους αστυνομικούς στην πραγματική δολοφόνο: τη Ρόουζ, μια
παλιά ερωμένη του νεκρού που ήθελε να τον εκδικηθεί.
Σ ’αυτή την ταινία, ο αμερικανικός τρόπος ζωής απεικονίζε
ται με εξαιρετικά δηλητηριώδη τρόπο.
- Το μόνο που μπορώ να σου πω γι’ αυτή την ταινία, είναι ότι
ήταν η πρώτη που έκανα μετά από όλη εκείνη την ιστορία τού
McCarthy κι έπρεπε να την τελειώσω μέσα σε 20 μέρες. Ισως
γι’ αυτό ήμουν τόσο δηλητηριώδης. ? ?
F.L.

Στο τυπικό φιλμ νουάρ, ο κόσμος παρουσιάζεται μέσα από την
οπτική γωνία του άντρα ερευνητή, που συχνά διηγείται κάτι
το οποίο έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο ερευνητής, κινούμενος σ’
έναν κόσμο εφιαλτικό, όπου όλα τα στοιχεία είναι επιμελώς
κρυμμένα, προσπαθεί να ξεδιαλύνει το μυστήριο που του πα
ρουσιάζεται κάθε φορά. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για μια
καθησυχαστική μορφή στον κόσμο του φιλμ νουάρ: ταυτιζόμα
στε μαζί του και βασιζόμαστε στη λογική και την πονηριά του,
αν όχι για να εξολοθρεύσει τους εγκληματίες, τουλάχιστον για
να λύσει το αίνιγμα.
Αντίθετα, οι γυναικείοι χαρακτήρες του φιλμ νουάρ στέκονται
έξω από την ανδρική τάξη πραγμάτων και αντιπροσωπεύουν
μια πρόκληση γι’ αυτήν.1Συμβολίζουν καθετί μυστηριώδες και
κακό. Το μόνο όπλο που διαθέτουν έναντι των ανδρών, είναι η
θηλυκότητα, και τη χρησιμοποιούν για να παγιδεύσουν τον ε
ρευνητή και να τον εμποδίσουν να εκπληρώσει την αποστολή
του. Είναι επικίνδυνες, καθώς η σεξουαλικότητά τους είναι τό
σο τονισμένη και τόσο ακατανίκητη, ώστε μεταβάλλονται στο
στοιχείο από το οποίο πρέπει να προφυλαχθεί ο άντρας-ερευνητής, αν θέλει να ολοκληρώσει την αναζήτησή του.
Η γαλάζια γαρδένια είναι μια πρόκληση για τους κριτικούς,2για
τί ο Lang δεν ακολουθεί τις συμβάσεις του φιλμ νουάρ, όπως
συμβαίνει με τις δύο άλλες ταινίες που βγήκαν περίπου την ίδια
εποχή (Ημεγάλη κάψα και Το ανθρώπινο κτήνος). Ο Lang, αντί
θετα, αντιστρέφει τις συμβάσεις αυτές, παρουσιάζοντας δύο ξε
χωριστές θεωρήσεις· δηλαδή, δύο τρόπους να παρουσιάζει την
εικόνα της πραγματικότητας. Υπάρχει η συνηθισμένη ανδρο
κρατική θεώρηση, που αντιπροσωπεύεται εδώ από τον Κέισι
Μέιγιο, δημοσιογράφο που κάνει τον ερευνητή, κι από την α
στυνομία. Παράλληλα, όμως, ο Lang παρουσιάζει και τη θεώρη
ση της Νόρα, της νεαρής τηλεφωνήτριας - μια θεώρηση που κα
ταδεικνύει την καταπίεση και τη σύγχυση των γυναικών σ’ έ
ναν ανδροκρατούμενο κόσμο. Όπως θα δείξω, ο Lang χρησιμο
ποιεί το χαρακτήρα της Νόρα για να ξεσκεπάσει τις ανδρικές α
ντιλήψεις για τη γυναίκα, όπως παρουσιάζονται στις ταινίες
του είδους. Δείχνοντας και την οπτική γωνία της Νόρα δίπλα
στην ανδροκρατούμενη αντίληψη, αποκαλύπτει στοιχεία αυτής
της αντίληψης που συνήθως περνάνε απαρατήρητα.3
Η ταινία ανοίγει μ’ έναν φαινομενικά παραδοσιακό τρόπο, με
τον Μέιγιο να φτάνει στην Τηλεφωνική Εταιρεία της Δυτικής
Ακτής, αφήνοντας τον νυσταγμένο φωτογράφο του μέσα στο
αυτοκίνητο. Μέσα στην εταιρεία βλέπουμε τον Πρεμπλ να
φλερτάρει με την Κρίσταλ, μια τηλεφωνήτρια που είναι φίλη
και συγκάτοικος της Νόρα. Ο Πρεμπλ απαντά στο τηλεφώνημα
μιας υστερικής γυναίκας κι εκνευρίζεται από τις υπερβολικές
απαιτήσεις της. Οπτικά, οι άνδρες κυριαρχούν μέσα στο κάδρο,
ως συνήθως. Ο Πρεμπλ είναι δίπλα στην Κρίσταλ, κάπως ψη
λότερα απ’ αυτήν, αντικρίζοντας την κάμερα. Ο Μέιγιο στέκε
ται όρθιος και δείχνει να είναι σε θέση ισχύος, ενώ και οι δύο
άνδρες (ο Μέιγιο λιγότερο επιθετικά και ενοχλητικά από τον
Πρεμπλ) ερωτοτροπούν με τις γυναίκες στο χώρο.
Η δεύτερη σκηνή, στο διαμέρισμα που μοιράζονται η Κρίσταλ,
η Νόρα και η Σάλι, βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με την πρώ337
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τη. Η οπτική ματιά είναι τώρα γυναικεία, αν και οι γυναίκες
βρίσκονται ακόμα συμβολικά τοποθετημένες σε μια κατώτερη
θέση από τους άνδρες. Οι ζεστές σχέσεις μεταξύ των εργαζόμε
νων γυναικών και η αίσθηση ενός γυναικείου κόσμου θυμί
ζουν τις ταινίες του Arzner ή κάποιες από τις λεγάμενες «γυ
ναικείες ταινίες», όπως το Stagedoor του La Cava και το Marked
Woman του Bacon. Οπτικά, οι γυναίκες καλύπτουν το κέντρο
του κάδρου κι αντικρίζουν το φακό. Μέσα στην οικειότητα του
σπιτιού τους, οι κινήσεις και οι εκφράσεις τους είναι πιο σίγου
ρες κι απλώνονται ελεύθερα στο χώρο, μ’ έναν τρόπο που δεν ή·:αν δυνατός όταν οι άνδρες ήταν σωματικά παρόντες. Οι συνο
μιλίες μεταξύ των γυναικών είναι φιλικές, και η αλληλούποστήριξη και αγάπη δεδομένες.
Ωστόσο, όπως συμβαίνει και στις προαναφερθείσες «γυναικείες
ταινίες», η συμβολική σημασία των ανδρών είναι εμφανής, α
κόμα κι όταν αυτοί είναι απόντες. Οι άνδρες αποτελούν το κύ
ριο θέμα συζήτησης, ενώ, ακόμα κι όταν παρουσιάζονται κάτω
από γυναικεία οπτική γωνία, δεν παύει να είναι εμφανής ο κε
ντρικός ρόλος που παίζουν στη ζωή τους. Η κάθε κοπέλα εκ
φράζει διαφορετικά την ανάγκη να έχει έναν άντρα. Η Σάλι
βρίσκει τους πραγματικούς άνδρες βαρετούς και ζει μια σειρά
από παθιασμένους, αλλά αγνούς, έρωτες μέσα από την αισθημαι ική λογοτεχνία. Η Κρίσταλ βγαίνει με τον πρώην άντρα της,
τον Χόουμερ, αφού έχει συνειδητοποιήσει ότι έτσι η σχέση τους
]ς ιιροσφέρει πολύ περισσότερα. Η Νόρα, στην αρχή της σκη
νής είναι ερωτευμένη με το στρατιώτη της που είναι στην Κο
ρέα, και λαχταράει την επιστροφή του.
Η ανακάλυψη της απιστίας του δίνει στην αφήγηση την απα
ραίτητη στροφή κι εξηγεί τη συμπεριφορά της, τη μοιραία βρα
διά της δολοφονίας του Πρεμπλ. Νωρίτερα το απόγευμα, οι φί
λες της πείραζαν τη Νόρα επειδή προτιμούσε ένα μοναχικό γενέθλιο δείπνο παρέα με τη φωτογραφία του στρατιώτη της, από
μια βραδινή έξοδο μαζί τους. Περιμένοντας ότι το γράμμα που
με ανυπομονησία φύλαγε για να διαβάσει εκείνη τη στιγμή θα
’ταν γεμάτο απ’ την αγάπη του για κείνη, η Νόρα δοκιμάζει μια
πικρή απογοήτευση, καθώς ο στρατιώτης τής ανακοινώνει ξε
ρά την πρόθεσή του να παντρευτεί μια νοσοκόμα. Σ’ αυτό το
σημείο, ο Πρεμπλ (που νωρίτερα εκείνη τη μέρα είχε επιτέλους
αποσπάοει το τηλέφωνο της Κρίσταλ) τηλεφωνεί για να την
καλέσει σε δείπνο. Η Νόρα υποκρίνεται ότι είναι η Κρίσταλ,
και, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να παρηγορηθεί, δέχεται
το ραντεβού.
Νόρα ή Κρίσταλ, ο Πρεμπλ δείχνει να μη δίνει σημασία σε τέτοι
ες «λεπτομέρειες», και, μετά το αρχικό του ξάφνιασμα, προσαρ
μόζεται γρήγορα στη νέα κατάσταση. Φροντίζει να μεθύσει επαρκώς τη Νόρα στο κλαμπ «Blue Gardenia», όπου ο Nat «King»
Cole τραγουδάει το ομώνυμο τραγούδι και μια τυφλή γυναίκα
πουλάει γαρδένιες. Μετά, επιστρέφει με τη Νόρα στο διαμέρισμά
του κι αρχίζει να της κάνει έρωτα. Η Νόρα, μεθυσμένη, συμμετέ
χει, υποκρινόμεντη ότι βρίσκεται με τον αγαπημένο της. Όταν συ
νειδητοποιεί το λάθος της, επιχειρεί να φύγει. Όμως ο Πρεμπλ
επιμένει, και η Νόρα, αντιστεκόμενη στο βιαστή της, αρπάζει
μια μασιά, τον χτυπάει και λιποθυμάει πριν δει τι έχει κάνει.
Όταν μετά από λίγο συνέρχεται, επιστρέφει στο σπίτι της τρέχοντας, χωρίς καν να φορέσει τα παπούτσια της.
538 Τ° επόμενο πρωί που ξυπνάει, δε θυμάται τίποτα απ’ όσα συνέ-

βησαν το προηγούμενο βράδυ στο διαμέρισμα του Πρεμπλ- γε
γονός που, ενώ σε αφηγηματικό επίπεδο μοιάζει με ανεπαρκές
εύρημα που προσφέρει το απαραίτητο αίνιγμα προς λύση, απο
κτά συμβολικές διαστάσεις ως προς τη θέση των γυναικών. Η α
νικανότητα της Νόρα να «θυμηθεί» ή να πει τι πραγματικά συ
νέβη, αντιπροσωπεύει την κοινή εμπειρία των γυναικών σ’ έ
ναν πατριαρχικό κόσμο- αυτήν δηλαδή που δεν επιτρέπει στις
γυναίκες να σκέφτονται λογικά, αφού οι όροι πάνω στους οποί
ους βασίζεται η επικοινωνία, είναι φτιαγμένοι από άνδρες για
άνδρες και ξένοι στις γυναίκες. Οι γυναίκες στις πατριαρχικές
κοινωνίες δε λειτουργούν ικανοποιητικά σ’ ένα «εξωτερικό»,
δημόσιο επίπεδο, κι έτσι μπορεί να παρουσιάζονται «χαζές» ή «α
βέβαιες».4Η «λήθη» της Νόρα συμβολίζει με τρόπο δραματικό
την αδυναμία της στον ανδρικό και μαύρο (νουάρ) κόσμο τής
ταινίας. Βιώνει ένα εφιαλτικό συναίσθημα, καθώς είναι κυριο
λεκτικά στο σκοτάδι και δεν γνωρίζει αν είναι ένοχη ή αθώα.
Κατά συνέπεια, είναι ευάλωτη στην ανδρική χειραγώγηση.
Το στήσιμο των πρώτων σκηνών υπογραμμίζει την αδυναμία
της Νόρα. Ο ανδρικός κόσμος παρουσιάζεται οπτικά σαν ένας
λαβύρινθος γεμάτος κρυμμένους κινδύνους για την ηρωίδα, μέ
σα στον οποίο χάνει το δρόμο της. Οι διαφορές ανάμεσα στην α
τμόσφαιρα του γυναικείου κόσμου (η τηλεφωνική εταιρεία, το
διαμέρισμα των κοριτσιών) και του ανδρικού (το κλαμπ «Blue
Gardenia», το διαμέρισμα του Πρεμπλ και, αργότερα, το γρα
φείο του Μέιγιο) είναι έντονες. Ενώ οι σκηνές στην τηλεφωνική
εταιρεία και το διαμέρισμα είναι άπλετα φωτισμένες, εκπέμποντας μια διάθεση χαρούμενη και ζωντανή, αυτές στους ανδρι
κούς χώρους είναι γυρισμένες σε στιλ νουάρ, με απειλητικές
σκιές, ασυνήθιστες γωνίες λήψης, αντικείμενα που είναι παρά
δοξα τοποθετημένα μέσα στο κάδρο κ.λπ., δημιουργώντας μιαν
ατμόσφαιρα δυσοίωνη και κλειστοφοβική.' Η πρώτη σκηνή στο
διαμέρισμα των γυναικών είναι ενδεικτική της απειλής που α
ντιπροσωπεύει ο ανδρικός κόσμος για τη Νόρα, με τη δραματι
κή αλλαγή που συντελείται όταν οι δύο φίλες της φεύγουν και
την αφήνουν μόνη, να διαβάσει το γράμμα του στρατιώτη της.
Πριν μάθουμε την προδοσία του, όμως, ο Lang μας έχει προε
τοιμάσει για κάτι δυσάρεστο. Η Νόρα φοράει ένα μαύρο φόρεμα
από ταφτά. Σβήνει τα περισσότερα φώτα στο δωμάτιο, προφα
νώς για να δημιουργήσει την κατάλληλη ρομαντική ατμόσφαι
ρα, και μένει με το φως κάποιων κεριών που δημιουργούν τρο
μακτικές σκιές στους γύρω τοίχους. Κάθεται απέναντι στη φω
τογραφία του αρραβωνιαστικού της, που αποκτά σχεδόν υπό
σταση θρησκευτικής εικόνας, ενώ το φως των κεριών προσθέ
τει στην αίσθηση ότι κάτι αφύσικο συμβαίνει. Ο Lang, φαίνε
ται να τονίζει την υπερβολική αφοσίωση της Νόρα, έτσι ώστε
το σοκ της προδοσίας του στρατιώτη να αποκτήσει ακόμα με
γαλύτερες διαστάσεις. Ενώ ακούγεται η φωνή του, καθώς η
Νόρα την ανακαλεί διαβάζοντας το γράμμα, η σκηνή γίνεται α
κόμα πιο δυσοίωνη και απειλητική. Οι σκιές πολλαπλασιάζονται και κρύβουν σχεδόν εντελώς το φως. Όταν χτυπάει το τη
λέφωνο και η Νόρα διασχίζει το δωμάτιο για ν’ απαντήσει, η
μουσική γίνεται τρομακτική και η οθόνη είναι σχεδόν μαύρη.
Έτσι, το διαμέρισμα των γυναικών μεταμορφώνεται εντελώς
απ’ τη στιγμή που οι άνδρες, έστω και συμβολικά, το παραβιά
ζουν. Το κλαμπ «Blue Gardenia», που βλέπουμε αμέσως μετά,
παρουσιάζει τον κόσμο των ανδρών σαν μια παγίδα για ανϋπο-
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πχες κοπέλες. Πρώτα αντικρίζουμε τον Πρεμπλ, που προετοι
μάζει το σκηνικά της αποπλάνησης, καθώς κάνει κοροϊδευτικά
σχόλια για τις γυναίκες απευθυνόμενος στον Μέιγιο που τυ
χαίνει να βρίσκεται εκεί. Η είσοδος της Νάρα στο κλαμπ γίνε
ται μ’ ένα πολύ γενικά πλάνο, που την κάνει να δείχνει σαν μια
μικροσκοπική φιγούρα χαμένη μέσα στο φορτωμένο και χαοτι
κά χαβανέζικο ντεκάρ. Την οδηγούν στο απομονωμένο τραπέζι
του Πρεμπλ, όπου κάθεται σε μια καρέκλα με τεράστια πλάτη,
που μοιάζει να την καταπίνει. Αυτή η απροσδιόριστη αίσθηση
απειλής επανέρχεται όταν το ζευγάρι επιστρέφει σπίτι, εν μέσω
καταρρακτώδους βροχής και κεραυνών. Η σκεπή του αυτοκι
νήτου που κλείνει από πάνω τους, μοιάζει να παγιδεύει τη Νόρα· το ίδιο και το αντίστοιχο πλάνο στο διαμέρισμα του Πρεμπλ,
με τη βροχή να σφυροκοπάει τα τζάμια του παραθύρου της ο
ροφής. Μέσα στο σαλόνι του σπιτιού, η ατμόσφαιρα γίνεται α
κόμα πιο απειλητική. Ένας τεράστιος καθρέφτης στον τοίχο,
τριγυρισμένος από φυτά, αντανακλά απροσδιόριστες σκιές σε
όλο το δωμάτιο. Είναι σαν η Νόρα να έχει χαθεί μέσα σε μια
ζούγκλα, καθώς το ντεκόρ συμβολίζει οπτικά ανδρικές παγίδες
και δόλια τεχνάσματα.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μόνο τώρα ο Πρεμπλ αρχίζει
να φαίνεται κι ο ίδιος απειλητικός. Μέχρι τη στιγμή αυτή το έρ
γο παρουσιάζει εναλλακτικά και τις δύο οπτικές γωνίες -αυτήν
των ανδρών από τη μια πλευρά και της Νόρα (και σε μικρότερο
βαθμό και των άλλων γυναικών) από την άλλη- ως εξίσου βάσι
μες. Όμως, όσο το έργο προχωράει και όσο ταυτιζόμαστε περισ
σότερο με τη Νόρα απ’ ό,τι με τους άνδρες, η ανδρική πλευρά
αρχίζει να υποσκάπτεται από αυτήν της Νόρα. Ανατρέποντας
ον τρόπο των περισσότερων φιλμ νουάρ, όπου οι γυναίκες πα
ρουσιάζονται μέσα από μια ανδρική θεώρηση, η ταινία επιτρέπει
στην ηρωίδα να παρουσιάσει η ίδια τον εαυτό της στους θεατές.
Η ανατροπή αυτή εκφράζεται με τρεις τρόπους.
Ο πρώτος είναι το γεγονός ότι η Νόρα γνωρίζει περισσότερα α
πό τον άντρα-ερευνητή σε σχέση με το τι συνέβη τη νύχτα τού
φόνου. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, στις περισσότερες
ταινίες του είδους ταυτιζόμαστε με τον ερευνητή και βασιζόμα
στε σ’ αυτόν για να βάλει κάποια τάξη σ’ έναν ουσιαστικά χαο
τικό κόσμο. Εδώ, ταυτιζόμαστε με τη Νόρα και, όπως αυτή,
γνωρίζουμε περισσότερα για το τι συνέβη στο διαμέρισμα του
Πρεμπλ από τον Μέιγιο και την αστυνομία. Αν και, όπως και η
Νόρα, δεν ξέρουμε όλα τα στοιχεία, ξέρουμε τουλάχιστον ότι
αυτή ήταν το κορίτσι με το μαύρο ταφταδένιο φόρεμα που ά
φησε τα παπούτσια και το μαντίλι της στο διαμέρισμα. Βασι
σμένοι στα υπάρχοντα στοιχεία, μπορεί να θεωρούμε πιθανό ό
τι η ίδια σκότωσε τον Πρεμπλ ευρισκόμενη σε αυτοάμυνα, αλ
λά κατανοούμε το δισταγμό της να παραδοθεί στην αστυνομία.
Επειδή βλέπουμε τα τεκταινόμενα μέσα από αυτήν, ταυτιζόμα
στε μαζί της και όχι με τους αστυνομικούς, τους οποίους αντιλαμβανόμαστε σαν εξωτερικοί παρατηρητές και οι οποίοι προ
σπαθούν να κολλήσουν τα κομμάτια ενός παζλ που εμείς έχου
με ήδη λύσει.
Ένας δεύτερος τρόπος που ακυρώνει την ανδρική θεώρηση
των πραγμάτων είναι ότι καλούμαστε να ταυτιστούμε με τη Νό
ρα στο επίπεδο της συνείδησής της. Συμπάσχουμε με τη Νόρα
καθώς βλέπουμε ότι ο Μέιγιο και η αστυνομία έχουν ήδη βγάλει
τα συμπεράσματα τους σχετικά με το ποιον της κοπέλας που δο

λοφόνησε τον Πρεμπλ. Τη θεωρούν αυτόματα ανήθικη (πιθανό
τατα πόρνη, αφού ποια »καθωσπρέπει» γυναίκα θα έβγαινε με
τον Πρεμπλ) και πιστεύουν ότι θα λάβει ό,τι της αξίζει για τη
δολοφονία του. (Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει η παραμικρή μομ
φή για τη συμπεριφορά του Πρεμπλ προς τις γυναίκες- καμία υ
πόνοια ότι μπορεί να τις χρησιμοποιούσε ή να εκμεταλλευόταν
τη μοναξιά τους.) Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της εικό
νας που σχηματίζουν οι θεατές για τη Νόρα (γλυκιά, καλοσυνά
τη και τίμια), και της πλαστής εικόνας που σχηματίζουν οι άν
δρες και γενικότερα η κοινωνία μέσα στα πλαίσια της ταινίας
για την ύποπτη. Η αντίφαση αυτή υπογραμμίζει τα σκληρά στε
ρεότυπα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, και τα δύο μέτρα και
σταθμά με τα οποία αντιμετωπίζεται η σεξουαλικότητά τους σε
σχέση με αυτήν των ανδρών.
Ιδιαίτερα επώδυνο για τη Νόρα είναι το γεγονός ότι ακόμα και οι
στενές της φίλες θεωρούν ότι η γυναίκα που σκότωσε τον Πρεμπλ
είναι ανήθικη και άξια κάθε τιμωρίας και περιφρόνησης. Ο Lang
τονίζει το μίσος που η Νόρα αρχίζει να αναπτύσσει για τον εαυτό
της, μέσα από το τέχνασμα της ταύτισής της με τις ηρωίδες των
φτηνών βιβλίων της Σάλι, ενώ ακούει τα σχόλια των φιλενάδων
της για το -παλιογύναικο του Πρεμπλ». Νωρίτερα, η Σάλι συζη
τούσε με ζήλο για το τελευταίο της βιβλίο σχετικά με μια «ντεμπιτάντ, που τη σκοτώνουν χτυπώντας την στο κεφάλι, μαχαι
ρώνοντας την στην πλάτη και πυροβολώντας την στο στομάχι».
Η αυξανόμενη ταύτιση της Νόρα με τις αμαρτωλές γυναίκες της
pulp λογοτεχνίας γίνεται εμφανής μετά από μια έντονη διαφωνία
με τις φιλενάδες της σχετικά με τη δολοφόνο του Πρεμπλ. Όταν
η Σάλι και η Κρίσταλ αφήνουν τη Νόρα μόνη της στην κουζίνα,
αυτή σηκώνει ένα μαχαίρι και το κρατάει με σημασία προς το
στομάχι της. Το επόμενο πλάνο δείχνει σε κοντινό το εξώφυλλο
ενός βιβλίου, με μια γυναίκα που κραδαίνει ένα μαχαίρι ενώ το
πρόσωπό της είναι παραμορφωμένο από μια φριχτή γκριμάτσα.
Η εικόνα καθρεφτίζει την απελπισία της Νόρα, καθώς νιώθει κα
ταδικασμένη, παγιδευμένη και αβοήθητη.
Η αυξανόμενη αίσθηση εγκλωβισμού της ηρωίδας οφείλεται
στην ανικανότητά της ν’αντέξει την εικόνα του εαυτού της όπως
αυτή καθρεφτίζεται μέσα από μια προβληματική ανδρική και ξέ
νη προς αυτήν. Δεν εμπιστεύεται τη δική της αίσθηση για το τι
είναι ή δεν είναι ικανή να κάνει, αβέβαιη για το πού αρχίζει ο αν
δρικός ορισμός της αλήθειας και πού τελειώνει ο δικός της. Όταν
τα γεγονότα της βραδιάς με τον Πρεμπλ ανακατασκευάζονται για
λογαριασμό της από την αστυνομία, η Νόρα υποφέρει από μια
φριχτή έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα. Μη έχοντας α
ποδείξεις για το αντίθετο, πιστεύει την εκδοχή που τη θέλει δολο
φόνο, παρά την αίσθηση που έχει ότι κάτι της ξεφεύγει. Σε υστε
ρική πλέον κατάσταση, φέρεται σαν εγκληματίας, αναπηδώντας
τρομαγμένα όταν βλέπει την αστυνομία, καίγοντας το μαύρο φό
ρεμα κι ακούγοντας κρυφά ραδιόφωνο στη μέση της νύχτας. Η
προσωπικότητά της αλλάζει και γίνεται δυσάρεστη στις φίλες
της. Λυγίζει κάτω από την ανδρική τοποθέτηση των πραγμάτων
και δέχεται ως μόνο πραγματικό τον τρόπο με τον οποίο τη βλέ
πουν οι άλλοι. Καταλήγει έτσι να πιστέψει ότι είναι όντως ένοχη,
ακόμα κι αν δε θυμάται τι έχει πραγματικά συμβεί.
Ο τρίτος τρόπος με τον οποίο υποσκάπτεται η ανδρική προβλη
ματική, είναι μέσα απ’ την εικόνα που αποκτάμε για τον Κέισι
Μέιγιο. Ταυτισμένοι καθώς είμαστε με τη Νόρα, η εναλλαγή τής
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οπτικής γωνίας μάς επιτρέπει να δούμε αυτά που κάνει ο Μέιγιο
στις πραγματικές του διαστάσεις. Στα συνηθισμένα φιλμ νουάρ,
η ανακάλυψη της δολοφόνου θα ήταν μια απόδειξη του θριάμ
βου του ερευνητή πάνω στη σεξουαλικότητα και το Κακά. Εδώ,
ο Μέιγιο φαίνεται να διαπράττει μια αισχρή προδοσία της δολο
φόνου, εκμεταλλευόμενος το δίλημμά της για να κάνει μια με
γάλη δημοσιογραφική επιτυχία. Υποκρίνεται το φίλο της, προσφέροντας βοήθεια και υποσχόμενος εχεμύθεια, ενώ, στην
πραγματικότητα, σκοπεύει να καταδώσει την κοπέλα στην α
στυνομία με το που θα του εξομολογηθεί το μυστικό της. Η Νόρα αντιστέκεται στις πιέσεις του Μέιγιο (ενώ στο μεταξύ το κοι
νό «διασκεδάζει» από μια σειρά λάθος απαντήσεων από απελπι
σμένες γυναίκες, που γελοιοποιούνται), αλλά στο τέλος η μονα
ξιά και η απομόνωση κερδίζουν. Ο λόγος για τον οποίο η Νάρα
δεν μπορεί να εμπιστευτεί τις φιλενάδες της (αν και η Κρίσταλ
δίνει την αίσθηση άτι θα έδειχνε κατανόηση), δεν είναι μόνο ε
πειδή τις είχε ακούσει να μιλάνε τόσο άσχημα για το «παλιογύναικο του Πρεμπλ», αλλά και, κυρίως, γιατί η Νόρα δεν τις θεω
ρεί ικανές να τη βοηθήσουν. Συμπεραίνει ότι μόνο οι άνδρες, α
φού βρίσκονται σε θέση ισχύος, έχουν τη δύναμη να τη σώσουν.
Έτσι, επιστρέφει στον Κέισι Μέιγιο, ο οποίος απευθύνει εκκλή
σεις από το ραδιόφωνο, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον
μόνο ικανό να βγάλει κάποιο νόημα μέσα από το χάος.
Με δεδομένη την απόλυτη εμπιστοσύνη με την οποία η Νόρα
πηγαίνει στον Μέιγιο, η συμπεριφορά του απέναντι της είναι
σκανδαλιστική. Όταν του είχε παρουσιαστεί σαν φίλη της δο
λοφόνου, αυτός ήταν ιδιαίτερα θερμός μαζί της· όχι μόνο γιατί
την έβρισκε ελκυστική, αλλά και γιατί φιλοδοξούσε να ανακα
λύψει πρώτος τη δολοφόνο. Όταν, τελικά, η Νόρα ομολογεί
την υποτιθέμενη ενοχή της, ο Μέιγιο αντιδρά με τον χειρότερο
τρόπο: δεν αρνείται απλώς να τη βοηθήσει, αλλά και της λέει ό
τι τώρα του είναι απωθητική - μια γυναίκα που θα της άξιζε η
απόλυτη τιμωρία και απομόνωση. Δεν αποφασίζει να την κατα
δώσει αμέσως (εξαιτίας της γοητείας που του ασκεί), αλλά δη
λώνει έτοιμος ν ’ αναλάβει κάποιαν άλλη αποστολή.
Ο τρόπος με τον οποίο ο Lang διαλέγει να δείξει τη συνάντηση
μεταξύ του Μέιγιο και της Νόρα, υπογραμμίζει την αδυναμία
της τελευταίας. Ο Μέιγιο ζητάει από τη Νόρα να τον συναντή
σει στο γραφείο του, αργά το βράδυ. Ο θεατής μοιράζεται την ο
πτική γωνία του Μέιγιο, καθώς η Νόρα κάνει την είσοδό της.
Όταν ο Μέιγιο ακούει να έρχεται το ασανσέρ, σβήνει τα φώτα,
προφανώς για να έχει την ευκαιρία να τη δει πρώτος αυτός και,
ίσως, να την τρομάξει. Βλέπουμε τη Νόρα να εμφανίζεται μέσα
από το φωτισμένο ασανσέρ: μια μικροσκοπική φιγούρα στα
μαύρα, στο βάθος του κάδρου. Περνάει μέσα από τον φωτισμέ
νο διάδρομο, με την απειλητική όψη του σκοτεινού γραφείου
του Μέιγιο μπροστά της. Αυτός παρατηρεί σιωπηλά τη γυναί
κα που μπαίνει αργά στο σκοτεινό δωμάτιο. Το στήσιμο της
σκηνής εκφράζει οπτικά την ισχύ του Μέιγιο πάνω στη Νόρα,
την εξάρτησή της από αυτόν, αλλά και την αναξιοπιστία του, α
φού σκέφτεται μόνο με όρους εξουσίας και δεν υπολογίζει την
ανθρώπινη αδυναμία. Ο Μέιγιο εμφανίζεται σαν ένας χαρακτή
ρας ανίκανος να νιώσει οίκτο και κατανόηση, παγιδευμένος
στα στερεότυπα που χωρίζουν τις γυναίκες σε δύο κατηγορίες:
στα «καλά» και στα «κακά» κορίτσια.
Τα προοδευτικά στοιχεία ττ\ς Γαλάζιας γαρδένιας ανατρέπονται
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-όπως τόσο συχνά συμβαίνει...- από τον τρόπο με τον οποίο τε
λειώνει η ταινία. Η τιμή του Μέιγιο αποκαθίσταται στα μάτια
των θεατών, καθώς θα είναι αυτός που θα λύσει τελικά το μυ
στήριο της δολοφονίας του Πρεμπλ. Παρατηρώντας ότι ο δί
σκος που η Νόρα του είπε ότι έπαιζε στο φωνόγραφο τη στιγμή
που επιτέθηκε στον Πρεμπλ, είναι άλλος από αυτόν που βρήκε
η αστυνομία όταν έφτασε στον τόπο του εγκλήματος, ανακαλύ
πτει την πραγματική δολοφόνο. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι
άλλη από την υστερική γυναίκα που ο Πρεμπλ είχε απορρίψει
στην αρχή του έργου. Έτσι, ο Μέιγιο βρίσκει τη λύση και, φυ
σικά, κερδίζει και την καρδιά της Νόρα. Έχοντας βεβαιωθεί ό
τι βρήκε ένα «καλό» κορίτσι, κάνει χαρούμενο το φωτογράφο
του, παραχωρώντας του την τηλεφωνική ατζέντα του.
Αν και με το τέλος της ταινίας όλες οι δομές που καθορίζουν
τους άνδρες και τις γυναίκες μπαίνουν πάλι στην αρχική και
«ασφαλή» τους θέση, το επίτευγμα του Lang παραμένει σημα
ντικό. Φέρνοντας τις συμβάσεις του φιλμ νουάρ τα πάνω-κάτω,
αποκαλύπτει τη θέση που κατέχουν συνήθως οι γυναίκες στις
ταινίες του είδους. Γίνεται εμφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο οι
άνδρες βλέπουν τις γυναίκες είναι λανθασμένος, μέσα από το
γεγονός ότι η εικόνα που ο ανδρικός κόσμος σχημάτισε για τη
Νόρα δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ενώ την α
ντιμετωπίζουν με τα στερεότυπα της femme fatale, αποδεικνύεται ότι είναι θύμα των ανδρικών στρατηγικών που την
κατηγορούν για κάτι που δεν έχει κάνει. Αυτό που γίνεται επί
σης φανερό, είναι ότι η Νόρα δέχεται με ευκολία τη θέση υπο
ταγής στην οποία την υποβάλλει ο κόσμος των ανδρών. Υιοθε
τώντας την εικόνα που σχηματίζουν οι άνδρες για τον εαυτό
της, βιώνει τον κόσμο σαν ένα αίνιγμα που δεν μπορεί να το λύ
σει. Η γαλάζια γαρδένια εκθέτει τη βασική αντίφαση που υπάρ
χει ανάμεσα στον κυρίαρχο ανδρικό λόγο και τον κατώτερο
(καταπιεσμένο) γυναικείο λόγο στην πατριαρχία.
1. Σχετικό με αυτό είναι το σχόλιο που κάνει η Laura Mulvey στην ταινία
Riddles of the Sphinx, όταν διαβάζει κατευθείαν μέσα στην κάμερα. Ψάχνο
ντας στη μυθολογία για την κατανόηση της θέσης των γυναικών στην πα
τριαρχία, η Mulvey αντιλαμβάνεται τη Σφίγγα σαν σύμβολο του υποσυνεί
δητου και των γυναικών. Το σχόλιο:
«Η Σφίγγα βρίσκεται έξω από τις πύλες της πόλης, αμφισβητεί την
κουλτούρα της πόλης, την οικογενειακή της ιεραρχία και την κυ
ρίαρχη γνώση, αμφισβητεί μια κουλτούρα και ένα πολιτικό σύ
στημα που τοποθετεί τις γυναίκες σε μια κατώτερη θέση.
Riddles of the Sphinx:
A film by Laura Mulvey and Peter Wollen
Οι γυναίκες στο φιλμ νουάρ κατέχουν αντίστοιχη θέση με αυτήν της Σφίγ
γας. Μυστηριώδεις, απειλητικές και προκλητικές προς τους άνδρες, βρίσκο
νται έξω απ’ τις συμβάσεις του κόσμου της ταινίας.
2. Δεν υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις για τη Γαλάζια γαρδένια, και η ταινία
έχει θεωρηθεί αποτυχημένο παράδειγμα της συνολικής δουλειάς του Lang.
Ο Paul Jensen, π.χ., λέει ότι η «απόρριψη από τον Lang κάθε αφηγηματικής
συνοχής του μυστηρίου και του σασπένς είναι τόσο έντονη, που δεν μπορεί
παρά να θεωρηθεί ηθελημένη- και καταλήγει: -Το μόνο αξιόλογο στοιχείο
της ταινίας είναι η εισαγωγή από το τραγούδι των τίτλων-, Fritz Lang, Νέα
Υόρκη 1969, σ. 181).
3. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Lang δούλεψε με «προοδευτικό- τρό
πο πάνω σ’ ένα κλασικό κείμενο. Η ανάλυση του Noël Burch για το Μ («De
Mabuse à Λί: Le travail de Fritz Lang-, «ReiAie D’Esthétique-, Ειδ. Τεύχος,
1973) μιλάει για τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης για να αποστασιοποιήσει τους θεατές από τον ήρωα με σκοπό να παρουσιάσει μια εξαιρετι-
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΨΑ (ΗΠΑ, 1953)
The Big Heat
Fritz Lang. Σ ενάριο: Sidney Boehm, από το ομό
τιτλο διήγημα του William P. McGivern. Φ ω τογραφ ία:
Charles Lang, Jr. Μ οντάζ: Charles Nelson. Ή χ ο ς : George
Cooper. Μ ουσική: Daniel AmfitheatrofT. Μ ου σικ ή δ ιε ύ θ υ ν 
ση: Mischa BaleinikofT. Σ κη νικά : Robert Peterson. Κ αλλιτε
χ ν ικ ή δ ιεύ θυνσ η : William Kiernan. Κ οστούμια: Jean Louis.
Μ ακιγιάζ: Clay Campbell. Β ο η θ ό ς σ κ η νοθ έτη ς: Milton
Fieldman. Η θοπ οιοί: Glenn Ford (Ντέιβ Μπάνιον), Gloria
Grahame (Ντέμπι Μαρς), Jocelyn Brando (Κέιτι Μπάνιον),
Alexander Scourby (Μάικ Λαγκάνα), Lee Marvin (Βινς Στόουν), Jeanette Nolan (Μπέρθα Ντάνκαν), Peter Whitney (ΤέρVI), Willis Bouchery (Ουίλκς), Robert Burton (Γκας Μπερκ),
Adam Williams (Λάρι Γκόρντον), Howard Wendell (Χίγκινς),
Cris Alcaide (Τζορτζ Ρόουζ), Michael Granger (Χιούγκο),
Dorothy Green (Λούσι Τσάπμαν), Carolyn Jones (Ντόρις), Rick
Roman (Μπόλντι), Dan Seymour (Άτκινς), Edith Evanson
(Σέλμα Πάρκερ), Linda Bennett (Τζόις), Kathryn Eames (Μαρτζ).
Π αραγω γός: Robert Arthur. Π αραγω γή: Columbia Pictures
Corporation (Χόλιγουντ). Διάρκεια: 90 λεπτά. 35 mm. Ασπρό
μαυρη. Π ρώ τη π ρ οβολή : Νέα Υόρκη (Criterion), 14 Οκτωβρί
ου 1953.

Σ κη νοθεσία:

Η γαλάζια γαρδένια: ένα θρίλερ γυναικών.
κά περίπλοκη εικόνα ίου δολοιρόνου-παιδιών και της κοινωνίας μέσα στην ο
ποία ζει. Σύμφωνα με τον Burch, ο Lang εγκαταλείπει ιις λογοτεχνικές συμ
βάσεις και χρησιμοποιεί μια καθαρά κινηματογραφική γλώσσα. Σε μια αδη
μοσίευτη εργασία για τον Lang, ο Julian Petley σημειώνει ότι, στην Επιστρο
φ ή του Φρανκ Τζέιμς, ο Lang μοιάζει να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη δια
δικασία μέσα από την οποία ο απόβλητος γίνεται ήρωας στα ουέστερν, παρά
να παρουσιάσει έναν ήρωα εξαρχής.
4. Και εδώ τα λόγια της Mulvey στο Riddles φαίνονται να επαληθεύουν τη
θέση μου:
«Για την πατριαρχία, η Σφίγγα, είναι ταυτόχρονα απειλή και αίνιγμα, αλλά
οι γυναίκες μέσα στο πατριαρχικό σύστημα είναι αυτές που αντιμετωπίζουν
μια σειρά απειλές και αινίγματα που είναι δύσκολο να τα λύσουν, γιατί η
κουλτούρα μέσα στην οποία καλούνται να σκεφτούν, δεν είναι η δίκιά τους.
Ζούμε σε μια κοινωνία που εξουσιάζεται από τον πατέρα, όπου η θέση τής
μητέρας είναι ανύπαρκτη...»
5. Η Pam Cook, στο άρθρο της «Duplicity in M ildred Pierce·· σημειώνει μια
αντίστοιχη αντίθεση σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο μέσα στον οποίο κι
νείται η Μίλντρεντ Πιρς, και τον κόσμο των ανδρών.
Women in Film Noir (επιμ. E. Ann Kaplan), BFI, Λονδίνο 1978.
Μετάφραση: Α/ιιάδνη Αονκάκον.
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Σε μια μικρή αμερικανική πόλη, ο αστυνόμος Ντέιβ Μπάνιον,
που ερευνά την αυτοκτονία του συναδέλφου του, Ντάνκαν, ανακα
λύπτει τη σχέση του νεκρού μ ’έναν ισχυρό και διεφθαρμένο τοπι
κό παράγοντα ονόματι Λαγκάνα. Η χήρα του Ντάνκαν ισχυρίζεται
ότι ο σύζυγός της αυτοκτόνηοε για λόγους υγείας, και αποκρύπτει
τα έγγραφά του από την αστυνομία, για να αποσπάοει μεγάλα χρη
ματικά ποσά από τον Λαγκάνα. Μια πρώην ερωμένη του Λαγκάνα, η Λούσι Τσάπμαν, επιβεβαιώνει στον Μπάνιον ότι ο Ντάνκαν
δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. Την επομένη, βρίσκεται δολο
φονημένη, με εγκαύματα από τσιγάρα σε όλο της το σώμα. Ο Μπά
νιον ανακρίνει τη χήρα του Ντάνκαν, κι ο προϊστάμενός του, Ουίλκς,
τον επιπλήττει έντονα. Ύστερα από ένα απειλητικό τηλεφώνημα, ο
Μπάνιον κατηγορεί τον Λαγκάνα για διαφθορά και εγκληματικές
πράξεις, για να κατηγορηθεί στη συνέχεια ο ίδιος για απρεπή δια
γωγή από τον Ουίλκς και τον ανώτερο του. Οταν, τελικά, μια βόμ
βα στο αμάξι του Μπάνιον, προορισμένη για τον ίδιο, σκοτώνει τη
γυναίκα του, ο αστυνόμος παραιτείται από τη θέση του, πεπεισμέ
νος για τη διαφθορά των ανωτέρων του κι αποφασισμένος να φτά
σει το μαχαίρι στο κόκαλο. Στις έρευνές του τον βοηθάει μια γυ
ναίκα, η Ντέμπι Μαρς, ερωμένη τουμαφιόζου Βινς Στόουν, την ο
ποία ο Μπάνιον έσωσε ένα βράδυ από μια έκρηξη οργής του ερα
στή της. Για την επαφή της με τον αστυνομικό, ο Βινς την τιμωρεί
παραμορφώνοντας το πρόσωπό της. Η γυναίκα, θέλοντας να εκδι
κηθεί τη ααδιστική συμπεριφορά του Βινς, οδηγεί τον Μπάνιον
στον Γκόρντον, έναν πληρωμένο δολοφόνο στην υπηρεσία τού
Βινς. Ταυτόχρονα, η Ντέμπι επισκέπτεται τη χήρα του Ντάνκαν
και τη σκοτώνει, γιατί πιστεύει ότι μόνο έτσι θα βγουν στη δημο
σιότητα τα έγγραφα του συζύγου της που αποδεικνύουν τους δε
σμούς της αστυνομίας με τη μαφία. Έχοντας επιτύχει το στόχο
της, προσπαθεί να εκδικηθεί και τον Βινς που της είχε κάψει το
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πρόσωπο με ζεματιστό καφέ, κάνοντας ακριβώς το ίδιο. Ο Βινς
την τραυματίζει θανάσιμα. Ο Μπάνιον θα μπορούσε να τον σκοτώ
σει, αλλά την τελευταία στιγμή συγκροτείται και, τον παραδίδει
στην αστυνομία. Ο Μπάνιον ξαναπαίρνει τη θέση του στο Σώμα, οι
ανώτεροι του και ο Λαγκάνα οδηγούνται στη δικαιοσύνη, αλλά ο
κύκλος του αίματος δεν έχει κλείσει. Ο Μπάνιον αναλαμβάνει την
νέα του υπόθεση...
Πολλές στρατευμένες ταινίες χάνουν τη δύναμη τους μετά α
πό δέκα-είκοσι χρόνια. Οι δικές σας, όμως, όχι.
- Ίσως επειδή οι ταινίες μου ασχολούνται με διαχρονικά θε'μαχα. Η μεγάλη κάψα, για παράδειγμα, είναι ένα «κατηγορώ» ενα
ντίον του εγκλήματος. Όμως οι χαρακτήρες στην ταινία είναι
πραγματικοί άνθρωποι, σε αντίθεση με άλλες καλές ταινίες ενα
ντίον του εγκλήματος όπου άλοι οι ήρωες είναι γκάνγκστερ.
Στη Μεγάλη κάψα (που είναι διασκευή του βιβλίου τού McGivern από έναν πολύ καλά αστυνομικά ρεπόρτερ, τον Sidney
Boehm), ο Glenn Ford υποδύεται έναν αστυνομικά που η γυ
ναίκα του δολοφονείται. Η ιστορία γίνεται μια προσωπική υπό
θεση ανάμεσα σ’ αυτόν και το έγκλημα. Ο ήρωας ταυτίζεται με
το θεατή.
Κι αυτά το στοιχείο πηγάζει άμεσα από την τεχνική: ο κεντρι
κός ήρωας απεικονίζεται έτσι ώστε το κοινό να «μπει» στο πε
τσί του. Πρώτον, χρησιμοποιώ την κάμερα με σκοπό να δείχνω
τα πράγματα (όσο γίνεται) από την οπτική του πρωταγωνιστή.
Μ’ αυτόν τον τρόπο ο θεατής ταυτίζεται με τον ήρωα και σκέ
φτεται μαζί του. Δεύτερον (κι αυτά εξαρτάται απ’ το σενάριο
και τη σκηνοθεσία), ο χαρακτήρας του Ford πλησιάζει τον α
νώνυμο πολίτη. Είναι καλάς στη δουλειά του. Καμιά φορά ε
ξοργίζεται όταν τα πράγματα του πάνε στραβά ή κάποιος τον
λέει βλάκα ενώ δεν είναι, αλλά δεν τολμάει να πει τίποτα, εξαιχίας της κατάστασης που επικρατεί στο αστυνομικά τμήμα.
Αγαπάει τη γυναίκα του. Όταν η γυναίκα του δολοφονείται ά
γρια, αρχίζει ο προσωπικός του αγώνας, η προσωπική του εκδί
κηση. Υποσυνείδητα, νομίζω, εντάσσω αυτά τα στοιχεία σε άλες
τις ταινίες μου: το χρίπτυχο «μίσος, φόνος και εκδίκηση»... ο α
γώνας ενάντια στη μοίρα... η ιδέα όχι «η εκδίκηση είναι ένας πι
κρός και διαβολικός καρπός». 9 9
F .L .

Σεμνότητα προθέσεων και εξαιρετικό σενάριο

του Lindsay Anderson
Πολύ καιρό είχε να μας δώσει ο Fritz Lang καλή ταινία. Στην
πραγματικότητα, η ένταση και το επιτηδευμένο ύφος στα τε
λευταία του έργα, αν δεν ήταν απλό εμπορικό κόλπο, έφερε το
θεατή στα πρόθυρα της απελπισίας. Δυστυχώς, το γεγονός αυ
τό έκανε και την τελευταία του ταινία να περάσει σχεδόν απα
ρατήρητη. Ωστόσο, πρόκειται για ένα εξαιρετικό θρίλερ, το ο
ποίο διαθέτει ακριβώς εκείνα τα χαρακτηριστικά που έλαμπαν
διά της απουσίας τους από τις τελευταίες ταινίες του Lang:
νεύρο και ταχύτητα, σεμνότητα προθέσεων και εξαιρετικό σε
νάριο. Πάνω απ’ όλα, όμως, η σκηνοθεσία είναι αυτή που, χάρη
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σε μια δραματική δηκτικότητα και μια οξεία παρατηρητικότη
τα, κρατά το ενδιαφέρον του θεατή αμείωτο και την αγωνία
στα ύψη.
Βασισμένο σ’ ένα μυθιστόρημα του William McGivern, το σενά
ριο της Μεγάλης κάψας γράφτηκε από τον Sidney Boehm. Μά
λιστα, είναι το καλύτερο σενάριό του από την εποχή της ται
νίας Union Station [του Rudolph Maté (1950)], στην οποία, χά
ρη στην ιδιοφυή δομή της, παραπέμπει και η ταινία του Lang.
Στη δεύτερη περίπτωση, όμως, ο χειρισμός του θέματος είναι
γνήσια μελοδραματικός, και το περιβάλλον είναι πιο κοντινό σ’
εκείνο του Raymond Chandler. Η υπόθεση βασίζεται στην κλα
σική αντιπαράθεση: ο άτεγκτος σταυροφόρος εναντίον τού
πλούσιου και ισχυρού κακοποιού- ο σταυροφόρος δρα μόνος
του· ο κακοποιός κινεί τα τσιράκια του (τοποθετημένα τόσο ε
ντός όσο και εκτός της αστυνομίας) από τη φρουρούμενη έπαυλή του στην «καλή» συνοικία της πόλης. Αντίθετα από τον
Μάρλοου, ο Ντέιβ Μπάνιον είναι επαγγελματίας αστυνομικός.
Όμως, λόγω της ασέβειας που δείχνει σε ορισμένα πρόσωπα, τί
θεται σε διαθεσιμότητα. Το πείσμα του, η ανθρώπινη τάση του
να πέφτει σε λάθη, και η σφοδρή επιθυμία του για την επικρά
τηση του δικαίου, είναι τα κοινά του χαρακτηριστικά με τους
ήρωες του Chandler. Προκαλεί τον κακοποιό και το πληρώνει:
η σύζυγός του δολοφονείται, κι ο ίδιος ορκίζεται εκδίκηση. Ο
Glenn Ford παίζει αυτόν το ρόλο με μιαν απατηλά ανεπιτήδευτη γοητεία, η οποία καλύπτει την πραγματική εσωτερική έντα
ση αλλά δεν την κρύβει εντελώς. Αυτός ο αξιοθαύμαστος ηθο
ποιός είναι από τους λίγους στο Χόλιγουντ που μπορούν να α
ποδώσουν πειστικά ηθικά διλήμματα ή ηθικές συγκρούσεις. Η
Gloria Grahame υποδύεται τη χαζοχαρούμενη φιλενάδα ενός
αιμοβόρου κακοποιού με τρόπο πνευματώδη και με αρκετή δια
κριτικότητα. Στην κατανομή των υπόλοιπων ρόλων, όπου
χρησιμοποιήθηκαν γενικά άγνωστοι ηθοποιοί, όλες οι επιλογές
φαίνονται ιδιαίτερα προσεγμένες.
Η μεγάλη κάψα είναι μια ευχάριστη ταινία που δεν προσπαθεί
να δείξει σπουδαιότερη απ’ όσο είναι· όμως, η ισορροπία μεταξύ
του ύφους και των προθέσεών της (που παραπέμπει στα πρώτα
έργα του Hitchcock) την καθιστά πιο ικανοποιητική από πολλά
άλλα έργα, πιο φιλόδοξα. Η ταινία δεν έχει την πυκνότητα που
βλέπουμε στο Γεράκι της Μάλτας, κάποια δε στοιχεία της είναι
υπερβολικά συμβατικά. Μολονότι η θεώρηση του Lang παρα
μένει επιφανειακή, καταφέρνει να δημιουργήσει έναν δικό της
κόσμο· έτσι αποδεικνύεται ότι, εφόσον κεντρίζεται το ενδιαφέ
ρον του σκηνοθέτη, αυτός είναι σε θέση να δείξει ότι κατέχει α
πόλυτα την τεχνική. Αξίζει επίσης να γίνει μνεία σε ορισμένους
άλλους συντελεστές της ταινίας, όπως ο Charles Lang, οι φωτι
σμοί του οποίου συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ατμόσφαι
ρας έντασης και κυοφορούμενης βίας, κι ο Charles Nelson, που
έκανε ένα άψογο μοντάζ: και μόνο ο συγχρονισμός του τίτλου
τού τέλους με τη μουσική και την εικόνα είναι ένας μικρός
θρίαμβος.
-Sight and Sound·, ιχ. 1, ΙονΧιος-Σειπε'μβμιος 1954.
Μετάφραση: Ζωή Σιάπαντα.
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Η φλόγα που τρεμοσβήνει
του Θωμά Λιναρά
•Ο θάνατος δεν είναι λύση»
F ritz Lang

<από ιην ταινία Η περιφρόνηση tou Jean-Luc Godard >

Η μεγάλη κάψα είναι από τις πιο ζοφερές, πιο βίαιες, αλλά και,
κυρίως, πιο πικρές ταινίες της αμερικανικής περιόδου του Fritz
Lang. Η φυσική βία συνυπάρχει -σχεδόν σε μια σαδιστική» αρ
μονία- με την ψυχική: η σκηνή όπου ο Βινς Στόουν (Lee
Marvin) ρίχνει τον καυτό καφέ στο όμορφο πρόσωπο της Ντέμπι
Μαρς (Gloria Grahame) σοκάρει με την ωμότητα και την κακία
της, ενώ, όταν ο Ντέιβ Μπάνιον (Glenn Ford» εγκαταλείπει το ά
δειο σπίτι του, η ψυχική οδύνη και η πίκρα --στάζουν» από πάνω
του σαν τη βροχή. Βγαίνοντας στον έρημο πια γι’ αυτόν κόσμο,
αναίτια χτυπημένος από το αμείλικτο χέρι της Μοίρας, το μόνο
του όπλο είναι το μίσος, και μοναδικός σκοπός της ύπαρξής του
η εκδίκηση. Αναίτιο χτύπημα; Όχι ακριβώς. Όπως σημειώνει
πολύ εύστοχα ο Serge Daney, -δεν υπάρχουν αθώοι στον κόσμο
του Fritz Lang, γιατί η αληθινή ενοχή είναι να πιστεύει κανείς ό
τι είναι αθώος». Ο ίδιος ο δημιουργός της έχει πει ότι Η μεγάλη
κάψα «είναι μια ταινία ενάντια στο έγκλημα»· και πράγματι, το
θέμα που τίθεται επιτακτικά, είναι αυτό της ατομικής ευθύνης
και της στάσης που υιοθετεί κανείς (και όχι μονάχα από επαγ
γελματικό καθήκον) απέναντι στο καρκίνωμα της διαφθοράς. Ο
Ντέιβ Μπάνιον είναι ένας ενοχλητικός μπάτσος γιατί κάνει τη
δουλειά του: επιμένει, δεν παραιτείται, αρνείται να υποταχθεί
στις άνωθεν εντολές, να θάψει την αλήθεια ή να αδιαφορήσει. Η
ανυποχώρητη στάση του, η οποία είναι μια επιλογή ηθικής τά
ξης, τον μεταμορφώνει με τρόπο τραγικά από εκπρόσωπο σε πα
ραβάτη του νόμου. Εκτροχιάζεται, απλώς και μόνο επειδή είναι
έντιμος σ’ έναν ανέντιμο κόσμο. Η διαφθορά είναι μια εγγενής
μορφή κοινωνικής μόλυνσης που τρέφεται από την ανθρώπινη
αδυναμία, τη ματαιοδοξία, την απληστία. Όμως, ακόμα και όταν
οι πάντες είναι έτοιμοι να πουληθούν για το χρήμα, πάντα υπάρ
χει κάποιος που αρνείται να το κάνει. Σ’ αυτά το πλαίσιο θα πρέ
πει να διαβαστεί η ρήση του Fritz Lang: «Τιμιότητα πάνω απ’ ό
λα: είναι η πρώτη από τις ανθρώπινες αρετές»· και η τιμιότητα
είναι ατομικό και όχι κοινωνικά χαρακτηριστικό.
Η Μοίρα εμφανίζεται με τη μορφή μιας σατανικής σύμπτωσης,
αλλά και προκαλείται άμεσα από τη συμπεριφορά του Ντέιβ
Μπάνιον, ο οποίος ήδη από την αρχή της ταινίας μοιάζει σημα
δεμένος, κακορίζικος, στεφανωμένος από μια σκοτεινή αύρα. Ο
οικογενειακός του παράδεισος -σκιτσαρισμένος με σύντομες, α
δρές πινελιές και «ανυπόφορα» ειδυλλιακός για ταινία του Fritz
Lang- θαρρείς και είναι προορισμένος να χαθεί· μοιάζει παρά
ταιρος, παρείσακτος, εξωπραγματικός, αναντίστοιχος με τον κό
σμο του εγκλήματος μέσα στον οποίο κινείται. Ανάμεσα στην
ευτυχισμένη οικογενειακή εστία και στην πραγματικότητα υ
πάρχει ένα ρήγμα που εγκυμονεί κινδύνους· ο Ντέιβ Μπάνιον
δεν καταφέρνει να βγάλει από πάνω του το ζόφο του «έξω κό
σμου» όταν επιστρέφει σπίτι. Σε μια κοινωνία που νοσεί κι όπου
η εντιμότητα μεταλλάσσεται από αρετή σε ύβρι, από αξία ζωής
σε κοινωνικό ελάττωμα, οι νησίδες αρμονίας βρίσκονται υπό
συνεχή απειλή. Ο βαθύτατος πεσιμισμός του γερμανού δημι

ουργού, ο οποίος, όταν ο Goebbels του ζήτησε να αναλάβει εν
λευκώ τα ηνία της γερμανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας,
εγκατέλειψε τη Γερμανία, δεν αφήνει διαφυγές: το Κακό είναι
μια επιδημία μεταδοτική, που μολύνει αδιακρίτως δικαίους και
αδίκους. Ο Ντέιβ Μπάνιον δεν αποτελεί εξαίρεση: είναι «φορέ
ας» και, γι’ αυτό, απόλυτα τραγικός ήρωας, αφού σκορπά γύρω
του την οδύνη και το θάνατο. Όταν μιλά στην αρχή της ταινίας
με τη Λούσι Τσάπμαν (Dorothy Green), εκείνη, αμέσως μετά, δο
λοφονείται· το παθιασμένο φιλί με τη σύζυγό του, Κέιτι
(Jocelyn Brando), είναι το τελευταίο, αφού στην επόμενη σκηνή
σκοτώνεται εκείνη αντί γι’ αυτόν η συνάντησή του με την
Ντέμπι Μαρς έχει ως συνέπεια την παραμόρφωσή της. Η μόνη
που μοιάζει αλώβητη, είναι η χήρα Μπέρθα Ντάνκαν (Jeanette
Nolan), η πιο διεφθαρμένη και η χειρότερη απ’ όλες: απόλυτα
κακή, δόλια, υποκρίτρια, κρατά στα χέρια της το γράμμα-κλειδί
της ιστορίας· είναι μια γυναίκα-δηλητήριο, ένα είδος θηλυκού
κροταλία, γνήσια εκπρόσωπος της ανθρώπινης μοχθηρίας. Εξ
άλ\ου, είναι και η μόνη που ο Μπάνιον αποπειράται να σκοτώ
σει, να την πνίξει με τα ίδια του τα χέρια.' Το φόνο αυτόν θα τον
διαπράξει σχεδόν για λογαριασμό του η Ντέμπι Μαρς, το πιο α
ντιφατικά, σύνθετο και εμβληματικό πρόσωπο της ταινίας- για
τί στον πυρήνα τι\ςΜεγάλης κάψας, που επιφανειακά μοιάζει μ’
ένα ανδρικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών, στους κρίσιμους μυθο
πλαστ ικούς της κόμβους κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι γυναικείες
παρουσίες. Οι γυναίκες ιτ\ς Μεγάλης κάψας δεν ανήκουν στον
κόσμο του νουάρ:·δεν παρασύρουν στο χαμό, ούτε ξελογιάζουν
τους άνδρες που είναι είτε μονοδιάστατα σύμβολα της διαφθο
ράς |ο αρχιγκάνγκστερ-στήριγμα-της-κοινωνίας Μάικ Λαγκάνα
(Alexander Scourby)), είτε ψυχωτικοί και βίαιοι δολοφόνοι, που
σβήνουν τα τσιγάρα τους στο γυναικείο σώμα ή αδειάζουν τον
καφέ τους στα γυναικεία πρόσωπα (Βινς Στόουν), είτε ηλίθιοι
και ανίκανοι μπράβοι [Λάρι Γκόρντον (Adam Williams)|.
Το ερωτικό πάθος απουσιάζει από τη Μεγάλη κάψα, αλλά ο θάνα
τος περισσεύει. Όλες οι γυναίκες πεθαίνουν με βίαιο τρόπο: η
Λούσι, το αιώνιο θύμα, θα συρθεί σαν πρόβατο επί σφαγήν σ’ ένα
θάνατο που θ’ ανοίξει διάπλατα την πόρτα της αβύσσου στον
Μπάνιον, όταν αυτός αρνηθεί να αρχειοθετήσει το φόνο· η Κέιτι
θα «θυσιαστεί» (ο Ντέιβ Μπάνιον πρέπει να χάσει αυτό που δε θα
ξαναβρεί ποτέ πια), αφήνοντας πίσω της μια οδυνηρή ανάμνηση
-ανοιχτή πληγή- στη μνήμη του ■η χήρα θα πεθάνει γιατί η ψυ
χή της είναι πιο μαύρη κι απ’ την κόλαση, ενώ η Ντέμπι Μαρς θα
είναι η μόνη που τη στιγμή του θανάτου της θα ανακαλύψει μέ
σα της έναν άλλο εαυτό, την ύπαρξη του οποίου αγνοούσε.
Όταν ο Μπάνιον χάνει τον κατακτημένο, αλλά και τόσο εύθραυ
στο, παράδεισό του, τα πάντα γύρω του και μέσα του σκοτεινιά
ζουν. Το πρόβλημα της απονομής της δικαιοσύνης, από κοινωνι
κό μετατρέπεται σε οντολογικό- γι’ αυτό και η εκδικητική του
μανία προσλαμβάνει σχεδόν μια διάσταση μεταφυσική. Εχθρός
του δεν είναι πια μονάχα ο υπόκοσμος και το οργανωμένο έγκλη
μα, αλλά και η ίδια η κοινωνία. Στο οδοιπορικό του αυτό, με το
κεφάλι κόντρα στον τοίχο, ο Μπάνιον κόβει πίσω του όλες τις γέ
φυρες κι αρνείται αλαζονικά κάθε μορφή βοήθειας,'συμπόνιας ή
αλληλεγγύης, γιατί το μίσος είναι ένα συναίσθημα που δε μοιρά
ζεται, και η εκδίκηση μια εντελώς προσωπική υπόθεση.
Ο Lang, με την έκρηξη της βόμβας που ακούμε αλλά δεν βλέ
πουμε (όπως δεν βλέπουμε και τη δολοφονία του μικρού κορι-

Glenn Ford, ο καθαρός
αστυνομικός Μπάνιον λίγο
πριν χάσει τη γυναίκα του,
Jocelyn Brando.

Ο κόσμος των γκάνγκστερ: Lee
Marvin, Gloria Grahame.
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χσιού στο Μ, γιατί «υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείς να τα
δείξεις»), βάζει σε λειτουργία τον κλασικά μηχανισμό της ταύ
τισης. Η οδύνη του Μπάνιον «περνά» στο θεατή, τον καθοδηγεί
συναισθηματικά, αλλά το bigger-than-life μίσος που τον διακα
τέχει, υπονομεύει τη διαδικασία, μπλοκάροντας το μηχανισμό.
Μια ταύτιση ανολοκλήρωτη, λοιπόν, υπό συνεχή αίρεση, ένα
μοναδικό δείγμα δραματουργικής δεξιοτεχνίας. Ο Lang κατα
φέρνει ακόμα να αποφύγει επιδέξια τα κλισέ του μοναχικού εκ
δικητή και της αυτοδικίας, από τη στιγμή που οι αιτίες αυτής
της ατομικής εξέγερσης είναι βαθιά ριζωμένες στις κοινωνικές
δομές. Ο Μπάνιον δεν παίρνει το νόμο στα χέρια του, αφού συ
νεχίζει κατά κάποιον τρόπο να συμπεριφέρεται σαν μπάτσος (έ
χει παραδώσει το σήμα, αλλά όχι και το όπλο), κι αρνείται πει
σματικά να συμβιβαστεί με την ιδέα άτι ο Νόμος τον οποίο υπη
ρετεί, βρίσκεται στην υπηρεσία του εγκλήματος. Αυτός ο ά
ντρας που, μόνος εναντίον όλων, σκάβει με τα ίδια του τα χέρια
ένα ανάχωμα αντίστασης, δεν το κάνει μονάχα από εκδίκηση,
αλλά και για να διασώσει την εντιμότητά του, την επαγγελμα
τική του τιμή, διασώζοντας έτσι -εξ αντανακλάσεως- και τη
χαμένη τιμή ενός Νόμου μολυσμένου απ’ το μικρόβιο της δια
φθοράς. Η δικαιοσύνη που τελικά απονέμεται, δεν ανήκει στον
θεσμοθετημένο μηχανισμό που η κοινωνία έχει συστήσει για
την αυτοπροστασία της, αλλά στο ηθικά ανάστημα ενός ανθρώ
που που αρνείται να κλείσει τα μάτια. Μα αυτό δεν φτάνει, μοι
άζει να μας λέει ο Fritz Lang, αφού η ατομική εξέγερση δεν εί
ναι λύση. Ο Ντέιβ Μπάνιον θα επιστρέφει στο Τμήμα, θα ξαναπάρει το σήμα, αλλά ποιος μπορεί να εγγυηθεί αν ο επόμενος
αρχηγός της αστυνομίας θα έχει ανοιχτά ή κλειστά τα μάτια
του; Ή, αλλιώς, «ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες», σ’ έ
ναν κόσμο όπου οι Μπάνιον μοιάζει να λιγοστεύουν, ενώ οι Λαγκάνα να πληθαίνουν; Αυτά είναι το θαρραλέο ερώτημα -δια
χρονικά επίκαιρο- που τίθεται στη Μεγάλη κάψα.
Το ύφος της ταινίας είναι αδυσώπητο και βλοσυρά, όπαις η Μοί
ρα που χτυπά τον ήρωα. Δεν υπάρχουν αφηγηματικές παρεκκλί
σεις, δυσερμήνευτες μυθοπλαστικές διαδρομές, σκοτεινές περιο
χές που πρέπει να φωτιστούν, μυστικά που πρέπει να αποκαλυ
φθούν. Η ταινία είναι ξεκάθαρη, όπως μια χημική αντίδραση που
ολοκληρώνεται μέσα σε μια κλιμακούμενη ένταση. Το μίσος και
η εκδίκηση που καθοδηγούν τον ήρωα, είναι τόσο διαυγή, που α
ποκλείουν την αμφιβολία και το διφορούμενο. Η ταινία είναι α
νοιχτή και μας δείχνει απ’ την αρχή τα σωθικά της. Οι εκπλήξεις
περιορίζονται σε αναπάντεχες εκρήξεις βίας που κορυφώνουν
μια δράση απαρέγκλιτη, η οποία μοιάζει δεμένη στο άρμα του αιτίου-αποτελέσματος. Ο ρυθμός, που έχει δοθεί από την πρώτη
κιόλας σκηνή της αυτοκτονίας, γίνεται όλο και πιο βίαιος, μονο
κόμματος, πλήρως εναρμονισμένος με τη σχεδόν νεκρική ακαμ
ψία του Ντέιβ Μπάνιον. Με μια σκηνοθεσία στεγνή, ουσιαστική,
που φαντάζει σχεδόν διεκπεραιωτική (χωρίς ψιμύθια, φωτοσκιά
σεις εξπρεσιονιστικού τύπου ή «λοξές» οπτικές γωνίες) και ται
ριάζει γάντι στην ιστορία που αφηγείται, ο Fritz Lang κινηματογραφεί, για μια ακόμα φορά, το θάνατο σε ώρα εργασίας. Οι χώ
ροι -εσωτερικοί, ολάτελα κλειστοί, νυχτερινοί- αντανακλούν
πλήρως την ψυχική καταχνιά που τυλίγει τον ήρωα.
Κι όμως· η συνάντησή του με την Ντέμπι Μαρς, το «κορίτσι
του γκάνγκστερ», θα δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ενός ορίζοντα στον συννεφιασμένο ουρανό της ταινίας. Αυτή η πετα

λούδα της νύχτας που ακροβατεί επικίνδυνα και χωρίς δίχτυ α
σφαλείας ανάμεσα στο Καλά και το Κακά, ξαφνικά θα τα δει α
ποτυπωμένα στο ίδιο της το πρόσωπο, όταν καεί -κυριολεκτι
κά- από τη μεγάλη κάψα. Αυτή η εξωτερική παραμόρφωση θα
της προκαλέσει μια εσωτερική μεταμόρφωση. Ο σωματικός της
πόνος θα συναντηθεί με την ψυχική οδύνη του Ντέιβ Μπάνιον
και θα σταθεί δίπλα του -μια θολή αντανάκλαση σε στρεβλό κά
τοπτρο της νεκρής γυναίκας του-, καθώς η αναλαμπή μιας α
διόρατης ερωτικής σπίθας ανάμεσά τους σβήνει πριν καν ανά
ψει. Είναι το μόνο πρόσωπο της ταινίας που αλλάζει, γίνεται
καλύτερο και, τη στιγμή του θανάτου της, ξανακερδίζει την α
κεραιότητα της ομορφιάς της. Σ’ αυτό το στιγματισμένο πρό
σωπο, όπου συνυπάρχουν το φως και το σκοτάδι, το Καλά και
το Κακά, η αρετή και η αμαρτία, θα εναποθέσει με τρυφερότητα
ο Μπάνιον το αβάσταχτο βάρος της οδυνηρής του ανάμνησης.
Η Ντέμπι Μαρς θα πληρώσει με το βαρύτερο τίμημα την ελα
φρότητά της και θα γίνει από «ελαφρών ηθών» μια πραγματική
γυναίκα, άξια ν’ αγαπήσει και να αγαπηθεί, άξια ν’ ακούσει την
ώρα που πεθαίνει (με την άμορφη πλευρά του προσώπου της
στραμμένη στο φακό) τον Ντέιβ Μπάνιον να απαντά στην ερώ
τησή της για το πώς ήταν η γυναίκα του: «Θύμωνε εύκολα, αλ
λά της περνούσε γρήγορα... Έκανε σκηνές αν αργούσα να γυ
ρίσω το βράδυ ή αν άφηνα το μπάνιο βρόμικο, αλλά λίγο μετά
μου έφερνε κάτι να πιω σαν να μην είχε συμβεί τίποτα... Της ά
ρεσε να πίνει απ’ το ποτήρι μου, να καπνίζει απ’ το τσιγάρο
μου, να τρώει από το πιάτο μου... Διασκεδάζαμε μαζί... γελού
σαμε... δεν ξέρω, μπορεί άλες οι οικογένειες να είναι έτσι».
Η Ντέμπι, έχοντας ορθώσει για πρώτη και τελευταία φορά το
ανάστημά της, έχει κερδίσει με το σπαθί της την απάντησή του,
με την οποία της μεταγγίζει το σπάραγμα της ψυχής του.
Στο τέλος, ο Ντέιβ Μπάνιον, έχοντας εναποθηκεύσει την πολύ
τιμη ανάμνηση του χαμένου του παραδείσου στη μνήμη μιας νε
κρής, θα ξαναβρεί μια.γ.Ιομή πίστη στη ζωή, θα ξαναδεί μ’ ένα πι
κρό βλέμμα τους άλλους (συνάδελφοι και συγγενείς που είχε απαρνηθεί προστάτεψαν τη μικρή του κόρη) και θα ξαναβγει στη
ζωή, βλοσυρός και ανεξίτηλα σημαδεμένος- όχι για να ζήσει ξανά,
αλλά για να επιβιώσει σ’ έναν κόσμο όπου η αγάπη, η μόνη που
μπορεί να νικήσει το θάνατο, μοιάζει με φλόγα που τρεμοσβήνει.
1. Παρά την εκδικητική του μανία, ο ΝτεΊβ Μπάνιον δε σκοτώνει κανε'ναν, χα
ρίζοντας τη ζωή ακόμα και στους υπανθρώπους-μπράβους του Μάικ Λαγκάνα,
γιατί, άπτος του λέει και η Ντέμπι Μαρς, καδράροντάς τον με μία μόνο ατάκα,
αν σκότωνε, σε τι θα διέφερε από τον ψυχωτικό δολοφόνο Βινς Στόουν;
2. Η ταινία, αν εξαιρέσουμε κάποιους χώρους όπως το μπαρ με το απίστευτο
άνομα ••Ησυχαστήριο» και κάποιες φιγούρες που απλώς παραπέμπουν, πόρρω απέχει από την αισθητική και την προβληματική του φιλμ νουάρ, και
κακώς εντάσσεται από κάποιους στην παράδοσή του. Αν θα πρέπει οπωσδή
ποτε να την ταξινομήσουμε, Η μεγάλη κάψα είναι μια μεταλλαγμένη γκανγκστερική ταινία που κινείται στις παρυφές του είδους.
3. Όταν ο Μπάνιον ξεκινά την έρευνα για να βρει τους δολοφόνους της γυ
ναίκας του κι όλοι «δεν ξέρουν, δεν είδαν, δεν άκουσαν», δέχεται μια απρό
σμενη βοήθεια από μια ύπαρξη βασανισμένη από τη ζωή. Η Σέλμα Πάρκερ
(Εάίτΐι Ενβπ8οη), η ηλικιωμένη υπάλληλος στο συνεργείο αυτοκινήτων, μι
λώντας του κάνει σχεδόν μια πράξη ηρωική, διασώζοντας μια κοινωνική αλ
ληλεγγύη κι ένα ήθος που μοιάζει να έχουν οριστικά χαθεί.
Θεοοαλονικη, Δεκέμβριος 2002
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ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΤΗΝΟΣ (ΗΠΑ, 1954)
Hum an Desire
Σκηνοθεσία: Fritz Lang. Σενάριο: Alfred Hayes, από to μυθι
στόρημα La bête humaine tou Emile Zola. Φωτογραφία:
Burnett Guffey. Μοντάζ: Aaron Stell. Ή χος: John Livadary.
Μουσική: Daniel Amfitheatroff. Μουσική διεύθυνση: Morris
Stoloff. Σκηνικά: Robert Peterson. Καλλιτεχνική διεύθυνση:
William Kiernan. Κοστούμια: Jean Louis. Μακιγιάζ: Clay
Campbell. Βοηθός σκηνοθέτης: Milton Fieldman. Ηθοποιοί:
Glenn Ford (Τζεφ Ουόρεν), Gloria Grahame (Βίκι Μπάκλι),
Broderick Crawford (Καρλ Μπάκλι), Edgar Buchanan (Άλεκ Σίμονς), Kathleen Case (Έλεν Σίμονς), Peggy Maley (Τζιν), Diane
DeLaire (Βέρα Σίμονς), Grandon Rhodes (Τζον Όουενς), Dan
Seymour (μπάρμαν), John Pickard (Ματ Χένλι), Dan Riss (εισαγ
γελέας Γκράμπερ), Victor Hugo Greene (Ντέιβιντσον), John
Zaremba (Ράσελ), Cral Lee (Τζον Θέρστον), Oían Soule (Λιούις).
Παραγωγός: Lewis J. Rachmil. Συμπαραγωγός: Jerry Wald.
Παραγωγή: Columbia Pictures Corporation (Χόλιγουντ). Διάρ
κεια: 90 λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Πρώτη προβολή: Νέα
Υόρκη (Palace), 6 Αυγούστου 1954.

Επιστρέφοντας από τον πόλεμο της Κορέας, ο μηχανικός Τζεφ Ουό
ρεν ξαναπαίρνει τη θέση του στην εταιρεία σιδηροδρόμων όπου ερ
γαζόταν. Μένει στο δωμάτιο που του νοικιάζει ο συνάδελφός του, Σί
μονς, και προσπαθεί να ξαναρχίσει τη ζωή του από εκεί που την εί
χε αφήσει. Η κόρη του Σίμονς έχει πια μεγαλώσει και δεν κρύβει το
ενδιαφέρον της για τον Τζεφ. Ένας άλλος σιδηροδρομικός, ο Καρλ
Μπάκλι, είναι παντρεμένος με την όμορφη και πολύ νεότερή του Βί
κι. Οταν απολύεται απ’ τη θέση του, στέλνει τη Βίκι να βρει τον
Τζον Όουενς, έναν άνθρωπο με μεγάλη επιρροή στη σιδηροδρομική
εταιρεία και παλιό εραστή της, για να τον πείσει να τον ξαναπροσλάβει. Η Βίκι τον επισκέπτεται και πετυχαίνει το στόχο της. Κυριευμέ
νος από ασυγκράτητη ζήλια, ο Καρλ βάζει τη Βίκι να του εξομολο
γηθεί ότι κοιμήθηκε με τον Όουενς, όπως είχε κάνει πολλές φορές
στο παρελθόν. Γνωρίζοντας ότι ο Όουενς θα ταξιδέψει με το τρένο, ο
Καρλ αναγκάζει τη γυναίκα του να κανονίσει ένα ερωτικό ραντεβού
στο κουπέ του, όπου πηγαίνει κι ο ίδιος για να τον σκοτώσει. Αμέ
σως μετά τη δολοφονία, η Βίκι, για να καλύψει τον άντρα της, φλερ
τάρει αδέξια τον Τζεφ, που βρίσκεται στην ίδια αμαξοστοιχία. Στις
ανακρίσεις που ακολουθούν, ο Τζεφ δεν αποκαλύπτει τις υποψίες
του. Η Βίκι τον έχει σαγηνεύσει τόσο πολύ, που θέλει να την πα
ντρευτεί. Η Βίκι πείθει σιγά σιγά τον Τζεφ να σκοτώσει τον άντρα
της για να ζήσουν μαζί, αλλά, στην πραγματικότητα, θέλει να πάρει
πάση θυσία από αυτόν ένα ενοχοποιητικό γράμμα που ο άντρας της
την είχε υποχρεώσει να γράψει στον Όουενς. Ο Τζεφ πείθεται, a llá
την τελευταία στιγμή διστάζει να διαπράξει το έγκλημα, και η Βίκι
τον περιφρονεί. Ο Τζεφ, αηδιασμένος από την αντίδρασή της, της
δίνει το πολυπόθητο γράμμα που είχε προλάβει να πάρει από τον
Καρλ, και την εγκαταλείπει. Η Βίκι φεύγει μόνη, εγκαταλείποντας
τον άντρα της, αλ\ά αυτός την ακολουθεί στο βαγόνι της, κι όταν κα
ταλαβαίνει ότι πρόκειται να τη χάσει για πάντα, τη στραγγαλίζει.
Ας είμαστε ειλικρινείς. Η ομότιτλη ταινία του Renoir 119381
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άρεσε πολύ στον Jerry Wald. Ο Jean Gabin υποδυόταν έναν η
ρώα διαταραγμένο σεξουαλικά: μπορούσε να κάνει έρωτα με μια
γυναίκα μόνο αν τη σκότωνε μετά. Εννοείται, όμως, πως μια α
μερικανική ταινία δεν μπορεί να έχει για ήρωα έναν σεξομανή
δολοφόνο. Έτσι ο Glenn Ford έπρεπε να το παίξει... πώς να το
πω... το καλό παιδί που επιστρέφει απ’ την Κορέα: γνήσιο Αμε
ρικανάκι με πολύ φυσιολογική σεξουαλική συμπεριφορά (αν υ
πάρχει τέτοιο πράγμα).
Ο Jerry Wald είχε εντυπωσιαστεί πολύ από την ταινία τού
Renoir, όπου υπάρχουν πολλές σκηνές με τρένα που μπαίνουν
σε σήραγγες - ο Jerry το θεώρησε σεξουαλικό συμβολισμό. Δεν
πιστεύω ότι ο Renoir, το 1938, σκεφτόταν σεξουαλικούς συμβο
λισμούς, αλλά ο Jerry έτσι το είδε κι ερωτεύτηκε τα τρένα. Πήγε,
λοιπόν, στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Σάντα Φε, τους έδει
ξε την ταινία του Renoir και τους είπε ότι θα ήθελε να γυρίσει ε
κεί το ριμείκ κι ότι κάτι τέτοιο θα τους έφερνε μεγάλη δημοσιό
τητα. Εκείνοι την είδαν, τους άρεσε πολύ, αλλά η απάντηση ή
ταν αρνητική. Γιατί; Για πολύ καιρό ο Jerry δεν μπορούσε να κα
ταλάβει ότι το να δείξουμε ένα σεξομανή να σκοτώνει μέσα σε βα
γόνια τρένων δεν θα ήταν θετική προβολή για τους σιδηροδρό
μους της Σάντα Φε. Πήγα σε όλες τις σιδηροδρομικές εταιρείες
της χώρας, κι όλοι μου έλεγαν όχι. Ήταν μεν πολύ ευγενικοί μα
ζί μου, μέχρι που άκουγαν για την ταινία. Αργότερα έμαθα ότι α
πό τη Σάντα Φε είχαν στείλει σε όλους επιστολή που έλεγε: αν
έρθει κάποιος μαλάκας και σας προτείνει αυτό, πείτε όχι.
Αφού είχε γραφτεί το σενάριο κι ήταν όλα έτοιμα για να ξεκινή
σουμε γύρισμα στον Καναδά, το γύρισμα ακυρώθηκε, για λόγους
άσχετους με την ταινία. (Μάλλον είχε να κάνει με τη Rita
Hayworth. Ήταν να πρωταγωνιστήσει, αλλά ο Harry Cohn δεν
την άφηνε να φύγει, εξαιτίας της ιστορίας με τον Αγά Χαν. Τελι
κά, τη θέση της στην ταινία πήρε η Gloria Grahame. ) Καταφέραμε, πάντως, και πήραμε άδεια για γύρισμα σ’ ένα σιδηρόδρομο ό
που είχε μετοχές ένας από τους μετόχους της Columbia. Ο παρα
γωγός πήγε εκεί πρώτος, κι όταν γύρισε, μας είπε: «Όλα είναι
μια χαρά - χάρισα σ’ έναν τύπο μια τηλεόραση και σ’ έναν άλλο
μια κυνηγετική καραμπίνα. Δε θα ’χετε το παραμικρό πρόβλη
μα». Πήγα, λοιπόν, κι εγώ εκεί με το συνεργείο μου, αρχές Δε
κεμβρίου (η χειρότερη εποχή για εξωτερικό γύρισμα: κάνει
κρύο, φυσάει και χιονίζει) και, μια μέρα πριν αρχίσουμε, έρχεται
ένα τηλεγράφημα: «Να μην πλησιάσει κανείς στο σιδηρόδρομο.
Να μην πατήσετε το πόδι σας εκεί». Τι είχε γίνει; Ένα μικρό στέ
λεχος της σιδηροδρομικής εταιρείας είχε μάθει για το γύρισμα,
για το οποίο δεν είχε ειδοποιηθεί - ο παραγωγός δεν είχε κάνει
μαζί του τη συμφωνία. Ήταν ένας πολύ φιλόδοξος τύπος, κι είχε
πληγωθεί ο εγωισμός του. Και διάλεξε εκείνη την περίοδο για να
επιθεωρήσει το σιδηρόδρομο. Έτσι, Χριστέ κι Απόστολε (για να
μην πολυλογώ), σχεδόν ματαιώθηκε το γύρισμα, αλλά, στο μετα
ξύ, 40 φορτηγά έρχονταν από το Χόλιγουντ με μηχανήματα και
άλλα υλικά, οπότε έκαναν μια συμφωνία: μπορούσαμε να κάνου
με διάφορα πράγματα στο σιδηρόδρομο, αλλά όχι εκείνο που
πραγματικά θέλαμε. Κι εγώ, αυτό το πράγμα, ήμουν αναγκασμέ
νος να το κάνω. Ο καιρός, φυσικά, ήταν χάλια, τα μέλη του συ
νεργείου ήθελαν να πάνε σπίτια τους για τα Χριστούγεννα, και
ποιος φταίει αν δεν έχει ήλιο ή αν χιονίζει; Ο σκηνοθέτης. ? ?
F. L.
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Η βιαιότητα των αισθημάτων: Το ανθρώπινο κτήνος. © Columbia

Μια ιδιόμορφη ταινία
του Lindsay Anderson

48

Αν θυμηθούμε τη συνηθισμένη μοίρα της χολιγουντιανής έκ
δοσης ενός ευρωπαϊκού σεναρίου, είναι φυσικό να αντιμετωπί
σουμε αυτή την ταινία με καχυποψία. Όμως, μολονότι δεν κατάφερε να σταθεί αντάξιος της ταινίας του Renoir La bête
humaine, o Fritz Lang δεν καταποντίστηκε, όπως ο Litvak με
την παρωδία τού Ξημερώνει.' Το ανθρώπινο κτήνος είναι μια ι
διόμορφη ταινία, πιο πειστική από την προηγούμενη προσπά
θεια του Lang να καταπιαστεί με μια ιστορία των Zola-Renoir
\Η σκάλα (1945)].
Η τοποθέτηση της δράσης στο περιβάλλον των αμερικανικών
σιδηροδρόμων γίνεται ευχάριστα δεκτή (αντί για ατμομηχανές
βλέπουμε τις επίσης ισχυρές ντιζελομηχανές). Κάποιες αλλαγές
που έγιναν στο σενάριο, είναι κι αυτές καλόδεχτες. Γία να ελα
φρώσει τον μηχανοδηγό-πρωταγωνιστή από την εγγενή σαδιστική του μανία, ο Alfred Hayes δίνει περισσότερο βάρος στην
ένταση της δράσης. Η πλοκή γίνεται πιο ξεκάθαρη και απλή:
πρόκειται για την αποπλάνηση και την καταστροφή ενός τίμι
ου μηχανοδηγού, homme moyen sensuel,* από μια μοιραία γυ
ναίκα, απρόθυμη συνένοχος του άντρα της στο φόνο του ευκα
τάστατου εραστή της. Η ιστορία, μπορεί να φαίνεται παλιομο
δίτικη, αλλά παραμένει πειστική, κι ο θεατής νιώθει ότι είναι
ταιριαστή με το τραχύ, γερμανικό ταμπεραμέντο του Lang.
Αυτή η τραχύτητα διατρέχει όλη την ταινία. Η λιτότητά της είναι ευπρόσδεκτη. Η κωμόπολη στο τέρμα της σιδηροδρομικής

γραμμής είναι ένας τόπος άχρωμος. Και οι σχέσεις που αναπτύσ
σονται, τουλάχιστον κατά το πρώτο ήμισυ της ιστορίας, διαθέ
τουν ένα ενδιαφέρον ευρωπαϊκό χρώμα· κίνητρα και αντιδρά
σεις διαπλέκονται με τρόπο που μοιάζει παράξενος, αν σκεφτούμε ότι πρόκειται για μια σύγχρονη χολιγουντιανή ταινία. Ο μη
χανοδηγός (τον υποδύεται ο Glenn Ford με τη συνηθισμένη του
ευαισθησία και εσωστρέφεια) γοητεύεται από την καλοσχηματισμένη έφηβη, πρότυπο Αμερικανίδας της ηλικίας της. Σεξουαλι
κά, όμως, περισσότερο τον ελκύει η πρόστυχη νεαρή σύζυγος ε
νός συναδέλφου. Αυτή είναι η Gloria Grahame, η οποία παίζει
με τη δεξιοτεχνία που γνωρίσαμε και στη Μεγάλη κάψα, επιδει
κνύοντας μια γνήσια ζωώδη σεξουαλικότητα και, συνάμα, μια
υποβλητική αγριότητα. Ο συνδυασμός είναι εξαίσιος.
Αναπόφευκτα, όμως, το αίτημα της εμπορικότητας και οι κώδικες
της χολιγουντιανής κινηματογραφίας οδηγούν στην κατάρρευση
της ταινίας. Επιστρέφοντας απ’ τη νυχτερινή του εξόρμηση, κα
τά την οποία καταδίωξε τον μεθυσμένο σύζυγο στο σιδηροδρομι
κό αμαξοστάσιο με σκοπό να τον σκοτώσει, ο εραστής αναγκάζε
ται να ομολογήσει: «Δεν μπόρεσα να το κάνω». Ούτε ο ηθοποιός
το πιστεύει αυτό που λέει, ούτε εμείς μπορούμε να το πιστέψου
με, ούτε ο Lang κάνει καμιά σοβαρή προσπάθεια να μας πείσει...
1. ΑτάΧειωτη νύχια \The Long Night (1947)|. (Σ.ι.Μ.)
2. Γαλλικά στο κείμενο: μέσος αισθησιακός άντρας. (Σ.ι.Μ.)
«Sight and Sound-, τχ. 4, Άνοιξη 1955.
Μετάφραση: Ζωή Σιάπαντα.
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Αδυσώπητη μοίρα

τον Jacques Lourcelles
Λίγο καιρό αφότου είδε το Ανθρώπινο κτήνος του Renoir κι εν
θουσιάστηκε, ο παραγωγός Jerry Wald ζήτησε από τον Fritz
Lang να γυρίσει άλλη μια διασκευή του μυθιστορήματος του
Zola. Έτσι, ο Lang και ο σεναριογράφος του, Alfred Hayes, αφαίρεσαν από την αντίστοιχη διασκευή του Renoir ό,τι αφο
ρούσε στη μελέτη του κοινωνικού περίγυρου ή στην παθολογι
κή επίδραση της κληρονομικότητας στο χαρακτήρα του ήρωα.
Όπως πολλές αμερικανικές ταινίες του Lang, έτσι και Το αν
θρώπινο κτήνος συνδέεται -διακριτικά μεν, αλλά σε μεγάλο
βαθμό- με τον εξπρεσιονισμό. Πρόκειται για έναν αφαιρετικό
εξπρεσιονισμό που απορρέει από ορισμένα ρεαλιστικά (και μάλ
λον άχαρα από εικαστική άποψη) στοιχεία της αμερικανικής
ζωής. Ο Lang τα χειρίζεται με σχεδόν αλχημικό τρόπο, έτσι ώ
στε, αφού απογυμνωθούν από κάθε συγκεκριμένο κοινωνικό
στοιχείο, να εξυπηρετούν το σκοπό του.
Δύο καταραμένοι ήρωες, ο Καρλ Μπάκλι και η γυναίκα του, αλληλοσπαράζονται μέσα σ’ έναν κόσμο παγερό και ασφυκτικό,
γεμάτο ουδέτερα ή θλιβερά διαμερίσματα, γυμνά βαγόνια, σιδη
ροδρομικούς σταθμούς στη μέση του πουθενά, σιδηροτροχιές
που συμβολίζουν το αναπόδραστο του πεπρωμένου. Ο Καρλ και
η Βίκι προσπαθούν υποχθόνια να δελεάσουν και να παρασύ
ρουν στην κατάντια τους έναν τρίτο ήρωα, τον μηχανικό Τζεφ,
ο οποίος, όμως, στο τέλος θα καταφέρει να τους ξεφύγει. Δραματουργικά και ψυχολογικά, η πρωτοτυπία της ταινίας έγκειται
στο ότι επικεντρώνει το ενδιαφέρον γύρω απ’ τον μεσόκοπο ή
ρωα, τον Καρλ Μπάκλι, τον οποίο υποδύεται εξαίσια ο Brode
rick Crawford, τότε στην ακμή της καριέρας του. Όπως και στο
άλλο ριμέικ ταινίας του Renoir που έκανε ο Fritz Lang, τη Σκύ
λα, έτσι κι εδώ, το θέμα είναι η σχέση ενός ηλικιωμένου με μια
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νεαρή κοπέλα και η -σχεδόν οντολογική- ζήλια που πηγάζει α
ποκλειστικά από τη διαφορά ηλικίας. Όπως παρατηρεί ο
Philippe Demonsablon στην εξαιρετική κριτική του («Cahiers
du Cinéma», τχ. 50), «η σκηνή όπου η ιδέα της εκδίκησης ή, πιο
σωστά, του φόνου κυριεύει τον Καρλ Μπάκλι-Broderick
Crawford, δεν χρήζει επεξήγησης, καθώς ο φόνος αποκτά μυθι
κό χαρακτήρα: την εκ νέου κατάκτηση του άλλου μέσα από τη
σύνδεσή του με την ενοχή. [...] Το γεγονός ότι η καταδίκη εμφα
νίζεται επίστις ως απεγνωσμένο μέσο επικοινωνίας, αποδεικνύει
τη σχέση του μύθου τού Φάουστ με το Ανθρώπινο κτήνος».
Ως προς τη μορφή, η ταινία είναι μια από τις κορυφαίες της α
μερικανικής περιόδου του Lang. Στόχος του σκηνοθέτη είναι,
η αισθητική απόλαυση του θεατή να πηγάζει από την αδυσώ
πητη εξέλιξη των σχέσεων των ηρώων και του πεπρωμένου
τους. Πράγματι, ο θεατής γοητεύεται από το θέαμα της μοίρας
που ολοκληρώνει το έργο της μέσα από αντιθέσεις φωτός και
σκιάς, μέσα απ’ την αρχιτεκτονική και τη διασταύρωση των ο
ριζόντιων και των κάθετων γραμμών στην καρδιά του χώρου
όπου διαδραματίζεται η τραγωδία. Μόνο και μόνο οι υψηλοί
του στόχοι αποτρέπουν τον Lang να ξεπέσει στη νοσηρότητα
και την αθλιότητα· γιατί, τελικά, το κριτήριο με το οποίο κρί
νει ο Lang τους ήρωές του, δεν είναι άλλο απ’ το βαθμό της υ
ποταγής τους σ’ αυτή την ίδια τη μοίρα (που την «κουβανούν
μες στην ψυχή τους»). Άσχετα αν επιβλήθηκε ή όχι από την
παραγωγή, η τελική υπέρβαση του Τζεφ δεν μπορεί να χαρα
κτηριστεί συμβατική μέσα στην εσωτερική δομή της ταινίας:
αποτελεί την ύψιστη αντίδραση ενός ατόμου για να προφυλάξει την ελευθερία του, και, κυρίως, πρόκειται για μια συμπερι
φορά που δε θα τη ξανασυναντήσουμε σε ήρωα του Lang.
Dictionnaire du Cinéma - Les Films, Laffont, Coll. Bouquins, Παρίσι 1992.
Μετάφραση: Ζωή-Μνρτώ Ρηγοπονλον.
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Broderick Crawford, Gloria Grahame, Glenn Ford.
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0 ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ
(ΗΠΑ, 1954-’55)
Moonfleet
Σκηνοθεσία: Fritz Lang. Σενάριο: Jem Lustig, Margaret Fitts,
από το ομότιτλο μυθιστόρημα του John Meade Falkner. Φωτο
γραφία: Robert Planck. Μοντάζ: Albert Akst. Ήχος: Wesley
C. Miller. Μουσική: Miklos Rozsa. Μουσικό θέμα φλαμένκο:
Vincente Gómez. Σκηνικά: Cedric Gibbons, Hans Peters. Καλ
λιτεχνική διεύθυνση: Edwin Β. Willis, Richard Pfefferle. Κο
στούμια: Walter Plunkett. Μακιγιάζ: William Tuttle. Βοηθός
σκηνοθέτης: Sid Sidman. Ηθοποιοί: Stewart Granger (Τζε'ρε-

μι Φοξ), George Sanders (Λόρδος Άσγουντ), Joan Greenwood
(Λαίδη Άσγουντ), Viveca Lindfors (κα Μίντον), Jon Whiteley
(Τζον Μοχιούν), Liliane Montevecchi (χορεύτρια), Sean
McClory (Ελζεβίρ Μπλοκ), Melville Cooper (Φίλιξ Ράτσι), Alan
Napier (εφημέριος Γκλένι), John Hoyt (δικαστής Μάσκιου),
Donna Corcoran (Γκρέις), Jack Elam (Ντέιμιεν), Dan Seymour
(Χαλ), Ian Wolfe (Τιούκσμπερι), Lester Matthews (ταγματάρχης
Χένισο), Skelton Knaggs (Τζέικομπ), Richard Hale (Σιόρκχιλ),
John Anderson (Γκρίνινγκ), Ashley Cowan (Τόμσον), Frank
Ferguson (αμαξάς), Booth Colman (πλοίαρχος Στάνχοουπ). Πα
ραγωγός: John Houseman. Συμπαραγωγός: Jud Kinberg. Πα
ραγωγή: Lowe’s Inc., Metro-Goldwyn-Mayer Studios (Κάλβερ
Σίτι). Διάρκεια: 87 λεπτά. 35 mm. Έγχρωμη (CinemaScope).
Πρώτη προβολή: Νέα Υόρκη (Palace), 24 Ιουνίου 1955.
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Μια νύχτα τον 1757, στην αγγλική ακτή τον Ντόροετ, ο εντεκάχρονος Τζον Μοχιούν επιστρέφει στο χωριό Μούνφλιτ, παράδεισο
των ληστών και των λαθρεμπόρων, για να συναντήσει τον Τζέρεμι
Φοξ, στον οποίο τον εμπιστεύτηκε η μητέρα του λίγο πριν πεθάνει.
0 Φοξ, γεννημένος τυχοδιώκτης και παλιός έρωτας της μητέρας
του παιδιού, αρχικά δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη του, allá
τελικά συγκινείται από το θάρρος και την επιμονή του Τζον να τον
θεωρεί φίλο του, κι αποφασίζει να τον κρατήσει. Το παιδί μαθαί
νει για το παρελθόν του, το θρύλο του διαμαντιού των Μοχιούν, τα
φαντάσματα (ιδίως εκείνο του Κοκκινογένη Τζον Μοχιούν, ενός
τυραννικού προγόνου του), τη σχέση του Τζέρεμι με τη μητέρα του.
Ενα βράδυ, ο Τζον ανακαλύπτει στον τάφο των προγόνων του το
μενταγιόν του Κοκκινογένη, που περιέχει μια περγαμηνή. Στη συ
νέχεια, παρακολουθεί τη μυστική συνάντηση μιας σπείρας λαθρε
μπόρων τής οποίας ηγείται ο Φοξ. Οι λαθρέμποροι αντιλαμβάνο
νται το παιδί που έχει παγιδευτεί στο κρησφύγετό τους, όμως ο
Φοξ το υπερασπίζεται με το σπαθί του, δεν τους αφήνει να το σκο
τώσουν, κι αποφασίζει να το φυγαδεύοει στις αποικίες υπό την ε
πίβλεψη της ερωμένης του, Αν Μίντον. Όμως αυτή, που ζηλεύει
τον Φοξ όχι μόνο για τη σχέση του με τη Λαίδη Άσγουντ και μια
τσιγγάνα, αλλά και, κυρίως, για το βαθύ αίσθημά του για τη νεκρή
μητέρα του παιδιού, τον καταδίδει στο στρατό. Στη συμπλοκή των
στρατιωτών με τους λαθρέμπορους η Αν σκοτώνεται, αλλά ο τραυ
ματισμένος Φοξ καταφέρνει να σώσει τον Τζον και να δραπετεύ
σει. Οι Αρχές επικηρύσσουν τον Φοξ, και ο κυνικός συνεργάτης
του, Λόρδος Άσγουντ, βρίσκει την ευκαιρία να διακόψει την παρά
νομη συνεργασία τους. Παρ’όλα αυτά, ο Φοξ λύνει το αίνιγμα του
ύκιμαντιυύ των Μοχιούν και ξεκινάει την αναζήτησή του με τον

Τζον. Μεταμφιεσμένος σε στρατιώτη, μπαίνει με το παιδί στο κά
στρο του Χόλισμπρουκ που κάποτε διοικούσε ο Κοκκινογένης, κι
ανακαλύπτουν το διαμάντι. Με το διαμάντι στην κατοχή τους, ο μι
κρός κοιμάται ήσυχος, χωρίς να ξέρει ότι ο Φοξ τον έχει εγκατά
λειψη. Στην άμαξα των Άσγουντ, ο Φοξ, γεμάτος τύψεις, αποφασί
ζει ξαφνικά να επιστρέφει στον Τζον. Ο Λόρδος Άσγουντ εξοργίζε
ται και τον μαχαιρώνει πριν ο Φοξ τον σκοτώσει. Κρύβοντας τη
θανάσιμη πληγή του, ο Φοξ ξυπνάει το παιδί, βάζει το διαμάντι
στην τσέπη του, και μετά αποσύρεται και πεθαίνει. Ο Τζον, ακολοί’θώντας τις οδηγίες του Φοξ, φτάνει στο πατρικό του σπίτι, α
νοίγει την πύλη και περιμένει το φίλο του να γυρίσει...
Γιατίτο γυρίσατε σε σινεμασκόπ;
- Γιατί ήμουν αναγκασμένος. Κι ήταν ενδιαφέρον. Ανακάλυψα
πόσο δύσκολο είναι. Όταν είχαμε το κλασικό φορμά, ήμαστε
διαρκώς δυστυχείς που δεν μπορούσαμε να δείξουμε έναν ουρα
νοξύστη ή ένα δέντρο, οτιδήποτε πολύ ψηλό - θέλαμε μεγαλύ
τερη οθόνη. Και ξαφνικά, κάποιος σκέφτηκε να κάνει μια μα
κριά οθόνη. Ομως, αν σκεφτούμε τους γνωστούς πίνακες, μόνο
ένας μου έρχεται στο μυαλό που έχει αυτό το φορμά: Ο Μυστι
κός Δείπνος. Αλλά ο κύριος Zanuck ήθελε να δώσει μιαν απά
ντηση στις τρισδιάστατες ταινίες, κι έτσι βγήκε το σινεμασκόπ.
Νομίζω ότι το κλασικό ήταν πολύ καλύτερο.
- Επομένως, πιστεύετε, όπως λέτε και στην Περιφρόνηση, ότι «το
σινεμασκόπ κάνει μόνο για κηδείες και φίδια».
- Να». Γία παράδειγμα, ήταν δύσκολο να δείξω κάποιον να στέ
κεται δίπλα σ’ ένα τραπέζι, γιατί είτε δε φαινόταν το τραπέζι εί
τε το άτομο έπρεπε να στέκεται πολύ πίσω. Αφήστε που έμεναν
κενά σε κάθε πλευρά, τα οποία έπρεπε κάπως να τα γεμίσω. Αν
έχεις δύο άτομα στο κάδρο, μπορείς να το γεμίσεις βάζοντάς
τους να περπατάνε, να πηγαίνουν κάτι από ένα σημείο σ’ ένα
άλλο, και τα λοιπά. Όμως, όταν είναι μόνο ένας, έχεις ένα μεγά
λο κεφάλι στη μέση και γύρω τίποτα.
- Η ταινία είναι ασυνήθιστα ρομαντική.
- Είναι μια ρομαντική ιστορία, που εκτυλίσσεται στο παρελ
θόν, στο στιλ του Dickens. Έχει παρόμοια ατμόσφαιρα. (Μια
σκηνή στην ταινία είναι παρμένη από πίνακα του Hogarth: σε
μια ταβέρνα, κάποιος στέκεται πάνω σ’ ένα τραπέζι, και η σύν
θεση του κάδρου είναι ακριβώς η ίδια με τον πίνακα του
Hogarth.) Σήμερα, μια ιστορία τρόμου θα γινόταν διαφορετικά,
με άλλη ατμόσφαιρα. Εφόσον, όμως, υπάρχουν φαντάσματα
(που υπάρχουν στην ταινία, γιατί οι ήρωες πιστεύουν ότι οι λα
θρέμποροι είναι φαντάσματα) και η ιστορία εκτυλίσσεται στην
αυλή μιας εκκλησίας, πρέπει να δώσεις ρομαντικό τόνο. ? /
F.L.

Το καταραμένο αριστούργημα

του Patrick Brion
Ο τζέντλεμαν του υποκόσμου θεωρείται μια κοινότοπη περιπέ
τεια της σειράς, ένα καθαρό και απρόσωπο προϊόν των στού
ντιο. Σαν να μην είχε διαβάσει κανείς το σενάριο και να μην εί
δε -μετά την ολοκλήρωση- το αποτέλεσμα...

F R I T Z
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Η ταινία, κατ’ αρχάς, εντάσσεται στη σειρά των ιστορικών πα MGM αποφάσισε να γυριστούν τα πάντα σε στούντιο, ώστε να
ραγωγών της MGM:
μη διακινδυνεύσει αύξηση του κόστους και υπερβάσεις τού
1952: Σκαραμούς του George Sidney και Ο αιχμάλωτος της Ζέν- προϋπολογισμού από εξωτερικά γυρίσματα. Αντίθετα με τις άλ
τα του Richard Thorpe. Και στις δύο ταινίες παίζει ο Stewart λες χολιγουντιανές εταιρείες, η MGM εξακολουθεί να προτιμά
Granger.
το γύρισμα σε στούντιο, στο Κάλβερ Σίτι.
1954: Ο τζέντλεμαν του υποκόσμου.
Σ’ αυτή την επιλογή πρέπει να συνέβαλε και το γεγονός ότι η
1955: Ο κλέφτης του βασιλιά του Robert Ζ. Leonard και The ταινία επρόκειτο να γυριστεί από ένα σκηνοθέτη που δεν είχε
Scarlet Coat του John Sturges. Και στις δύο ταινίες βρίσκουμε ξαναδουλέψει με σινεμασκόπ, και με πρωταγωνιστή ένα παιδί
τον George Sanders.
(ο Jon Whiteley ήταν τότε εννέα ετών). Ο χερσότοπος που περι
Ενώ, στην πραγματικότητα, οι δύο τελευταίες ταινίες δεν είναι βάλλει το μικρό χωριό Μούνφλιτ, ο δρόμος απ’ όπου θα περάσει
παρά -εντυπωσιακά, αλλά απογοητευτικά- κατασκευάσματα η άμαξα κι όπου θα τραυματιστεί θανάσιμα ο Τζέρεμι Φοξ - όλα
της σειράς, τόσο το Σκαραμούς όσο και Ο αιχμάλωτος της Ζέντα αυτά θα γυριστούν στο στούντιο. Στο φρούριο του Χόλισκαταγράφονται ως δύο πραγματικά αριστουργήματα. Χάρη σ’ μπρουκ θα ξαναδούμε τα μνημειώδη σκαλοπάτια που είχαμε δει
αυτε'ς τις δύο ταινίες, ο Stewart Granger καθιερώνεται ως άξιος στους Τρεις Σωματοφύλακες του George Sidney, ενώ, προς
διάδοχος του Errol Flynn του Sea Hawk και του Captain Blood. στιγμήν, ο χερσότοπος και η βλάστηση μοιάζουν, εντελώς πα
Ωστόσο, τόσο το Σκαραμούς όσο και Ο αιχμάλωτος της Ζέντα εί ράδοξα, με τα αντίστοιχα του Brigadoon του Vincente Minnelli,
ναι ταινίες λιγότερο καθησυχαστικές απ’ όσο δείχνουν· μυθι όπου ολόκληρη η Σκοτία είχε αναπλαστεί σε πλατό.
στορηματικές, αλλά διφορούμενες. Ο τζέντλεμαν του υποκόσμου Το γύρισμα πρόκειται να κρατήσει 45 μέρες. Η διάρκεια αυτή μοι
ωθεί το διφορούμενο ακόμα πιο μακριά, γιατί αυτή η ταινία ε άζει κανονική σε σχέση με άλλες ταινίες του Lang. Είναι μικρότε
ποχής, σινεμασκόπ και έγχρωμη, είναι στην πραγματικότητα έ ρη από αυτήν του Western Union (56 μέρες), της Σκύλας (56) ή
να δειλινό δράμα που εκτυλίσσεται σχεδόν ολοκληρωτικά τη του Μυστικού πίσω από την πόρτα (61), μεγαλύτερη από την αντί
νύχτα και που οι ήρωές του θα βυθιστούν σιγά σιγά σε μια πλο στοιχη των ταινιών Η μεγάλη κάψα (29) και Σπίτι στο ποτάμι (40 ),
κή η οποία θα τους διαλύσει τον έναν μετά τον άλλο. Μόνο ο νε περίπου ίδια με αυτήν του Υπουργείου του τρόμου (46).
αρός Τζον Μοχιούν, σαν νέος Πάρσιφαλ, θα σωθεί απ’ τον κα [.··]
τακλυσμό που τον απειλεί.
Πολύ γρήγορα, το γύρισμα αποδεικνύεται πολύ πιο αργό από
Η ταινία βασίζεται σ’ ένα μυθιστόρημα του John Meade το προγραμματισμένο, κι αρχίζουν οι καθυστερήσεις. Δεν πρό
Falkner, που γράφτηκε το 1898· ένα ωραίο μυθιστόρημα περι κειται για σοβαρές και απρόβλεπτες καταστάσεις, αλλά απλώς
πετειών, που φέρνει στο νου τον Robert Louis Stevenson, κυ για ένα πλάνο εργασίας κάπως υπερβολικά σφιχτό. Παρά το ότι
ρίως στο Νησί των θησαυρών και στο Κλεμμένο παιδί.
διαθέτει έναν από τους καλύτερους διευθυντές φωτογραφίας
Τα δύο σενάρια, που φέρουν ημερομηνίες 26.2.54 και 2.8.54, υ της MGM, τον Robert Planck (ένας βετεράνος που είχε συνερ
πογράφονται από τον Jan Lustig, παλιό βερολινέζο κριτικό και γαστεί με τον George Cukor, τον Jules Dassin, τον Richard
Thorpe και τον Charles Walters, κι είχε δουλέψει, μεταξύ άλ
μόνιμο σεναριογράφο της MGM.
Όπως παρατηρούμε, ο Lustig χειρίζεται την Ιστορία (η Αγγλία λων, στις ταινίες Οι τρεις Σωματοφύλακες και Μαντάμ Μποβατου Ερρίκου Η' στο Young Bess, αυτή του Αρθούρου στους ρί), ο Fritz Lang θα πρέπει να συνάντησε δυσκολίες με το φορΙππότες της Στρογγυλής Τραπέζης) με τρόπο πρωτότυπο, σοβα μά του σινεμασκόπ, ενώ, από την άλλη, το γεγονός ότι η καθυ
ρό, ακόμα και ανησυχητικό. Στον Τζέντλεμαν του υποκόσμου ξα στέρηση εντοπίστηκε κυρίως στις σκηνές που είχαν κοινές ο
ναβρίσκουμε την οσμή του θανάτου που σημαδεύει αυτές τις Jon Whiteley και η Donna Corcoran, δεν αποκλείεται να οφει
λόταν στο νεαρόν της ηλικίας των δύο ηθοποιών ή/και στη δυ
δύο ταινίες.
Το οριστικό ζενερίκ της ταινίας αναφέρει στο σενάριο τα ονό σκολία του Lang να τους κατευθύνει.
ματα των Jan Lustig και Margaret Fitts, με αυτή τη σειρά. Οι Ό,τι κι αν έφταιγε, έγινε σύντομα φανερό πως το αρχικό πλάνο
εκδοχές του Jan Lustig αντιστοιχούν αρκετά με το τελικό απο δεν επρόκειτο να τηρηθεί, και πράγματι, το γύρισμα ολοκλη
τέλεσμα, οπότε μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι το όνομα της ρώθηκε την Τρίτη 12 Οκτωβρίου, με υπέρβαση εφτά ημερών.
Margaret Fitts αναφέρεται στο ζενερίκ λόγω μιας προηγούμε «Ήταν η πρώτη φορά που γύριζα σε σινεμασκόπ» είπε ο Lang,
νης εργασίας πάνω στο θέμα, απ’ την οποία το οριστικό σενάριο συνοψίζοντας την άσχημη εμπειρία του από τα γυρίσματα. «Ο
Stewart Granger, που είχε συμβόλαιο με την MGM, δεν ήξερε
κράτησε μόνον κάποια στοιχεία.
Στο σημείο αυτό επιβάλλεται μια παρατήρηση: η ταινία τού τα λόγια του, ενώ το παιδί [ο Jon Whiteley] έκανε ό,τι μπορού
Fritz Lang είναι απολύτως πιστή στο πνεύμα του μυθιστορή σε, αλλά δεν ήταν αρκετά καλό. Το αποτέλεσμα ήταν να καθυ
ματος του Falkner, χωρίς να είναι ποτέ ακριβής μεταφορά. στερούμε όλο και πιο πολύ.»1
Αρκεί να θυμίσουμε πως ο Τζέρεμι Φοξ, ο ήρωας τον οποίο υπο
ΕΝΑ ΔΕΙΛ ΙΝ Ο ΔΡΑΜΑ
δύεται ο Stewart Granger, δεν υπάρχει στο μυθιστόρημα!
Δεν αποκλείεται, το γύρισμα να γινόταν όλο και πιο δύσκολο, ό
λο και λιγότερο ευφρόσυνο, εξαιτίας της διάρκειας της ταινίας ή
45 Μ ΕΡΕΣ ΓΥΡΙΣΜ Α
Πέρα από μια σύντομη περίοδο τεσσάρων ημερών για το γύρι και της νυχτερινής, εφιαλτικής ατμόσφαιράς της. Το -δυστυ
σμα σε φυσικό χώρο τής σεκάνς όπου οι στρατιώτες του Μάσκι- χώς ανολοκλήρωτο- storyboard του Stan Johnson αφήνει να εν
ου εφορμούν, προκαλούν το θάνατο της κυρίας Μίντον (Viveca νοηθεί πως Ο τζέντλεμαν του υποκόσμου σχεδιάστηκε ως ένα θεα
Lindfors) και τη φυγή του Τζέρεμι Φοξ με τον Τζον Μοχιούν, η ματικό έργο με ιππότες, προορισμένο να αξιοποιήσει το επιβλη-
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τικό παράστημα και την μπραβούρα του Stewart Granger. To
storyboard περιγράφει επί μακράν τη σκηνή που φέρνει αντιμέτωπους στο πανδοχείο τον Τζέρεμι Φοξ και τον Ελζεβίρ Μπλοκ.
Ο πρώτος είναι οπλισμένος με το σπαθί του- ο δεύτερος, με τη
λόγχη που απέσπασε απ’ τη θέση της στον τοίχο πάνω από το
τζάκι. Έχει κανείς την εντύπωση πως το storyboard προοριζό
ταν να καθησυχάσει τα αφεντικά της MGM που, εκείνη την επο
χή, δεν ήταν και σε πολύ ευχάριστη οικονομική θέση.

[.··]
ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ MGM
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Όπως και οι πιο μεγάλες ταινίες της Metro-Goldwyn-Mayer (από
την Ωραία και το τέρας του Vincente Minnelli μέχρι το Πορτρέτο
του Ντόριαν Γκρέι του Albert Lewin. κι από το Τραγοί'δώντας στη
βροχή των Gene Kelly και Stanley Donen μέχρι τη Ζούγκλα της
ασφάλτου του John Huston), έτσι και Ο τζέντλεμαν του υποκόσμου
είναι, ταυτόχρονα, ένα θαυμάσιο προϊόν του πιο φημισμένου
στούντιο του Χόλιγουντ και ένα απόλυτο έργο δημιουργού.
Όπαχ; ο Tod Browing και ο Clarence Brown, ο Tex Avery και o
Richard Brooks, o Anthony Mann και o King Vidor, έτσι και o
Fritz Lang ευνοήθηκε από μια εταιρεία όπου τα πάντα ήταν στη
θέση τους για να διασφαλίσουν την επιτυχία του παραγάμενου
έργου. Ο τζέντλεμαν του υποκόσμου, μια υπέροχη ταινία στούντιο
όπου η δουλειά κάθε τεχνικού καταλήγει στην τελειότητα, είναι
και μια από τις μεγαλύτερες δημιουργίες του Lang.
0 ερχομός του Τζον Μοχιούν θα αναταράζει ξαφνικά την ισορ
ροπία και τη γαλήνη στο χωριό Μούνφλιτ. Ο Τζέρεμι Φοξ συ
νεργάζεται με τους λαθρέμπορους που τον μισούν αλλά και τον
φοβούνται, ενώ διάγει έκλυτο βίο με τους Άσγουντ. Οι λαθρέ
μποροι πηγαίνουν τακτικά στην τοπική εκκλησία, και από και
ρού εις καιρόν ο Μάσκιου καταφέρνει να συλλάβει έναν απ’ αυ
τούς και να τον κρεμάσει. Ο Τζέρεμι Φοξ μοιράζει τις χάρες του
ανάμεσα στην αινιγματική κυρία Μίντον, τη λαίδη Άσγουντ,
την όμορφη τσιγγάνα που χορεύει πάνω στα τραπέζια, και τις
φίλες της λαίδης Άσγουντ...
Ο κόσμος του Μούνφλιτ όπως τον περιγράφει ο Lang, είναι ε
ξαιρετικά ανησυχητικός. Κυνηγημένος απ’ το παρελθόν του, ο
Τζέρεμι Φοξ κατοικεί στο καταραμένο σπίτι απ’ όπου είχε κά
ποτε εκδιωχθεί. Τα αστραφτερά κοστούμια των Άσγουντ, των
φίλων τους και του ίδιου του Τζέρεμι Φοξ δεν εμποδίζουν την
παράλληλη ύπαρξη μιας απειλητικής πραγματικότητας. Το υ
πόγειο όπου ο Φοξ συναντά τους λαθρέμπορους, οι όψεις τού
κοιμητηρίου με τους τάφους και τα απειλητικά αγάλματα, ο
συμβολισμός του πηγαδιού και το γεγονός, όπως σημειώσαμε
πιο πάνω, πως Ο τζέντλεμαν του υποκόσμου είναι μια ταινία σχε
δόν ολοκληρωτικά νυχτερινή, αρκούν για να το συνδέσουν ά
μεσα με το έργο του Lang, από το Νιμπελούνγκεν ώς τον Τίγρη
του Εοναποϋρ, από τον Τάφο του Ινδού ώς τον Δρα Μαμποϋζε, με
όλες αυτές τις ταινίες που ζουν (το ίδιο ισχύει τόσο για το Μ ό
σο και για τη Μεγάλη κάψα) στην προσωρινή και ασταθή συνύ
παρξη παράλληλων ανταγωνιστικών κόσμων.
Ο Τζέρεμι Φοξ φέρει στον ώμο του, όπως και ο Ζίγκφριντ, το
σημάδι του πεπρωμένου...
Αθώα και ασυναίσθητα, ο Τζον Μοχιούν θα αποχαλινώσει το
δράμα, ενεργώντας ως καταλύτης στα διάφορα πρόσωπα της ται
νίας. «Μακάρι να μην ερχόταν ποτέ» λέει η κυρία Μίντον στον
Τζέρεμι Φοξ, αναφερόμενη στον Τζον, ενώ, κάποια άλλη στιγμή,

η βία πάλι ρωτάει τον εραστή της: «Τι σκοπεύεις να κάνεις μαζί
του; Να τον διαφθείρεις και να τον καταστρέφεις κι αυτόν;» «Ο
κίνδυνος να με καταστρέψει αυτός είναι ακόμα μεγαλύτερος» α
ποκρίνεται ο Τζέρεμι Φοξ, που έχει συνειδητοποιήσει την απει
λή. Με τις μπούκλες και το αγγελικό πρόσωπό του, ο Τζον Μοχι
ούν ανήκει στην πινακοθήκη αυτών των παιδιών της αγγλοσα
ξονικής λογοτεχνίας που, στον Kipling, τον Dickens ή τον
Stevenson, γίνονται ήρωεςσε εκπληκτικές περιπέτειες. Εξαιτίας
του Τζον θα πεθάνει ο Άσγουντ (θα τον σκοτώσει ο Τζέρεμι, που
θα πληγωθεί κι αυτός θανάσιμα από ένα χτύπημα από το καλάμισπαθί στην πλάτη), η λαίδη Άσγουντ θα υποκύψει στο ατύχημα
με την άμαξά της, η κυρία Μίντον θα βρει έναν βίαιο θάνατο.
Η συγγένεια ανάμεσα στον Τζέντλεμαν του υποκόσμου και τα
άλλα μεγάλα έργα του Lang είναι ολοφάνερη. Αυτό που θα μπο
ρούσε να είναι μια λαμπρή ταινία περιπέτειας, έγινε, χάρη στην
ώσμωση ανάμεσα στον κινηματογραφιστή και την MGM, ένα
ξεχωριστό έργο, που η σπουδαιότητά του και η ανάμνησή του
στοιχειώνουν τους θεατές, ενώ το γεγονός ότι ο Lang δεν το εί
χε σε μεγάλη εκτίμηση, μαρτυρεί, γι’ άλλη μια φορά, τις διφο
ρούμενες σχέσεις ανάμεσα στο δημιουργό και το έργο του.
Κ Α Ι ΤΟ ΤΕΛΟ Σ ;

Οι δύο τελευταίες σκηνές της ταινίας αποτέλεσαν πάντα αντι
κείμενο πολεμικής εκ μέρους του Fritz Lang.
Δεν ξέρω -δήλωνε ο κινηματογραφιστής- ποιο τέλος είδατε ε
σείς. Το δικό μου έδειχνε τον Granger να λέει ψέματα στο παι
δί, στη μικρή καλύβα της ακτής, να το αποχαιρετά και να φεύ
γει πάνω σε μια μικρή βάρκα. Το παιδί έμενε στο παράθυρο και
ρωτούσε: "θα ξανάρθεις;”, όμως ο Granger ήταν ήδη νεκρός.
Τελειώναμε με το παιδί που περιμένει. Αυτό ήταν το δικό μου
τέλος.»1
Αλλού, ο Lang δίνει μιαν άλλη εξήγηση: «Ο παραγωγός προτι
μούσε ένα διαφορετικό τέλος, ένα που είχε γυριστεί πρωτύτερα
και για το οποίο μου είχε δώσει “το λόγο της τιμής του” (χα-χα!)
ότι δε θα το χρησιμοποιούσε ποτέ: το αγόρι επιστρέφει συντρο
φιά με το κοριτσάκι και του λέει: “Να το βασίλειό μου”, κάτι
που το θεωρώ φρικαλέο. Περιττά να σας πω άτι αυτό το τέλος
μπήκε». Αυτές οι δύο δηλώσεις του Lang δεν ανταποκρίνονται
και πολύ στην αλήθεια. Οι δύο τελευταίες σκηνές είναι ακριβώς
έτσι όπως είναι γραμμένες στο τελικά σενάριο· κυρίως η τελευ
ταία, που ο Lang τη γύρισε στις 28 Αυγούστου. Ο Houseman
και η MGMείχαν υποσχεθεί στον Lang ότι δε θα τη χρησιμοποι
ούσαν; Μπορεί. Γεγονός παραμένει, πάντως, ότι η σκηνή γυρί
στηκε έτσι ακριβώς όπως εμφανίζεται στο τελικά μοντάζ. Εξ άλ
λου, εναρμονίζεται τέλεια με το πνεύμα των τελευταίων σελί
δων του μυθιστορήματος του Falkner. Επομένως, δε θα ’ταν σω
στό να πούμε ότι είναι αποκομμένη απ’ την πλοκή και την υπό
λοιπη ταινία· πόσο μάλλον, αφού σέβεται την άποψη του Lang
σχετικά με την εξαφάνιση και το θάνατο του Τζέρεμι Φοξ.
Στο τέλος που προτιμούσε ο Lang (ο Τζον παρακολουθεί την α
ναχώρηση του Τζέρεμι Φοξ που πεθαίνει), μπορούμε να ανα
γνωρίσουμε μια αδιαμφισβήτητη ομορφιά, όμως το τωρινό τέ
λος είναι εξίσου συγκινητικό και ανησυχητικό. Είναι, πράγμα
τι, το ακριβές συμπλήρωμα των δύο άλλων σεκάνς όπου συνυ
πάρχουν ο Τζον Μοχιούν και η Γκρέις. Την πρώτη φορά, τα
δυο παιδιά συναντιούνται κοντά σ’ έναν κρεμασμένο· τη δεύτε-
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Επιστροφή στους μύθους ττις
παιδικής ηλικίας: Donna
Corcoran, Jon Whiteley.

Jon Whiteley, Stewart Granger
K a i Jean Del Val. © MGM
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ρη, στον κήπο που έχει ρημάξει από τη θύελλα και τις φθορές
του χρόνου· την τρίτη και τελευταία φορά, όταν ανοίγει επιτέ
λους το σπίτι των Μοχιούν.
Οι διεφθαρμένοι -ο Τζέρεμι Φοξ, οι λαθρέμποροι, οι Άσγουντείναι νεκροί. Το μέλλον ανήκει στα δύο παιδιά που βρίσκονται
στο κατώφλι της ζωής και ενός νέου κόσμου. Όταν τον ρωτάει
ο πάστορας Γκλένι αν είναι σίγουρος για την επιστροφή του
Τζέρεμι Φοξ, ο Τζον Μοχιούν αρκείται να απαντήσει: Είναι
φίλος μου». Το γεγονός πως η ταινία τελειώνει με αυτά τα λό
για, ενώ, στην πραγματικότητα, όλη η πλοκή βασίζεται στις
σχέσεις ανάμεσα στη φιλία και την αγάπη, την εμπιστοσύνη
και την προδοσία, την τιμή και την κατάδοση, είναι αξιοθαύμα
στο ως ιδέα. Κι αυτή η ιδέα θα πρέπει να άρεσε στον Lang που,
άλλωστε, θα πρέπει να την είχε δεχτεί για ν’ αποφασίσει να γυ
ρίσει την τελευταία εκδοχή του σεναρίου του Jan Lustig...
Σύμφωνα με μια καλά ριζωμένη παράδοση του Χόλιγουντ, μια
ταινία αξίζει μόνο αν έχει επιτυχία σε κοινό και κριτικούς. Ο
τζέντλεμαν του υποκόσμου δεν είχε, ως φαίνεται, τα αποτελέσμα
τα που είχαν άλλες ταινίες εποχής, όπως, π.χ., το Σκαραμούς ή
Ο αιχμάλωτος της Ζέντα. Ο Τύπος και ο κινηματογραφικός κό
σμος περιφρόνησαν την ταινία.
Απ’ όσες ταινίες γύρισε στο Χόλιγουντ ο Fritz Lang, Ο τζέντλε
μαν του υποκόσμου είναι μια από τις πιο όμορφες, μια έξοχη α
ντιπαράθεση ανάμεσα στα γερμανικά θέματα των πρώτων ται
νιών του Lang και την ατμόσφαιρα στα αγγλοσαξονικά μυθι
στορήματα περιπετειών· ανάμεσα στην πλαστική τελειότητα
της MGMκαι τις εμμονές του κινηματογραφιστή.
Μια υπέρτατη ταινία στούντιο. Μια καθαρή ταινία δημιουργού.
1. Στο: Charles Higham και Joël Greenberg, The Celluloïd Muse, Henry
Regnery Company, Σικάγο 1969.
Fritz Lang, La mise en scène, επψ. Bernard Eisenschitz και
Paolo Bertetto, Cinémathèque Française - Museo Nazionale del Cinema Filmoteca Generalitat Valenciana, Lindau, Topivo 1993.
Μετάφραση: Γιώργος Καλαμαντής.

54
Η υπέρτατη ταινία στούντιο. © MGM

ΕΝΩ Η ΠΟΛΗ ΚΟΙΜΑΤΑΙ (ΗΠΑ, 1955)
While the City Sleeps
Σ κη νοθεσία: Fritz Lang. Σ ενάριο: Casey Robinson, από το
μυθιστόρημα The Bloody Spur του Charles Einstein. Φ ω το
γραφία: Ernest Lazio. Μ οντάζ: Gene Fowler, Jr. Ή χ ο ς : Jack
Solomon, Buddy Meyers. Μ ουσική: Herschel Burke Gilbert.
Σ κηνικά: Carroll Clark. Κ α λλιτεχνικ ή δ ιεύ θ υνσ η : Jack
Mills. Κ οστούμια: Norma, Bob Martien, Jackie Spitzer. Β ο η 
θ ά ς σ κ η νοθ έτη ς: Ronnie Rondell. Η θοπ οιοί: Dana Andrews
(Έντουαρντ Μόουμπλι), Rhonda Fleming (Ντόροθι Κάιν),
Sally Forrest (Νάνοι Λι'γκετ), Thomas Mitchell (Τζον Ντέι
Γκρίφιθ), Vincent Price (Ούολτερ Κάιν ο νεότερος), Howard
Duff (Μπερτ Κάουφμαν), Ida Lupino (Μίλντρεντ Ντόνερ),
George Sanders (Μαρκ Λάβινγκ), James Craig (Χάρι Κρίτζερ),
John Barrymore, Jr. (Ρόμπερτ Μάνερς), Vladimir Sokoloff
(Τζορτζ Πόλσκι), Robert Warwick (Έιμος Κάιν), Ralph Peters
(Μιντ), Larry Blake (αστυνόμος), Edward Hinton (Ολίρι), Mae
Marsh (κα Μάνερς), Sandy White (Τζούντιθ Φέντον), Celia
Lovsky (δεσποινίς Ντοντ), Pit Herbert (μπάρμαν). Π αραγω 
γός: Bert E. Friedlob. Π αραγω γή: Thor Production, RKO
Teleradio Pictures Inc. (Λος Άντζελες). Διάρκεια: 100 λεπτά.
35 mm. Ασπρόμαυρη (SuperScope). Π ρώ τη προβολή : Νέα
Υόρκη (Criterion), 14 Μαίου 1956.

Ο γιος και κληρονόμος του νεοϋορκέζου μεγαλοεκδότη Έιμος
Κάιν αναλαμβάνει τη διεύθυνση της εφημερίδας «The New York
Sentinel Γα να επιβληθεί στα τέσσερα ανώτατα στελέχη της που
τον περιφρονοϋν για τη δημοσιογραφική του απειρία, τους ανα
κοινώνει ότι θα δοί>οει τη θέση του γενικού διευθυντή σε όποιον κα
ταφέρει να λύσει το μυστήριο του «δολοφόνου με το κραγιόν», ενός
ψυχοπαθούς που σκοτώνει γυναίκες, αφήνοντας πίσω του γραμμέ
νη τη φράοη: ·Ρωτήστε τη μητέρα μου». Υποψήφιοι είναι: ο Χάρι
Κρίτζερ, διευθυντής του φωτογραφικού τμήματος, που θεωρεί ότι
η ερωτική του σχέση με τη γυναίκα του αφεντικού, Ντόροθι Κάιν,
του δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα ·ο Μαρκ Λάβινγκ, διευθυντής
του πρακτορείου ειδήσεων Κάιν, που χρησιμοποιεί την αρραβω
νιαστικιά του, Μίλντρεντ, για να αντλήσει τις πληροφορίες που
συλλέγει ο τρίτος υποψήφιος, Έντουαρντ Μόουμπλι, ο πιο απα
θής και αδιάφορος από τους τρεις, και πρώτος αρθρσγράφος της ε
φημερίδας· τέταρτος στη σειρά είναι ο Τζον Ντέι Γκρίφιθ, αρχισυ
ντάκτης, που χρειάζεται την προαγωγή για να καλύψει τις ανάγκες
της οικογένειάς του και, ως εκ τούτου, είναι μάλλον ο πιο τίμιος
απ’ όλους. Μια κούρσα δολοπλοκιών, δημοσιογραφικών τεχνα
σμάτων, αναζήτησης πηγών, αντιπαλότητας και άκρατης φιλοδο
ξίας ξεκινάει. Πρώτος έρχεται ο Μόουμπλι, που δε διστάζει να
προκαλέοει το δολοφόνο δημοσίως, από την εκπομπή του στην τη
λεόραση, αποκαλώντας τον ερασιτέχνη και μισογύνη, και να χρη
σιμοποιήσει τη συνάδελφό του και μνηστή του, Νάνοι, ως δόλωμα
για τη σύλληψη του δολοφόνου. Η Νάνοι, που έχει κουραστεί από
τις ερωτοτροπίες του Μόουμπλι με τη Μίλντρεντ, αποφασίζει να
σταματήσει να τον βοηθάει. Όμως, είναι πολύ αργά. Ο δολοφόνος
έχει τρυπώσει στην πολυκατοικία της, όπου επίσης βρίσκεται η
γκαροονιέρα στην οποία συναντιέται ο Κρίτζερ με την Ντόροθι.
Προσποιούμενος τη φωνή του Μόουμπλι, ο δολοφόνος χτυπάει
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την πόρτα της Νάνοι, η οποία, πιστεύοντας ότι είναι ο αρραβωνια
στικός της, αρνείται να του ανοίξει. Εξοργισμένος, ο δολοφόνος
φεύγει και πέφτει πάνω στην Ντόροθι, που είναι έτοιμη να μπει
στην γκαρσονιέρα της. Της επιτίθεται, αλλά αυτή μάχεται σαν α
γριόγατα, κι ο δολοφόνος τρέπεται σε φυγή. Η Ντόροθι βρίσκει
προστασία στο διαμέρισμα της Νάνοι, που δείχνει στον Μόουμπλι
την κατεύθυνση του δολοφόνου. Μια καταδίωξη στον υπόγειο της
Νέας Υόρκης καταλήγει στη σύλληψή του. Ο Γκρίφιθ, που μαθαί
νει τα νέα της σύλληψης, κρατάει την εφημερίδα στο τυπογραφείο
επειδή δεν έχει φωτογραφία του δολοφόνου, και στέλνει τη Μίλντρεντ να κάνει ρεπορτάζ με θέμα το τελευταίο θύμα του δολοφό
νου, την Ντόροθι. Φτάνοντας στο σπίτι της Νάνοι, η Μίλντρεντ
βρίσκει εκεί την οικοδέσποινα με την Ντόροθι και τον Κρίτζερ να
συνωμοτούν για τη διαδοχή της θέσης, με ευνοούμενο τον Κρίτζερ.
Αηδιασμένος από τις εξελίξεις, ο Μόουμπλι παραιτείται και πη
γαίνει στη Φλόριντα με τη Νάνοι. Τα νέα, όμως, δεν αργούν να
φτάσουν: ο Γκρίφιθ ονομάζεται γενικός διευθυντής, η Μίλντρεντ ι
διαιτέρα του, ο Κρίτζερ αντιπρόσωπος του Ομίλου Κάιν, κι ο ίδιος
ο Μόουμπλι αρχισυντάκτης της εφημερίδας.
•C-0 παραγωγός με κάλεσε και μου έδειξε χο σενάριο. Βρήκα ό
τι είχε δυνατότητες, αλλά και μερικά στοιχεία που δεν μου άρε
σαν. Έτσι, συναντήθηκα με το σεναριογράφο, Casey Robinson
(η συνεργασία μας ήταν πολύ ευχάριστη), κι επειδή υπήρχε
στην ιστορία ένας σεξουαλικά διαταραγμένος δολοφόνος, του
μίλησα για την εμπειρία μου από το Μ. Θυμήθηκα κι εκείνη
την υπόθεση δολοφονίας στο Σικάγο, όπου ένας άντρας είχε
γράψει στον καθρέφτη: «Σας παρακαλώ, πιάστε με πριν σκοτώ
σω κι άλλους». (Αν δεν κάνω λάθος, τον έστειλαν σε ψυχια
τρείο για μελέτη.) Είχα τα βασικά στοιχεία για την ιστορία από
αποκόμματα εφημερίδων, και τα χρησιμοποιήσαμε. Συνεργα
στήκαμε πάρα πολύ στενά: πότε έγραφα εγώ μια σκηνή, πότε ε
κείνος· πότε έκανα διορθώσεις εγώ, πότε εκείνος... 9 9
F. L.

Τ ο μ ετέω ρ ο β ή μ α τ η ς χ ο ρ ε ύ τ ρ ια ς

του Louis Seguia
στον Θόδωρο Αγγελόπονλο

Μεταξύ του Τζέντλεμαν του υπόκοσμου, που γυρίστηκε το 1954,
και του Τα ίχνη ήταν ψεύτικα, που γυρίστηκε το 1956, στην κο
ρύφωση δηλαδή ενός έργου που η συνολική αξία του τοποθετεί
ται στο ψηλότερο βάθρο, το Ενώ η πόλη κοιμάται κατέχει ξεχω
ριστή θέση. Η προτελευταία «αμερικανική» ταινία του Fritz
Lang εγγράφεται στο κενό, έτσι ακριβώς όπως ανάμεσα στις τε
κτονικές πλάκες (εκεί όπου συναντιούνται οι ήπειροι) ανοίγουν
βάραθρα· οδηγεί τη μυθοπλασία στον αντίποδα του κυριολεκτι
κού· είναι ο τόπος ενός είδους διακριτικού παροξυσμού, το ση
μείο όπου εξαντλούνται τα πάθη, και η φόρμα γίνεται ταυτό
χρονα πιο λεία, πιο διαφανής και ανησυχητικά εύθραυστη· δια
τηρείται στο μεταίχμιο μιας θαυμαστής -όσο και επίφοβης- ι
σορροπίας. Ο Jacques Lourcelles, γνώστης του κινηματογράφου
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του Lang, έγραψε (ασφαλώς θα είχε τους λόγους του) ότι το Ενώ
η πόλη κοιμάται είναι η «καλύτερη ταινία» του Fritz Lang. Μέ
νει να συμφωνήσουμε και οι υπόλοιποι μ’ αυτόν τον υπερθετικό
χαρακτηρισμό. Ως προς τι τούτη η ταινία ξεπερνάει τις υπόλοι
πες ταινίες αυτού που υπήρξε και αυτού που κάθε μέρα γίνεται
όλο και πιο φανερό ότι θα παραμείνει ο μεγαλύτερος όλων των
κινηματογραφιστών, αυτού που παραμένει αναπόφευκτα στον
ορίζοντα σαν αναφορά, σαν μέτρο σύγκρισης στον κινηματο
γράφο της Danièle Huillet και του Jean-Marie Straub, τον μείζονα της εποχής μας; Μ’ άλλα λόγια, τι είναι αυτό που την κάνει
να είναι η ωραιότερη ταινία του κόσμου;
Πρόκειται για ένα παιχνίδι γνωστό στο χώρο της κριτικής τού
κινηματογράφου (και όχι μόνο) το να επιλέγει κανείς -σε μια
παρωδία της εγελιανής Aufhebung-1ένα όνομα κι ένα έργο σαν
λάβαρο, όπως άλλοι κράδαιναν, επικεφαλής του στρατού τους,
το Μανδήλιον,2χο ιερό αποτύπωμα, τη vera icon, τη φωτογρα
φία του Χριστού, για να εντυπωσιάζουν τους εχθρούς τους. Η
προκλητικότητα αυτής της δήλωσης αποτελεί μια δοκιμασία,
αλλά και μια εξασφάλιση. Από ποια δοκιμασία, λοιπόν, περνάμε
όταν θαυμάζουμε το Ενώ η πόλη κοιμάται μέχρι του σημείου να
το ανάγουμε σε έμβλημα της απόλυτης τελειότητας, και έναντι
ποιου κινδύνου προσπαθούμε να εξασφαλιστούμε; Γιατί μόνο
έναντι κάποιου εχθρού εξασφαλίζεται, προετοιμάζεται και φυ
λάγεται κανείς. Το Ενώ η πόλη κοιμάται θα ήταν τότε μια πολε
μική μηχανή, ένα όπλο «αντιδραστικό» (τολμάμε να χρησιμο
ποιήσουμε το επίθετο, αφού η λέξη, εξαιτίας μιας ανόητης δια
μάχης, έχει γίνει ξαφνικά της μόδας, τουλάχιστον στη Γαλλία).
Πρόκειται, φυσικά, για έναν πόλεμο αναίμακτο, για μια μορφή
αντίστασης, για ένα φράγμα που προορίζεται να συγκροτήσει
την άνοδο των «παγωμένων νερών του εγωιστικού υπολογι
σμού». Η κριτική, αν θέλει να διατηρήσει (και δεν έχει άλλη ευ
καιρία) λίγη αξιοπρέπεια, βρίσκεται εδώ στη θέση του Μπισουαμπάρ Ρόι, του ήρωα της ταινίας του Σατγιαζίτ Ράι Το δωμάτιο
της μουσικής. Προς το τέλος, κι ενώ μια υπέροχη χορεύτρια,
στην αποθέωση της τέχνης της, δεν κάνει τίποτ’ άλλο παρά να
κινεί τα πόδια της με τρόπο όλο και λιγότερο αντιληπτό, και να
κρατάει το βήμα της μετέωρο, αγγίζοντας έναν υπέρτατο εξα
γνισμό της κινησιακής έκφρασής της, ο γέρος αριστοκράτης εί
ναι ο μόνος που δεν λικνίζεται άγαρμπα για να κρατήσει το
ρυθμό, όπως κάνει ο εχθρός του, ο πλούσιος έμπορος Μαχίμ
Γκανγκούλι, που θέλει να δείξει στην ομήγυρη πως ξέρει να εκ
τιμά τη μουσική και να συμμετέχει στη γιορτή. Η σχεδόν από
λυτη ακινησία του «ερασιτέχνη» (μόλις και μετά βίας απομακρύνει την άκρη του ναργιλέ από τα χείλη του) αποτελεί την
κορύφωση της ομφαλοσκόπησης που είναι πιο ενδελεχής, πιο
συγκεντρωμένη, «αρχαϊκή», αφού σηματοδοτεί την επιστροφή
στις ρίζες· είναι μια απόλαυση που συνδέεται με το μυστικό τής
γέννησής του· αποτελεί φραγμό σε κάθε υπερβολή στις χειρο
νομίες· τέλος, αποτελεί ένα πρότυπο για το θεατή του Fritz
Lang, γιατί ξεκινάει, όπως στο Von Heute auf Morgen, από την
άρνηση της υστερίας του «μοντέρνου ανθρώπου».
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα είναι ηθικό, όπως το
τράβελινγκ για τον Jean-Luc Godard; Ότι το Ενώ η πόλη κοι
μάται είναι η καλύτερη ταινία του Fritz Lang επειδή είναι η πιο
απαισιόδοξη ή επειδή ρίχνει ένα βλέμμα αυστηρό και παγερό πά
νω σε μια υποθετική «ανθρώπινη φύση»; Γράφει ο Jacques
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Lourcelles (απαράμιλλος -μεταξύ άλλων και- όταν ασχολείται
με τον χολιγουντιανό κινηματογράφο της δεκαετίας του ’50:
«Το Ενώ η πόλη κοιμάται ενσωματώνει και, κατά κάποιο τρόπο,
εσωτερικεύει την επανάσταση που έφερε την προηγούμενη χρο
νιά το Kiss Me Deadly [του Robert Aldrich]. And εδώ και στο ε
ξής, δεν υπάρχουν στην πλοκή ούτε καλοί ούτε κακοί. Η αγριό
τητα του ανταγοινισμού φέρνει άλα τα πρόσωπα στο ίδιο επίπε
δο, στο σημείο μηδέν της ηθικής και της αδιαφορίας προς τους
γύρω». Ο θάνατος ενός εκδότη, ιδιοκτήτη της εφημερίδας «The
New York Sentinel», το άνομα του οποίου (Κάιν) παραπέμπει
στον Πολίτη Κέιν του Orson Welles, αποτελεί για τους διευθυ
ντές των τμημάτων της εφημερίδας το έναυσμα για έναν αγώνα
με στόχο την εξουσία, στον οποίο όλα τα χτυπήματα επιτρέπο
νται- κυρίως, τα πιο αδίστακτα και τα πιο ύπουλα. Η σύλληψη
ενός δολοφόνου δεν είναι καν υπόθεση της αστυνομίας (ο επιθε
ωρητής μένει απ’ έξω και απλώς τελειώνει τη δουλειά), αλλά το
διακύβευμα ενός είδους λοταρίας. Η ταινία ξεκινάει με τη λε
πτομερή περιγραφή ενός απ’ τα εγκλήματα αυτού του δολοφό
νου. Ο Lang τοποθετεί έναν καθρέφτη, μια χοάνη όπου πετιούνται τα σχέδια τόσο του δολοφόνου όσο και των νοικοκυραίων,
μέσα απ’ τη σκληρή επανάληψη μιας πραγματικότητας που θυ
μίζει έντονα την ανάλυση των Μυστηρίων των Παρισίων του
Eugène Sue την οποία κάνει ο Karl Marx στην Αγία Οικογένεια.
Κανείς δεν ξεφεύγει από έναν πειρασμό που η λύση του είναι έ
να ακόμα μέσο μεταξύ άλλων. Ακόμα και ο «ήρωας», ο δημοσιο
γράφος Έντουαρντ Μόουμπλι, που λέει και ξαναλέει σε ώτα μη
ακουόντων ότι θα παραμείνει ξένος σ’ έναν αγώνα τον οποίο περιφρονεί, δεν εκφράζει παρά έναν ελαφρότατο δισταγμό προτού
εκθέσει τη μνηστή του σε κίνδυνο, δίνοντάς της το ρόλο τού
δολώματος, στο κυνήγι του δολοφόνου των γυναικών. Ο κό
σμος του εγκλήματος και ο κόσμος της δικαιοσύνης δεν είναι
τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, κάτι που γνωρίζουμε ήδη από
τη σειρά των Μαμπούζε και, κυρίως, από το Μ, ο δράκος του
Ντίσελντορφ. Όμως, κάνουμε λάθος αν θεωρήσουμε τον Lang
κάτι σαν βλοσυρό κι αδέκαστο εισαγγελέα, έτοιμο να καταδικά
σει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Lang δε λέει πως όλοι οι άν
θρωποι είναι ένοχοι, αλλά κάτι τελείως διαφορετικό: ότι δεν υ
πάρχουν αθώοι- ή (κάτι που αντιτίθεται τόσο στον πουριτανι
σμό της θετής του πατρίδας όσο και στο λουθηρανισμό που κυ
ριαρχεί στη χώρα που τον γέννησε) ότι η αντίθεση ανάμεσα στο
Καλό και το Κακό είναι ένα πρόβλημα θεολογικής φύσης- άρα,
ψευδο-πρόβλημα. Ο Fritz Lang δεν είναι Alfred Hitchcock. Δεν
πιστεύει στην απειλητική ορθοδοξία της Δικαιοσύνης. Δεν υ
πάρχει γραμμή που πρέπει να ακολουθήσει κανείς, δεν υπάρχει
ο ίσιος δρόμος της ηθικής σκέψης απ’ την οποία κάποιος μπορεί
ή δεν μπορεί να παρεκκλίνει. Ο κινηματογράφος του Fritz
Lang είναι ένας κινηματογράφος της ριζικής απόκλισης. Ται
νία την ταινία, συνθέτει μια συνεχόμενη αφήγηση μιας παραβατικότητας απ’ την οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει, γιατί
αυτή αποτελεί τον μόνο κανόνα.
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Όλοι οι γυναικείοι χαρακτήρες της ταινίας (είτε πρόκειται για
την Ντόροθι Κάιν, σύζυγο του κληρονόμου της εφημερίδας και
ερωμένη του Χάρυ Κρίτζερ, υπεύθυνου του τμήματος φωτο
γραφίας, είτε για τη Μίλντρεντ Ντόνερ, ερωμένη του Μαρκ
Λάβινγκ, διευθυντή του πρακτορείου Τύπου, τον οποίο, πάντως, είναι πρόθυμη να προδώσει για χάρη του αρχισυντάκτη

Τζον Ντέι Γκρίφιθ) ενδιαφέρονται -όσο και οι άντρες- για την
εξουσία που επιζητούν ν’ ασκήσουν δι’ αντιπροσώπου- επομέ
νως, με τρόπο παρασκηνιακό και, άρα, πολύ αποτελεσματικότε
ρο. Ούτε και η αγνή κοπέλα, η Νάνοι Λίγκετ (σ’ ένα ρόλο που
εγκαινίασε η Barbara Stanwyck το 1938, στο Μad Miss Manton
[του Leigh Jason], της γυναίκας που είναι πρόθυμη να θυσιά
σει τη ζωή της για την αγάπη ενός δημοσιογράφου) είναι λιγό
τερο καλά οπλισμένη από τις υπόλοιπες. Αρπάζει την ευκαιρία
(δηλαδή τον μέλλοντα σύζυγό της όταν αυτός της κάνει πρότα
ση γάμου) και καταλήγει να αποκτήσει εξουσία πάνω στην ε
ξουσία, κατακτώντας την καλύτερη θέση: αυτήν της συζύγου
του νέου διευθυντή. Στο τέλος της ταινίας, του σφυρίζει για να
διαπιστώσει αν ο άντρας της, παρά τα όσα έχει δηλώσει, προτίθεται να υπακούει σ’ αυτήν και μόνο σ’ αυτήν. Άδικα ο Fritz
Lang είχε ασχοληθεί με το ουέστερν που, όπως όλοι γνωρίζου
με, είναι μια ανάβασις του δικαίου, η κατάκτηση της Αμερικής
από τον Νόμο; Στο Rancho Notorious, μάλιστα, περιγράφει τον
τρόπο ζωής σ’ ένα ράντσο, όπου για οικονομικούς λόγους (τί
ποτα στον Lang δεν είναι τυχαίο), καταφεύγουν αυτοί που, α
κριβώς, βρίσκονται «εκτός νόμου». Το γεγονός ότι τίποτα δεν
είναι τυχαίο, είναι η συγκεκριμένη, οικονομική απόδειξη ότι η
αντίθεση μεταξύ του Καλού και του Κακού είναι μια αυταπά
τη. Υπάρχει κάτι σαδικό στον Lang: ξέρει πως τα θύματα δεν
κάνουν πολύ γοητευτικούς ήρωες, και πως το μυθιστόρημα
δεν έχει τίποτα να κάνει με κάτι τέτοιες «ιδέες».
Μεταξύ του Rancho Notorious και του Ενώ η πόλη κοιμάται,
που έχουν κοινό σημείο την περιγραφή μιας ανθρωπότητας
που τοποθετείται ταυτόχρονα ένθεν κακείθεν της ηθικής κι ό
που επαληθεύεται το πολύ μαρξιστικό «σύνολο των κοινωνι
κών σχέσεων» στο οποίο άνδρες και γυναίκες δεν έχουν άλλο
κίνητρο από την επιβίωση και την εξουσία, αυτό το οποίο κατά
κάποιο τρόπο κυριαρχεί και, ταυτόχρονα, υπερβαίνει την απαι
σιοδοξία (ή την αισιοδοξία, αφού -επιφανειακά- η ταινία έχει
αίσιο τέλος) είναι η παντοδυναμία της αποπλάνησης. Η Όλταρ
Κιν είναι ένας προάγγελος της Βιένα του Τζόνι Γκιτάρ [του
Nicholas Rayl, ιερατικής μορφής αυτής της δεσποτείας. Τιτλο
φορώντας Human Desire (Ανθρώπινος πόθος) το ριμέικ του
Ανθρώπινου κτήνους rou Jean Renoir, ο Lang ερμηνεύει τον
Freud απ’ την ανάποδη, επιμένει στην ιδέα του Wunst και στη
σημασία του «μνήσιου ίχνους», όπου -παραδόξως- η «εκπλή
ρωση» (Erfüllung) δε συνδέεται με κάποιου είδους «ικανοποίη
ση» αλλά μ’ ένα μίσος βαθύτατο και ακόρεστο. Ο «δολοφόνος με
το κραγιόν» που γράφει στον τοίχο ενός από τα θύματά του:
«Ask mother» («Ρωτήστε τη μητέρα μου»), μισεί θανάσιμα τη
θετή του μητέρα, η οποία, κατά τη διάρκεια της παιδικής του η
λικίας, τον αντιμετώπιζε σαν την κόρη που πάντα λαχταρούσε
ν’ αποκτήσει, και που ο άντρας της δεν ήθελε. Όταν τη χαϊδεύ
ει περνώντας τα χέρια του πάνω απ’ τους ώμους και το πρόσω
πό της, είναι φανερό ότι με δυσκολία συγκροτείται για να μη
την στραγγαλίσει, κι αυτή η αυτοκυριαρχία μπροστά σε μια εν
δεχόμενη μητροκτονία τρέφει συνεχώς μια αύξουσα και, όπως
λέει ο Έντουαρντ, όλο και πιο «θαρραλέα» βούληση για φόνο.
Οι γυναίκες, όπως σε όλες σχεδόν τις ταινίες του Lang, είναι
κάτι παραπάνω από προκλητικές. Η Ντόροθι Κάιν είναι αυτή
που φέρεται όσο πιο προκλητικά γίνεται, σπρώχνοντας τη συμ
περιφορά της στα άκρα. Ζητάει από τον εραστή της, παρά τον

Ενώ η πόλη κοιμάται: ένας δημοσιογράφος
(Dana Andrews) κυνηγάει έναν ψυχωτικό
δολοφόνο [John Barrymore, J r
(κάτω αριστερά)].
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κίνδυνο να υπάρχουν κρυμμένα μικρόφωνα, να τη φιλήσει μέ
σα στη συζυγική της εστία. Κυκλοφορεί μες στο διαμέρισμά
της με το μαύρο της μαγιό και διορθώνει τις κάλτσες της ακόμα
και κάτω από το βλέμμα του κατά συρροήν δολοφόνου. Ούτε ό
μως και η γλυκιά και γοητευτική «παρθένα» Νάνοι έχει να ζη
λέψει τίποτα απ’ την Ντόροθι. Μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά
της μ’ ένα σεμνό φουστάνι με άσπρο γιακαδάκι, ή μ’ ένα πλεχτό
πουλόβερ, αλλά το σύνολο είναι πάντα κολλητό, ικανό να ξεση
κώσει όλα τα γύρω αρσενικά, τον «αρραβωνιαστικό» της, αλλά
και το αφεντικό της, Μαρκ Λάβινγκ, του οποίου είναι η γραμ
ματέας κι απ’ τα πειράγματα του οποίου κατορθώνει πάντα να
ξεφεύγει με τρόπο αριστοτεχνικό.
Εδώ, άλλωστε, σ’ αυτό το σημείο όπου συναντιούνται οι προαναφερθείσες «τεκτονικές πλάκες» της πρόκλησης και της ηδυπάθειας, ο Fritz Lang «σπρώχνει» την παράβαση κάθε νοητής
ηθικής στο ακρότατο σημείο της, ώσπου να εκβάλει σ’ ένα είδος
υπέρβασης. Μια σκηνή μεταξύ της Μίλντρεντ Ντόνερ, που ξε
τρελαίνει όλους τους δημοσιογράφους της εφημερίδας καθώς
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περνά από τα γραφεία τους, και του Έντουαρντ Μόουμπλι δεί
χνει καθαρά αυτή τη βούληση υπέρβασης των ορίων και επινο
εί έναν έξοχο ερωτισμό, τόσο μέσα από τη χρήση υπονοούμε
νων όσο και μέσα από τη δύναμη της σκηνοθεσίας, με τη μία να
διαγράφει και να μεταλλάσσει την άλλη.
Η ηρωίδα, που ο εραστής της τη στέλνει χωρίς πολλές τύψεις
(κανένας ήρωας του Ενώ η πόλη κοιμάται δεν κατατρύχεται α
πό τύψεις) για να παγιδέψει τον αντίζηλό του, αποφασίζει να
μην κάνει τίποτα τέτοιο και ν’ αποπλανήσει τον νεαρό για δικό
της όφελος· δηλαδή, για δική της ευχαρίστηση. Από αυτή την
άποψη (όπως και στο τέλος της ταινίας, όταν λέει στην Ντόρο
θι Κάιν και στον εραστή της ότι, γι’ αυτή την κατάσταση στην
οποία είναι όλοι μπλεγμένοι και η οποία τους φέρνει όλους σε
δύσκολη θέση, πρέπει να συζητήσουν σαν πολιτισμένοι άνθρω
ποι, δηλαδή στο πραγματικό επίπεδο του ανταγωνισμού τους),
είναι ο πιο «ωραίος» χαρακτήρας της ταινίας, γιατί είναι ο μό
νος που μοιάζει να βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με την «κα
λαισθησία». Κάθεται στον πάγκο ενός μπαρ, δίπλα στον άντρα
που έχει αποφασίσει να αποπλανήσει, βγάζει απ’ την τσάντα
της ένα πακέτο τσιγάρα κι ένα κουτί σπίρτα, και τα πετάει
μπροστά του. Ο Έντουαρντ παίρνει το πακέτο, βγάζει απ’αυτό
ένα τσιγάρο μέχρι τη μέση και της το τείνει. Η Μίλντρεντ το
τοποθετεί απαλά ανάμεσα στα δόντια της. Εκείνος της το ανά
βει και σβήνει το σπίρτο. Για ν’ ανέβει λίγο ακόμα η ένταση, δε
χρειάζεται παρά η Μίλντρεντ να βάλει το μάτι της σ’ ένα φορη
τό διαφανοσκόπιο στο οποίο υποτίθεται ότι υπάρχει ένα σλάιντ
που τη δείχνει γυμνή. Το διαφανοσκόπιο πέφτει πίσω από το
μπαρ, κι ο μπάρμαν το σηκώνει, για να ανακαλύψει ότι πρόκει
ται για τη φωτογραφία ενός μωρού. Ο Έντουαρντ, ήδη μεθυ
σμένος, θα σταματήσει εκεί την προσπάθειά του να την κερδί
σει. Η μεταφορά του ευνουχισμού (δόντια, φύσημα να σβήσει
το σπίρτο, φιλί που δεν ολοκληρώνεται μέσα στο ταξί) διαγρά
φει τη μεταφορά του πειρασμού - τα πράγματα ανάβουν και
σβήνουν με την ίδια κρυφή βιαιότητα.
Το Ενώ η πόλη κοιμάται καταγράφει, πλάνο προς πλάνο, την
άρνηση. Κρατάει πάντα μια μικρή επιφύλαξη απέναντι σ’ αυτά
που δείχνει. Αρνείται να υποστηρίξει το ίδιο του το θέμα. Η άρ
νηση της ηθικής είναι και απόρριψη κάθε επίδειξης. Δεν παίρ
νει θέση· απλώς, δείχνει. Προτείνει και μένει μονίμωςστην από
εδώ και στην από κει πλευρά της πρότασής του, σ’ ένα μέσο ση
μείο που είναι μια αναζήτηση επίμονη, ταυτόχρονα εξασφαλι
σμένη κι ανασφαλής, μια αναζήτηση «μετέωρη» της ισορρο
πίας. Ο Fritz Lang δεν κάνει τον κινηματογράφο του· κάνει κι
νηματογράφο. Η τελειότητά του έγκειται στις υπολογισμένες
ατέλειες του συνόλου. Αντιθέσεις κι αντιστίξεις συνδιαλέγο
νται για να οργανώσουν μια διαλεκτική της επανάληψης και
για να λύσουν -με μία και μόνη κίνηση-σπαθιά- το «δεσμό». Ο
Fritz Lang πλέκει και ξεπλέκει το έργο του. Αυτό που βλέπου
με εδώ, δεν είναι παρά η κορυφή μιας τέχνης του αντικατοπ
τρισμού και της διαφάνειας· μιας τέχνης που, μέσα από ένα παι
χνίδι ανεπαισθήτως επάλληλων εικόνων, παράγει ένα ανάγλυ
φο, μιαν ανύψωση της ταινίας. Η δράση, συνεχώς υποδιαιρεί
ται, επαναλαμβάνεται, τραυλίζει, γίνεται η φάρσα του τραγι
κού που έχει προηγηθεί. Ο δολοφόνος, για να μπει μέσα στο δια
μέρισμα του θύματός του, διαλύει -σε γκρο πλάνο- την
κλειδαριά της πόρτας, αφού είχε ήδη μπει μια φορά στο σπίτι για

F R I T Z

να παραδώσει ένα μπουκάλι άρωμα. Θα προσπαθήσει να επαναλάβει το κόλπο του για να μπει στο σπίτι της Ντόροθι Κάιν, αλ
λά δε θα προλάβει. Στο μεταξύ, ο Έντουαρντ κατορθώνει με τον
ίδιο τρόπο να παραβιάσει την πόρτα της Νάνσι, και καταφέρνει
έτσι μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια: δείχνει τον τρόπο που χρησι
μοποίησε ο δολοφόνος για να μπει στο σπίτι του θύματός του,
και δράττεται της ευκαιρίας για να παρενοχλήσει την κοπέλα
που τον αφήνει να την φλερτάρει, αλλά χωρίς να του παραδοθεί.
Η σκηνοθεσία του Lang είναι και σκηνοθεσία της παρείσφρησης: τρυπώνει μέσα απ’ τα κενά διαστήματα του ντεκαλάζ· οι
χαρακτήρες εξαναγκάζουν το πλάνο να έρθει, διευρύνοντας τις
ρωγμές· συνεχώς ξεπετάγονται, παρεμβαίνουν, ενοχλούν και,
κατά κάποιο τρόπο, απωθούν τον αντίπαλο ώς έξω από μια οθό
νη την οποία αυτός, ο αντίπαλος, εξακολουθεί να στοιχειώνει·
το ένα πλάνο διώχνει το άλλο, αλλά δεν μπορεί να σβήσει το ί
χνος του. Ο Fritz Lang θυμάται πως η μαγεία των συνεχόμε
νων εικόνων, η μετατροπή της συνέχειάς τους σε κίνηση, ο κι
νηματογράφος δηλαδή, στηρίζεται στο μετείκασμα.
Ο Jacques Lourcelles εξηγεί πολύ καλά πώς το γύρισμα της ται
νίας επέτρεψε «να κρατηθούν οι διάσημοι ηθοποιοί στη διανο
μή, ενώ ο προϋπολογισμός της ταινίας ήταν μετριότατος: [...]
μόνο τέσσερις-πέντε μέρες γύρισμα ο καθένας, ενώ έχουμε την
εντύπωση ότι τους βλέπουμε σ’ όλη τη διάρκεια της πλοκής».
Αυτή η δεξιοτεχνία στο ντεκουπάζ και στο πλάνο των γυρισμά
των, που αφήνει πολύ πίσω τις ακροβασίες ενός Francis Ford
Coppola ή ενός Martin Scorsese, επιτρέπει τη δημιουργία ενός
συνεχούς εφέ αντικατοπτρισμού. Υπάρχει πάντα, από το ένα
πλάνο στο άλλο, μια αντανάκλαση, καθώς και, στην αλληλοδια
δοχή των πλάνων, ένα σβήσιμο, μια εξαφάνιση. Το Ενώ η πόλη
κοιμάται είναι -κυριολεκτικά και μεταφορικά- εκθαμβωτικό.
Εξ ου και αυτή η αδιάλειπτη δεξιοτεχνία στη διεύθυνση των η
θοποιών, οι οποίοι, μεταξύ αγάπης και μίσους, μοιάζουν πότε
να ταιριάζουν γάντι με τους χαρακτήρες που υποδύονται, και
πότε να χρησιμοποιούνται «κόντρα» στην εικόνα τους: όπως ο
Dana Andrews, που είναι ο ήρωας του Preminger από το Κηλίδες στο πεζοδρόμιο ή το Laura και, ταυτόχρονα, ένας υπολογι
στής πολύ πιο ικανός από τους αντιπάλους του, γιατί είναι δύο
φορές πιο υποκριτής· όπως ο Thomas Mitchell, που παραμένει ο
αλκοολικός, αλλά συμπαθητικός, δικηγόρος τού Άνεν διαταγών
[του Raoul Walsh], αλλά είναι κι έτοιμος για όλα όταν πρόκει
ται να συντρίψει τον αντίπαλό του, κάτι που το κάνει μετά χα
ράς όταν του δίνεται επιτέλους η ευκαιρία· όπως ο George
Sanders, πάντα κομψός και διεφθαρμένος, όπως στον Τζέντλε
μαν του Υποκόσμου, αλλά και, τελικά, πολύ πιο εύκολος να εξαπατηθεί από τους εχθρούς του· όπως η Sally Forrest, που μοιά
ζει να είναι η πιο αθώα, αλλά, τελικά, αποδεικνύεται η πιο πο
νηρή απ’ τις τρεις γυναίκες.
Άλλοι, αντιθέτως, πετάνε από πάνω τους το πετσί του «κακού»
με εξαιρετική άνεση. Ο Vincent Price, ο οποίος ξεκινούσε τότε
μια δεύτερη καριέρα στο χώρο του κινηματογράφου τού φα
νταστικού, βγαίνει από τον ανησυχητικό ρόλο του στιςΧερινες
μάσκες [του André de Toth] για να ενσαρκώσει τον αφελή γιο ε
νός μεγαλοεκδότη, ο οποίος, όμως, ενώ φαίνεται ότι θα αρκεστεί στο να κληρονομήσει την πατρική περιουσία και να πια
στεί κορόιδο από τη σύζυγο του πατέρα του, αποτραβιέται την
τελευταία στιγμή απ’ το θανάσιμο παιχνίδι που έχει ο ίδιος στή
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σει, για να πάρει στα χέρια του τα ηνία της εφημερίδας. Είναι,
μαζί με τη Sally Forrest, ο μόνος αληθινός νικητής του συνα
γωνισμού, όχι μόνο γιατί ο ίδιος έχει θέσει τους κανόνες, αλλά
και γιατί είναι, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, «στα νερά του»:
μπορεί να κτίζει ένα χαρακτήρα, χωρίς να πάψει να είναι πι
στός στην περσόνα του. Αυτή τη λογική ακολουθούν και οι άλ
λοι δυο γυναικείοι χαρακτήρες. Η Rhonda Fleming, μεγάλη
μορφή του φιλμ νουάρ (δολοφόνος στο Αμάρτημα του παρελθό
ντος [του Jacques Tourneur], στόχος στο Δραπέτευσα για να εκ
δικηθώ [του Budd Boetticher]), που στην αρχή δείχνει ελαφρώς
χαζούλα κι επιπόλαιη, αποκαλύπτεται ότι είναι μια γενναία και
υπεύθυνη γυναίκα. Η Ida Lupino, πιο υπέροχη από ποτέ, μετά
το Άγγελοι με ματωμένα χέρια [του Robert Aldrich] αποδεικνϋει
πως, πέρα από την επιφανειακή της επιθετικότητα, είναι ο χα
ρακτήρας ο πιο συμφιλιωμένος με τον εαυτό του.
Άλλωστε, κάθε χαρακτήρας είναι ο καθρέφτης του εαυτού του:
στο είδωλό του, αντιστρέφει την εικόνα του ή την επαναφέρει
στη θέση της· βρίσκει, στο περιθώριο της ηθικής, την καλή και
την κακή χρήση της περσόνας του. Σ’ αυτή την αισθητική της
διαφάνειας και της διπροσωπίας αποκαλύπτεται σε κάθε πλάνο
το απόλυτο της ιδιοφυίας του Fritz Lang· αυτής που, π.χ., του
επιτρέπει να καταγγείλει εδώ, πολύ πριν τον τελευταίο Μαμπούζε, τον ιμπεριαλισμό της τηλεόρασης, δείχνοντας από τη
μια ότι δεν απευθύνεται πια σε ανθρώπους, αλλά στις ηδονοβλεπτικές τους ρεπλίκες, κι από την άλλη την απίστευτη επιρ
ροή της, καθώς παραχωρεί το προνόμιο να μιλάς σε κάποιον κα
ταπρόσωπο, καθιστώντας τον ανίκανο να απαντήσει, όπως ο
Έντουαρντ, όταν συζητάει «τετ-α-τετ» με το δολοφόνο. Πρό
κειται για μια σκηνοθεσία όχι μόνο της αντανάκλασης, αλλά
και της εμφάνισης, θαρρείς και κάθε πλάνο δεν μπορεί παρά να
οδηγήσει σ’ ένα άλλο, αλλά και καθετί που συμβαίνει να είναι
σαν να φανερώνεται. Γι’ αυτό και αποδίδεται μεγάλη σημασία
στις πόρτες, πίσω απ’ τις οποίες κρύβονται διάφορες απειλές
και τις οποίες δεν πρέπει να τις ανοίξει κανείς προτού το σκεφτεί ώριμα. Επίσης, μεγάλη σημασία αποδίδεται στα σκαλιά. Ο
δολοφόνος ξεπροβάλλει πίσω απ’ το πλατύσκαλο όπου ήταν
κρυμμένος. Αργότερα, το κεφάλι του εμφανίζεται στη βάση της
σκάλας, όπως ένα φάντασμα που βγαίνει από την κρύπτη του.
Τέλος, η αστυνομία, η οποία έχει μαντέψει ότι τα τέρατα βγαί
νουν απ' τη γη, τον παγιδεύει στην κορυφή μιας μεταλλικής
σκάλας. Η σκηνοθεσία δεν είναι μόνο οριζόντια, αλλά και κάθε
τη, όταν οι ήρωες ανεβοκατεβαίνουν τις κλίμακες που οδηγούν
στο μπαρ όπου μαζεύονται οι συνεργάτες της εφημερίδας. Η
Ida Lupino (εξ ou και η σημασία του χαρακτήρα που υποδύε
ται) είναι η ειδικός των απρόβλεπτων εμφανίσεων, σε όλες τις
διαστάσεις της οθόνης. Μήπως αυτός είναι ένας τρόπος (ταυτό
χρονα ειρωνικός και χαρίεις) να δειχθεί μέσα από ένα πρακτικό
παράδειγμα πως, στον κινηματογράφο, η ψευδαίσθηση του «ε
κτός πεδίου» ωχριά μπροστά στην υπερβατικότητα;
1. Γερμανικά στο κείμενο: ανάκληση. (Σ.ι.Μ.)
2. Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.)
Boulogne-s-mer, 6 Ιανουάριον 2003
Μετάφραση: Αριάδνη Λονκάκον.
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ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΚΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ
(ΗΠΑ, 1956)

Beyond a Reasonable Doubt
Σκηνοθεσία; Fritz Lang. Σενάριο: Douglas Morrow. Φ ωτογρα
φία: William Snyder. Μοντάζ: Gene Fowler, Jr. Ή χ ο ς: Jimmy
Thompson, Harry Kellum. Μουσική: Herschel Burke Gilbert.
Τραγούδι: «Beyond a Reasonable Doubt» (ερμηνευμένο από το

συγκρότημα The Hil-Lo’s) των Herschel Burke Gilbert, Alfred
Perry. Σκηνικά: Carroll Clark. Κ αλλιτεχνική διεύθυνση:
Darrell Silvera. Κοστούμια: Lou LaCava. Β οη θός σκηνοθέτης:
Maxwell Henry. Η θοποιοί: Dana Andrews (Τομ ΓκάρετΙ, Joan
Fontaine (Σούζαν Σπένσερ), Sidney Blackmer (Όστιν Σπένσερ),
Philip Boumeuf (Τόμσον), Barbara Nichols (Σάλι), Shepperd
Strudwick (Ουίλσον), Arthur Franz (Χέιλ), Robin Raymond (Τέpi), Edward Binns (Κένεντι), William Leicester (Τσάρλι Μίλερ),
Dan Seymour (Γκρέκο), Rusty Lane (δικαστής), Joyce Taylor
(Τζόαν), Carleton Young (Κερκ), Chandler Evans (κυβερνήτης),
Wendell Niles (κλητήρας). Π αραγωγός: Bert E. Friedlob. Δ ιεύ
θ υ νσ η παραγωγής: Maurice Stress. Παραγωγή: Bert Friedlob
Productions, για την RKO Teleradio Pictures Inc. (Λος Αντζελες).
Διάρκεια: 80 λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυρη (SuperScopel. Πρώτη
προβολή: Νέα Υόρκη (Lowe’s State), 13 Σεπτεμβρίου 1956.
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Ο διευθυντής μιας εφημερίδας, Όσην Σπένσερ, κι ο δημοσιογρά
φος και μελλονπκός γαμπρός του, Τομ Γκάρετ, είναι πολέμιοι της
θανατικής ποινής και θέλουν να σταματήσουν τη ραγδαία άνοδο του
εισαγγελέα Τόμοον, που χρησιμοποιεί την επιβολή της θαναηκής
ποινής ως εφαλτήριο για την καριέρα του. Μαζί καταστρώνουν ένα
σχέδιο που θα τους επιτρέψει να αποδείξουν άπ η εοχάτη των ποι
νών μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο αθώους ανθρώπους. Ο Τομ δέ
χεται να γίνει ο υποηθέμενος δολοφόνος μιας χορεύτριας που βρέ
θηκε νεκρή, χωρίς να υπάρχει ύποπτος για το έγκλημα. Ο Σπένσερ
και ο Τομ στήνουν όλα τα ενοχοποιηηκά στοιχεία για την καταδίκη
του τελευταίου, και τα σχέδιά τους ευοδώνονται. Ο Τομ κρίνεται έ
νοχος. Ο εισαγγελέας Τόμοον με το βοηθό του, Χέιλ, που είναι κρυ
φά ερωτευμένος με την κόρη του Σπένσερ και μέλλουοα σύζυγο του
Τομ, Σούζαν, εισηγούνται την καταδίκη του σε θάνατο. Καθώς, ό
μως, ο Σπένσερ σπεύδει να καταθέσει τα φωτογραφικά στοιχεία που
αποδεικνύουν την αθωότητα του Τομ, σκοτώνεται οε τροχαίο δυστύ
χημα. Ο Τομ δεν έχει καμία ελπίδα να σωθεί, και η Σούζαν πείθει
τον Χέιλ να ψάξει στον τόπο του δυστυχήματος πς καμένες φωτο
γραφίες που θα αθωώσουν τον αρραβωνιασπκό της. Ο Χέιλ βρίσκει
μόνο στάχτες, κι ο Τομ μεταφέρεται στην πτέρυγα των μελλοθανά
των. Ο διάδοχος του Σπένσερ στην εφημερίδα ανακαλύπτει στο αρ
χείο του προκατόχου του μια επιστολή που εξηγεί όλα όσα είχαν
συμβεί. Ο κυβερνήτης αποφασίζει να υπογράψει την αθώωση του
Τομ. Όταν η Σούζαν πηγαίνει να του ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα,
ο Τομ αναφέρει το πραγματικό όνομα της νεκρής χορεύτριας, απο
καλύπτοντας έτσι ότι είναι στ’αλήθεια ο δολοφόνος της. Η γυναίκα
ήταν η πρώην σύζυγός του που εμφανίστηκε πάλι στη ζωή του κι αρνιόταν να του δώσει διαζύγιο, εμποδίζοντας το γάμο του με τη Σού
ζαν και την κοινωνική του άνοδο. Ο Τομ είχε εμπνευστεί τη δολοφο
νία της από το σχέδιο του Σπένσερ. Η Σούζαν αποκαλύπτει την αλήθεία στον κυβερνήτη, κι ο Τομ οδηγείται πίσω στο κελί του.

Ανησυχούσα πολύ για το τέλος. Επί μία ώρα και σαράντα
λεπτά παρουσιάζω τον Dana Andrews ως έναν υπέροχο, καθω
σπρέπει άνθρωπο, και μέσα σε δύο λεπτά αποκαλύπτω ότι είναι
ένα κάθαρμα. Το φοβόμουν πολύ αυτό.
-Δεν ήταν όμως η προδοσία της Joan Fontaine πολύ χειρότερη α
πό ό,π είχε κάνει ο Andrews;
- Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα για αυτό. Ας ξεχάσουμε
για λίγο το χαρακτήρα της (εγώ συμφωνώ με όσα λέτε), αλλά ας
υποθέσουμε ότι είναι μια γλυκιά, καταπληκτική, γεμάτη κατα
νόηση κοπέλα που, ξαφνικά, ανακαλύπτει ότι ο αγαπημένος
της είναι το μεγαλύτερο κάθαρμα. Δε θα τον εγκατέλειπε;
- ALlo να τον εγκαταλείψει, κι άΙΙο να rov προδώσει.
- Θα προτιμούσατε να γίνει συνεργός, και μετά αυτός να ξανασκοτώσει; Όπως σας είπα, θα μπορούσαμε να το συζητάμε για
ώρα.
- Κι όμως, παρ’όλο που κτίζετε το χαρακτήρα της έτσι ώστε αυτό
που κάνει να φαίνεται λογικό, και πάλι είναι τραγικό.
- Είπατε: «κτίζω» το χαρακτήρα της. Σωστά. Αυτό είναι το κα
θήκον του σκηνοθέτη. Έτσι έπρεπε να γίνει- αλλιώς, το όλο
πράγμα καταρρέει. Όμως, άνθρωπος είναι κι αυτή. Είναι άν
θρωπος, όπως οι ήρωες που δε συμπαθείτε στο Ενώ η πόλη κοι
μάται.
- Θα λέγατε ότι κάνατε ένα πορτρέτο της πουριτανής Αμερικανί
δας;
- Με τις Αμερικανίδες, μόνο πολύ καλές εμπειρίες είχα. Δεν ξέ
ρω τι εμπειρίες έχετε εσείς... / *
F. L.

Το χέρι

του Jacques Rwette
Το πρώτο σημείο που ξαφνιάζει τον ανυποψίαστο θεατή, από
τις πρώτες κιόλας στιγμές της προβολής, είναι ότι οι εικόνες
που ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια του, θυμίζουν σχεδιά
γραμμα ή, μάλλον, αναφορά: είναι σαν να παρακολουθούμε όχι
τόσο τη σκηνοθεσία όσο την απλή ανάγνωση ενός σεναρίου
που μας παραδίδεται ως έχει, αστόλιστο και χωρίς τον παραμι
κρό προσωπικό σχολιασμό εκ μέρους του αφηγητή. Με αυτά τα
δεδομένα, θα μπορούσαμε ίσως να μιλήσουμε για απόλυτα αντι
κειμενική σκηνοθεσία- επειδή, όμως, τέτοια σκηνοθεσία δεν υ
πάρχει, ίσως είναι φρονιμότερο να πιστέψουμε ότι πρόκειται
για κάποιο τέχνασμα, και να περιμένουμε τη συνέχεια.
Το επόμενο σημείο δείχνει κατ’ αρχάς να ενισχύει αυτή την ε
ντύπωση: η ίδια η σύλληψη της ταινίας στηρίζεται σ’ ένα σύ
νολο αρνήσεων ( ίσως και να αποτελείται από αυτές) - κατάφω
ρη άρνηση της αληθοφάνειας, τόσο αυτής του μυθεύματος όσο
και της προσποιητής αληθοφάνειας που βασίζεται στην ψευ
δαίσθηση της πραγματικότητας, στην προετοιμασία, στη δημι
ουργία ατμόσφαιρας, κι επιτρέπει έτσι στους απανταχού σενα
ριογράφους να μας σερβίρουν πλοκές πολύ πιο αβασάνιστες α
πό αυτήν που βλέπουμε εδώ. Εδώ, τίποτα δεν αναλώνεται στην
περιγραφή της καθημερινότητας ή της λεπτομέρειας- ούτε μία
λέξη για τον καιρό, για το σχέδιο ενός ρούχου, για τη χάρη ενός
βήματος- αν φανεί ένα ίχνος μακιγιάζ, είναι γιατί σχετίζεται με
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την εξέλιξη της πλοκής. Έχουμε βυθιστεί σ’ ένα σύμπαν ανα
γκαιότητας, η οποία γίνεται ακόμα πιο αισθητή γιατί συναρμό
ζεται με αυθαίρετα αξιώματα. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι ο
Lang αναζητεί πάντα την αλήθεια πέρα απ’ την αληθοφάνεια.
Μια δεύτερη άρνηση, που συμβαδίζει με την προηγούμενη, εί
ναι αυτή της γραφικότητας. Οι θιασώτες του είδους δε θα
βρουν σ’ αυτή την ταινία χαριτωμένες φιγούρες ή εντυπωσια
κές ατάκες - στοιχεία μέσω των οποίων ο αιφνιδιασμός υποκαθιστά την ευρηματικότητα, στοιχεία που έχουν αποδειχθεί βο
λικά ακόμα και για σκηνοθέτες σαν τον Lumet ή τον Kubrick.
Όλες αυτές οι αρνήσεις, άλλωστε, συνοδεύονται από ένα είδος
υπεροψίας, την οποία ορισμένοι θα ερμήνευαν ως περιφρόνηση
του σκηνοθέτη για τη δουλειά του - ίσως, όμως, και γι’ αυτό α
κριβώς το είδος θεατή...
Όσο συνεχίζεται η ταινία, οι πρώτες εντυπώσεις βρίσκουν την
ερμηνεία τους. Το ύφος της αναφοράς ήταν πράγματι αυτό που
χρειαζόταν, εφόσον πρόκειται για ένα πρόβλημα που μας υπο
βάλλεται με όλα του τα δεδομένα - και μάλιστα, για ένα πρό
βλημα που έχει δύο όψεις. Η πρώτη πηγάζει από το ίδιο το σε
νάριο· το γεγονός είναι σαφές, και δε χρειάζεται προς το παρόν
να επιμείνουμε σ’ αυτό. Η δεύτερη, πιο υπόγεια, φαίνεται ότι
θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: με δεδομένες ορισμένες
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας (που έχουν εδώ τον υπερ
βατικό χαρακτήρα της εμπειρίας), τι το ανθρώπινο μπορεί να
διατηρηθεί σε τέτοιο περιβάλλον; Ή , για να το διατυπώσουμε
μετριοπαθέστερα, ποιο είναι το δυνατό ποσοστό ζωής, έστω και
μη ανθρώπινης, σ’ ένα σχεδόν αφηρημένο σύμπαν, που η ύπαρ
ξή του, όμως, δεν παύει να είναι δυνατή; Μ’ άλλα λόγια, πρό
κειται για ένα πρόβλημα επιστημονικής φαντασίας (σε όσους
αμφιβάλλουν, θα συνιστούσα να συγκρίνουν την ταινία με τη
Γυναίκα στο φεγγάρι, όπου ο Lang χρησιμοποιεί το θέμα πάνω
απ’ όλα ως αφορμή για να προσεγγίσει, σε μια πρώτη απόπειρα,
έναν κόσμο εντελώς κλειστό).
Και τότε επέρχεται η ανατροπή: πέντε λεπτά πριν απ’ τη λύση
του δράματος, τα δεδομένα του προβλήματος ανατρέπονται
ξαφνικά, σκανδαλίζοντας τα καρτεσιανά πνεύματα που απορρί
πτουν την τεχνική της διαλεκτικής αντιστροφής. Ωστόσο, παρότι οι λύσεις δείχνουν να διαφοροποιούνται, η αλλαγή είναι
φαινομενική: οι σχέσεις παραμένουν ίδιες, κι αφού με τον τρό
πο αυτόν εκπληρώνονται όλα τα προαπαιτούμενα, περνάμε πια
στο επίπεδο της ποίησης: όπερ έδει δείξαι. Ασφαλώς, η λέξη
«ποίηση» ξαφνιάζει- δεν είναι καθόλου αυτή που θα περίμενε
κανείς εδώ. Τη χρησιμοποιώ, όμως, προς το παρόν, μη έχοντας
άλλη που να εκφράζει καλύτερα αυτή την απότομη σύντηξη ό
λων των στοιχείων που μέχρι εκείνη τη στιγμή μια αφηρημένη
και ασυνεπής θέληση κρατούσε χωρισμένα. Ας περάσουμε κα
λύτερα στις πιο άμεσες συνέπειές της.
Στην πρώτη απ’ αυτές έχω ήδη αναφερθεί: είναι η αντίδραση
του κοινού. Είναι σαφές ότι μια τέτοια ταινία δεν ταιριάζει κα
θόλου με την αντίληψη που έχουμε για το πώς περνάμε μια ευ
χάριστη βραδιά. Συγκριτικά, ταινίες όπως το Ένας καταδικα
σμένος σε θάνατο δραπέτευσε [του Bresson] ή το 13 εγκλήματα
ζητούν ένοχο [του Hitchcock] είναι καταλληλότερες για σαββα
τιάτικη διασκέδαση. Εδώ, είναι σαν να αναπνέουμε τον καθαρό
αέρα στα ψηλά βουνά, αλλά με κίνδυνο να πάθουμε ασφυξία.
Δε θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι λιγότερο από ένα από
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τα πιο ασυμβίβαστα πνεύματα του καιρού μας, που οι προηγού
μενες ταινίες του μας είχαν ήδη προετοιμάσει γι’ αυτό το πραξι
κόπημα της απόλυτης γνώσης.
Υπάρχει, όμως, και μια άλλη αντίρρηση, που μου είναι πιο
προσφιλής· κατ’ αυτήν, τούτη η ταινία είναι εντελώς αρνητική
κι έχει μια καταλυτική πλευρά τόσο αποτελεσματική, ώστε κα
ταλήγει να αυτοκαταστρέφεται. Πρόκειται για άποψη που δε
στερείται αληθοφάνειας: όταν, παραπάνω, μιλούσα για άρνηση,
η λέξη ήταν άτολμη· θα ήταν σαφώς καλύτερα αν έλεγα «κατα
στροφή» ή «κατάλυση»· κατάλυση των σκηνών που καμιά
τους δεν αντιμετωπίζεται ως ενότητα, με αποτέλεσμα να μην έ
χουμε παρά μια παράθεση καθαρών, αυτοτελών στιγμών, απ’
τις οποίες δε μας μένει παρά το στοιχείο του διαμεσολαβητικού
τους ρόλου - ό,τι θα μπορούσε να τις καθορίσει ή να τις ενεργο
ποιήσει περισσότερο, δεν είναι αφηρημένο, δεν κόβεται (ο Lang
δεν είναι Bresson), αλλά υποβιβάζεται έτσι ώστε, τελικά, να
χρησιμεύει ως απλός χωροχρονικός οδηγός, στερημένος από
κάθε ενσάρκωση· κατάλυση ακόμα και των προσώπων, απ’ τα
οποία εδώ δεν απομένει παρά μόνο αυτό που λένε, αυτό που κά
νουν: Ποιοι είναι ο Dana Andrews, η Joan Fontaine, ο πατέρας
της; Τέτοιες ερωτήσεις δεν έχουν κανένα νόημα, γιατί τα πρό
σωπα έχουν χάσει κάθε αξία ως άτομα- δεν είναι πια παρά αν
θρώπινες έννοιες. Κατ’ ακολουθίαν, όμως, όσο λιγότερο εξατομικευμένοι τόσο περισσότερο ανθρώπινοι είναι οι ήρωες της
ταινίας. Βρίσκουμε εδώ, λοιπόν, μια πρώτη απάντηση στην ε
ρώτηση: Τι το ανθρώπινο απομένει; Δεν υπάρχει πια παρά το
καθαρό ανθρώπινο, παρότι οι φελινικοί επιδειξίες το μειώνουν
εκθέτοντάς το, ανάμεσα σε ψέματα και σε αδέξια χωρατά (ψέ
ματα αναπόφευκτα, όταν προσπαθούμε να ανασυστήοουμε ένα
κάποιο στοιχείο έκπληξης· χωρατά που σκανδαλίζουν περισσό
τερο όταν προσπαθούν να φανούν ρεαλιστικά και όχι απλές
γκριμάτσες). Όποιος δεν αναστατώνεται περισσότερο από τού
τη την ταινία απ’ ό,τι από αυτές που επιζητούν τη συνέργειά
του, δεν έχει καταλάβει τίποτα όχι μόνο από τον κινηματογρά
φο, αλλά ούτε κι από τους ανθρώπους.
Όμως, τι είδους καταστροφή είναι αυτή, που μας οδηγεί σε τέ
τοια συμπεράσματα και μας υποχρεώνει να ξαναδούμε την α
ντίρρησή μας αντεστραμμένη; Αν η ταινία είναι αρνητική, η
άρνηση δεν μπορεί παρά είναι καθαρή - είναι το είδος της άρ
νησης για την οποία ξέρουμε ότι αποτελεί τον εγελιανό ορισμό
της διάνοιας.1
Είναι δύσκολο να ορίσουμε με μια λέξη την προσωπικότητα
του Fritz Lang (δε μιλάμε τώρα για την άποψη που μπορεί να έ
χει κάποιος σαν τον Clouzot): να πούμε ότι είναι ένας «εξπρεσιονιστής» που ενδιαφέρεται για τα σκηνικά και τους φωτι
σμούς; Ο χαρακτηρισμός είναι κάπως βιαστικός. Να πούμε ότι
πρόκειται για κορυφαίο αρχιτέκτονα; Είμαστε όλο και λιγότε
ρο ακριβείς. Να πούμε ότι διευθύνει τους ηθοποιούς με τρόπο
αξιοθαύμαστο; Ασφαλώς, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Προτεί
νω να πούμε ότι Lang είναι σκηνοθέτης εννοιών, κάτι που ση
μαίνει πως, όταν μιλάμε γι’ αυτόν, δημιουργείται σύγχυση, όχι
ως προς την αφαίρεση ή το στιλιζάρισμα, αλλά ως προς την α
ναγκαιότητα (αναγκαιότητα, που πρέπει να μπορεί να είναι α
ντιφατική, χωρίς να παύει να είναι ρεαλιστική)· επιπλέον, δεν
πρόκειται για εξωτερική αναγκαιότητα (που θα ήταν, π.χ., αυ
τή του σκηνοθέτη), αλλά για αναγκαιότητα που προέρχεται απ’
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την ίδια την εξέλιξη των εννοιών. Εναπόκειται στο θεατή να αναλάβει την ερμηνεία τώρα πια όχι μόνο των σκέψεων των η
ρώων, των «κινήτρων» τους, αλλά και αυτής της ίδιας της εσω
τερικής κίνησης, ξεκινώντας από την όψη μόνο των φαινομέ
νων. Πρέπει να βρει τον τρόπο να μετατρέψει σε έννοιες αυτές
τις αντιφατικές στιγμές. Τελικά, λοιπόν, τι είναι αυτή η ταινία;
Μύθος; Παραβολή; Εξίσωση; Σχήμα; Τίποτα από όλα αυτά. Εί
ναι, απλώς, η περιγραφή μιας εμπειρίας.
Συνειδητοποιώ ότι δεν έχω ακόμα μιλήσει για το θέμα της ται
νίας, που είναι επίσης ενδιαφέρον. Αρχικά, δεν πρόκειται παρά
για μια παραλλαγή -και μάλιστα, αρκετά εκλεπτυσμένη- του α
ντίλογου στη θανατική ποινή: μια σειρά φαινομενικώς επιβαρυντικά στοιχεία απειλούν να στείλουν έναν αθώο στην ηλε
κτρική καρέκλα. Επιπλέον, ο ήρωας μπορεί να αποδειχθεί
πραγματικά ένοχος μόνο με βάση την ίδια του την ομολογία, η
οποία έρχεται ακριβώς τη στιγμή που αναγνωρίζεται η αθωότητά του: εξ ου και η ματαιότητα της ανθρώπινης δικαιοσύνης,
το «μη κρίνετε» και ούτω καθεξής... Όλα αυτά, όμως, γρήγορα
αποδεικνύονται κάπως απλουστευτικά· έτσι, αντί να μας δοθεί
η λύση του δράματος, οδηγούμαστε στο επόμενο βήμα. Δεν υ
πάρχει «λάθος ένοχος»· a priori, είμαστε όλοι ένοχοι. Αυτός
στον οποίο δίνεται χάρη κατά λάθος, δεν αντέχει να μη καταδι
κάσει ο ίδιος τον εαυτό του. Με την ίδια αυτή κίνηση μπαίνου
με σ’ έναν άσπλαχνο κόσμο, όπου η χάρη δεν είναι αποδεκτή, ό
που η αμαρτία και η τιμωρία συνδέονται υποχρεωτικά, όπου η
μόνη δυνατή στάση του δημιουργού δεν μπορεί παρά να είναι η
απόλυτη περιφρόνηση. Δεν μπορεί κανείς, όμως, να διατηρήσει
εύκολα αυτή τη στάση: ενώ η γενναιοδωρία αντιμετωπίζει την
αναπόφευκτη διάψευση, τη μνησικακία και την πίκρα, η περι
φρόνηση δεν μπορεί παρά να σκοντάφτει στη θετική πλευρά
του ανθρώπου, έτσι ώστε, τελικά, να αντιλαμβανόμαστε όχι ότι
ο άνθρωπος δεν είναι άξιος περιφρόνησης (κάτι που ισχύει), αλ
λά ότι ίσως δεν αξίζει τόση περιφρόνηση όση πιστεύαμε.
Όλα αυτά, λοιπόν, μας αναγκάζουν να ξεπεράσουμε κι αυτό το
δεύτερο στάδιο και να προσπαθήσουμε, επιτέλους, να φτάσου
με, πέρα απ’ όλα, στην αλήθεια. Γία τι είδους αλήθεια, όμως,
μπορεί να πρόκειται;
Η απάντηση που μπορώ να προτείνω, είναι η εξής: δεν ωφελεί
να ψάχνουμε για αντιθέσεις ανάμεσα σ’ αυτή την τελευταία
ταινία του Lang και σε άλλες, παλιότερες, όπως τη Νέμεση ή το
Ζεις μονάχα μια φορά. Τι βλέπουμε στ’ αλήθεια αν τις αντιπαραθέσουμε; Από τη μια, η αθωότητα εμφανίζεται ως ενοχή· από
την άλλη, η ενοχή εμφανίζεται ως αθωότητα. Ποιος δεν αντι
λαμβάνεται ότι πρόκειται για το ίδιο πράγμα ή, έστω, για το ί
διο θέμα; Τι είναι η ενοχή και η αθωότητα, πέρα από τα επιφαι
νόμενα; Μπορεί πραγματικά να είναι κανείς αθώος ή ένοχος;
Αν υπάρχει κάποια απόλυτη απάντηση, δεν μπορεί παρά να εί
ναι αρνητική. Ο καθένας, λοιπόν, μόνο για τον εαυτό του, πρέ
πει να δημιουργήσει τη δική του αλήθεια, όσο απίθανη κι αν
φαίνεται. Στην τελευταία εικόνα, ο ήρωας βλέπει πια ο ίδιος, ε
πιτέλους, τον εαυτό του ως αθώο ή ως ένοχο - σωστά ή λάθος,
γι’ αυτόν δεν έχει καμία σημασία.
Ξέρουμε τις τελευταίες φράσεις από τις Φωνές της σιωπής:
«Ανθρωπιά δεν είναι να πεις: ό,τι έκανα... κ.λπ.» Ας χαιρετίσου
με, λοιπόν, αυτό το σχεδόν αρυτίδωτο χέρι του προτελευταίου
πλάνου, αναπόδραστα ακουμπισμένο δίπλα στο χαρτί με την α

πόφαση της χάρης, που δεν αλλοιώνει στο παραμικρό αυτή την
άκρως μυστική μορφή της δύναμης και της τιμής της ανθρώπι
νης ύπαρξης.
1. Ξέρω, βέβαια, τις ενδεχόμενες αντιρρήσεις. Θα μου πουν ότι δεν πρόκει
ται παρά για ένα κλασικό τέχνασμα των αστυνομικών μυθιστορημάτων, ι
διαίτερα των δευτεροκλασάτων, αυτό ακριβώς που ονομάζεται ανατροπή
και συνίσταται σε αντιστροφή ή αλλαγή των δεδομένων. Αν όμως η ιδέα αυτή χρησιμοποιείται στο σενάριο όλων των σημαντικών ταινιών που γυρί
στηκαν τελευταία, είναι γιατί αυτό που παλιότερα θεωρούσαμε στοιχείο τής
δραματουργικής αυθαιρεσίας, τελικά αποτελεί αναγκαιότητα, και οπωσδή
ποτε, παρά τις διαφορές στο περιεχόμενό τους, όλες αυτές οι ταινίες προϋπο
θέτουν στο βάθος μια κοινή διαδικασία, την οποία ο Lang ανάγει οε άμεσο αντικείμενό του. Οπως δεν αποκτά ρεαλιστική υπόσταση η συμφωνία μετα
ξύ Φαν Στράτεν και Αρκάντιν μέχρι τη στιγμή που η πρώτη της μορφή α
πορρίπτεται. ή ο φόβος της Ιρέν για τον εκβιασμό μέχρι τη στιγμή που μα
θαίνουμε ότι τον έχει μηχανευτεί ο άντρας της, έτσι και η αναγκαιότητα της
διαλεκτικής κίνησης είναι αρκετή για να κάνει πιστευτή τη νεκρανάσταση
του Λόγον, την εγκατάλειψη στη Χρυσή άμαξα, τη μετάνοια οτο Στρόμηολυ
ο Rossellini, ο Renoir, ο Dreyer, δεν έκρυψαν την αδιαφορία τους για οποια
δήποτε εξωτερική εξήγηοη αυτής της τελικής αντιστροφής των δεδομένων.
Αντίθετα, η έλλειψη αυτής της κίνησης σε σενάρια ταινιών όπως το Οφθαλ
μόν α νπ οφθαλμού ή το Κατάσκοποι είναι φανερή' και η κάποια δυσφορία
που μας δημιουργούν ταινίες τόσο ολοκληρωμένες όσο το Έ νας καταδικα
σμένος σε θάνατο δραπέτευσε ή το 13 εγκλήματα ξητούν ένοχο αναμφίβολα έχει
την ίδια αιτιολογία. "Οχι ότι ο Hitchcock ή ο Bresson αγνοούν αυτή την κί
νηση, η οποία, ως διαδικασία, περιλαμβάνει το στοιχείο της αντίθεσης (φτά
νει να θυμηθούμε, για παράδειγμα, τις Υποψίες ή τις Κυρίες του δάσους τής
Βουλόνης), ή ότι αυτή απουσιάζει τελείως από τις τελευταίες ταινίες τους την αφήνουν, όμως, να υπονοηθεί, χωρίς να φαίνεται η αυοτηρότητά της:
στην αλλαγή στάσης της Fontaine, περισσότερο από το στοίχημα, υπάρχει η
λογική συνέπεια της εμμονής της- η επιτυχία δεν μοιάζει εδώ να είναι παρά
το αποτέλεσμα της απόδειξης ενός θεωρήματος (σφάλμα στο οποίο ουδέποτε
υπέπεσε ο μεγαλύτερος σκηνοθέτης της ανθρώπινης προσπάθειας, |ο
Howard Hawksl: βλ. το τέλος των Scarface, Η σειρήνα της Μαρτινίκας, Κόκ
κινο ποτάμι κ.λπ. »Ακόμα, φτάνει να αντιπαραθέσουμε στο θαύμα του 13 ε
γκλήματα... εκείνο του Ταξιδιού στην Ιταλία, για να δούμε να συγκρούονται
δύο διαμετρικά αντίθετες ιδέες, όχι μόνο της Χάριτος (που στο μεν αποτελεί
την ανταμοιβή για την προσπάθεια της προσευχής, στο δε πλήρη απελευθέ
ρωση, που θα γνωρίσει, στην πιο πλήρη εγκατάλειψη, η πρωτόγονη πίστη
που αγνοεί τον εαυτό της) αλλά και της ελευθερίας· και ότι μια τέτοια φρο
ντίδα για την αναγκαιότητα, ή για τη λογική, για να χρησιμοποιήσουμε έ
ναν από τους αγαπημένους όρους του Rossellini, δεν έχει οδηγηθεί, από ό
λους αυτούς τους σκηνοθέτες, τόσο μακριά παρά για να επιβεβαιώσει εντέλει την ελευθερία του ατόμου και να την κάνει, επιτέλους, πραγματοποιή
σιμη· ελευθερία που, αντιθέτως, είναι αδύνατη στο αυθαίρετο σύμπαν ενός
Cayatte ή ενός Clouzot, όπου δεν μπορούν να κινούνται παρά μαριονέτες.
Ό λα αυτά που λέω για σύγχρονους σκηνοθέτες, ισχύουν, νομίζω, γενικότε
ρα για τον κινηματογράφο, ξεκινώντας από το έργο του F.-W. Murnau- και
Η αυγή παραμένει το απόλυτο παράδειγμα αυστηρής διαλεκτικής κατα
σκευής. Άλλωστε, δεν ισχυρίζομαι εδώ ότι έκανα καμιά ανακάλυψη (πρβλ.,
μεταξύ άλλων, το άρθρο του Alexandre Astruc «Cinéma et dialectique»),
«Cahiers du Cinéma-, τχ. 76, Νοέμβριος 1957.
Μετάφραση: Μ αριάννα Κατσογιάννη.
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του Αγγέλου Φραντζή
Αναμφισβήτητα, το Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία είναι μια
επικίνδυνη ταινία. Βρίσκεται σ’ έναν συνεχή ηθικό ακροβατι
σμό που αναιρεί κάθε συναισθηματική ταύτιση. Μοιάζει με μια
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παρτίδα πόκας με συνεχείς μπλόφες. Αυτό που παίζεται πάνω
στο τραπε'ζι, είναι η πίστη του πολίτη προς την εξουσία, αλλά
και η πίστη του θεατή προς την ίδια την ταινία. Κυρίαρχοι του
παιχνιδιού, τε'σσερις ισχυροί παίκτες: ένας μεγαλοεκδότης εφη
μερίδων, ένας ανερχόμενος συγγραφέας, ένας εισαγγελέας που
θέλει να γίνει κυβερνήτης, κι ένας μεγάλος σκηνοθέτης που
κάνει την τελευταία αμερικανική ταινία του: ο Fritz Lang.
Το παιχνίδι ξεκινά μ’ ένα δυνατό πρώτο φύλλο. Η πρώτη σκη
νή της ταινίας, που εκτυλίσσεται παράλληλα με τους τίτλους
αρχής, τοποθετεί τη βάση του προβλήματος. Ένας κατάδικος
οδηγείται απ’ το κελί του στην ηλεκτρική καρέκλα, όπου και
εκτελείται. Ένας άνθρωπος για τον οποίο δε γνωρίζουμε απο
λύτως τίποτα, οδηγείται στο θάνατο. Στην αίθουσα της εκτέλε
σης οι μάρτυρες πιστοποιούν το γεγονός. Πρόκειται για μια βε
βαιότητα. Στο επόμενο πλάνο, το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας
έρχεται να επικυρώσει το γεγονός: ο άντρας είναι νεκρός.
Αυτή είναι και η μοναδική βεβαιότητα που δεν πρόκειται να α
νατραπεί από την εξέλιξη της ταινίας: ο θάνατος. Αυτό το α
διαμφισβήτητο γεγονός, όμως, προκαλεί μια σειρά ηθικά ερω
τήματα: κατ’ αρχάς, πάνω στη θανατική ποινή· οτη συνέχεια,
πάνω στην αθωότητα και την ενοχή· τέλος, πάνω στην αλήθεια

και το ψέμα. Οι ήρωες θα εμπλακούν διαδοχικά σ’ αυτές τις
τρεις ηθικές περιπέτειες και θα κληθούν να πάρουν θέση. Ανή
κουν όλοι τους στον ίδιο ταξικό κύκλο. Ο Lang τους παρουσιά
ζει όλους μαζί, στην πρώτη σκηνή μετά την εκτέλεση της ηλε
κτρικής καρέκλας, στη λέσχη όπου συχνάζουν. Ο Τομ Γκάρετ,
ανερχόμενος συγγραφέας και πρώην δημοσιογράφος στην εφη
μερίδα του εκδότη Σπένσερ, πρόκειται να παντρευτεί την κόρη
του εκδότη, Σούζαν. Ο Σπένσερ αγωνίζεται μέσα απ’ την εφη
μερίδα του για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Αντίπα
λός του σ’ αυτή τη διαμάχη είναι ο εισαγγελέας Τόμσον που, ό
πως λέει ο Σπένσερ, προσπαθεί να πάρει την καρέκλα του κυ
βερνήτη πατώντας πάνω στα πτώματα εκτελεσμένων ανθρώ
πων. Στη θέση του βοηθού του βρίσκεται ο Τσάρλι Μίλερ, ένας
έντιμος αστυνόμος που υπήρξε κι αυτός ερωτευμένος με την
κόρη του μεγαλοεκδότη. Αν αυτοί είναι οι βασικοί παίκτες τού
αστυνομικού παιχνιδιού που πρόκειται να ξετυλιχθεί, ο αληθι
νός πρωταγωνιστής είναι μάλλον αθέατος και δεν είναι άλλος
από τον απλό πολίτη. Αυτό που ενδιαφέρει όλους τους παίκτες,
είναι η γνώμη του- η κοινή γνώμη. Αυτό που θα κάνουν σε όλη
την ταινία, είναι να βρουν τρόπους να τη χειραγωγήσουν, ανε
ξάρτητα από την ορθότητα ή όχι της θέσης τους.
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Ο εισαγγελέας Τόμσον, χάρη στη ρητορική του δεινότητα, χει
ραγωγεί τη γνώμη των ενόρκων και στέλνει ανθρώπους στην
ηλεκτρική καρέκλα ακόμα κι αν δεν υπάρχουν ατράνταχτες α
ποδείξεις. Απέναντι σ’ αυτό, ο εκδότης Σπένσερ θέλει να δράσει.
Τα κείμενά του στην εφημερίδα δε φτάνουν. Αυτό που θα ήθε
λε να έχει στα χέρια του, είναι μια περίπτωση όπου ατράνταχτα
στοιχεία θα αποδεικνύουν πως κάποιος που καταδικάστηκε ως
ένοχος, ήταν τελικά αθώος. Εφόσον μια τέτοια περίπτωση δεν
έχει παρουσιαστεί, ο Σπένσερ, μαζί με τον Τομ Γκάρετ, αποφα
σίζει να τη στήσει απ’ την αρχή. Η ιδέα είναι η εξής: μια σειρά
από σκηνοθετημένα στοιχεία θα οδηγούν τον Τόμσον στο συ
μπέρασμα ότι ο Γκάρετ είναι ένοχος για ένα φόνο ο οποίος έχει
πραγματοποιηθεί και για τον οποίο δεν έχει βρεθεί ο υπαίτιος.
Όταν ο Τόμσον καταφέρει να πείσει τους ενόρκους ότι ο Γκά
ρετ είναι ένοχος, τότε ο Σπένσερ θα αποκαλύψει τα στοιχεία
της αθωότητάς του. Για κάθε στοιχείο που σκηνοθετούν, ο
Γκάρετ και ο Σπένσερ τραβούν μια polaroid φωτογραφία. Ο
Lang επιμένει ιδιαίτερα σ’ αυτές τις σκηνές όπου σκηνοθετούνται τα στοιχεία. Επιμένει να δείχνει κάθε φωτογράφιση, αλλά
και κάθε φωτογραφία. Η φωτογραφία γίνεται ο αναμφισβήτη
τος μάρτυρας της πραγματικότητας· ένα στοιχείο αλήθειας· ό
πως αναμφισβήτητη φαίνεται να είναι και η αλήθεια της τηλε
οπτικής κάμερας που καταγράφει τη δίκη του Γκάρετ και που
ο Lang επίσης επιμένει να κινηματογραφεί από κοντά· όπως α
ναμφισβήτητα είναι, κατά τον εισαγγελέα Τόμσον, και τα στοι
χεία που οδηγούν τον Γκάρετ στην ηλεκτρική καρέκλα, αλλά
και τα στοιχεία που κρατάει ο Σπένσερ και αποδεικνύουν την
αθωότητά του. Ο καθένας, από τη μεριά της δικής του εξου
σίας, παλεύει για την απόδειξη της δικής του βεβαιότητας.

Τελικά, όμως, κανένα από τα αναμφισβήτητα στοιχεία, καμιά
από τις βεβαιότητες δεν επικυρώνεται. Μία μία αποκαλύπτο
νται οι μπλόφες του παιχνιδιού. Η ζωή αποκαλύπτει τη σκηνο
θεσία, την υπερβαίνει. Ένα τυχαίο γεγονός ανατρέπει τραγικά
την κατασκευασμένη ενοχή του Γκάρετ. Την τελευταία μέρα
της δίκης, όταν όλοι έχουν πειστεί για την ενοχή του συγγρα
φέα, ο Σπένσερ παίρνει τις φωτογραφίες από το χρηματοκιβώ
τιό του και πηγαίνει προς το δικαστήριο με το αυτοκίνητο. Την
ώρα που βγαίνει απ’ το γκαράζ του, ένα φορτηγό δεν προλαβαί
νει να φρενάρει και πέφτει επάνω του. Τα δυο αυτοκίνητα
παίρνουν φωτιά. Ο Σπένσερ, ο μοναδικός άνθρωπος που γνώρι
ζε, είναι νεκρός. Οι φωτογραφίες, τα μοναδικά αποδεικτικά
στοιχεία, είναι καμένα. Σ’ όλη τη διάρκεια της σκηνής, το ρα
διόφωνο συνεχίζει να μεταδίδει με τον ίδιο αδιαμφισβήτητο τό
νο την εξέλιξη της δίκης.
Ο Γκάρετ δεν καταφένει να πείσει κανέναν για την αθωότητά
του, μια και τώρα δεν έχει κανένα στοιχείο στα χέρια του. Κα
ταδικάζεται. Έχει πέσει ο ίδιος στην παγίδα που έστησε μόνος
του. Το τέλος της ταινίας επιφυλάσσει συνεχείς ανατροπές. Η
Σούζαν, που έχει πειστεί για την αθωότητά του, χρησιμοποιεί
τις εφημερίδες για να επηρεάσει την κοινή γνώμη υπέρ του και
να ασκήσει πίεση στον εισαγγελέα. Κι ενώ οι ενέργειες της δε
(ραίνεται να έχουν αποτέλεσμα, λίγο πριν ο Γκάρετ οδηγηθεί
στην ηλεκτρική καρέκλα, ανοίγεται η διαθήκη του Σπένσερ,
μέσα στην οποία υπάρχει ένα γράμμα προς τον εισαγγελέα που
αποκαλύπτει όλη την αλήθεια. Αποφασίζεται η αθώωση του
Γκάρετ, αλλά, όταν η Σούζαν πηγαίνει να του μεταφέρει το
σπουδαίο νέο, ο Γκάρετ της αποκαλύπτει άθελά του ότι είναι έ
νοχος. Εκείνος έκανε το έγκλημα και στη συνέχεια σκηνοθέτη
σε την ενοχή του, χρησιμοποιώντας τη θέληση του πατέρα της
για κατάργηση της θανατικής ποινής προκειμένου ν ’ αποδείξει
την αθωότητά του. Ο Γκάρετ καταδικάστηκε και αθωώθηκε
για λάθος λόγους. Τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία που αποδείκνυαν την ενοχή ή την αθωότητά του, ήταν όλα ψεύτικα.
Η πραγματικότητα βρισκόταν πέρα από την όποια απόδειξή της·
πέρα από κάθε στοιχείο που μπορούσε να την καταγράψει. Η τε
λευταία ανατροπή που αποκαλύπτει την αλήθεια, είναι συγκλο
νιστική. Ο θεατής έχει πέσει στην παγίδα που του έχει στήσει ο
σκηνοθέτης. Η βεβαιότητά του για την αθωότητα του Σπένσερ
ανατρέπεται. Η πίστη του σ’ αυτό που έχει δει καθ’ όλη τη διάρ
κεια της ταινίας, προδίδεται. Στη γεμάτη μπλόφες παρτίδα που
έχει παιχθεί μπροστά στα μάτια του, ο σκηνοθέτης έχει τον τε
λευταίο λόγο. Η μυθοπλασία έχει παίξει το πιο δυνατό χαρτί.
Ο Lang γνωρίζει πραγματικά τι σημαίνει χειραγώγηση της κοι
νής γνώμης. Γνωρίζει τον κίνδυνο της προπαγάνδας και, σε μια
εποχή όπου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αρχίσει να δεί
χνουν τα κοφτερά τους δόντια, κάνει μια μεγάλη πολιτική ται
νία. Δείχνοντας τα νήματα της σκηνοθεσίας, ο Lang αποκαλύ
πτει στον αμερικανό θεατή πόσο εύκολο είναι να πέσει στις πα
γίδες που του στήνει η κάθε εξουσία· πόσο εύκολο είναι να πι
στέψει. ΓΓ αυτό και του ανοίγει ξεκάθαρα το τελευταίο του
φύλλο, που γράφει με μεγάλα γράμματα: ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ.
Αθήνα, Δεκέμβριος 2002

Barbara Nichols και Dana Andrews.
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Ο γερμανός μηχανικός Χάραλντ Μπέργκερ προσκαλείται στην
Ινδία από τον Τσάντρα, μαχαραγιά του Εσναπούρ, που έχει εντυ
Der Tiger von Eschnapur / Le Tigre du Bengale
πωσιαστεί από τα σχολεία και τα νοσοκομεία του Μπέργκερ, και
θέλει να δημιουργήσει παρόμοια ιδρύματα στη χώρα του. Στα ινδι
/ La Tigre di Eschnapur
κά σύνορα, ο Μπέργκερ γνωρίζει τη Σίθα, μια χορεύτρια του ναού,
που ταξιδεύει επίσης για το Εσναπούρ. Στη διαδρομή για την πρω
Σ κ η νοθεσ ία : Fritz Lang. Σ ενάρ ιο: Werner Jörg Lüddecke,
Fritz Lang, από το μυθιστόρημα και σενάριο των Thea von τεύουσα, ο Μπέργκερ σώζει τη Σίθα από μια τίγρη, κι όταν πια
Harbou, Fritz Lang. Φ ω τογραφ ία: Richard Angst. Μ οντάζ: φτάνουν στο Εσναπούρ, ο Τσάντρα συγχαίρει τον Γερμανό για την
Walter Wischniewsky. Ή χ ο ς : Clemens Tütsch. Μ ουσική: ηρωική του πράξη και τον αναγνωρίζει ως πιστό του φίλο. Ο
Michel Michelet. Μ ο υ σ ικ ή δ ιεύ θ υ νσ η : Werner Maas. Ε ν ο ρ χ ή  Μπέργκερ, όμως, έχει ερωτευτεί τη Σίθα, που πρόκειται να πα
ντρευτεί τον Τσάντρα. Περιμένοντας να φτάσει στο Εσναπούρ η α
στρω σή: Gerhard Becker. Χ ορ ογρ α φ ίες: Robby Gray, Billy
Daniel. Σ κη νικά : Willy Schatz, Helmut Nentwig. Κ οστούμια: δελφή του, Ιρένε, και ο άντρας της, ο δρ Ρόντε, που θα τον βοηθή
Claudia Herberg. Μ ακιγιάζ: Jupp Paschke, Heinz Stamm. Β ο η  σει στις κατασκευές, ο Μπέργκερ εξερευνά έναν υπόγειο λαβύριν
θο, γεμάτο διαδρόμους, κατακόμβες με σκελετούς, μηχανήματα
θ ό ς σκηνοθε'της: Frank Winterstein. Η θ οπ οιοί: Debra Paget
(Σίθα), Paul Hubschmid (ΧάραΑντ Μπε'ργκερ), Walther Reyer βασανιστηρίων και μπουντρούμια για τους λεπρούς του Εσνα
(Τσάντρα, ο μαχαραγιάς), Claus Holm (δρ Βάλτερ Ρόντε), Sabine πούρ. Ταυτόχρονα, ο Ραμιγκάνι, ετεροθαλής αδελφός του Τσά
Bethmann (Ιρένε Ρόντε), Valery Inkijinoff (Γιάμα, ο αρχιερε'ας), ντρα και υποχθόνιος εχθρός του, προσπαθεί να ρίξει το μαχαραγιά
René Deltgen (πρίγκιπας Ραμιγκάνι), Jochen Brockmann (Πα από το θρόνο του για να τον πάρει ο ίδιος. Ελπίζει πως οι γάμοι
ντού), Jochen Blume (Ασαγκάρα), Luciana Paluzzi (Μπαχράνι), του Τσάντρα με τη χορεύτρια θα εξοργίσουν το λαό και τον Πό
Guido Celano (στρατηγός Νταγκ), Richard Lauffen (Μποχουά- ντου, έναν ισχυρό άντρα με παραδοσιακές αντιλήψεις και αδελφό
να), Helmut Hildebrand (υπηρε'της του Ραμιγκάνι), Πάνος Πα- της νεκρής μαχαρανής. Όταν ο Πόντου αντιμετωπίζει τις επανα
παδόπουλος (αγγελιοφόρος). Π α ρ α γω γός: Artur Brauner. Δ ιε ύ  στατικές βλέψεις του Ραμιγκάνι με αδιαφορία, αυτός αποπειράται
θ υ ν σ η π α ρ α γω γή ς: Louise de Masure. Π αραγω γή: CCC να απαγάγει τη Σίθα, αλλά, την τελευταία στιγμή, τους προλαβαί
Filmkunst (Βερολίνο), Regina Film (Παρίσι), Rizzoli Films (Ρώ νει ο Τσάντρα, σώζει τη Σίθα και χτυπάει τον αδελφό του στο πρό
μη). Δ ιάρκεια: 101 λεπτά. 35 mm. Έγχρωμη. Π ρ ώ τη π ρ ο β ο  σωπο. Στο μεταξύ, η υπηρέτρια της Σίθα, Μπαράνι, κανονίζει μια
μυστική συνάντηση μεταξύ της Σίθα και του Μπέργκερ. Ο Τσά
λή: Ανόβερο (Palast Theater), 22 Ιανουάριου 1959.
ντρα, όμως, το μαθαίνει, κι αφού δίνει εντολή στους στρατιώτες
του να βασανίσουν μέχρι θανάτου την Μπαράνι, πείθεται ότι ο μη
χανικός πρόδωοε τη φιλία τους. Ο Μπέργκερ, αναλαμβανόμενος
0 ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ
τον μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουν αυτός και η Σίθα, την πείθει
(ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, 1958-’59)
να εγκαταλείψουν το Εσναπούρ. Ο μαχαραγιάς μαθαίνει τα σχέδιά
Das indische Grabmal / Le tombeau Hindou / Il
τους και, κυνηγώντας τον Μπέργκερ σας κατακόμβες, τον εξωθεί
και τον εγκλωβίζει στο λάκκο με τις τίγρεις. Πιστός στη φιλία
sepolcro Indiano
τους, όμως, δίνει στον Μπέργκερ μια τελευταία ευκαιρία: αν κατα
φέρει να σκοτώσει το πιο δυνατό ζώο, θα του χαρίσει τη ζωή με την
Σ κ η νο θ εσ ία : Fritz Lang. Σ ενάρ ιο: Werner Jörg Lüddecke,
Fritz Lang, από το μυθιστόρημα και σενάριο των Thea von προϋπόθεση να φύγει από το Εσναπούρ το άλλο πρωί. Ο Μπέρ
Harbou, Fritz Lang. Φ ω τογρ α φ ία : Richard Angst. Μ οντάζ: γκερ μονομαχεί με την τίγρη με μοναδικό όπλο μια λόγχη και τη
Walter Wischniewsky. Ή χ ο ς : Clemens Tütsch. Μ ουσική : σκοτώνει. Ο Τσάντρα τον διατάσσει να εγκαταλείψει την πόλη την
Michel Michelet. Μ ο υ σ ικ ή δ ιεύ θ υ ν σ η : Werner Maas. Ε ν ο ρ  επομένη. Ο Ραμιγκάνι προσπαθεί να πείσει τον Τσάντρα να πα
ντρευτεί τη Σίθα, με τη μυστική επιθυμία ότι ο γάμος θα πυροδο
χή στρ ω σή : Gerhard Becker. Χ ορ ογ ρ α φ ίες: Robby Gray, Billy
Daniel. Σ κ η νικ ά : Willy Schatz, Helmut Nentwig. Κ οστούμ ια: τήσει την εξέργεση. Η Σίθα, όμως, έχει κατορθώσει να δραπετεύσει
Claudia Herberg. Μ ακιγιάζ: Jupp Paschke, Heinz Stamm. με τον Μπέργκερ. Καθώς ο Μπέργκερ και η Σίθα περιμένουν κά
ποιο καραβάνι, φτάνει στο Εσναπούρ η Ιρένε με τον Ρόντε. Ο ΡαΒ ο η θ ό ς σ κ η ν ο θ έ τη ς: Frank Winterstein. Η θο π ο ιο ί: Debra
Paget (Σίθα), Paul Hubschmid (Χάραλντ Μπε'ργκερ), Walther μιγκάνι φεύγει από την πόλη με εντολές του Τσάντρα να εντοπίσει
Reyer (Τσάντρα, ο μαχαραγιάς), Claus Holm (δρ Βάλτερ Ρόντε), το ζευγάρι. Στο Εσναπούρ, η Ιρένε και ο Ρόντε βρίσκονται στο έΐεSabine Bethmann (Ιρένε Ρόντε), Valery Inkijinoff (Γιάμα, ο αρ ος του Τσάντρα, που τους περιορίζει στην πόλη. Η Ιρένε δεν πι
χιερέας), René Deltgen (πρίγκιπας Ραμιγκάνι), Jochen Brock στεύει ότι τον αδελφό της τον «έφαγε μια τίγρη», όπως ισχυρίζεται
mann (Παντού), Jochen Blume (Ασαγκάρα), Luciana Paluzzi ο Τσάντρα. Ετσι, όταν ο μαχαραγιάς διατάζει τον Ρόντε να κατα
(Μπαχράνι), Guido Celano (στρατηγός Νταγκ), Richard Lauffen σκευάσει έναν μνημειώδη τάφο για τη χαμένη του αγάπη, αυτός
(Μποχουάνα), Helmut Hildebrand (υπηρέτης του Ραμιγκάνι), δέχεται, μόνο και μόνο για να κερδίσει χρόνο για την ανεύρεση του
Πάνος Παπαδόπουλος (αγγελιοφόρος). Π α ρ α γω γός: Artur Μπέργκερ. Στο μεταξύ, ο Μπέργκερ και η Σίθα διασχίζουν έφιπ
Brauner. Δ ιε ύ θ υ ν σ η π α ρ α γω γή ς: Louise de Masure. Π αρ α ποι πρώτα τη ζούγκλα και μετά την έρημο. Τα άλογά τους πεθαί
νουν από εξάντληση, κι αυτοί συνεχίζουν πεζή, μέχρι να καταρρεύγω γή: CCC Filmkunst (Βερολίνο), Regina Film (Παρίσι), Rizzoli
Films (Ρώμη). Δ ιάρκεια: 102 λεπτά. 35 mm. Έγχρωμη. Π ρώ τη σουν στην άμμο. Μια αμμοθύελλα τους σκεπάζει...
π ρ οβολή : Στουτγάρδη (Universum), 5 Μαρτίου 1959.

(ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ 1958-’59)
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Ένα καραβάνι βρίσκει τον Μπέργκερ και τη Σίθα θαμμένους στην
άμμο. Οι κάτοικοι ενός κοντινού χωριού τούς περιθάλπουν. Παρά
τη μεγάλη αμοιβή με την οποία έχουν επικηρυχθεί οι φαγάδες, και
τις διαταγές του μαχαραγιά να σφάζουν τον άντρα επιτόπου και να
φέρουν τη γυναίκα στο Εσναπούρ, οι υπήκοοοι του Τσάντρα προ
στατεύουν το ζευγάρι, σε μια ένδειξη δυσαρέσκειας για την άθλια
φτώχεια που βιώνουν. Τελικά, κάποιος τους προδίδει, και οι ά
ντρες του Ραμιγκάνι εισβάλλουν στο χωριό και σφάζουν τους κα
τοίκους. Η Σίθα πέφτει στα χέρια του Ραμιγκάνι, που την επιστρέ
φει στον Τσάντρα, αλλά ο Μπέργκερ του ξεφεύγει. Ο δολοπλόκος
Ραμιγκάνι λέει στον Τσάντρα ότι η Σίθα είναι αθώα κι ότι ακαλούθησε τον Μπέργκερ παρά τη θέλησή της. Για να ευοδωθεί η συνω
μοσία του, ο Ραμιγκάνι έχει ανάγκη από δύο συμμάχους: τους ιε
ρείς, που αντιτίθενται στο γάμο του μαχαραγιά με μια χορεύτρια
του ναού, και το στρατηγό Νταγκ. Οι ιερείς αποφασίζουν ότι η α
θωότητα της Σίθα θα κριθεί από τους θεούς. Την αναγκάζουν να
χορέψει τον ιερό χορό μπροστά οε μια κόμπρα. Αν το ερπετό τη δα
γκώσει, θα οιιμαίνει ότι είναι ένοχη. Η Σίθα χορεύει ενώπιον του
Τσάντρα και των ανώτατων δικαστών, αλλά, όταν ένα κόσμημα
της πέφτει, ο Τοά\πρα σκοτώνει το φίδι που είναι έτοιμο να της ε
πιτεθεί. Οι ιερείς αποδοκιμάζουν το μαχαραγιά, γιατί παρενέβη
στις θεϊκές διαδικασίες. Ο Τοά\τρα ζητά από τη Σίθα να γί\τι γυ
ναίκα του, αλλά αυτή εξομολογείται ότι αγαπά αληθινά τον Μπέργκερ. Εξοργισμένος, ο Τσάντρα της λέει πως θα παραμείνει σκλά
βα του και πως, όταν ο Ρόντε τελειώσει τον τάφο, θα τη θάψει εκεί
μέσα ζωντανή. Οταν η εξέλιξη αυτή ανατρέπει το σχέδιό του για το
γάμο του μαχαραγιά με τη Σίθα, ο Ραμιγκάνι αποκαλύπτει στη Σί
θα ότι ο Μπέργκερ βρίσκεται φυλακισμένος κάπου στο παλάτι.
Ετσι η Σίθα δέχεται να παντρευτεί το μαχαραγιά, για να οώοει τον
αγαπιιμένο της, όπως της έχει υποοχεθεί ο Ραμιγκάνι. Ενώ γίνο
νται οι προετοιμασίες του γάμου, ο Ραμιγκάνι προετοιμάζει ένα
πραξικόπημα. Μια βίαιη σύγκρουση μεταξύ των επαναστατών και
του στρατού του Τσάντρα ξεσπάει στην αίθουσα τελετών. Ο Τοάντρα συλλαμβάνεται και οδηγείται στο λάκκο με τις τίγρεις. Μέσα
στο χάος, ο Μπέργκερ ξεφεύγει και βρίσκει την αδελφή του, Ιρένε,
η οποία πέρασε μια τρομερή δοκιμασία στη σπηλιά των λεπρών.
Τραυματισμένος, ο στρατηγός Νταγκ καταφέρνει να συντρίψει
τους επαναστάτες και να ελευθερώσει το μαχαραγιά. Ο Ραμιγκάνι,
στην προσπάθειά του ν’ανατινάξει έναν πέτρινο όγκο, γίνεται βο
ρά των κροκοδείλων. Τελικά, ο Μπέργκερ και ο Τσάντρα βρίσκο
νται αντιμέτωποι. Εξαντλημένος από τις κακουχίες, ο Μπέργκερ
αφήνει το όπλο του και καταρρέει. Ο μαχαραγιάς τού χαρίζει τη
ζωή. Η Σίθα και ο Μπέργκερ φεύγουν μαζί από το Εσναπούρ μ ’έ
να καραβάνι, ενώ ο Τσάντρα, αναζητώντας τη λύτρωση απ’τις α
μαρτίες του, γίνεται υπηρέτης ενός άγιου γέροντα.
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•Ο* Ημουν στην Ουάσινγκχον, παραμονές Πρωτοχρονιάς, και
με πήρε η γραμματέας μου για να μου πει ότι είχα τηλεγράφη
μα από τη Γερμανία, που έλεγε: «Θα θέλατε να γυρίσετε για λο
γαριασμό μου τον Τάφο του Ινδού·,» Το 1920, η κυρία Von Harbou είχε γράψει ένα διήγημα με τον τίτλο «Das Indische Grab
mal», που ήταν όλο ένα πυρετώδες όνειρο. Τότε είχα συμβόλαιο
μ’ έναν γερμανό παραγωγό, τον Joe May, για τον οποίο και θα
Υύρ!ζα την ταινία, αν τη γύριζα. (Αυτά όλα πριν τον Θλιμμένο

Θάνατο, την πρώτη μου επιτυχία.) Η κυρία Von Harbou κι εγώ
συνεργαστήκαμε στο σενάριο, αναπτύσσοντας το θέμα σε μια
ταινία με δύο μέρη. (Εκείνη την εποχή, κάθε σκηνή γραφόταν
χωριστά σε μια σελίδα. Αυτό είχε το πλεονέκτημα ότι μπορού
σες να μετακινήσεις μια σκηνή, απλώς αλλάζοντας τις σελίδες.)
Όταν ολοκληρώσαμε το σενάριο (δε θα το ξεχάσω ποτέ αυτό),
το πήγαμε στον Joe May για να το διαβάσει. Το έδωσε στη γυ
ναίκα του, τη Mia May, και στην κόρη του. Κάθονταν λοιπόν
και διάβαζαν, διάβαζαν... Και, κάποια στιγμή, τον ακούει να λέ
ει: «Μα είναι καταπληκτικό! Αριστούργημα!» Με φώναζε
• Fritzska >- δεν ξέρω γιατί. Έτσι, η κυρία Von Harbou κι εγώ
γυρίσαμε σπίτι μας πανευτυχείς. Τρεις μέρες μετά, έρχεται η
κυρία Von Harbou και μου λέει: «Fritz, έχω άσχημα νέα». «Τι;»
της λέω. «Θα σου το πω χωρίς περιστροφές: δεν μπορείς να κά
νεις την ταινία.» «Γιατί;» τη ρωτάω. «Ο Joe May μου είπε ότι, ε
πειδή είσαι πολύ νέος σκηνοθέτης και η ταινία έχει μεγάλο προ
ϋπολογισμό, δεν μπόρεσε να πάρει δάνειο από την Τράπεζα.»
Ψέματα. Στην πραγματικότητα, ο κύριος Joe May είχε πειστεί
ότι η ταινία θα γινόταν μεγάλη επιτυχία και ήθελε να την κά
νει μόνος του. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα - το θέμα είχε λή
ξει. Ημουν, βέβαια, πολύ απογοητευμένος. Μετά απ’ αυτό, ό
πως καταλαβαίνεις, ο Joe May έπαψε να μου είναι συμπαθής. Η
ταινία είχε τεράστια επιτυχία. Πέρασαν χρόνια. Ανέβηκε ο
Hitler στην εξουσία, και το διήγημα ξαναγυρίστηκε [Richard
Eichberg, 1937]. To 1957, λοιπόν, όταν έλαβα εκείνο το τηλε
γράφημα, ένιωσα πως ένας κύκλος έκλεινε - σαν να ήταν γρα
φτό. Όταν ξεκινάς να κάνεις μια ταινία, πρέπει να την κάνεις
-γιατί πολλές από τις ιδέες ήταν δικές μου. Έτσι είπα: «Θα προ
σπαθήσω να την κάνω». Κι αυτός ήταν ο λόγος που την
έκανα. 5?
F.L.

Ο α π ό λ υ τ ο ς τ ρ ό π ο ς ν α β λ έπ εις τα π ρ άγμ ατα

του Alain Garsault
Έχει περάσει πια (και μάλιστα, εδώ και χρόνια) ο καιρός που Ο
Τίγρης και ο Τάφος, σύμφωνα με την ευρηματική διατύπωση
του Gérard Legrand,1μπορεί να γίνει αντικείμενο διαφωνίας.
Το τεύχος του «Avant-Scène Cinéma» το αφιερωμένο στον Τά
φο του Ινδού συγκέντρωσε όλες τις περιφρονητικές και απαξιωτικές απόψεις από την εποχή που η ταινία βγήκε στις αίθουσες,
και στη συνέχεια κατέγραψε την εξέλιξη της κριτικής με την
πάροδο του χρόνου, μέχρι τη σημερινή, σχεδόν ολοκληρωτική
ομοφωνία σχετικά με την αξία της ταινίας.* Και οι δύο ταινίες έ
χουν ήδη γίνει αντικείμενο τόσων σχολιασμών, ώστε διστάζου
με να προσθέσουμε κι άλλους. Η δικαιολογία μας; Είναι ίδιον
κάθε μεγάλου έργου -και μάλιστα, αυτό που δικαιώνει τον εν
λόγω χαρακτηρισμό- να μας επιτρέπει να επιστρέφουμε σ’ αυ
τό χωρίς ποτέ να το εξαντλούμε.
Ας ξεκινήσουμε μ’ ένα μικρό μάθημα Ιστορίας, για να δείξουμε
πως το γύρισμα του Τίγρη και του Τάφου δεν ήταν ούτε ένα γε
ροντικό καπρίτσιο, ούτε έκφραση απληστίας. Ο Lang είχε γρά
ψει μαζί με την Thea von Harbou το σενάριο μιας ταινίας σε
δύο μέρη, με τον τίτλο Das indische Grabmal, η πραγματοποί-
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Η πραγματοποίηση ενός πα λιού

σχεδίου: Ο Τίγρης του
Εοναπούρ. Ο Paul Hubschmid
ως αρχιτέκιων Χάραλντ
Μπέργκερ.

367

Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

368

ηση της οποίας του «ξέφυγε», προς όφελος του παραγωγού Joe
May. Αυτό συνε'βη το 1921. Το 1938, η ταινία γυρίστηκε και
πάλι, σε δύο επεισόδια αυτή τη φορά, από τον Richard
Eichberg, ο οποίος προσέθεσε τις περιπέτειες που χρησιμοποίη
σε και ο Lang, όπως μαρτυρούν οι τίτλοι της δικής του σκηνοθετικής εκδοχής. Το 1957, αφού απέτυχε ένα σχέδιο μιας ται
νίας για το Τατζ Μαχάλ, ο Lang δέχεται την πρόταση του παρα
γωγού Artur Brauner να ξαναγυρίσει τον Τίγρη και τον Τάφο
σε έγχρωμο φιλμ και με σημαντικά κεφάλαια. ΓΤ αυτόν, είναι
ένα σημάδι της μοίρας, «a kind of fate··,3αλλά και μια ευκαιρία
να έχει ως σκηνοθέτης τον σχεδόν απόλυτο έλεγχο, αφού είχε
στη διάθεσή του απεριόριστους χρηματικούς πόρους.
Στην ταινία, η αρχιτεκτονική παίζει σημαντικό ρόλο - τόσο
στη σκηνοθεσία όσο και στη μυθοπλασία. Ο Μπέργκερ φτάνει
στο Εσναπούρ για να κτίσει νοσοκομεία και σχολεία. Αργότερα,
πρέπει να κτίσει έναν τάφο για μια αγαπημένη, στα πρότυπα
του Τατζ Μαχάλ. Τα πρώτα σχέδια δε θα ξεπεράσουν το στάδιο
της μακέτας, όπου τα διάφορα αντικείμενα αλλάζουν θέσεις
σαν παιχνίδια, ενώ τα δεύτερα θα παραμείνουν απραγματοποί
ητα όνειρα. Πάντως, σ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας, τα σχέδια
και οι έρευνες για τα θεμέλια θα βοηθούν τον Μπέργκερ να ξε
φεύγει απ’ το μαχαραγιά.
Στοιχείο που έχει επισημανθεί συχνά για το σκηνοθέτη: ο Lang
δημιουργεί τις εικόνες του σαν αρχιτέκτονας. Ελεύθερος εδώ α
πό συμβάσεις ρεαλισμού και αληθοφάνειας, ξετυλίγει αυτή την
πτυχή του προσωπικού του στιλ. Χρησιμοποιεί συχνά -μετω
πικά» πλάνα. Στην πλειονότητά τους, τα πλάνα του οργανώνο
νται γύρω από έναν κάθετο, μεσαίο άξονα. Είτε ένας χαρακτή
ρας καταλαμβάνει αυτόν τον άξονα, και οι υπόλοιποι χωρίζο
νται στα πρώτα και στα τελευταία επίπεδα (πλάνα), είτε ο άξο
νας χωρίζει ένα πλάνο σε δύο χώρους όπου ο καθένας διατηρεί
τη δική του αξία. Συχνά ακόμα, το έδαφος έχει μια κλίση από το
βάθος προς την κάμερα, και το ντεκόρ εμφανίζεται κομμένο,
καθώς ξεκινά από τον μεσαίο άξονα. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι
γραμμές φυγής είναι τονισμένες, ενώ η κάμερα αιχμαλωτίζει
τη σκηνή σε μια ελαφριά γωνία λήψης (κοντρ-πλονζέ). Όταν
μάλιστα, κάποιο ανοιχτό παράθυρο απελευθερώνει τη θέα προς
τα έξω, ο Lang ανακαλύπτει ξανά τις αρχές της προοπτικής, ό
πως την αποτύπωσαν οι ζωγράφοι της πρώτης περιόδου τής
Αναγέννησης. Σε όλες τις σκηνές στο γραφείο του Μπέργκερ,
κάθε ηθοποιός είναι τοποθετημένος σε σχέση με τους υπολοί
πους. Η θέση κάθε ήρωα στο κάδρο φαίνεται φορτισμένη με
νόημα, τόσο σε αφηγηματικό όσο και σε αισθητικό επίπεδο. Κά
θε πλάνο διαθέτει μιαν αυτονομία, μια ισορροπία κι ένα εκτόπι
σμα που συναρτώνται από την παρουσία κάθε σώματος στο χώ
ρο, τη χρήση του χρώματος και τη δράση. Κανένας χώρος δε μέ
νει άδειος· μ’ άλλα λόγια, κάθε χώρος αξιοποιείται στο έπακρο,
σε συνδυασμό με αυτή τη δύναμη που έχει η κάμερα να κατα
γράφει οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά στο φακό. Μέσα στο γρα
φείο του Μπέργκερ, στην αρχή του Τάφου, μια καρέκλα είναι
τοποθετημένη στα αριστερά του κάδρου, μπροστά σ’ έναν τοίχο
που χωρίς αυτήν θα ήταν άδειος. Η καρέκλα δεν έχει άλλο ρόλο
από το να γεμίζει το χώρο, κάνοντας το σύνολο να δείχνει ολο
κληρωμένο, κι αποδεικνύοντας ότι καμία λεπτομέρεια δεν ξε
φεύγει από το σκηνοθέτη. Άλλο πλάνο που αφήνει στο θεατή
9ια αίσθηση κορεσμού, είναι αυτό της επίσκεψης του μεγάλου

ιερέα στη Σίθα, από τον Τίγρη τον Εσναπούρ. Στα αριστερά και
στο βάθος διακρίνουμε μια πόρτα. Στις τρεις πλευρές του δω
ματίου, από τους τοίχους μέχρι και το ταβάνι, υπάρχουν μεγά
λες γκρι και καφέ πέτρες. Σε πρώτο πλάνο, ένα ογκώδες τραπέ
ζι, ένα παραλληλεπίπεδο, οι γραμμές φυγής του οποίου τονίζο
νται από τη γωνία λήψης (κοντρ πλονζέ). Στα δεξιά, σαν αιχμα
λωτισμένες, η Σίθα και η υπηρέτριά της. Δεν υπάρχει ούτε ένα
άνοιγμα, δεν μπορεί κανείς να πάρει ανάσα. Είναι ένας χώρος α
σφυκτικά κλειστός. Η εντύπωση αυτή γίνεται ακόμα πιο έντο
νη στις εξωτερικές σκηνές. Το κυνήγι του ελέφαντα, η απόδρα
ση των δύο εραστών στην έρημο... όλοι οι εξωτερικοί χώροι
μοιάζουν περιορισμένοι, «φυλακισμένοι» μέσα στο κάδρο, κα
θώς είναι κτισμένοι» με την ίδια λογική των εσωτερικών.
Το ενδιαφέρον του Lang προς την ύλη αντισταθμίζει την ψυ
χρότητα που εκπέμπουν τα γεωμετρικά σχήματα και οι όγκοι.
Καταλαβαίνουμε γιατί του άρεσε η ιδέα να γυρίσει το παλιό του
σενάριο σε έγχρωμο φιλμ. Το μάρμαρο, λευκό με μαύρες φλέ
βες, έρχεται σε αντίθεση με τα σκούρων αποχρώσεων βράχια,
με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο οι υπόγειες, λαβυρινθώδεις σή
ραγγες μέσα στις οποίες ακούγεται ο ρόγχος πλασμάτων κάθε
είδους και μέσα στις οποίες κατοικούν και οι θεοί, έρχονται σε
πλήρη αντίθεση με το υπέροχο παλάτι, ήρεμο και γαλήνιο στην
επιφάνεια, που όμως είναι κι αυτό το ίδιο ευάλωτο στη βία των
αισθημάτων και των πράξεων. Άλλωστε, είναι παράδοξο το γε
γονός ότι μια ταινία προορισμένη να προσφέρει στους θεατές
την ειδυλλιακή εικόνα εξωτικών τόπων, εκτυλίσσεται κατά το
ήμισυ μέσα σε σκοτεινές σπηλιές που θα μπορούσαν να βρίσκο
νται οπουδήποτε και πουθενά (αν και είναι απολύτως σίγουρο
ότι ανήκουν στον κόσμο του Lang).
Το νερό εμφανίζεται στο προσκήνιο από τη δεύτερη σκηνή τού
Τίγρη. Κι αυτό το στοιχείο παίζει ποικίλους ρόλους που το ανά
γουν σε κάτι περισσότερο από απλό μοτίβο: μέρος του ανατολί
τικου ντεκόρ με τη μορφή σιντριβανιών, οπτική και ακουστι
κή συνοδεία, καλλωπιστικό στοιχείο της προοπτικής (στα πα
νοραμικά πλάνα που μας οδηγούν στο παλάτι), σύμβολο (την
πρώτη φορά που ο Μπέργκερ και η Σίθα βρίσκονται μόνοι
τους) πρώτα ταύτισης (το είδωλό τους ενωμένο) και κατόπιν α
πειλής (η ταραγμένη επιφάνεια),4αποκτά σχεδόν μεταφυσικό
χαρακτήρα όταν, στο τέλος του Τάφου, βρόμικο και αναβράζον,
σώζει τους καλούς και τιμωρεί τον κακό Ραμιγκάνι. Η άμμος,
για να μιλήσουμε μόνο για το τέλος του Τίγρη, χρήζει κι αυτή
σχολιασμού.
Όμως, ας μιλήσουμε για τα χρώματα· για το πράσινο του σμα
ραγδιού (μοτίβο δευτερεύον, αλλά σημαντικό) ή το λευκό: απαστράπτον (που αποκτά συμβολική σημασία όταν ο Τσάντρα,
στο τέλος του Τάφου, γίνεται μαθητής του γκουρού), σε αντί
θεση με το λευκό που βλέπουμε είτε στο χαλί του γάμου (που έ
να κοντρ πλονζέ το φέρνει στο ίδιο επίπεδο με τα μάτια του θε
ατή) είτε στο τουρμπάνι και τη ζώνη του Τσάντρα, ή, ακόμα, το
άσπρο πουκάμισο που πέφτει ματωμένο πάνω σ’ ένα κόκκινο
κρεβάτι σε πρώτο πλάνο (στην αρχή του Τάφου). Τόσα στοιχεία
συνδυάζονται και εναρμονίζονται μεταξύ τους σε κάθε εικόνα,
ώστε δε μας φαίνεται περίεργο που ο Lang καταφεύγει σπανιό
τατα στην κίνηση της κάμερας Συνοδεύουν τη δράση, πάντα
σε μια οριζόντια γραμμή. Κάθε πλάνο, κάθε σκηνή, είναι φτιαγ
μένα σύμφωνα με τις ίδιες αρχές, έχουν το ίδιο ειδικό βάρος και
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διατηρούν την ίδια σχέση ισορροπίας με τα άλλα πλάνα και τις
άλλες σκηνές, αποδεικνύοντας έτσι, όχι μιαν αυτόνομη πραγ
ματικότητα, αλλά την αυτόνομη ύπαρξη αυτών που παρουσιά
ζονται μπροστά από το φακό.
[·..]

Μιλώντας τόσο πολύ για την εικόνα, παραλίγο ν ’ αγνοήσουμε
τη σημασία που ο Lang αποδίδει στον ήχο. Οι ήχοι, που δεν εί
ναι απλώς συνοδευτικοί της δράσης, αλλά έχουν δραματική α
ξία, είναι λίγοι, αλλά εξίσου σημαντικοί με τα χρώματα: τα ουρ
λιαχτά των τίγρεων που δεν αφήνουν την αδελφή του Μπέργκερ να ξεκουραστεί, ή το τρίξιμο μιας μυγοσκοτώστρας (στον
Τάφο), ένα γάβγισμα μέσα στη νύχτα, ο θόρυβος των βημάτων
που πλησιάζουν ή απομακρύνονται μέσα στις υπόγειες σήραγ
γες, το μουρμουρητό των λεπρών που συνοδεύει το ανέβασμά
τους στην επιφάνεια, το χτύπημα του ταμπούρλου που οδηγεί
τον Μπέργκερ στις σήραγγες, το κελάρυσμα των σιντριβανιών
κάθε φορά που τα βλέπουμε στην οθόνη. Όσο για τη μουσική,
το άγριο και θριαμβευτικό εμβατήριο του Michel Michelet (σε
μια μέτρια επανεκτέλεση του Gerhard Becker στον Τάφο) και
το γλυκά ιρλανδέζικο τραγούδι εκφράζουν τέλεια την πρόσμι
ξη και την αντίθεση μεταξύ Δύσης και Ανατολής.
Όλα αυτά τα στοιχεία -οπτικά και ηχητικά- δεν έχουν αυτόνο
μη ύπαρξη, όπως θα είχαν στο έργο ενός φορμαλιστή, αλλά συν
θέτουν τον αφηγηματικό ιστό, καθώς γίνονται αναπόσπαστο
κομμάτι του σεναρίου. Τα πλάνα (φορείς πληροφοριών) και η
αυτονομία των σκηνών διευκολύνουν την οικονομία των μέ
σων και την αφηγηματική ανάπτυξη. Κάθε φορά που μια κατά
σταση παραπέμπει σε μια προηγούμενη, ο Lang συνθέτει τα κά
δρα του με τον ίδιο τρόπο. Όταν τα συναισθήματα και οι σχέ
σεις μεταξύ των χαρακτήρων αλλάζουν, προσέχουμε λεπτές
διαφορές που διευκολύνουν την κατανόηση της υπόθεσης. Χα
ρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι οι σκηνές του χορού στα
δύο επεισόδια. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με μια θεωρητι
κή κατασκευή που συναντάμε σε όλες τις ταινίες του Lang, πα
ρατηρούμε ότι, συνεχώς, στοιχεία, μοτίβα, καταστάσεις, θέμα
τα, εικόνες, λεπτομέρειες, πάνε δυο δυο και το ένα απηχεί το
άλλο.
Κάθε σχολιασμός έργου του Lang (ακόμα κι αυτός εδώ) πραγ
ματεύεται μάλλον τη φόρμα, συχνά εις βάρος της ουσίας. Κι ό
μως, τα λεγάμενα του Lang, όπως και τα σενάριά του, πείθουν
για το αντίθετο. Υπάρχει η αντίληψη ότι ο Lang, μέσα από τον
Τίγρη και τον Τάφο, δίνει μιαν αρνητική εικόνα της Ινδίας. Σί
γουρα το Εσναπούρ δεν είναι μια πολιτεία της σύγχρονης Ιν
δίας. Εξ άλλου, τα κοστούμια που φοράει ο Μπέργκερ, φανερώ
νουν ότι πρόκειται για μια φανταστική ιστορία. Ο Lang χρησι
μοποιεί την Ινδία ως το κατάλληλο ντεκόρ για να αναπτύξει το
μύθο του χωρίς ρομαντική διάθεση, αλλά και χωρίς την πρόθε
ση εξιδανίκευσης που συναντάμε στη λογοτεχνία του τέλους
του 19ου αιώνα. Παρουσιάζει την Ινδία με τον τρόπο που το έ
κανε και ο Βολταίρος: οι πρίγκιπες είναι φιλόδοξοι, οι ιερείς α
πατεώνες, οι εραστές ευτυχείς ή δυστυχείς, οι χορεύτριες όμορ
φες, οι υπηρέτες βασανισμένοι... Από τις σκηνές μέσα στους να
ούς κρατάει μόνο τα στοιχεία εκείνα, από την αναπαράσταση
μιας σχεδόν απαγορευμένης λατρείας, που είναι απαραίτητα
για την εξέλιξη του μύθου· στοιχεία που εναρμονίζονται με την
αισθητική των υπόγειων περασμάτων, των ξεβαμμένων χρω
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μάτων κ.λπ. Δεν υπάρχει τίποτα το αξιόμεμπτο σ’ αυτή την ε
πιλογή.
Από την άλλη, η παρουσία του Μπέργκερ στον ιερό χορό απο
τελεί σίγουρα βλασφημία, όπως και ο έρωτας του Τσάντρα για
τη Σίθα. Και οι δύο τη βλέπουν με τον ίδιο τρόπο. Ο Lang, ως
σκεπτικιστής, παρουσιάζει τη θρησκευτική λατρεία ως μέρος
του φανταστικού. Ένα σύννεφο σκεπάζει το πρόσωπο της θεάς
κατά τη διάρκεια της πρώτης τελετής (στον Τίγρη). Γίνεται έ
τσι σαφές ότι η θεά προστατεύει τη χορεύτρια. Με τον ίδιο τρό
πο, μια αράχνη που πλέκει τον ιστό της, σώζει τους φυγάδες
στην αρχή του Τάφου, παρά τις αμφιβολίες του Μπέργκερ. Και
τη στιγμή που αυτός προσπαθεί να κλέψει τις προσφορές στη
θεά, η Σίθα πιάνεται αιχμάλωτη. Κατά τη διάρκεια της δεύτε
ρης τελετής, ο Μπέργκερ σώζει τη Σίθα αναποδογυρίζοντας τα
καυτά κάρβουνα πάνω στο φίδι. Ένδειξη ότι ο άνθρωπος πρέ
πει να παίρνει τη μοίρα του στα χέρια του, ή ένδειξη της θέλη
σης της θεάς;
Όλη η ταινία κινείται μέσα στα πλαίσια της αντιπαράθεσης
Δύσης-Ανατολής. Η Δύση και η Ανατολή παλεύουν μέσα από
τη Σίθα, τη γαλανομάτα χορεύτρια, κόρη Ιρλανδού (αυτό μπο
ρεί και να εξηγεί τη γοητεία που της ασκεί ο Τσάντρα). Όπως ο
Μπέργκερ μαθαίνει να σέβεται τα έθιμα της Ανατολής, έτσι και
ο Τσάντρα, σπουδασμένος σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, «δυτικοποιείται» σε τέτοιο βαθμό, που φτάνει να αμφισβητεί κάποιες
«βαρβαρικές» συνήθειες της χώρας του (η αναφορά στον άπι
στο υπηρέτη που ο πατέρας του Τσάντρα σκότωσε με μαρτυρι
κό τρόπο). Το στοιχείο του χρόνου δείχνει, μεταξύ άλλων, αυτή
τη μεταμόρφωση. Ενώ παλιότερα ο χρόνος δε σήμαινε τίποτα
γι’ αυτόν, στη διάρκεια της ταινίας αρχίζει να δίνει σημασία σε
ημερομηνίες, πριν παρατηρήσει: «Για πρώτη φορά στη ζωή
μου, βιάζομαι». Η τελική του απόφαση (να γίνει μαθητής τού
γκουρού) σηματοδοτεί την επιστροφή του στη δική του κουλ
τούρα.
Αυτό, όμως, δείχνει και μια στροφή του χαρακτήρα του, καθώς
τελικά αρνείται τις φιλοδοξίες και τα πάθη του. Ο απόλυτος άρ
χοντας γίνεται ταπεινός υπηρέτης. Ο παθιασμένος εραστής
γυρνάει την πλάτη του σ’ αυτήν που αγαπάει. Αυτό είναι ακό
μα ένα στοιχείο της πορείας όλου του έργου του Lang, το οποίο
στοιχείο, κατά τη γνώμη μας, έχει αγνοηθεί άδικα από τους κρι
τικούς: η απεικόνιση του πάθους. Ο Τίγρης και ο Τάφος διηγεί
ται μια κλασική ιστορία που θα μπορούσε να δώσει υλικό σ’ έ
ναν Shakespeare ή έναν Ρακίνα. Ο Lang αποδεικνύει μέσα απ’
αυτή την απεικόνιση ότι αποδίδει την ίδια σημασία στην ουσία
που αποδίδει και στην αφήγηση. Υπάρχει πιο δυνατή εικόνα
του πόθου, από το πρόσωπο του Τσάντρα όταν βλέπει τη Σίθα
να χορεύει για πρώτη φορά; «Κόβοντας» στο πλάνο του προσώ
που του μεγάλου ιερέα που φαίνεται να αντιλαμβάνεται τι συμ
βαίνει, το τονίζει περισσότερο. Ο Μπέργκερ αποκαλύπτει τα
συναισθήματά του με εξίσου ειλικρινή τρόπο. Πίσω από την α
ναμέτρηση των δύο ανδρών κρύβεται η συνάντηση Δύσης και
Ανατολής. Όταν ο Μπέργκερ, ματωμένος, με το γιαταγάνι στο
χέρι, πέφτει κάτω, για να ξανασηκωθεί αμέσως, ενώ τα γόνατά
του λυγίζουν, η Σίθα τον στηρίζει για να σταθεί όρθιος μπρο
στά στον Τσάντρα. Είναι η στιγμή που, επιτέλους, ο Τσάντρα
θα εγκαταλείψει τη μάχη και θα παραδώσει το όπλο του. Η αν
θρώπινη διάσταση της σύγκρουσης δείχνει να ενδιαφέρει τον
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Lang περισσότερο από την έκβαση της. (Τι θα απογίνει το βασί
λειο; Ποιος θα κτίσει τα νοσοκομεία και τα σχολεία;) Ο Lang
στέκεται περισσότερο στη συμπεριφορά του Τσάντρα, ενώ χει
ρίζεται με ασυνήθιστη βιασύνη το -ευτυχές τέλος··· δηλαδή
την ευτυχία του Μπέργκερ και της Σίθα: σε τρία μόνο πλάνα,
από τα οποία μόνο ένα τη δείχνει.
Ο Τίγρης και ο Τάφος έχει διατηρήσει ανέπαφη την ικανότητα
να εκπλήσσει. Πρόκειται για ένα έργο που μαρτυρεί από την
αρχή ώς το τέλος μια μαεστρία της σκηνοθεσίας, νοούμενης ως
του συνόλου των εκφάνσεων της κινηματογραφικής έκφρα
σης. Σε μια εποχή σαν τη δική μας, όπου σπάνια βλέπουμε μια
πτυχή της σκηνοθεσίας να μην υπερισχύει των άλλων, η ται
νία αυτή αποτελεί ένα αξιοθαύμαστο δείγμα γραφής. Αν δε
χτούμε ότι το στιλ είναι αφ’ εαυτού ο απόλυτος τρόπος να βλέ
πεις τα πράγματα», τότε αυτός ο -απόλυτος τρόπος·, κατά τη
διατύπωση του Flaubert, είναι ο μόνος που φαίνεται να ταιριά
ζει απόλυτα στον Fritz Lang.
1. Gérard Legrand, «Σημειώσεις για ένα Εγκώμιο ιου Fritz Lang-, -Positif-,
ιχ. 50-52, Μάρτιος 1963 (και oto παρόν).
2. βλ. Fritz Lang, Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou, -L' AvantScène Cinéma», ιχ. 339, Απρίλιος 1985, και 340, Μάιος 1985, όπου και ολο
κληρωμένο νχεκουπάζ και ίων δύο ταινιών.
3. Peter Bogdanovich, Fritz Lang in America, Movie Paperback. Studio
Vista, Λονδίνο 1967.
4. Θυμίζει μια οκηνή απά το Zeig μονάχα μια φορά. Η Τίγρη και ο Τάφος πε
ριέχει πολλές ακόμα αναφορές ίου Lang οε προηγούμενες ιαινίες του.
-Positif-, ιχ. 405, Νοέμβριος 1994.
Μετάφραση: Α/ιιάδνη Λονκάκον.

σκηνοθέτη -κυριαρχική παράνοια». Επομένως, οι δύο ταινίες Ο
Τίγρης του Εσ\·απουρ και Ο τάφος του Ινδού δεν επικεντρώνονται
μόνο στους δύο ερωτευμένους, στις αγωνίες και στον αγώνα
τους για να υπάρξουν μαζί, αλλά και σ’ αυτό το ατυχές θύμα τού
έρωτά τους: ο μαχαραγιάς Τσάντρα είναι ο κρυφός κεντρικός
χαρακτήρας και το αληθινό δραματικό πρόσωπο της ταινίας.
Όμως, για να υπάρξει αυτός ως δραματικό πρόσωπο, χρειάστη
κε ο σκηνοθέτης να υπακούσει στην τυπολογία ενός είδους.
-Σε μια ταινία περιπέτειας ή σε μια ταινία εγκλήματος υπάρχει
μόνο καθαρή ένταση· δεν υπάρχει ανάπτυξη χαρακτήρων»' - η
δήλωση του σκηνοθέτη υποδεικνύει εν μέρει μόνο το δρόμο
που ακολούθησε. Με χώρο καταγωγής το περιπετειώδες εξωτι
κό αφήγημα, ένα υπο-είδος της pulp λογοτεχνίας, η ταινία χα
ρακτηρίζεται από μια συσσώρευση μελοδραματικών στοιχείων
και αφηγηματικών κλισέ: ο δυτικός ταξιδιώτης που φτάνει στη
μακρινή Ανατολή για να προσφέρει τα φώτα της επιστήμης, η
σαγήνη του εξωτισμού, η μυστηριώδης και επικίνδυνη Ανατο
λή με τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες, ο έρωτας που υπερ
βαίνει τα πολιτιστικά σύνορα, η κακόβουλη και δυναστική ε
ξουσία που θέλει να συντρίψει τους δύο ερωτευμένους, η δύνα
μη του έρωτα που θα θριαμβεύσει.*Ο Lang δεν τοποθετείται με
δυσπιστία και ανατρεπτική διάθεση απέναντι σ’ αυτό το υλικό.
Αντίθετα, το εγκολπώνεται και το αντιμετωπίζει ως ένα πλαί
σιο που θα του επιτρέψει να προκαλέσει μ’ έναν τρόπο καθαρά
οπτικό αυτό που αποκαλεί -καθαρή ένταση» και που, παράλλη
λα, θα του δώσει και την ευκαιρία για να εκθέσει τις έμμονες ι
δέες του: έμμονες ιδέες για την εξουσία και τη φύση της, το μί
σος και το πάθος για εκδίκηση, την καταδίωξη των αθώων, την
πάλη ενάντια στα γεγονότα.
Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΤΑΣΗ

Η εξου σ ία και οι α τ υ χ ίες του έρωτα:
Ο δ ρ ό μ ο ς π ρ ο ς τη ν α υ τογνω σ ία

του Δηρήτρη Μπόμπα
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Ο μαχαραγιάς, ηγεμόνας ενός ινδικού κρατιδίου, βρίσκεται α
ντιμέτωπος μ’ ένα αυλικό πραξικόπημα. Συλλαμβάνεται από
τους στασιαστές και, ημίγυμνος, δένεται σ’ ένα στύλο. Το ανα
πόφευκτο μαστίγωμα -μια σκηνή κλισέ σε ανάλογες ταινίες με
σκοπό να ταπεινωθεί και να σπάσει το ηθικό του- διακόπτεται
όταν ένας εκ των ηγετών της στάσης τον πλησιάζει για να τον
λοιδορήσει. Ο μαχαραγιάς αντιμετωπίζει ατρόμητος την πρό
κληση και τον φτύνει στο πρόσωπο. Αυτή η πλήρης στερεοτύ
πων σκηνή είναι κομβική στην αφηγηματική γραμμή: υποδει
κνύει στο θεατή μιαν άλλη διάσταση στην αφήγηση κι αποκα
λύπτει τις εμμονές του σκηνοθέτη. Αυτή η ηρωική αντίδραση
του μαχαραγιά μοιάζει ανοίκεια αν συγκριθεί με τη μέχρι τότε
παρουσία του στη δραματική πλοκή: μέχρι αυτή τη σκηνή, ο
μαχαραγιάς στον ηθικό χάρτη της αφήγησης υπήρξε ο «κακός»,
το πρόσωπο που εμπόδιζε τους δύο ερωτευμένους να ενωθούν.
Όμως το μαρτύριό του και η αντίδρασή του τον μετατρέπουν
σε ήρωα, τον κάνουν συμπαθή και προκαλούν το ενδιαφέρον
στο θεατή. Μ’ αυτή τη σκηνή, ο Fritz Lang μετακινεί το κέντρο
βάρους και στρέφει την προσοχή για πρώτη φορά με τόση έντα
ση προς τον εκφραστή μιας δεσποτικής εξουσίας, ένα πρόσωπο
που στιγματίζεται από την τόσο κοινή στη φιλμογραφία τού

Μέσα στον αφηγηματικό ιστό της ταινίας, εκτός από τις τυπικές
σκηνές δράσης, δύο είδη σκηνών μπορούμε να διακρίνουμε: κα
τά πρώτον, υπάρχουν οι συνομιλίες μεταξύ των διαφόρων προ
σώπων, οι σκηνές διαλόγου, που διαδραματίζονται κυρίως μέσα
στο παλάτι. Αυτές οι σκηνές χρησιμοποιούνται απ’ τη σκηνοθε
σία για να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα και τις
προθέσεις τους (π.χ. η προετοιμασία του πραξικοπήματος, τα αι
σθήματα της Σίθα για τον Τσάντρα ή τον Χάραλντ). Παρ’ όλο
που είναι επουσιώδους σημασίας για την αφήγηση (καθώς δεν
υπάρχει σ’ αυτές δράση), κάποιες απ’ αυτές ο Lang τις διαχειρί
ζεται με τρόπο ελάχιστα συμβατικό: τις τοποθετεί μέσα σε χώ
ρους που προκαλούν δραματική ένταση, ενώ, πολύ συχνά, ένα
στοιχείο του περιβάλλοντος αξιοποιείται απ’ τη σκηνοθεσία για
να εμπλουτίσει με σημασίες τη σκηνή ή να την οδηγήσει στην
κορύφωση.1Τέτοια είναι η συζήτηση περί ταυτότητας μεταξύ
Σίθα και Χάραλντ, με το είδωλο της χορεύτριας να ανακλάται
στην επιφάνεια μιας λιμνούλας και να παραμορφώνεται βίαια ό
ταν ένας κυματισμός διαταράσσει την επιφάνεια του νερού: α
ναμφίβολα ένα προμήνυμα για τις δυσκολίες που θα αντιμετω
πίσουν οι δύο ερωτευμένοι, ιδιαίτερα η Σίθα. Ανάλογη είναι η
σκηνή της άφιξης της Σίθα στο ιδιαίτερο διαμέρισμά της, καθώς
συνδέεται απ’ το σκηνοθέτη με την απελευθέρωση ενός πουλιού
και την εθελούσια επιστροφή του σ’ αυτό - η ανοιχτή πόρτα δε
σημαίνει απαραίτητα και ελευθερία. Αντίστοιχη είναι και η
σκηνή όπου η αδελφή του Χάραλντ, ντυμένη στα λευκά, ακο-
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Ο τάφος του Ινδού: Debra
Paget και Paul Hubschmid.

Ο τάφος του Ινδού: Ταραχές
στο παλάτι τον μαχαραγιά.
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λουθεί το τόξο έλλειψης που σχηματίζουν οι πίδακες του νερού,
για να καταλήξει ικέτις μπροστά στο μαχαραγιά, αναζητώντας
αγωνιωδώς πληροφορίες για τον αδελφό της.
Όμως, πυρήνας της ταινίας, εκεί όπου άλες οι εντάσεις συγκλί
νουν, είναι οι μεγάλες σκηνές που οργανώνονται σαν τελετουρ
γίες, διαδραματίζονται μέσα στο μισοσκόταδο και -συχνά- δια
θέτουν τα χαρακτηριστικά ενός ονείρου ή ενός εφιάλτη: εδώ
συμβαίνουν οι κορυφώσεις της δραματικής πλοκής. Στο κέ
ντρο της προσοχής όλων, σ’ αυτές τις σκηνές, υπάρχει ένα πρό
σωπο ή ένα αντικείμενο, και η ένταση ή η κορύφωση προκαλείται όταν το τελετουργικό παραβιάζεται, όταν μια ασυνήθης ε
ξέλιξη συμβαίνει. Αυτές οι σκηνές, που κεντρικά πρόσωπα έ
χουν γυναίκες, συχνά χαρακτηρίζονται από μια απροσδόκητη
σεξουαλική ένταση. Η τελετουργία στον υπόγειο ναό της θεάς,
όπου βλέπουμε για πρώτη φορά ολοκληρωμένα τη Σίθα να χο
ρεύει, είναι μια τέτοια σκηνή: καθώς το ημίγυμνο σώμα της γί
νεται αντικείμενο του βλέμματος των ιερέων και του μαχαρα
γιά, ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε ένα ξένο βλέμμα -του Χάραλντ-,
ανοίκειο με την ιερότητα του χώρου, να προκαλεί την προσοχή
της Σίθα - εδώ, η κατάληξη της σκηνής, το σκοτείνιασμα στο
πρόσωπο της θεάς, υπογραμμίζει την παράβαση του τελετουρ
γικού και προοιωνίζεται τις άσχημες εξελίξεις για τους δύο ε
ρωτευμένους. Ανάλογη είναι η σκηνή με το επίσημο γεύμα, ό
που όλες οι γραμμές της δραματικής πλοκής συγκλίνουν σ’ ένα
αντικείμενο, το καλάθι του φακίρη, απ’ το οποίο εξέχουν ματω
μένα ξίφη: μια απόδειξη της ικανότητας του Lang να οδηγεί μια
σκηνή στην κορύφωση αξιοποιώντας το ελάχιστο· ή η σκηνή
της δοκιμασίας της Σίθα πάλι στο ναό, όπου ο χορός της μοιάζει
να έχει σκοπό να ξυπνήσει τον σεξουαλικό πόθο -όχι στο φίδι
(κάτι που χωρίς αμφιβολία το καταφέρνει)-, αλλά στο μαχαρα
γιά: σ’ αυτή τη σκηνή, η σαγήνη και η εξουσία που αυτή επι
βάλλει, διαλύεται και συνθλίβεται από το μίγμα απελπισίας και
σεξουαλικής έντασης που χαρακτηρίζει τις κινήσεις της. Δια
φορετικής φύσης, αλλά της ίδιας τάξης, είναι η σκηνή όπου η
αδελφή του Χάραλντ, ντυμένη στα λευκά, περιπλανιέται μέσα
στο λαβύρινθο, διωκόμενη από τις σκιώδεις σιλουέτες των λε
πρών. Είναι μια σκηνή γεμάτη ψυχαναλυτικές παραδηλώσεις,
ανάλογη ενός εφιάλτη: στην επίθεση των λεπρών και στην κα
ταδίωξη της γυναίκας μπορούμε να διακρίνουμε τα ίχνη ενός
άγχους τυπικά δυτικού.

ριαρχοϋν στο εσωτερικό του, υπονοώντας έτσι μιαν αντίθεση
που χαρακτηρίζει τον κάτοικό του: ανάμεσα σ’ ένα εκσυγχρο
νισμό δυτικού τύπου (η πρόσκληση του αρχιτέκτονα) και το
δεσποτισμό και τις δεισιδαιμονίες της Ανατολής. Επιπλέον, οι
καθαρές γραμμές και η ευρύτητα του χώρου έχουν ως συνέπεια
τη διαφάνεια: εδώ είναι ένας τόπος όπου η ιδιωτική ζωή απου
σιάζει («Είναι περίεργο... σαν να ’χει μάτια ο ανεμιστήρας... Φο
βάμαι», είναι το σχόλιο που ακούγεται σε μια σκηνή). Ο κυ
ρίαρχος του χώρου υπάρχει παντού κι εξουσιάζει όλους τους ε
νοίκους του. Το παλάτι είναι μια ανοιχτή φυλακή, ένας προνο
μιούχος τόπος της εξουσίας: η καθαρή φόρμα, η διαφάνεια και
η ευρύτητα των χώρων, τα μεγάλα παράθυρα, ο άπλετος φωτι
σμός, δεν είναι παρά οι τρόποι και τα μέσα με τα οποία επιβάλ
λεται η εξουσία.*
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα υπάρχει το σκοτεινό σύμπλεγ
μα του λαβυρίνθου που βρίσκεται στο υπόγειο του παλατιού: ελικοειδείς διάδρομοι, σκοτεινές γωνίες και εσοχές, κρυφά δω
μάτια, μυστικές σήραγγες. Καθο'ις η αρχιτεκτονική του λαβυ
ρίνθου -ο χώρος των υπογείων- είναι καθοριστική για τη δρά
ση των δύο ταινιών, μπορούμε ν ’ αναγνωρίσουμε στη δραματι
κή πλοκή αναλογίες με το μύθο του Θησέα και της Αριάδνης.
Τα υπόγεια, οι σπηλιές και οι λαβύρινθοι με την ασαφή αρχιτε
κτονική, τη στενότητα του χώρου, τις θολές και συγκεχυμένες
γραμμές, χώροι όπου απωθούνται τα σκοτεινά μυστικά της ε
ξουσίας, όπου το θείο και ο πόθος δοξάζονται, είναι οι προνομι
ούχοι τόποι της δράσης, μια ουδέτερη ζώνη για την εξουσία και
τους δύο ερωτευμένους. Εδώ, το βλέμμα της εξουσίας δεν έχει
ισχύ, και τα πρόσωπα είναι ελεύθερα να επιτύχουν τις επιδιώ
ξεις τους: αυτός είναι ο τόπος όπου διεξάγεται η πάλη του αν
θρώπου ενάντια στα γεγονότα, εδώ υπάρχει η ύβρις απέναντι
στο θείο,'· εδώ εφαρμόζεται η εκδίκηση, εδώ ο πόθος βασιλεύει.
Επιπλέον, υπάρχει μια ακραία φωτιστική αντίθεση ανάμεσα
στη φωτεινότητα του παλατιού και στο ημίφως, το τρεμάμενο
φως των λύχνων ή το ερεβώδες σκότος των υπογείων, κι αυτή
η αντίθεση δημιουργεί μια δυναμική έντασης που διαποτίζει τη
συμπεριφορά των προσώπων και αντανακλάται στα γεγονότα.
Είναι μια ένταση που διατρέχει όλη την αφηγηματική γραμμή
της ταινίας και απελευθερώνεται μόνο όταν οι υπόγειες στοές
καταρρέουν.6
ΔΥΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ
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Όταν οι τίτλοι της ταινίας εμφανίζονται στην οθόνη, στο φό
ντο διακρίνεται ένα γεωμετρικό σύμπλεγμα: ένα σύνολο οκτα
γώνων, το ένα τοποθετημένο μέσα στο άλλο, με τον ενδιάμεσο
χώρο να καταλαμβάνεται από αραβουργήματα και περίτεχνα
διακοσμητικά μοτίβα. Η αντίθεση αυτή ανάμεσα στις καθαρές
και σαφείς γραμμές ενός γεωμετρικού σχήματος, και στις θο
λές, συγκεχυμένες, ασαφείς και περίπλοκες γραμμές των διακοσμητικών μοτίβων αντανακλάται και στην αρχιτεκτονική τής
ταινίας, στους χώρους της.
Δύο είναι οι τόποι όπου διαδραματίζεται η αφήγηση: ο ένας εί
ναι το παλάτι, ένα οικοδόμημα που εκ πρώτης όψεως φαίνεται
να πλέει πάνω στα νερά μιας λίμνης. Η διαυγής και καθαρή αρ
χιτεκτονική του φόρμα έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα περίτεχνα αραβουργήματα και τα διακοσμητικά μοτίβα που κυ-

Την αφήγηση συγκροτούν δύο αφηγηματικές γραμμές, οι οποί
ες αναπτύσσονται πάνω στον άξονα «πάλη του ανθρώπου ενά
ντια στα γεγονότα».7Η πρώτη είναι η γραμμή του έρωτα και αφηγείται την ιστορία των δύο ερωτευμένων: την πρώτη τους
συνάντηση, τον έρωτά τους, τις αναστατώσεις που αυτός προ
καλεί, τους διωγμούς, τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμε
τωπίζουν, το πώς τα υπερπηδούν και πώς τελικά κατορθώνουν
να κερδίσουν την ευτυχία. Η γραμμή αυτή, που καταλαμβάνει
τον κεντρικό χώρο και στις δύο ταινίες, χαρακτηρίζεται από τη
συσσώρευση μελοδραματικών στοιχείων, αλλά και από μια αί
σθηση αισιοδοξίας: παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπί
ζουν οι δύο ερωτευμένοι, η ψυχή και η καρδιά τους θερμαίνε
ται από τον φωτεινό ήλιο του έρωτα." Αντίθετα, στη δεύτερη αφηγηματική γραμμή είναι το ψύχος και το σκότος που επικρα
τούν: εδώ είναι η πάλη για την εξουσία, οι συνωμοσίες των αυ-
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λικών και το πρόσωπο του μαχαραγιά που βρίσκεται στο κέ
ντρο. Αυτό το τμήμα της αφήγησης ορίζει το πλαίσιο μέσα στο
οποίο αναπτύσσεται η πρώτη αφηγηματική γραμμή και, εντέλει, προκαλεί την κορύφωση και τη λύση στη δραματική πλο
κή.
Συνδετικός κρίκος και στα δύο τμήματα είναι η παρουσία τού
μαχαραγιά: είναι ο θύτης και το θύμα.” Τα κεντρικά πρόσωπα
(οι δύο ερωτευμένοι) έχουν να αντιμετωπίσουν τα γεγονότα
που προκαλούνται απ’ το μαχαραγιά, και στο τέλος θα υποστούν το διωγμό του. Αντίθετα, τα γεγονότα που οφείλει να α
ντιπαλέψει ο μαχαραγιάς, παρ’ όλο που είναι ο ίδιος ο φορέας
και η έκφραση της απόλυτης εξουσίας,προκαλούνται τόσο λό
γω της θέσης την οποία κατέχει (όντας η εξουσία, βρίσκεται α
ντιμέτωπος με το ενδεχόμενο της απώλειάς της), όσο και λόγω
των αισθημάτων του, δηλαδή του ανεκπλήρωτου πόθου του
για τη σαγηνευτική χορεύτρια: στην επικράτεια του έρωτα, η
ισχύς του είναι ανύπαρκτη - είναι ευάλωτος στα βέλη του.
Ο μαχαραγιάς είναι ένα πρόσωπο που ανήκει στην παράδοση
την οποία έχει δημιουργήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια ο
Lang: εξουσιαστής, ο «ος τα πάνθ’ ορά»,10ο κυρίαρχος του χώ
ρου, ο απόλυτος δεσπότης, ο φλέγόμενος από το πάθος του έρω
τα, του μίσους, της εκδίκησης. Η «κυριαρχική παράνοιά» του,
η επιθυμία του για τον απόλυτο και ολοκληρωτικό έλεγχο των
προσώπων και των γεγονότων, προσκρούει όχι στην απόρριψη
της Σίθα, αλλά στην ίδια τη φύση του έρωτα· δηλαδή, στο ασύμ
πτωτο της ερωτικής επιθυμίας. Σημαδεμένος από την υπερο
ψία της εξουσίας, αντιλαμβάνεται την ερωτική απόρριψη ως
προδοσία και αμφισβήτηση της υπόστασής του ως δεσπότη, και
οδηγείται στην απόγνωση, τη σύγχυση και, τέλος, στο μίσος.
Καθώς τα κύματα της οργής και του μίσους κατακλύζουν την
ψυχή του, η εκδίκηση γίνεται ο λόγος και η αιτία της ύπαρξης
του," κι αυτό ακριβώς το μάταιο της εκδίκησης είναι που θα
τον οδηγήσει στην υπέρβαση.
Μέσα σε μια ταινία δράσης όπου το μόνο που υπάρχει είναι η έ
νταση, ο Τσάντρα, ο μαχαραγιάς, κατά παράβαση της δήλωσης
του Lang, είναι ο μόνος χαρακτήρας που εξελίσσεται: από μο
νάρχης που φλέγεται από τον ερωτικό πόθο, θα γίνει στυγνός εξουσιαστής που τρέφεται απ’ το μίσος, την οργή και την εκδί
κηση, για να καταλήξει να βιώσει το συναισθηματικό κενό που
αφήνουν οι σχέσεις πάθους και μίσους, κι από κει να οδηγηθεί
στη γαλήνη, την αυτογνωσία και την ταπείνωση. Ο Τσάντρα
είναι ο αληθινός ήρωας της ταινίας, κι όλη αυτή η ιστορία έχει
υπάρξει για χάρη του: για να απεκδυθεί της εξουσίας του και,
ως ταπεινός αναχωρητής, να ανακαλύψει τον απατηλό κόσμο
των εγκοσμίων και των φαινομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σύμφωνα με δήλωση του σκηνοθέτη," «οι δύο ταινίεςεπρόκειτο να προβλη
θούν σε δύο διαφορετικές βραδιές, και θα διαρκούσαν δύο ώρες η καθεμιά».
Ωστόσο, η απόφαση του αμερικανικού διανομέα να τις ενώσει σε μία, με τον
τίτλο Journey to the Lost City, και να περιορίσει τη συνολική διάρκεια σε
μιάμιση ώρα, υπήρξε η αιτία της αποστροφής του Lang απέναντι στις δύο
ταινίες. «Είμαστε τόσο ανυπεράσπιστοι όταν διαμελίζεται η δουλειά μας...»
ήταν το σχόλιό του, ενώ η απαρέσκειά του εκφράστηκε και μέσα από χαρα
κτηρισμούς όπως: «Η συμφορά των δύο Schnulzen (μελό) των Ινδιών» ή:
«Τις σιχαίνομαι!»
Το κείμενο αυτό γράφτηκε με βάση τη γερμανική εκδοχή της ταινίας Ο Τί
γρης τον Εσναποϋρ (101 λεπτά) και μια ενοποιημένη, αγγλόφωνη εκδοχή, με
τίτλο The Tomb of Love (176 λεπτά). To μέρος του Τίγρη... στην ενοποιημέ
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νη έκδοση διαρκεί 86 λεπτά, και οι περικοπές που έχουν γίνει σ’ αυτό είναι
επουσιώδεις: όλα τα σημαντικά επεισόδια της αφήγησης υπάρχουν.
Για τις ανάγκες αυτού του κειμένου, οι δύο ταινίες αντιμετωπίζονται ως έ
να αδιαίρετο σύνολο. Πεποίθηση του γράφοντος είναι ότι μόνο έτσι μπο
ρούν να γίνουν κατανοητές οι προθέσεις του δημιουργού τους: η αφηγημα
τική γραμμή δείχνει έτσι πιο ολοκληρωμένη, και μόνο έτσι, στην ενοποιη
μένη εκδοχή, ο χαρακτήρας του μαχαραγιά αποκτά την αληθινή του υπό
σταση.
Δ.Μ.
1. Από συνέντευξη του σκηνοθέτη στα «Cahiers du Cinéma», τχ. 99, Σε
πτέμβριος 1959. Δημοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα στο Η πολιτική των
Δημιουργών, μτφρ. Μαρία Μπαλάσκα, Αλεξάνδρεια, 1989.
2. Η απεικόνιση της Ινδίας και των Ινδών από το σκηνοθέτη είναι σύμφωνη
με μια δυτική ανάγνωση του τόπου, εν πολλοίς εξωτική, ανάλογη του τρό
που με τον οποίο απεικονίζονταν οι Ινδιάνοι στα ουέστερν. Είναι χαρακτη
ριστικό της σκηνοθετικής οπτικής ότι, για να γίνει αποδεκτός από το θεατή
της εποχής ο έρωτας του αρχιτέκτονα Χάραλντ και της χορεύτριας Σίθα,
πρέπει να αποκαλυφθεί η κρυφή δυτική της καταγωγή.
3. Σ’ αυτή την κατηγορία σκηνών ανήκει και η πρώτη συνάντηση Σίθα και
Χάραλντ, με την πρώτη να εμφανίζεται μέσα από έναν μισογκρεμισμένο τοί
χο (ένα ιδιαίτερο κάδρο που περιβάλλει και τονίζει την παρουσία της), ενώ,
στο τέλος, οι βρυχηθμοί μιας τίγρης διακόπτουν τη συνομιλία τους.
4. Σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει το παλάτι ο σκηνοθέτης, είναι τα παρα
κάτω του λόγια: «Όταν ετοίμαζα τον Τίγρη, είχα μια συζήτηση με τον άν
θρωπο που έγραφε τους διαλόγους, γιατί ήθελα ο μαχαραγιάς να πει: “Αν
μου δώσετε το λόγο της τιμής οας, θα σας αφήσω ελεύθερο μέσα στο παλάτι
μου”. Κι εκείνος μου απάντησε: “Μα τι λες; Ό λος ο κόσμος θα γελάσει. Τι α
ξίζει ένας λόγος της τιμής σήμερα; Πρέπει να παραδεχτείτε ότι είναι πολύ
θλιβερό”» (από συνέντευξη του σκηνοθέτη στα «Cahiers du Cinéma», τχ.
99, ό.π. 1).
5. Την πρώτη φορά, από τον Χάραλντ, όταν παραβιάζει την ιερότητα της τε
λετουργίας- τη δεύτερη, από τον Τσάντρα, όταν σώζει τη Σίθα από την τι
μωρία της.
6. Σχετική με τις ακραίες φωτιστικές αντιθέσεις είναι και η παρατήρηση:
«Όταν έχεις σ’ ένα κοντινό πλάνο μια γυναίκα μ ’ ένα λευκό μαξιλάρι, η ο
ποία φωτίζεται από μια λάμπα που υπάρχει στο κομοδίνο, τότε έχεις ένα φω
τεινό φόντο. Τώρα το επόμενο πλάνο είναι ένας άνδρας με φόντο έναν μαύ
ρο τοίχο. Άσπρο-μαύρο. Σοκάρεσαι». Στη συνέχεια, ο Fritz Lang επισημαί
νει ότι τέτοιες αντιθέσεις πρέπει να αποφεύγονται (από συνέντευξη στον
Peter Bogdanovich, που δημοσιεύτηκε στο Who the Devil Made it, Ballantine
Books, 1998).
7. Από συνέντευξη του σκηνοθέτη στα «Cahiers du Cinéma», τχ. 99, ό.π.1.
8. H ερωτική ιστορία αναπτύσσεται κυρίως στο πρώτο μέρος. Αξίζει μιας ε
πισήμανσης το τέλος του πρώτου μέρους, όπου, παρά την απαισιοδοξία του,
δείχνει τους δύο ερωτευμένους να κείτονται μαζί κάτω από τον εκτυφλωτι
κό ήλιο της ερήμου, θύματα μιας παράλογης εξουσίας.
9. Ο σκηνοθέτης τονίζει: «Ο μαχαραγιάς είναι ο Τίγρης του Εσναπούρ» (α
πό συνέντευξη στον Peter Bogdanovich, ό.π. 6.)
1 0.0 χαρακτηριομός είναι από κείμενο του Μιχάλη Δημόπουλου για τον Fritz
Lang που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Σύγχρονος Κινηματογράφος '76-, τχ.
11 (και στο παρόν).
11. Στο σύμπαν του Lang, το ερωτικό πάθος εκφράζεται με την επιθυμία για
οικοδόμηση: ο Τσάντρα θέλει να οικοδομήσει το μνημείο του ερωτικού μί
σους και ο Χάραλντ το μνημείο του ερωτικού πόθου (όπως υπόσχεται στην
αγαπημένη του).
12. Βλ., στο παρόν, «Η βιεννέζικη νύχτα».
Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2002
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TA 1000 ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΟΚΤΟΡΟΣ
ΜΑΜΠΟΥΖΕ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ,ΙΤΑΛΙΑ,ΓΑΛΛΙΑ, 1960)
Die 1000 Augen des Dr. Mabuse / I l diabólico Dr.
Mabuse / Le diabolique Docteur Mabuse
Σκηνοθεσία: Fritz Lang. Σενάριο: Fritz Lang, Heinz Oskar
Wuttig, από μια ιδέα του Jan Fethke και το χαρακτήρα που δη
μιούργησε ο Norbert Jacques. Φωτογραφία: Karl Loeb, KarlHeinz Linke, Ernst Zahrt. Μοντάζ: Walter και Waltraud
(Traute) Wischniewsky. Ήχος: Eduard Kessel. Μουσική:
Gerhard Becker. Σκηνικά: Erich Kettelhut, Johannes Ott. Κο
στούμια: Ina Stein. Μακιγιάζ: Heinz Stamm. Βοηθός σκη
νοθέτης: Walter Wischniewsky. Ηθοποιοί: Dawn Addams
(Μάριον Μένιλ), Peter Van Eyck (Χένρι Mm Τράβερς),
Wolfgang Preiss (δρ Τζόρνταν), Lupo Prezzo (Κορνέλιους),
Gert Fröbe (Κράους), Werner Peters (Ιερόνιμους Μίστελτσβαϊχ), Andrea Cecchi (Μπεργκ), Reinhard KolldehofT (Poμπέρτο Κλούμπφους), Christiane Maybach (ξανθιά), Howard
Vernon (No. 12), Nico Pepe (ξενοδόχος), David Camerone (Πάρκερ), Jean Jacques Delbo (υπηρέτης), Werner Buttler (No. 11),
Linda Sini (Κορίνα). Παραγωγός: Artur Brauner. Διεύθυνση
παραγωγής: Alfred Bittins. Παραγωγή: CCC Filmkunst (Βε
ρολίνο), Criterion Films (Παρίσι), C.E.I. Incorn (Ρώμη). Διάρ
κεια: 104 λεπτά. 35 mm. Ασπρόμαυρη. Πρώτη προβολή:
Στουτγάρδη (Gloria Palast), 14 Σεπτεμβρίου 1960.
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'Οταν ένας δημοσιογράφος της τηλεόρασης δολοφονείται μ ’ ένα
μυστηριώδες δηλητήριο, ο επιθεωρητής Κράους διακρίνει τις ο
μοιότητες ανάμεσα στο συγκεκριμένο έγκλημα και οε ανάλογα που
είχε διαπράξει στο παρελθόν ο Δόκτωρ Μαμπούζε. Ύστερα από ε
ντατικές έρευνες, η αστυνομία ανακαλύπτει το σύνδεσμο μεταξύ
του θανάτου του δημοσιογράφου και δεκαπέντε άΙΙων ό’οΛοφονιών. Όλοι αυτοί οι ανεξιχνίαστοι φόνοι φαίνεται να σχετίζονται
με το Ξενοδοχείο Luxor, που κτίστηκε κατά τη ναζιστική περίοδο.
Στο Luxor, ο Κράους συναντά τον Χένρι Μπι Τράβερς, έναν αμερικανό εκατομμυριούχο, και την Μάριον Μένιλ, μια νέα γυναίκα
την οποία παρακολουθεί κάποιος δρ Τζόρνταν. Στη σουίτα της
Μάριον, ο ζηλόφθονος και μισητός σύζυγός της της επιτίθεται και
προσπαθεί να τη σκοτώσει, αλλά τον εμποδίζει ο Τράβερς που, έ
χοντας παρακολουθήσει τη σκηνή από τον διπλό καθρέφτη, τον
πυροβολεί με το πιστόλι της Μάριον. Ο Τράβερς είναι βέβαιος ότι
έχει κάνει φόνο, αλλά η Μάριον του εξομολογείται ότι δεν τον σκό
τωσε στην πραγματικότητα. Όλο το επεισόδιο ήταν μια σκηνοθε
σία του Τζόρνταν, στην οποία η ίδια είχε αναγκαστεί να συμμετάσχει. Σύμφωνα με το σχέδιο, ο Τράβερς θα αναγκαζόταν να την
παντρευτεί, κι αυτή σύντομα θα τον σκότωνε για να παραδώοει την
περιουσία του στον Τζόρνταν. Τώρα η Μάριον και ο Τράβερς πρέ
πει να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο που είναι γεμάτο με χιλιάδες
μυστικές κάμερες και μικρόφωνα, όμως ο Τζόρνταν τους παγιδεύ
ει στο υπόγειο στρατηγείο της εγκληματικής οργάνωσης. Τα σχέ
δια του σατανικού Τζόρνταν ανατρέπονται όταν τον αναγνωρίζουν
στην είσοδο του ξενοδοχείου. Με τον πιστό συνεργάτη του και διά
σημο εκτελεστή της οργάνωσης τρέπεται οε φυγή. Κυνηγημένος
απ’ τον Κράους και την αστυνομία, καταλήγει στον αυτοκινητόδρομο, όπου η λιμού.''ίνα του πέφτει στο ποτάμι. Αργότερα, η τραυ

ματισμένη Μάριον και ο Τράβερς, που έχουν δραπετεύσει απ’ τη
φωλιά των κατασκόπων, ξαναβρίσκονται στο νοσοκομείο.
•φ Ό κύριος Brauner έκανε μεγάλη επιτυχία με τις πρώτες
ταινίες της σειράς, κι όταν ήμουν πια στην Αμερική, μου έστει
λε ένα γράμμα: Μήπως ήθελα να ξαναγυρίσω τους Νιμπελούνγκεν: Η ιδέα ήταν γελοία - υπήρχαν πολλοί λόγοι για να μη γί
νει κάτι τέτοιο, κι ένας απ’ αυτούς ήταν: γιατί να επαναλαμβά
νομαι; Μετά τον πόλεμο, ένας καλός μου φίλος, ο κύριος Erich
Pommer (σ’ αυτόν οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη ε
πιτυχία των γερμανικών ταινιών πριν τον Hitler), με είχε ρω
τήσει αν ήθελα να ξαναγυρίσω τον Θλιμμένο Θάνατο, κι εγώ
του είχα απαντήσει: «Όχι. Νομίζω πως είπα όσα είχα να πω.
Γιατίνα ξανακάνω την ίδια ταινία;·· Τελοσπάντων, ξαναγυρίζω
στον Brauner. Γιατί τότε·· μου λέει, «δεν κάνεις άλλη μια ται
νία με τον Μαμποϋζε;·· Κι εγώ είπα: «Μα το έχω ήδη σκοτώσει
αυτό το κάθαρμα! ΓΓ αυτό έκανα τη Διαθήκη του Δόκτορος Μα
μπούζε] Εχει τελειώσει αυτή η ιστορία...·· Εκείνος, όμως, επέ
μενε, οπότε γεννήθηκε ένα είδος πρόκλησης για μένα, και σκέφτηκα ότι ίσως θα είχε ενδιαφέρον να ξαναδείξω έναν παρόμοιο
εγκληματία σχεδόν τριάντα χρόνια μετά και να ξαναπώ κάποια
πράγματα για την εποχή μας· για τον κίνδυνο να τιναχτεί ο πο
λιτισμός μας στον αέρα, και πάνω στα συντρίμμια του να χτι
στεί μια νέα αυτοκρατορία του εγκλήματος. Βλέπετε, λοιπόν, ό
τι έκανα αυτές τις ταινίες όχι γιατί τις θεωρούσα σημαντικές,
αλλά γιατί ήλπιζα ότι, αν έφερνα σε κάποιον μεγάλα κέρδη,
μπορεί να είχα πάλι την ευκαιρία (όπως είχε γίνει με το Μ) να
δουλέψω χωρίς περιορισμούς. Ήταν λάθος μου. ? /
F.L.

Μέσα στο βασίλειο των ιδεών

του Jean Douchet
Κάθε κριτική που δεν προσπαθεί, παρά τη σχεδόν βέβαιη απο
τυχία του εγχειρήματος, να διεισδύσει στην καρδιά της φαντα
σίας του καλλιτέχνη μέσα από το έργο με το οποίο ασχολείται,
μου φαίνεται μάταιη. Πρόκειται για έργο υποτιμητικό, αν δεν
είναι μια πράξη αγάπης. Πρέπει να ανέλθει από το αντικείμενο
του θαυμασμού στην ιδέα που το δημιούργησε.
Επίσης, η κριτική δεν μπορεί ν’ αποφύγει τη θεματική μελέτη ε
νός δημιουργού. Διαφορετικά, καταδικάζεται σε σιωπή. Το να λες
ότι ένα αντικείμενο είναι ωραίο επειδή η ομορφιά του είναι φανε
ρή, είναι η πρώτη και η έσχατη μορφή της καλύτερης κριτικής:
της εκστατικής κριτικής, πολύ της μόδας σ’ ένα στενό κύκλο νε
αρών παρισινών κινηματογραφόφιλων. Όμως ο κίνδυνος τον ο
ποίο εγκυμονεί, ξεπερνάει την αξία της. Ανοίγει έναν μεγαλοπρε
πή δρόμο προς τη σύγχυση και, τελικά, την άρνηση της τέχνης.
Δε θα πω, λοιπόν, ότι Τα 1000 μάτια του Δόκτορος Μαμπούζε εί
ναι μια μαγευτική και ιδιοφυής ταινία, ακόμα κι αν αυτή η δια
βεβαίωση φαίνεται φυσική σε κάποιες χιλιάδες ενημερωμένων
θαυμαστών. Ούτε θα προσπαθήσω να το αποδείξω στους άλ
λους που κατηγορούν την ταινία ότι, στην καλύτερη περίπτω
ση, είναι ένα ανούσιο σίριαλ, έστω καλοφτιαγμένο, αλλά αναμ
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φισβήτητο σημάδι μιας αρχάμενης γεροντικής άνοιας του Fritz
Lang. Η οδάς που θα ακολουθήσω, είναι πιο παράδοξη.
Όταν ένας ζωγράφος της Άπω Ανατολής ζωγραφίζει ένα λου
λούδι, αλλάζει φύση ή, έστω, προσπαθεί. Γίνεται λουλούδι και,
μετά, αυτό το συγκεκριμένο λουλούδι που είναι μπροστά του.
Το αποτέλεσμα είναι το προϊόν της γνωριμίας μεταξύ δύο δια
φορετικών όντων. Παρόμοια, το μόνο ενδιαφέρον της κριτικής
μού φαίνεται άτι είναι να προσπαθείς να εκτελέσεις τη δημι
ουργική πράξη ανάποδα. Ξεκινώντας από το φλοιό, να αισθαν
θείς και να αποκαλύψεις το χυμό που το δημιούργησε. Με δυο
λόγια, ελπίζοντας να ανακαλύψουμε το μυστικό και το γιατί
της ταινίας που μας απασχολεί, πρέπει να προσπαθήσουμε α
πλώς να γίνουμε ο Fritz Lang.
Αυτή η παράλογη απόπειρα στηρίζεται σ’ ένα αξίωμα. Η καλλι
τεχνική δραστηριότητα πηγάζει απ’ το συναίσθημα μιας έλλει
ψης και την ανάγκη να ξαναβρεθεί μια ισορροπία. Όσο πιο ζωη
ρά αισθάνεται ο καλλιτέχνης αυτό το κενό, τόσο πιο οξυμμένη εί
ναι η ευαισθησία του. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τον έξω κό
σμο, όπως και τον ίδιο του τον εαυτό, διαμορφώνεται μέσα απ’
αυτή την κρυφή πληγή. Γίνεται η μοναδική εμμονή του, αστεί
ρευτη πηγή μιας φαντασίας που είναι τόσο πιο δημιουργική όσο
περισσότερο ανοίγει αυτή την πληγή για να τη γνωρίσει καλύτε
ρα και, ίσως, να την κατευνάσει. Αυτή γεννάει τον δημιουργικό
πυρήνα απ’ όπου ξεπροβάλλουν τα προσωπικά θέματα του καλ
λιτέχνη. Το ότι η γενική ιδέα αυτών των θεμάτων είναι, τελικά,
ίδια για όλους τους δημιουργούς, είναι φυσικό, εφόσον οι αγώνες
τους μοιάζουν. Παρ’ όλα αυτά, καθένας δίνει στα θέματά του μια
τονικότητα, ένα προσωπικό χρώμα: το στιλ του. Σε όλη τη διάρ
κεια του έργου του, ο μεγάλος καλλιτέχνης έχει στο μυαλό του
μια μοναδική έγνοια: να φτιάξει έναν δημιουργικό πυρήνα, ν ’ αφαιρέσει το περιττό και να περιορίσει στην ουσία τα θέματα που
γεννάει· με δυο λόγια, να κατευθύνει και να συγκεντρώσει, στο
ίδιο του το είναι, μια διαυγή και άγρυπνη προσοχή που μπορεί
και να τον οδηγήσει τελικά στη γνώση του κόσμου.
Να, λοιπόν, που ένας σκηνοθέτης, για τρίτη φορά στην καριέρα
του, εξερευνά ένα δικό του θέμα. Το 1922, στο ξεκίνημά του, ο
Lang γυρίζει το Δρ Μαμποϋζε, ο παίκτης. Το 1932, τη στιγμή
που ο κινηματογράφος περνάει από τον βωβό στον ομιλούντα,
ο Lang επανέρχεται σ’ αυτό το θέμα με τη Διαθήκη του Δόκτορος Μαμποϋζε. Τέλος, τριάντα χρόνια αργότερα, στο κορυφαίο
σημείο της τέχνης του, ο σκηνοθέτης, με τα 1000 μάτια του Δόκτορος Μαμποϋζε, δέχεται να επανέλθει στις πηγές όχι μόνο του
κινηματογράφου, αλλά και του δικοϋ του κινηματογράφου. Εί
ναι φυσικό, λοιπόν, να σκεφτούμε πως μια τέτοια πίστη σ’ αυ
τόν τον δόκτορα αξίζει κάποια προσοχή και πως ο Μαμπούζε,
περισσότερο από κάθε άλλο θέμα, πρέπει να προδίδει τη θεμε
λιώδη εμμονή του δημιουργού, και να αναρωτηθούμε: Ποιος
είναι ο Μπαμπούζε; Τι είναι ο Μαμποϋζε; Γιατί ο Μαμποϋζε;
Ο Μαμπούζε είναι ένας τρελός, αν και, στην ταινία που μας απα
σχολεί, δεν είναι παλϋ τρελός, ιδίως αν τον συγκρίνουμε με τον πα
τέρα του. Ωστόσο, η τρέλα του δεν είναι και μικρή. Ευχαριστιέται
με την ιδέα όχι μόνο της καταστροφής της ανθρωπότητας, αλλά
και της επιστροφής στο κοσμικό χάος. Η θέληση κυριαρχίας πρέ
πει να κινείται από μια ακαταμάχητη δύναμη παραλογισμοϋ για
να καταλήγει στον απόλυτο αφανισμό. Πρόκειται για μια επικίν
δυνη παραφροσύνη, γιατί διαθέτει μια αναμφισβήτητη εσωτερική
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λογική. Είναι η έκφραση της τραγικής αγωνίας που καταλαμβάνει
τον μοναχικό άνθρωπο, απέναντι σ’ έναν αδιάφορο κόσμο.
Στη σύλληψη του Lang, ο Μαμπούζε ξεπερνάει τελικά όλους
τους δόκτορες και άλλους τρελούς επιστήμονες των ιστοριών ε
πιστημονικής φαντασίας και των φανταστικών διηγήσεων.
Παρ’ όλο που ανήκει σ’ ένα αρχέτυπο της μοντέρνας συνείδη
σής μας, ο Lang από νωρίς ονειρεύτηκε αυτόν το μύθο στην
πληρότητά του και τον συνέδεσε με την πηγή του, την εξέγερση
του Προμηθέα. Ο Μαμπούζε θέλει να οικειοποιηθεί απόλυτα
τον κόσμο· δηλαδή να τον εξολοθρεύσει- γιατί έχει μια θλιβερή
συνείδηση αυτής της προφανούς κατάστασης: κυριαρχία ίσον
καταστροφή. «Πού είναι η λογική; Πού είναι η τρέλα;» λέει.
Αιχμάλωτος ενός αδυσώπητου μηχανισμού, έρμαιο της ακολου
θίας αιτίας και αποτελέσματος, όπου κάθε αιτία παράγει ένα α
ποτέλεσμα το οποίο γίνεται η αιτία ενός νέου αποτελέσματος,
τσακισμένος απ’ αυτή την ατέρμονη πορεία που δεν αφήνει κα
νένα ίχνος πίσω της, ο άνθρωπος νιώθει μειωμένος με το να εί
ναι μια ασήμαντη κίνηση, χαμένη μέσα στο πλήθος των κινήσε
ων του σύμπαντος. Υποφέρει επίσης από την ανάγκη να αντιμε
τωπίζει χωρίς ανάπαυλα κάθε τέτοια κίνηση που εμποδίζει την
ολοκλήρωση της ζωής του και να μην μπορεί να συνδεθεί με κα
μιά. Εξ ου και η θέλησή του να παγιδέψει τον κόσμο για να
στρέψει προς όφελος του το μείζον αυτών των κινήσεων.
Είναι, όμως, δυνατόν; Ενώ στήνει παγίδες, εκτίθεται κι ο ίδιος
στον κίνδυνο να παγιδευτεί. Γιατί πώς να κρατήσει αυτό που
δεν εξαρτάται από τον ίδιο και μεταμορφώνεται ασταμάτητα;
Το να έχει στην κατοχή του ένα αποτέλεσμα, σημαίνει ότι κατέχεται απ’ αυτό και, άρα, καταστρέφεται απ’ αυτό όταν μετα
μορφώνεται σε αιτία. Ξαναβρίσκουμε εδώ τη θεμελιώδη ιδέα
του έργου τού Lang. Κάθε κοσμική κατάκτηση είναι σημάδι
θανάτου: μια επιτέλους κατακτημένη κατάσταση καταστρέφεται από την ίδια την κίνηση που τη δημιούργησε, ένα αντικεί
μενο στην κατοχή κάποιου καλεί το όπλο που σκοτώνει, ο έρω
τας μεταμορφώνεται σε δολοφονική ζήλια, η δικαιοσύνη οδηγεί
στην αδικία, η αθωότητα στην ενοχή, η αλήθεια στο ψέμα, μέ
σα σε μια ατμόσφαιρα μίσους, εκδίκησης και θανάτου.
Οπότε, λογικά, η θέληση κυριαρχίας έχει κακή κατάληξη. Αφού
κάθε κίνηση είναι ασύλληπτη κι είναι στη φύση της να ξεφεύγει
από κάθε επιβολή, ακόμα κι αν μπορέσουμε στιγμιαία να την ε
λέγξουμε, πρέπει οπωσδήποτε να τη σταματήσουμε. Ο Μαμποϋ
ζε παγιδεύει όλες τις κινήσεις των άλλων, τις βάζει στην υπηρε
σία της δικής του τροχιάς, και μετά τις καταργεί, μόλις η κατοχή
τους του γίνεται άχρηστη και, άρα, επικίνδυνη. Στόχος του, τε
λικά, είναι να κατακτήσει το μυστικό του μηχανισμού του σύμ
παντος για να αντιμετωπίσει μόνος την Παγκόσμια κίνηση- δη
λαδή τη ζωή. Έχοντας συνείδηση του παραλόγου της ύπαρξής
του, ψάχνει αναγκαστικά να βρει μέσα στο παράλογο ένα νόημα
για το πεπρωμένο του· δηλαδή για τη δική του προσωπική κίνη
ση. Θα κατακτήσει το σάμπαν όταν θα έχει δημιουργήσει το τε
λικό αποτέλεσμα που θα ξαναστείλει τα πάντα στο χάος. Ο Μα
μποϋζε ενσαρκώνει έτσι την ύψιστη και αθάνατη πρόκληση του
ανθρώπου: ν’ αναγκάσει τον αδιάφορο κόσμο να τον αναγνωρί
σει ως κυρίαρχο, να υποτάξει το σάμπαν στη θέλησή του, ν ’ απο
δείξει την ύπαρξή του με την εξαφάνιση του κόσμου.
Αυτή την ερμηνεία του χαρακτήρα-Μαμποϋζε τη βρίσκω όχι
μόνο στο σενάριο (π.χ. στο διάλογο ανάμεσα στον Δρα Τζόρνταν
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και στον Τράβερς), αλλά και, κυρίως, στη σκηνοθεσία της ται
νίας Τα 1000 μάτια τον Δόκτορος Μαμπούζε. Από το πρώτο κιό
λας πλάνο μετά το ζενερίκ, τι βλε'πουμε; Αυτοκίνητα να κινού
νται δίπλα δίπλα· δηλαδή, καθαρές κινήσεις, ειδικά με τον τρόπο
με τον οποίο κινηματογραφούνται. Ένα απ’ αυτά πλησιάζει ένα
άλλο και επωφελείται από ένα σταμάτημα (ήδη σημάδι θανάτου)
για να το διαλύσει, χωρίς ν’ αφήσει κανένα ορατό ίχνος από το
πέρασμά του- ή, μάλλον, μόνο ένα: το ξεκίνημα της προσχεδιασμένης ανελέητης μάχης μεταξύ δύο ανώτερων κινήσεων: της
επιθυμίας για εκμηδένιση, που εκπροσωπεί ο Μαμπούζε, και
της υποταγής στην παγκόσμια τάξη, που αντιπροσωπεύει ο επι
θεωρητής Κράους. Αυτή η μάχη όπου ο καθένας θα είναι ταυτό
χρονα διώκτης και διωκόμενος, θηρευτής και θήραμα, βάζει σε
κίνηση τον ίδιο τον μηχανισμό της ταινίας. Κάθε πλάνο είναι το
αποτέλεσμα του προηγουμένου και η αιτία του επομένου, σε μια
αδυσώπητη πορεία που δεν ενδίδει ποτέ στο σχόλιο ή στην εξή
γηση. Ακόμα και η διάρκεια κάθε πλάνου καθορίζεται απ’ το
χρόνο της μεταβολής του από αποτέλεσμα σε αιτία. Είμαστε μέ
σα στο βασίλειο των ιδεών. Κάθε πρόσωπο, συρρικνωμένο στο
κίνητρο που το ωθεί, γίνεται το ίδιο ένα καθαρά κίνητρο. Ορια
κά φτάνουμε μέχρι το σκύλο του Μαμποϋζε, ο οποίος, υποταγ
μένος κι αυτός στο κίνητρο της ολοκληρωτικής κατοχής, θα
προδώσει (δηλαδή θα καταστρέφει) κατ’ εξακολούθηση τη δυ
ναστεία Μαμποϋζε: αναγνωρίζει τη Μάριον μόλις φτάνει στη
συνεδρία αποκρυφισμού, περιμένει τον Τζάρνταν στο Ξενοδο
χείο Luxor, τρέχει προς τον κύριό του Τζόρνταν-ΚορνέλιουςΜαμπούζε, κι έτσι τον καταδίδει. Κάθε κατάσταση, κρατώντας
μόνο τα προσχήματα, παραδίδεται ολόκληρη στο δυναμισμό τού
γεγονότος. Κάθε ανώνυμο ντεκάρ, όντας το αρχέτυπο ενός ξενο
δοχείου, ενός γραφείου, ενός μπαρ, μιας αίθουσας πνευματιστικής συγκέντρωσης κ.λπ. και εγκλωβίζοντας τη δράση σε μια
μορφή αδιαφάνειας που μοιάζει να απορροφά το φως πριν το
διαχύσει, γίνεται εναλλακτικά, όταν δεν μεταβάλλεται αυτά το
ίδιο σε κάτι άλλο (το γραφείο του επιθεωρητή μετά την έκρηξη
και, κυρίως, ο διχασμός του ίδιου ντεκάρ, ιδωμένου με τα «μά
τια» του Μαμποϋζε). Τέλος, ο διάλογος, ουδέτερος και εξαιρετι
κά λειτουργικός, χρησιμεύει ως ιδανικά υποστήριγμα για τη σύγ
κλιση όλων αυτών των δυνάμεων και κινήσεων, κι όπως μια
σφαίρα που πετάει προς το σημείο κρούσης, αναγγέλλει το απο
τέλεσμα που θα ακολουθήσει. (Εδώ, τα παραδείγματα πληθαί
νουν. Μεταξύ άλλων, ο ταξιτζής που λέει: «Κι όμως, θα ήθελα να
δω το πρόσωπο αυτού του Δόκτορα Μαμπούζε», κι αμέσως εμ
φανίζεται το πρόσωπο του Κορνέλιους.)
Πώς, λοιπόν, να μην αντιληφθεί κανείς το νόημα μιας σκηνοθε
σίας όπου κάθε πλάνο, που συλλαμβάνει στιγμιαία το ίχνος μιας
χωροχρονικής κατοχής του κόσμου, παγιδεύεται στην ίδια του
την παγίδα και καταστρέφεται απ’ την ίδια την κίνηση που το
γέννησε, στο επόμενο πλάνο που αυτό γεννάει; Πραγματικός
καταιγισμός γρονθοκοπημάτων πάνω σε σάκο πυγμαχίας. Μια
αλληλουχία κάθετων κινήσεων που σπάνε πάνω σε οριζόντια
πλάνα. Κάθε πλάνο εκμηδενίζεται μέσα στο ίδιο του το αποτέλε
σμα. Ο Lang, στο πρώτο πλάνο της ταινίας που ανέφερα πιο πά
νω, μεταφράζει ταυτόχρονα, με το παιχνίδι των παραλλήλων,
αυτή τη διαλεκτική διαδικασία της δημιουργίας του. Το αυτοκί
νητο του δημοσιογράφου που κατέχει το μυστικό του Μαμπούζε>στο πρώτο πλάνο χτυπιέται (δηλαδή σβήνει) και σαν να εξα

φανίζεται οπτικά από ένα άλλο αυτοκίνητο: το αυτοκίνητο του
δολοφόνου- γιατί η δράση του δημοσιογράφου παρήγαγε αυτό
το αποτέλεσμα που μετασχηματίζεται σε αιτία του θανάτου του.
Μετά, με τη χωρίς ίχνη εξαφάνισή του, αυτό το πρώτο πλάνο α
φήνει μια κίνηση για πάντα σταματημένη στη μέση μιας θάλασ
σας αυτοκινήτων που συνεχίζουν την πορεία τους.
Ο μηχανισμός της σκηνοθεσίας αναπαράγει έτσι τον ίδιο τον
μηχανισμό του σύμπαντος κι αποκαλύπτει την ανελέητη απαν
θρωπιά του. Καμιά κίνηση -είτε πλάνου, είτε προσώπων, είτε
πράξεων- δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να προσκρούει σε
μιαν άλλη που μπαίνει εμπόδιο στην ολοκλήρωσή της. Αυτό εί
ναι ενάντια στη φύση. Ο Μαμποϋζε δεν δέχεται αυτό το τραγι
κό παράλογο και, προκαλώντας, θέλει να υποτάξει όλες τις κι
νήσεις στις δικές του. Γία να πετύχει το σκοπό του, την κατοχή
του παγκόσμιου μηχανισμού, πρέπει πρώτα να υποτάξει το μη
χανισμό της σκηνοθεσίας, αντιστρέφοντας την κίνησή του.
Αντί να σεβαστεί την αλληλουχία καθαρών στιγμών, ο Μα
μποϋζε θέλει να επαναφέρει τα πάντα σ’ αυτόν, να οργανώσει
τον κόσμο όπως τον βολεύει, να γνωρίσει, άρα να γίνει κύριος
των κινήσεων που τον συνθέτουν, να διαπεράσει το μυστικό
των ψυχών και, κατά συνέπεια, να επιβληθεί σ’ αυτά τα οχήμα
τα που είναι τα σώματα. ΓΓ αυτό ο Μαμπούζε-«σκηνοθέτης» εί
ναι διπλός: ταυτόχρονα τυφλός Κορνέλιους, γέρος μάγος, Ι ρ 
λανδός βάρδος, εμπνευσμένος ποιητής που υπνωτίζεται μόλις
βλέπει το απόκρυφο και το ανεξερεύνητο- και καθηγητής Τζόρνταν, νεαρός ψυχαναλυτής, εξπέρ στην ψυχολογία, την οποία
χρησιμοποιεί θαυμάσια για να διευθύνει τους ηθοποιούς του
στην κωμωδία των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς. Αυ
τή η ιδανική εικόνα του καλλιτέχνη με τα δύο πρόσωπα κρύβει
μια ουσιώδη απάτη, μια τεράστια μπλόφα. Ο Μαμπούζε, όπως
κάθε σκηνοθέτης, δεν είναι παρά ένας τεχνίτης, αλλά το αρνείται. Τα τεράστια μέσα που διαθέτει (μακιγιάζ, ένα πλατό κι ένα
ντεκόρ που χρησιμοποιεί κατά τα γούστα του, βοηθούς και τε
χνικούς, πλήθος κάμερες και κεραίες), δεν είναι τα εργαλεία ε
νός εργάτη που θέλει να εξερευνήσει και να γνωρίσει τον κάσμο, αλλά τα σύνεργα που θα του επιτρέψουν να τον υποτάξει.
Ο λόγος είναι ότι η στάση του, το ενδιαφέρον του για τη δημο
σιότητα και το θέαμα (κάθε ομοιότητα με τον Hitchcock είναι
συμπτωματική, παρά το ψυχαναλυτικά και εσωτερικό ύφος
του Μαμπούζε και τη στενή συγγένεια είδους ανάμεσα στα
1000 μάτια... και τις ταινίες του μεγάλου Alfred, ακόμα κι αν
κανείς, όπως μου έτυχε, βλέπει ένα χαμόγελο στα χείλη τού
Lang όταν αναφέρει τον μετρ του σασπένς) υπηρετούν μια τυ
ραννία που έχει σκοπό να καταστρέψει τη ζωή αντί να τη σεβα
στεί. Τα θυσιάζει άλα στο όραμά του- δηλαδή, στη δική του προ
σωπική σχέση με τον κόσμο. Καταργώντας ένα πρόσωπο που έ
παιξε το ρόλο του, όπως αυτός που θέλει να δραπετεύσει, υφαίνοντας έναν ιστό αράχνης για να παγιδεύσει οτιδήποτε υπάρ
χει, αλλά και οτιδήποτε του αντιστέκεται, ο Μπαμποϋζε, με τη
σκηνοθεσία του, θέλει να βάλει μέσα στον κλειστό του κόσμο
τα πάντα: ολόκληρο το σύμπαν. Αρκεί να ξαναθυμηθούμε τα
πλάνα που έχει συλλάβει ο Μαμπούζε στις τηλεοπτικές οθόνες
του, και να παρακολουθήσουμε τη σειρά με την οποία εμφανί
ζονται, για να ανακαλύψουμε την υπέρτατη πρόκληση του
σκηνοθέτη- γιατί κανένα απ’ αυτά τα πλάνα δεν υπακούει στον
γενικό μηχανισμό, αλλά στη θέληση μιας ταυτόχρονης και
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Επιστροφή στον σατανικό
κόσμο του Δόκτορος Μαμποόζε:
Gert Fröbe, Dawn Addams.
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συνθετικής όρασης των πραγμάτων που δεν αφήνει τίποτα απ’ Έ ν α ακαταμάχητο θρίλερ
όσα συμβαίνουν να ξεφύγει. Καθένα αποτελεί ένα στάδιο προς του Tom Milne
την ολοκληρωτική κατοχή της κίνησης. Το πρώτο, χωρίς να
μετακινούνται τα πρόσωπα, πιάνει τη Μάριον και τον Τράβερς Χωρίς να είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την ιδέα μιας συνέχει
στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και αποτελεί μια χωροχρονική ας των Μαμπούζε, ο Lang άλλαξε γνώμη όταν έμαθε ότι οι Ναζί
κατάκτηση που θα ήταν πλήρης αν οι παρεμβολές δεν χαλού σκόπευαν, μετά τη νίκη τους, να κτίσουν ξενοδοχεία στο Βερολίνο,
σαν την τηλεοπτική εικόνα και δεν εισήγαν πάλι τον γενικό με σκοπό να φιλοξενούν διπλωμάτες από υποτελή κράτη, οι οποίοι
μηχανισμό του κόσμου. Το δεύτερο ακολουθεί την κίνηση του θα παρακολουθούνταν από <·κοριούς» σε κάθε δωμάτιο. Στη συνέ
Τράβερς και του ντετέκτιβ καθώς περνούν από τον έναν όροφο χεια, αναμφίβολα επηρεασμένος από τη συγκεχυμένη υποδοχή που
στον άλλον, ενώ το τρίτο, όπου βλέπουμε το βοηθό του επιθεω το κοινό είχε επιφυλάξει στην ταινία, δεν είχε να πει πολλά και, κα
ρητή Κράους στο δωμάτιο του Τράβερς, μας δείχνει την ίδια κί τά μία έννοια, είχε δίκιο, αφού από την άποψη της πλοκής δεν μπο
νηση κάτω από δύο διαφορετικές γωνίες. Και τα τελευταία πλά ρούσε να κάνει τίποτ’ άλλο απ’ το να επαναλάβει το τερπνό όραμα
να, χρησιμοποιώντας τις τέσσερις οθόνες-δέκτες, ελέγχουν το του Μαμπούζε του 1932 για μια απόλυτη, αχαλίνωτη καταστροφή.
σύνολο αυτών των σχέσεων κινήσεων-χώρου-χρόνου- δηλαδή Από την άλλη μεριά, ο τρόπος με τον οποίο ο Lang υλοποιεί την αί
τη μαγική ιδιότητα του χαρίσματος της πανταχού παρουσίας. σθηση ενός ξενοδοχείου με χίλια μάτια, όχι απλώς σαν ένα τέχνα
Η όραση παγιώνει στο οπτικό της πεδίο όλες τις ταυτόχρονες σμα της πλοκής ή σαν μια μεταφορά, αλλά σαν ένα οπτικό μοτίβο
κινήσεις που εκτυλίσσονται σε διαφορετικούς χώρους. Κι ό που φωτίζει ολόκληρη την ταινία, κάνει τα 1000μάτια του Δόκτομως, αυτήν ακριβώς τη στιγμή της ολοκληρωτικής κατοχής ρος Μαμπούζε ένα απ’ τα μεγάλα αρχστουργήματά του. Ως θρίλερ,
του κόσμου, η σκηνοθεσία του Μαμπούζε καταρρέει· γιατί του είναι άψογο και ακαταμάχητο από τον αρχικό φόνο μέχρι το τέλος:
ξέφυγε μια κίνηση που νόμιζε πως ήταν απόλυτα υπό τον έλεγ το μικρό άσπρο αυτοκίνητο που περιμένει στους σηματοδότες, η
χό του: η Μάριον ερωτεύτηκε αυτόν που έπρεπε να παγιδέψει. κομψή μαύρη λιμουζίνα που το πλευρίζει με το δολοφόνο ο οποίος
Στα όριά της, η εσωτερική λογική της σκηνοθεσίας προϋποθέ φορά μαύρα γυαλιά, το άσπρο αυτοκίνητο που μένει ακίνητο όταν
τει την εναρμόνιση, χωρίς καμιά απώλεια, του κόσμου με τη δι ανάβει πράσινο. Βυθιζόμαστε αμέσως σ’ έναν οικείο, αλλά ανησυ
κή της αντίληψη· δηλαδή την κατάργηση ακόμα και της έννοι χητικό, κόσμο σκοτεινών υπονοουμένων, όπου οι μάντεις προφη
ας του τυχαίου- μ’ άλλα λόγια, της ζωής και των κινήσεων. τεύουν και οι χρηματιστές εξαφανίζονται, όπου οι νεκροί περπα
Ετσι, η προβολή του κόσμου τού σκηνοθέτη θα εναρμονιζόταν τούν και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, όπου η εικόνα ενός αστυ
τέλεια με αυτήν του σύμπαντος. Αλλά αυτή η προβολή θα ήταν νομικού και μια διαταγή που ακούγεται σ’ ένα μυστηριώδες φορ
ακίνητη. Η ύστατη τάση της σκηνοθεσίας παραπέμπει στον τηγάκι μάς κάνει να νομίζουμε (εντελώς εσφαλμένα) άτι τα πράγ
προβολέα διαφανειών και σκοτώνει τον κινηματογράφο.
ματα καλυτερεύουν. Κατά διαστήματα, όπως, λ.χ., όταν οι ερωτευ
Δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς μάγος για να καταλάβει ποια μένοι βρίσκονται σε τρυφερό <·τετ-α-τετ·> στο εστιατόριο, η κάμερα
είναι η βαθύτερη πρόκληση της σκηνοθεσίας του ίδιου του αποτραβιέται ξαφνικά για να μας δείξει ότι στην πραγματικότητα
Lang. Αρκεί να δει την εκπληκτική κινητικότητα της κάμερας βλέπαμε μια οθόνη μέσα στην ίδια την οθόνη, την ίδια που παρακο
να καταλήγει σε μια τέτοια εντύπωση ακινησίας, ώστε να θυ λουθούσε κι ο εγκληματικός εγκέφαλος στο υπόγειο. Με την ίδια ο
μάται μια ταινία του Lang σαν μια σειρά ακίνητων πλάνων. φθαλμολαγν ική αίσθηση που δίνουν οι διπλής όψεως καθρέφτες
Αυτό οφείλεται στο ότι όλες οι κινήσεις της μηχανής γίνονται τους οποίους ο ήρωας καταγγέλλει σαν μια αισχρή παραβίαση του
για να διορθώσουν το καδράρισμα. Η κίνηση της κάμερας κα ιδιωτικού χώρου, οι οθόνες αυτά; υποδηλώνουν ξεκάθαρα έναν κό
ταργεί την κίνηση των προσώπων, καθώς αιχμαλωτίζει ένα σμο όπου κάπου (άγνωστο πού) υπάρχει ένα δάχτυλο που περιμέ
σύμπαν επινοημένο και οργανωμένο από ένα ντεκόρ, μέσα στο νει την κατάλληλη στιγμή να πατήσει το κουμπί του ολέθρου. Κι
κλειστό πεδίο των καδραρισμάτων. Σ’ αυτό πρέπει να οφείλεται ακόμα, μιας και είναι αδύνατον να διαπεράσουμε το προστατευτικό
και το αίσθημα ανησυχίας και σαγήνης που νιώθουμε όταν βλέ πέπλο που συγκαλύπτει τις ποικίλες αρμοδιότητες και μεταμορφώ
πουμε αυτές τις ταινίες: η κίνηση υπνωτίζει και δίνει την ε σεις, ώστε ν’ανακαλύψουμε τίνος είναι αυτό το δάχτυλο, κάθε προ
ντύπωση του ακίνητου.
σπάθεια να κάνουμε κάτι για ν’ αποτρέψουμε τη στιγμή του ολέ
Το έργο του Lang είναι μια μακριά σειρά ενδοσκοπήσεων για να θρου, είναι τόσο πλάνα και αναποτελεσματική όσο και τη ηρωικό
αποκαλύψει και να εκθέσει (με μια επώδυνη και, ταυτόχρονα, πήδημα του ήρωα μέσα απ’ τον καθρέφτη για να σώσει την κοπέλα
διαυγή εσωτερική πάλη) αυτή τη θεμελιώδη εμμονή που τον του από έναν ανύπαρκτο κίνδυνο και να σκοτώσει έναν άνθρωπο
στοιχειώνει και που ο Μαμπούζε είναι η πιο τερατώδης προβο που δεν πεθαίνει. Η ζοφερή εντύπωση της αποκάλυψης που υπο
λή της. Επομένως, είναι μέσα στη λογική αυτής της αναζήτη νοείται εδώ (τόσο γενική μες στην απελπισία της όσο και η εκ μέ
σης το ότι ο Lang στο τέλος της ζωής του κριτικάρει την καλλι ρους του Lang καταρράκωση της δικαιοσύνης στο Τα ίχνη ήταν
τεχνική του δραστηριότητα που ήταν αποτέλεσμα αυτής της ψεύτικα), δε μειώνεται από το παράλογα αίσιο τέλος που προαναγ
εμμονής. Οι δύο ινδικές ταινίες και τα 1000μάτια έχουν ως θέ γέλλεται από την εξαίσια σεκάνς όπου η αίφνης σημαντική παρου
μα τη σκηνοθεσία.
σία του ασθενοφόρου τού Τζόρνταν και του σκύλου τού Κορνέλιους έξω απ’ το ξενοδοχείο δείχνει ότι πλησιάζει η στιγμή της αλή
«Cahiers du Cinéma», τχ. 122, Αύγουστος 1961.
θειας. Ομολογουμένως παράλογο, με τις ασυγκράτητες αποκαλύ
Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλου.
ψεις και λύσεις του, το τέλος αυτό θα πρέπει ίσως να χαρακτηρι
στεί σκωπτικό, μιας και κατευθύνεται όχι απ’ την επίσημη λογική
(Κράους), αλλ’απ’τη φτερωτή φαντασία (Μίστελτσβαϊχ) με μια τα
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χύτητα κωμωδίας σλάπστικ που σκόπιμα υποκινεί χη δυσπισχία.
Τελικά, ίσως χίποχα να μη λύνεχαι: σχο χελευχαίο πλάνο, ο ήρωας,
δίπλα σχο κρεβάχι χης ηρωίδας σχο νοσοκομείο, χης κραχάει χο χέρι χρυφερά και καθησυχασχικά, αλλά εκείνη κοιχάζει ανέκφραστα
χο κενό. Ίσαχ; βρίσκεχαι, όπως θυμόμασχε, ακόμα κάχω από χην υπνωχισχικη επιρροή χου Δόκχορος Μαμπούζε και, επομένως, πα
ραμένει μια ωρολογιακή βόμβα.
••Monthly Film Bulletin·>, τχ. 531, Απρίλιος 1978.
Μετάφραση,: Έ φ η Καλλιφατίδη.

«Κτίζοντας» τον υπεράνθρωπο των μαζών

του Ηλία Κανέλλη
Ένας ρεπόρτερ δολοφονείται σχο αυτοκίνητό χου, στη διαδρομή
προς τον τηλεοπτικό σταθμό όπου εργάζεται. Η μεγάλη κινητο
ποίηση χης αστυνομίας σχτγκλίνει προς χο Ξενοδοχείο Luxor, ό
που διαμένουν αρκετοί παράξενοι και μυστηριώδεις άνθρωποι,
μεταξύ των οποίων ο Κορνέλιους, ένα πρόσωπο με μαντικές ικα
νότητες που ισχυρίζεται όχι είχε προβλέψει χο φονικό κι όχι θα
μπορούσε να δει και χο δολοφόνο, αν δεν σκέπαζε χο συγκεκριμέ
νο σημείο χης διορατικότητάς χου ένα σκοτεινό νέφος. Μερικούς
θανάτους κι ακόμα περισσότερο μυστήριο αργότερα, θα αποκαλυ
φθεί όχι ο Μαμπούζε, μεταμφιεσμένος και ως Κορνέλιους, βρίσκε
ται σχο ξενοδοχείο οργανώνοντας μιαν αυτοκρατορία χου εγκλή
ματος που θα χου αποφέρει ισχύ και κέρδη. Στην αποκάλυψη και
στην εξάρθρωση, εντέλει, χης συμμορίας χου συμβάλλουν ένας
πλούσιος Αμερικανός, ο Τράβερς, και η νεαρά Μάριον Μένιλ, χην
οποία ο Τράβερς απέτρεψε από χο να αυτοκτονήσει. Η ιστορία θα
ολοκληρωθεί με έναν εμβληματικό τρόπο για ομοειδείς ταινίες
μυστηρίου: με μιαν αγωνιώδη καταδίωξη χου μεγάλου παρανό
μου με αυτοκίνητα - ημερήσια και σαφώς λιγότερο εξπρεσιονιστική εκδοχή των συναρπαστικών σκηνών νυχτερινής καταδίω
ξης που ο Fritz Lang είχε χρησιμοποιήσει και στη δεύτερη σχετι
κή ταινία του, τι\Διαθήκη τουΔρος Μαμπούζε (1933).
Όμως, αν εξαιρέσει κανείς μερικά γενικά χαρακτηριστικά των
ταινιών Μαμπούζε (η δίψα του κεντρικού προσώπου για εξου
σία με το χρήμα, οι συνεχείς μεταμορφώσεις του, η έμφαση στις
αφηγηματικές λεπτομέρειες που δένουν το σασπένς με τόνους
παραξενίσματος), οι δύο πρώτες ταινίες, ιδίως μάλιστα η πρώτη
IΔρ Μαμπούζε, ο παίκτης (1922)], απέχουν σε πάρα πολλά από
την τρίτη που σκηνοθέτησε ο Lang - κατά σύμπτωσιν, η τε
λευταία ταινία που υπέγραψε.
Ποιες είναι, όμως, οι βασικές διαφορές των παλαιών και του τε
λευταίου Μαμπούζε;
1. Από την ταινία του 1960 απουσιάζουν το κιαροσκούρο τής
φωτογραφίας, τα στοιχεία του εξπρεσιονισμού και τα (αρχιτε
κτονικής kunstgewerbe του Μονάχου) σκηνικά. Αντίθετα, το
ασπρόμαυρο είναι πολύ περισσότερο φωτεινό, ενώ το Ξενοδο
χείο Luxor, με τις μεγάλες άδειες επιφάνειες και τη μοντέρνα ε
πίπλωση αστικού χώρου, παραπέμπει στην αρχιτεκτονική νεωτερικότητα της δεκαετίας στην οποία παράγεται, παρά στην
πρωτοπορία της Βαϊμάρης. Ακόμα και οι χαρακτηριστικού στιλ
κατασκευές της ιδιόρρυθμης εφευρετικότητας του Μαμπούζε
εκμεταλλεύονται την τεχνολογία της νέας εποχής: τα ασανσέρ,
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τα χρηματοκιβώτια, τις τεχνικές παρακολούθησης με κάμερα...
2. Στην ταινία του 1922, ήταν φως φανάρι ότι ο Fritz Lang είχε
διάθεση να πειραματιστεί και να παίξει με τις αδιερεύνητες α
κόμα δυνατότητες που προσέφερε η κινηματογραφική τεχνι
κή. Χάρη σε τεχνικές όπως η διπλοτυπία, το παράλληλο ή το ι
δεολογικό μοντάζ, η φιλμική πραγματικότητα εμπεριείχε πλη
θώρα στοιχείων του πραγματικού. Στην ταινία του 1960, η
γλώσσα του κινηματογράφου έχει διερευνηθεί επαρκέστατα,
το δε κοινό είναι περισσότερο πονηρεμένο - γι’ αυτό, προφα
νώς, η αφήγηση είναι περισσότερο λιτή.
3. Στην ταινία του 1922, οι γερμανοί κριτικοί διέκριναν μια διά
θεση καθόλου κολακευτικής παρουσίασης της κοινωνίας τής ε
ποχής τους, του πληθωρισμού στο μεσοπόλεμο, της δημόσιας
διαφθοράς, της πολιτικοκοινωνικοοικονομικής συνθήκης που
προετοίμαζε την άνοδο του ναζισμού. Στην ταινία του 1960,
κρατιέται η φόρμα της ανάλαφρης, διασκεδαστικής περιπέτειας,
της γεμάτης διφορούμενες -ευχάριστες, πάντως- ανατροπές, αλ
λά χωρίς κοινωνική εμβάθυνση. Ήταν μια άλλη εποχή- όχι μόνο
για τον κινηματογράφο, αλλά και για την κοινωνική ζωή. Ήταν
κυρίως μια εποχή όπου η ταινία περιπέτειας κατακτούσε σιγά σι
γά τη φόρμα της καταιγιστικής δράσης κι αποζητούσε το σα
σπένς, αλλά απέφευγε τη δραματική εμβάθυνση. Οι ταινίες Μα
μπούζε, εκτός απ’ τις κοινωνικές προεκτάσεις, είχαν ορισμένα
χαρακτηριστικά που η διορατική κινηματογραφική βιομηχανία
μπορούσε να τα θεωρήσει τυποποιήσιμα. Ποια ήταν αυτά;
α. Η λατρεία των μεταμορφώσεων.
β. Η απεικόνιση του αρχηγού των κακοποιών με χαρακτηρι
στικά που αποκλίνουν από αυτά του τυπικά κακού και, κάποι
ες φορές, τείνουν να παραπέμψουν σε άτομο με παρεκκλίνουσα
ψυχοπαθολογία.
γ. Η χρησιμοποίηση εμβόλιμων χιουμοριστικών στοιχείων (σκη
νές, ατάκες...), με στόχο την ελάφρυνση του δράματος, αλλά και
την ανετότερη πρόσληψη (με λυτρωτικές διακοπές) του σασπένς,
δ. Το κοσμοπολίτικο περιβάλλον της ίντριγκας και της δράσης,
ε. Η εισαγωγή των γκάτζετ στις αστυνομικές περιπέτειες,
στ. Η αναγκαία ύπαρξη μιας μυστηριώδους νέας γυναίκας, που
απαραιτήτως εμπνέει έρωτες και συμμετέχει ενεργά στη λύση
του δράματος.
ζ. Η καταδίωξη με αυτοκίνητο, ήδη φετίχ της κοινωνικής ανό
δου των μεσαίων κοινωνικών τάξεων,
η. Το «ανοιχτό» τέλος.
Για να το πούμε διαφορετικά, στην τελευταία ταινία που σκηνο
θετεί, ο Fritz Lang προσφέρει τη δοσολογία που, σε ορισμένες
ταινίες περιπέτειας επιγόνων του, ευτύχησαν, αλλά σε πολλές
άλλες μετατράπηκαν σε στερεότυπα. Εκφράζει δηλαδή τα νέα
κοινωνικά δεδομένα στα οποία οφείλει πλέον να ανταποκρίνεται
το κινηματογραφικό θέαμα. Μ’ άλλα λόγια, ο Μαμπούζε του με
σοπολέμου είναι ένας πεπαλαιωμένος ήρωας για τη βιομηχανία
του κινηματογράφου τη δεκαετία του ’60. Κι ο νέος Μαμπούζε
του 1960 δεν είναι παρά ο (αρνητικός) προάγγελος του Τζε'ιμς
Μποντ, του κατά τον Umberto Eco υπερανθρώπου των μαζών.
Μια νέα εποχή ανατέλλει για τον δυτικό κόσμο. Μια νέα εποχή
ανατέλλει για τον κινηματογράφο...
Αθήνα, Δεκέμβριος 2002
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Ένας απόμακρος παρατηρητής: ο Fritz Lang με τις Brigitte Bardot και Georgia Moll στην Περιφρόνηση.
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Στον καθρέφτη του κινηματογράφου

Η ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ (ΓΑΛΛΙΑ,ΙΤΑΛΙΑ, 1963)
Le mépris

τον Νίκον Σαββάτη

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Jean-Luc Godard, βασισμένο στο μυθι
στόρημα του Alberto Moravia. Φωτογραφία: Raoul Coutard.
Μουσική: Georges Delerue. Ή χος: William Sivel. Μοντάζ:
Agnès Guillemot, Lila Lakshmanan. Ηθοποιοί: Brigitte

Bardot (Καμίγ), Jack Palance (Τζέρεμι), Fritz Lang (ο εαυτός
του, σκηνοθε'της της Οδύσσειας), Michel Piccoli (Πολ), Georgia
Moll (Φραντσέσκα), Jean-Luc Godard (βοηθός του Fritz Lang
στην Οδύσσεια). Παραγωγή: Rome-Paris-Films (Carlo Ponti,
Georges de Beauregard)· Films Concordia, Paris· Compañía
Cinematográfica Champion, Rome. Διανομή: Marceau,
Cocinor. Διάρκεια: 110 λεπτά.
m& <0 Godard αυτοσχέδιαζε πολύ. Θυμάμαι πως, όταν διάβασα
την πρώτη -εξαιρετικά πυκνή- σύνοψη του σεναρίου του,
πριν γνωριστούμε καλά, διασκέδασα πολύ από το γεγονός ότι
την έγραφε σε σεκάνς. Για παράδειγμα, στην έβδομη σεκάνς, α
φού περιέγραφε γενικά τη δράση, σημείωνε: “Ε, λοιπόν, αγα
πητέ παραγωγέ, δεν μπορώ να σου πω πώς ακριβώς θα γυρίσω
τη σκηνή ή τι ακριβώς θα γίνει. Μήπως ξέρω τώρα πώς θα είναι
τα έπιπλα στο δωμάτιο ή πώς η Brigitte Bardot θα μπει στη
μπανιέρα; Όμως, αγαπητέ παραγωγέ, όταν θα έχω δει πώς παί
ζει η Brigitte, θα σε ενημερώσω”. Το βρήκα πολύ διασκεδαστικό: τρεις ή τέσσερις φορές “αγαπητέ παραγωγέ” σε τέσσερις σε
λίδες, και στην ουσία δεν του ’λεγε τίποτα. Ο περισσότερος διά
λογος μεταξύ μας ήταν αυτοσχέδιος, αλλά δεν υπάρχει ούτε μία
ατάκα χωρίς την έγκρισή του. Όταν με έπεισε να παίξω το ρό
λο, που διαφέρει σημαντικά από το πρόσωπο του βιβλίου, είπα
στον εαυτό μου: “Δε θα σκηνοθετήσω αυτή την ταινία, κι ούτε
θα δώσω στον Godard καμιά συμβουλή- θα συμπερκρερθώ σύμ
φωνα με τις συμβατικές μου υποχρεώσεις, ως ηθοποιός, και θα
του δώσω συμβουλές μόνο αν μου ζητήσει”. Μερικές φορές,
μου ζήτησε. Για παράδειγμα, έχω έναν μεγάλο διάλογο με το
σύζυγο, τον Piccoli, για το φόνο των μνηστήρων της Πηνελό
πης στο σπίτι του Οδυσσέα. Επειδή ο σύζυγος ζηλεύει, υπερα
σπίζεται τους φόνους. Ο Godard δεν ήταν ευχαριστημένος με
τις ιδέες του και με ρώτησε: “Fritz, έχεις καμιά ιδέα πώς να τε
λειώσουμε αυτή την ταινία;” Κάποτε είχα γράψει μια φράση
που δεν τη χρησιμοποίησα ποτέ. Και του απάντησα: “Πώς σου
φαίνεται να πει ο Lang: Ό θάνατος... το έγκλημα... δεν είναι λύ
ση’;” Του άρεσε πολύ. Έτσι συνεργαζόμασταν, κι ήταν πολύ
ευχάριστο. Τον θεωρώ τη μεγαλύτερη ελπίδα για τον κινημα
τογράφο.»
F. L.

Σ’ ένα φυσικό ντεκόρ, που μοιάζει να έχει ξεβραστεί από τον
λησμονημένο ωκεανό της κλασικής αρχαιότητας στις ξέρες τής
σύγχρονης ηθικής διάλυσης, το τρομερό παιδί της Νουβέλ
Βαγκ υλοποιεί με 149 πλάνα το πιο τρελό κινηματογραφοφιλικό όνειρό του. Αφηγείται, αποδομώντας την, μια οδυνηρή συ
ναισθηματική διαδικασία: την ιστορία μιας γυναίκας που οδη
γείται, από μικρές καθημερινές απογοητεύσεις, να περιφρονήσει βαθιά το συγγραφέα σύζυγό της, στη διάρκεια του γυρίσμα
τος μιας παράξενης, ποιητικής διασκευής της Οδύσσειας στην
Ιταλία, με σκηνοθέτη τον Fritz Lang. Στοχαστική καταγραφή
τής αποξένωσης των ανθρώπων του κινηματογράφου, που πα
γιδεύονται ανάμεσα στους επαγγελματικούς συμβιβασμούς και
την ελευθερία της δημιουργίας, την ηθική και την ανευθυνότητα, την αλήθεια και το ψέμα, η ταινία δημιουργεί μια «μικρογραφία της Βαβέλ» και, ταυτόχρονα, βυθίζεται στην ενατέ
νιση της μαγείας της κινηματογράφησης. Σε μια διανομή στην
οποία συνυπάρχουν (και συγκρούονται) η Brigitte Bardot, η
σεξουαλική φαντασίωση μιας ολόκληρης εποχής, ο Michel
Piccoli, ο καλύτερος γάλλος ηθοποιός της γενιάς του, κι ο Jack
Palance, ένας τυπικός αμερικανός σκληρός, ο Lang κινείται με
συγκινητική σεμνότητα, με αριστοκρατική ευγένεια και με
την ολύμπια γαλήνη του απόμακρου παρατηρητή. Ακόμα κι ό
ταν το παιγνιώδες σενάριο του Godard τον υποχρεώνει να υπε
ρασπιστεί την καλλιτεχνική του έμπνευση απαντώντας στις
δυσάρεστες, εξυπνακίστικες κι αγοραίες ατάκες του παραγω
γού με βαθυστόχαστες φράσεις του Hölderlin, ο Lang δεν προ
σπαθεί ν ’ αλλάξει τον τόνο της ευθύγραμμης ερμηνείας του ή
να κλέψει την παράσταση. Θα ήταν γελοίο αν προσπαθούσε κά
τι πιο περίτεχνο από το να νπάρχει ως αυτόπτης μάρτυρας των
μικρών και μεγάλων προσωπικών απωλειών του συγγραφέα
Πολ, ο οποίος, προσπαθώντας να ενταχθεί στον κόσμο του κι
νηματογράφου, χάνει τον έρωτα και τη γυναίκα του. Γεμάτος
από τη σοφία του Οδυσσέα στην επιστροφή του, ο Lang έχει μά
θει ότι όλες οι ανθρώπινες περιπέτειες και περιπλοκές βρί
σκουν τη λύση τους. Κοιτάζοντας κατάματα την αντανάκλαση
του δικού του πεπρωμένου του στον καθρέφτη της κάμερας,
μπορεί να είναι ατάραχος και ικανοποιημένος, γιατί Η ηεριψρόνηση, αυτή η εξαίσια φωτογραφημένη, υπέροχα μουσική, ερω
τική εξομολόγηση του πιο ταλαντούχου νεαρού δημιουργού
του σύγχρονου κινηματογράφου απευθύνεται στην ψυχή τού
καθαρού κινηματογράφου που την ενσαρκώνει ο ίδιος.
Αθήνα, Δεκέμβριος 2002
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DIE PEITSCHE
Το μαστίγιο
(Γερμανία, 1917)
Σ κ η νο θ εσ ία : Adolf Gärtner. Σ ενά ρ ιο: Fritz Lang.
Η ταινία έχει χαθεί, αν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

DIE HOCHZEIT IM EXZENTRIKKLUB
Ο γάμος στη Λέσχη Exzentrik
(Γερμανία, 1917)

Joe May. Σ ενά ρ ιο: Fritz Lang. Φ ω τογραφ ία:
Carl Hoffman. Η θ ο π ο ιο ί: Harry Liedtke (Τζο Ντεμπς), Magda
Madeleine, Käte Haak, Bruno Kästner, Paul Westermeier. Π α 
ραγω γή : May-Film-GmbH.
Σ κ η νο θ εσ ία :

Ο Ουίλιαμ βαν Χοττ, πρόεδρος, του Λέσχης Exzentrik, είναι ερω
τευμένος με μια θαυμάστριά του, αγνώστου ονόματος, η οποία, ένα
χρόνο αργότερα, εξαφανίζεται με τη νεογέννητη κόρη τους χωρίς
να αφήσει κανένα ίχνος. Ολες οι έρευνες για την ανεύρεσή της α
ποβαίνουν μάταιες. Μετά από είκοσι χρόνια, ο βαν Χοπ πεθαίνει
κι αφήνει όλη την περιουσία σ’έναν ανιψιό του, με την προϋπόθε
ση ότι μέσα σε έξι μήνες θα βρει και θα παντρευτεί τη χαμένη κόρη
του. Η Λέσχη αναθέτει την αποστολή στον ντετέκτιβ Τζο Ντεμπς
που τη φέρνει σε πέρας.

HILDE WARREN UND DER TOD
Η Χίλντε Βάρεν και ο Θάνατος
(Γερμανία, 1917)

Joe May. Σ ενά ρ ιο: Fritz Lang. Φ ω τογραφ ία:
Curt Courant. Η θ ο π ο ιο ί: Mia May (Χίλντε Βάρεν), Hans
Mierendorff, Bruno Kästner, Ernst Martray, Georg John (Θά
νατος). Π αραγω γή : May-Film-GmbH.
Σ κ η νο θ εσ ία :

Η Χίλντε Βάρεν είναι μια επιτυχημένη ηθοποιός, αφοσιωμένη ολο
κληρωτικά στην τέχνη της. Ο Θάνατος την επισκέπτεται συχνά, αΛ.Ιά αυτή αρνείται να τον ακολουθήσει: ονειρεύεται να ζήοει αιώνια
και να μείνει για πάντα νέα και όμορφη, ώσπου γνωρίζει κι ερω
τεύεται τον νεαρό Χέκτορ Ρότζερ. Οταν τον παντρεύεται, η Χίλντε
διαπιστώνει ότι ο Χέκτορ είναι εγκληματίας. Σε μια ένοπλη λη
στεία, ο Χέκτορ διαπράττει φόνο και το σκάει στην Αμερική. Η Χίλ
ντε τον ακολουθεί. Η αστυνομία τον συλλαμβάνει, αυτός προσπαθεί
να διαφύγει, και σκοτώνεται. Η Χίλντε αποφασίζει να μεγαλώσει το
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παιδί του. Με τρόμο ανακαλύπτει ότι ο γιος της έχει κληρονομήσει
όλα τα χαρακτηριστικά του πατέρα του.'Οταν κι αυτός γίνεται δο
λοφόνος, η Χίλντε τον σκοτώνει και παραδίδεται μόνη της στην α
στυνομία. Στο κελί της φυλακής, η Χίλντε δέχεται μία ακόμα επί
σκεψη απ’το Θάνατο, κι αυτή τη φορά τον ακολουθεί.

DIE RACHE IST MEIN
Η εκδίκηση είναι δική μου
(Γερμανία, 1918-Ί9)
Σ κ η νοθ εσ ία : Alwin Neuss. Σ ενάρ ιο: Fritz Lang. Η θ οπ οιοί:
Alwin Neuss, Arnold Czempin, Helga Molander, Marta
Daghofer (=Lil Dagover), Hanni Rheinwald. Π αραγω γή: OHG
Decía Filmgesellschaft, Holzt & Co. (Βερολίνο).

Ο γιος του βασιλιά του Χρηματιστηρίου εκδικείται τον ανταγωνι
στή του πατέρα του που τον ώθησε στη χρεοκοπία και παραλίγο
στην αυτοκτονία. Τα σχέδιά του πετυχαίνουν, κι ο ανταγωνιστής ε
τοιμάζεται να αυτοκτονήσει. Ο γιος, ωστόσο, γνωρίζει την κόρη τού
εχθρού του, και οι δύο νέοι ερωτεύονται. Μαζί σχεδιάζουν τη συμ
φιλίωση των πατέρων τους, κάτι που, τελικά, πετυχαίνουν. Η συμ
φιλίωση των δύο εχθρών επισφραγίζεται με τους αρραβώνες των
παιδιών τους.

WOLKENBAU UND FLIMMERSTERN
Κάστρο από σύννεφα και τρεμάμενο αστέρι
(Γερμανία, 1919)

Fritz Lang. Η θοπ οιοί: Ressel Orla,
Margarete Frey, Karl-Gerhard Schröder, Otto Paul. Π αρ αγω 
γή: OHG Decla Filmgesellschaft, Holzt & Co. (Βερολίνο).

Σ κ η νοθεσία : (;). Σ ενάριο:

LILITH UND LY
Λ ίλιθ και Λ ι
(Γερμανία, 1919)

Erich Kober. Σενάριο: Fritz Lang. Η θοποιοί:
Hans Marschall (Φρανκ Λάντοφ), Elga Beck (Λίλιθ / Λι Ντελινάρος), Emst Escherich (ιδιωτικόςσύμβουλος Ντελινάρος), August
Härtner (Μουντάρα, ο γλύπτης), Herr Anker (Δρ Βέρμαν), Franz
Kammauf (υπηρέτης). Π αραγωγή: Fiat Film (Βιέννη).
Σ κηνοθεσία:

Ο Φρανκ Λάντοφ είναι ένας εφευρέτης που, κατά τη διάρκεια ενός
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ταξιδιού αναψυχής στην Ινδία, ανακαλύπτει μια περγαμηνή που
του μαθαίνει το μυστικό της ανθρώπινης ζωής. Επιστρέφοντας
σπίτι του, δίνει ζωή σ’ένα άψυχο άγαλμα που είχε σμιλεύοει ένας
φίλος του γλύπτης, με μοντέλο μια νεαρή γυναίκα, τη Λι. Έτσι
γεννιέται η Αίλιθ, που ο Λάντοφ την ερωτεύεται. Σε λίγο καιρό, ό
μως, ο εφευρέτης, που δεν μπορεί να μείνει πολύ καιρό με μία γυ
ναίκα, ερωτεύεται τηΛι. Τότε, όμως, το δημιούργημά του, η Λίλιθ,
γίνεται βρικόλακας, παίρνει τη μορφή τηςΛι και τους καταδιώκει.
Καταστρέφοντας τελικά το ρουμπίνι και το άγαλμα που χρησιμο
ποιήθηκαν για τη δημιουργία της Λίλιθ, ο Λάντοφ και η Λι κατα
φέρνουν να απαλλαγούν από τα φριχτά υπεράνθρωπα όντα.

DIE FRAU MIT DEN ORCHIDEEN
H γυναίκα με τις ορχιδέες
(Γερμανία, 1919)
Σ κηνοθεσία: Otto Rippert. Σενάριο: Fritz Lang. Φ ω τογρ α
φία: Cari Hoffmann. Η θοποιοί: Werner Krauss, Cari de Vogt,
Gilda Langer. Π αραγωγή: Decla-Bioscop AG (Βερολίνο).

Roemer (Στούαρτ O’ Kdvop), Richard Kirsch. Π αραγω γή:
Erwin Rosner για την Helios Film (Βερολίνο).
Σ ’ένα ύποπτο σπίτι κατοικεί ένας μοχθηρός ανάπηρος, ο Δρ Ζέφαρ, που μοναδικό του στόχο έχει να σπείρει στον κόσμο το θάνα
το και την καταστροφή. Πειθήνιο όργανό του είναι μια όμορφη χο
ρεύτρια που σαγηνεύει με το χορό της τα θύματα τα οποία επιλέγει
ο Δρ Ζέφαρ και σπρώχνει στο θάνατο. Μια μέρα, η χορεύτρια ερω
τεύεται ένα από τα θύματά της, τον Στούαρτ Ο’ Κόνορ, και το ζευ
γάρι προσπαθεί να δραπετεύσει. Ο διαβολικός Ζέφαρ τους συλ
λαμβάνει και υπόσχεται να σώσει τον Στούαρτ αν βρει την έξοδο
του λαβυρίνθου που βρίσκεται κάτω από το απαίσιο σπίτι του. Ο
νέος πεθαίνει. Στη συνέχεια, ο Δρ Ζέφαρ προσπαθεί να βιάσει τη
χορεύτρια, a llá ξαφνικά εμφανίζεται ένας απάχης και τον στραγ
γαλίζει. Η χορεύτρια χορεύει γύρω από το πτώμα του αγαπημένου
της ώσπου να πέσει νεκρή.

DIE PEST IN FLORENZ
Η πανούκλα στη Φλωρεντία
(Γερμανία, 1919)

Στο κέντρο της υπόθεσης βρίσκεται μια μοιραία γυναίκα, που φο
ράει πά\τα μια ορχιδέα και καταστρέφει τις ζωές διαφόρων ανδρών.

DIE BETTLER GMBH
Η εταιρεία των ζητιάνων
(Γερμανία, 1919)
Σ κηνοθεσία: Alwin Neuss. Σενάριο: Fritz Lang. Η θοποιοί:
Alwin Neuss, Marta Daghofer (=Lil Dagover), Otto Paul, Fred
Selva-Goebel, Fritz Achterberg. Π αραγω γή: OHG Decla Film
Gesellschaft, Holzt & Co. (Βερολίνο).

0 εκατομμυριούχος Μπόμπι, από υπερβολική καλοσύνη και γενναιοδωρία, μένει απένταρος. Περιφρονημένος από όλους, μιμείται
ένα ζητιάνο και, με την ανάλογη μεταμφίεση, προσπαθεί να γίνει
κι αυτός ζητιάνος. Η αρραβωνιαστικιά του τον βρίσκει στο στέκι
των ζητιάνων, αποκαλύπτει την ταυτότητά του και τον εγκαταλεί
πει. Αυτός εξαφανίζεται για ένα διάστημα κι επιστρέφει με άΧΙο
πρόσωπο. Τώρα είναι φιλάνθρωπος που βοηθά και οργανώνει
τους ζητιάνους! Στη διάρκεια των ενέργειών του ξανασυναντά την
αρραβωνιαστικιά του που τόσο καιρό τον θεωρούσε χαμένο και τον
πενθούσε. Της κάνει πρόταση γάμου. Εκείνη θα δεχτεί μόνο όταν
αυτός της αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα.

Σ κη νοθεσία: Otto Rippert. Σ ενάριο: Fritz Lang. Φ ω τογρ α 
φία: Willy Hameister, Emil Schüneman. Σ κη νικά : Hermann
Warm, Franz Jaffé, Walter Reimann, Walter Röhrig. Η θ ο π ο ι
οί: Marga Kierska (Τζούλια), Augusta Prasch-Grevenberg (υ

πηρέτρια της Τζούλια), Hans Walter (φίλος της), Theodor
Becker (Φρανσίσκους, ο ερημίτης), Otto Mannstaedt (σύμβου
λος Τσεζαρε). Π αραγω γή: Decla Bioscop AG (Βερολίνο).
Η Τζούλια είναι μια πανέμορφη εταίρα που έρχεται από τη Βενετία
στη Φλωρεντία και γοητεύει τους πάντες. Όλη η πόλη μεταμορφώ
νεται οε θέατρο οργίων και απολαύσεων. Ο Τσέζαρε, ο παλαιότερος
σύμβουλος της πόλης, την ερωτεύεται, a llá αυτή προτιμά το μονα
χοχιό του, Λορένταο. Ο σύμβουλος τη βασανίζει κι ο Λορέντσο σκο
τώνει τον πατέρα του, ενώ οι εκκλησίες μετατρέπονται σε οίκους α
νοχής. Ο ερημίτης Φρανσίσκους προσπαθεί να ξαναφέρει τους
Φλωρεντινούς στον ίσιο δρόμο, όμως κι αυτός τρελαίνεται από έρω
τα για την Τζούλια, σκοτώνει τον αντίζηλό του, κι ύστερα προσπαθεί
να εξιλεωθεί στις κατακόμβες, κυνηγημένος απ’το Θάνατο που έχει
στήσει χορό. Τελικά, ο Θάνατος κυριεύει την πόλη με τη μορφή τής
πανούκλας, κι όλοι οι χώροι των απολαύσεων γίνονται πεδία τρό
μου και φρίκης. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μάστιγα.

DAS INDISCHE GRABMAL
Ο τάφος, του Ινδού

ΤΟΤΤΕΝΤΑΝΖ
Χορός του Θανάτου
(Γερμανία, 1919)
Σ κηνοθεσία: Otto Rippert. Σ ενάριο: Fritz Lang. Φ ω τογρα
φία: Willy Hameister. Σ κηνικά: Hermann Warm. Η θοποιοί:
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Sascha Gura («Αυτή»), Werner Krauss (Δρ Ζε'φαρ), Joseph

Μέρος 1: Die Sendung des Yoghi (Η αποστολή
του Γιόγκι)
Μέρος 2: Das indische Grabmal (0 τάφος του
Ινδού)
(Γερμανία, 1921)
Σ κηνοθεσία:

Joe May. Σενάριο: Thea von Harbou, Fritz Lang.

F R I T Z

Werner Brandes. Σ κ η νικ ά : Martin Jacoby-Boy,
Otto Hunte, Erich Kettelhut, Karl Vollbrecht. Η θ ο π ο ιο ί:
Conrad Veidt (Αγίαν, ο μαχαραγιάς του Εσναπούρ), Erna
Morena (Σαβίτρι, η μαχαρανή), Paul Richter (Μακ Άλαν, ένας
άγγλος αξιωματικός), Olaf Fönss (Χέρμπερτ Ρόουλαντ, αρχιτέκτων), Mia May (Ιρένε, η μνηστή του), Bernard Goetzke (Ραμιγκάνι, ο γιόγκι), Lya de Putti (Μίρτζα, μια σκλάβα χορεύτρια),
Karl Platen (ο υπηρέτης του Ρόουλαντ). Π α ρ α γω γή : MayFilm GmbH, (Βερολίνο), για την UFA.

Φ ω τογρ α φ ία :

Ένας διάσημος ευρωπαίος αρχιτέκτων, ο Χέρμπερτ Ρόουλαντ, δέ
χεται την επίσκεψη ενός μυστηριώδους απεσταλμένου του μαχα
ραγιά του Εσναπούρ, που τον καλεί στην Ινδία για να κτίσει ένα
μαυσωλείο προς τιμήν της συζύγου του. Ο αγγελιοφόρος είναι ένας
γιόγκι που ο μαχαραγιάς έχει ξυπνήσει απ’ τον ιερό του λήθαργο,

L A N G

και στο έξης τίθεται στην υπηρεσία του αρχιτέκτονα. Ο Ρόουλαντ
φεύγει από την Ευρώπη χωρίς να ειδοποιήσει κανένα, ούτε καν τη
μνηστή του, Ιρένε. Στην αυλή του μαχαραγιά μαθαίνει ότι η μαχα
ρανή είναι ζωντανή, φυλακισμένη στο παλάτι και καταδικασμένη
σε φριχτό θάνατο για μοιχεία, όπως κι ο εραστής της, ένας άγγλος
αξιωματικός. Η μνηστή του αρχιτέκτονα έρχεται να τον βρει, φιλο
ξενείται απ’ το μαχαραγιά, αλλά δεν της επιτρέπεται να συναντή
σει τον Ρόουλαντ. Ο εραστής της μαχαρανής ρίχνεται στις τίγρεις.
Ο αρχιτέκτων το σκάει μαζί με τη μνηστή του. Η μαχαρανή αυτοκτονεί, και ο αρχιτέκτων θα της κτίσει τελικά το πολυτελές μαυ
σωλείο.
Georges Sturm, Fritz Lang: Films / textes / références,
Presses Universitaires de Nancy, 1990.
Μετάφραση: Κωνσταντίνος Κοντοβράκης, Νίκος Σαββάτης.
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Στο ηλατό της Γυναίκας ιης βπρίνας.· κονβεντοϋλα με την Joan Bennett, πρωταγωνίστρια τεσσάρων αμερικανικών ταινιών του.

DIE SPINNEN - ΟΙ ΑΡΑΧΝΕΣ (1919-’20)
Τα σενάρια για το τρίτο [Das Geheimnis der Sphinx (Το μυστι
κό της Σφίγγας)] και το τέταρτο μέρος [Um Asiens Kaiserkrone
(Για το αυτοκρατορικό στέμμα της Ασίας)] της σειράς γράφτηκαν
από τον Lang, αλλά δε γυρίστηκαν ποτέ.

DAS CABINET DES DR. CALIGARI - TO
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΚΑΛΙΓΚΑΡΙ (1919)
Lang: «Ο Erich Pommer μου πρότεινε να το σκηνοθετήσω, αλ
λά οι αιθουσάρχες είχαν βγάλει τόσο πολλά χρήματα από το
πρώτο μέρος των Αραχνών, ώστε μας πίεζαν για το δεύτερο.
Έτσι ο Pommer αναγκάστηκε να με αποδεσμεύσει από το Καλιγκάρι για να τελειώσω τη σειρά». Στον Lang οφείλεται η ιδέα
του προλόγου και του επιλόγου που πλαισιώνουν την εξπρεσιονιστική ιστορία, παρά τις αντιρρήσεις του σεναριογράφου.
Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Robert Wiene και προβλήθη
κε το Φεβρουάριο του 1920.

HIMMEL ÜBER DEUTSCHLAND - ΟΥΡΑΝΟΣ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (1933)
Το σχέδιο ανακοινώθηκε, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε, εξαιτίας του Hitler.

DIE LEGENDE VOM LETZTEN WIENER
FIAKER - 0 ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΒΙΕΝΝΕΖΟΥ ΑΜΑΞΑ (1933)
Στην ιστορία που έγραψε ο Lang, ένας γέρος αμαξάς πεθαίνει
απ’ τον καημό του όταν, μετά την πτώση των Αψβούργων, αυ
τοκίνητα αρχίζουν να κυκλοφορούν στη Χάουπταλέε της Βιέν
νης. Ο Άγιος Πέτρος τον σταματάει στις Πύλες του Παραδεί
σου, αλλά ο αμαξάς αρνείται να περάσει χωρίς το άλογο και την
άμαξά του. Ο Θεάς συγκινείται από την εύγλωττη παράκληση
του αμαξά και τον διορίζει οδηγό του. Οι τροχοί της άμαξάς του
γίνονται καινούργιοι αστερισμοί στο στερέωμα .

HELL AFLOAT - ΠΛΩΤΗ ΚΟΛΑΣΗ (1934)
Βασισμένη στην πυρκαγιά που είχε καταστρέφει το πλοίο
«Morro Castle» με 125 νεκρούς, η ιστορία, που γράφτηκε από
τον Lang και τον Oliver Η.Ρ. Garrett, απορρίφθηκε από τον
David Selznick, τότε διευθυντή της MGM.
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THE JOURNEY - ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ. PASSPORT TO
HELL -ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ. TELL
NO TALES - ΜΗ ΛΕΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (1934)
Από τα τρία σχέδια που είχε ανακοινώσει η MGM άτι θα τα σκη
νοθετούσε ο Lang, μόνο το τελευταίο πραγματοποιήθηκε, το
1939, από άλλο σκηνοθέτη (Leslie Fenton).

THE MAN BEHIND YOU - 0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΙΣΩ
ΣΟΥ (1935)
Lang: «Πρέπει να το έγραψα στην MGM, σε ώρες απραξίας.
Ήταν ένα κράμα πολλών στοιχείων, πολλών παλιών μου ιδεών
μια ιστορία επηρεασμένη κυρίως από το ΔόκτωρΤζέκυλ και Μίστερ Χάιντ. Ο ήρωάς μου είναι γιατρός και ονομάζεται Τζάιντ.
Στην αρχή, το βαθύ ενδιαφέρον του για τους ανθρώπους τον δι
δάσκει άτι στον καθένα μας συνυπάρχει το Καλά και το Κακό.
Ερωτευμένος με μια ηθοποιό, τη ζηλεύει φριχτά και υποψιάζε
ται τους πάντες. Αυτή παίζει σ’ ένα έργο που διαδραματίζεται
στη Ρωσία. Ο αρχηγός των Μυστικών Υπηρεσιών την καλεί στο
γραφείο του. Θέλει να κοιμηθεί μαζί της, αλλά εκείνη αρνείται.
Εκείνος της δείχνει έναν κατάλογο ονομάτων και της υπόσχεται
ότι αυτός τον οποίο θα διαλέξει, θα γλιτώσει από το εκτελεστικό
απόσπασμα. Η ηθοποιός βρίσκει στον κατάλογο τα ονόματα του
συζύγου και του εραστή της. Τη στιγμή που πρέπει να κάνει την
επιλογή, πέφτει η αυλαία. Κι έτσι ο Δόκτωρ Τζάιντ πηγαίνει στα
παρασκήνια κα τη ρωτάει ποιον θα διάλεγε στην πραγματικότη
τα. “Φυσικά, το σύζυγο” απαντά εκείνη. Υστερα έρχεται στα πα
ρασκήνια ο εραστής (στο έργο) και του λέει: “Εγώ, όμως, φυσικά,
θα διάλεγα τον εραστή”, ενώ η αμπιγιέζ φεύγει μουρμουρίζο
ντας: “Εγώ δεν θα διάλεγα κανέναν”. Ο γιατρός δεν την πιστεύει
κι αρχίζει να ταυτίζεται απόλυτα με τον κακό εαυτό του. Το τέ
λος ήταν βίαιο: ερχόταν η αστυνομία κ.λπ. Ο γιατρός θα τρελαι
νόταν και θα κατέληγε στο ψυχιατρείο, όπως στη Διαθήκη του
Δόκτορος Μαμποϋζε. Αυτό το τέλος ήταν απόλυτα μελοδραματι
κό, και σήμερα θα έδειχνε απίστευτο και τελείως ξεπερασμένο».

MEN WITHOUT A COUNTRY - ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ (1939)
Μια ιστορία που ο Lang έγραψε για την Paramount, σε συνερ
γασία με τον Jonathan Latimer. Ένα διεθνές δίκτυο κατασκό
πων προσπαθεί να ανακαλύψει ένα καινούργιο μυστικό όπλο:
την ακτίνα που τυφλώνει. Στο τέλος, ο τυφλός εφευρέτης τής
ακτίνας τη στρέφει ενάντια στον αρχικατάσκοπο.
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AMERICANA (1939)
O Lang έκανε εκτεταμένη έρευνα για ένα ουέστερν που θα συ
νόψιζε έναν αιώνα αμερικανικής Ιστορίας στο σκηνικό ενός χα
μένου ορυχείου. Το ενδιαφέρον του για τη Δύση έπεισε τον
Zanuck να του προτείνει την Επιστροφή του Φρανκ Τζέιμς.

BILLY THE KID (1942)
Lang: «Θα μου άρεσε πολύ να κάνω μια ταινία για τον Μπίλι δε Κιντ όπως ήταν στην πραγματικότητα. Στις φωτογραφίες έδειχνε η
λίθιος (και κατά πάσα πιθανότητα ήταν). Κι αν είχα την ευκαιρία
να κάνω πρώτος την ταινία, θα τον έδειχνα ηλίθιο· όχι σαν τον
Robert Taylor, τον πρωταγωνιστή της. Ο κινηματογράφος διέδωσε
το θρύλο του, κι επειδή το κοινό έχει κουλτούρα, έχει πειστεί ότι ο
Μπίλι δε Κιντ ήταν ένας ωραίος, παράτολμος παράνομος. Αν κά
ποιος προσπαθούσε να τον δείξει όπως πραγματικά ήταν, θα πήγαι
νε τόσο κόντρα στις προσδοκίες του κοινού, ώστε θα αποτύγχανε».

THE GOLEM - ΤΟ ΓΚΟΛΕΜ (1943)
O Lang ετοίμαζε μια σύγχρονη εκδοχή του παλιού εβραϊκού
θρύλου μεταφερμένη στη Γαλλία, στα χρόνια της ναζιστικής
κατοχής, και βασισμένη στη διασκευή των Paul Falkenberg
και Henrik Galeen.

DYNASTY OF DEATH - ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
(1945)
Η εταιρεία του Lang, Diana Productions, εξασφάλισε τα δικαι
ώματα του μυθιστορήματος του Taylor Caldwell με θέμα μια
αυτοκρατορία εξοπλισμών. Ο σκηνοθέτης σχεδίαζε να το δια
σκευάσει σε σενάριο.

WINCHESTER 73 (1948)
Στην Universal, o Lang συνεργάστηκε με τη Silvia Richards
για τη διασκευή του ουέστερν μυθιστορήματος του Stuart Ν.
Lake. Δυσαρεστημένος απ’ την ιστορία ενός ανθρώπου που του
κλέβουν την καραμπίνα, εγκατέλειψε το σχέδιο. Όπως δηλώ
νουν και οι δύο σκηνοθέτες, στο ομότιτλο αριστούργημα του
Anthony Mann [ελ. τ.: Η καραμπίνα φάντασμα (1950)] δε χρησι
μοποιήθηκε καθόλου η διασκευή του Lang.

ALL THE KING’S MEN - ΟΛΟΙ 01 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ (1948)
Γία κάποιο διάστημα ο Lang ασχολήθηκε με τη διασκευή τού
μυθιστορήματος του Robert Penn Warren, αλλά δεν είχε καμία
σχέση με το σενάριο του Robert Rossen για την ομότιτλη ται
νία που γυρίστηκε τον επόμενο χρόνο.

ROCKET STORY (1948-’49)
Ο Lang, μάταια προσπάθησε να πείσει διάφορες εταιρείες παραγω
γής να γυρίσουν μια σύγχρονη ιστορία με την τελειοποίηση των

διαστημοπλοίων και τις προσπάθειες του ανθρώπου να φτάσει στη
Σελήνη. Πριν περάσουν δύο χρόνια, η πρώτη ταινία με αυτό το θέ
μα (Destination Moon) προβλήθηκε με μεγάλη επιτυχία.

THE DEVIL’S GENERAL - 0 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ TOY
ΔΙΑΒΟΛΟΥ (1950)
Ο Selznick πρότεινε στον Lang να γυρίσει την ιστορία τού
Ernst Udet, του γερμανού πιλότου που αρνήθηκε να συνεργα
στεί με τους Ναζί και προτίμησε να συντρίβει με το αεροπλάνο
του, δραματοποιημένη από τον Carl Zuckmayer, το 1945.
Όμως ο Lang είχε ήδη συμβόλαιο με τη Fox για την επόμενη
ταινία του (Αμερικανοί αντάρτες στις Φιλιππίνες). Όταν ο σκη
νοθέτης επέστρεψε από τις Φιλιππίνες, ο Selznick είχε χάσει το
ενδιαφέρον του για το σχέδιο. (Γυρίστηκε στη Γερμανία, το
1955, από τον Helmut Kautner.)

THE RUNNING MAN - Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ
ΤΡΕΧΕΙ H953)
Ο Lang εμπνεύστηκε την ιστορία από ένα άρθρο του περιοδι
κού »New Yorker» με τίτλο «Lost»: Ένας άνθρωπος χρησιμο
ποιεί την αμνησία ως ασυνείδητο άλλοθι για να αποφύγει τις
ευθύνες του | καμία απολύτως σχέση με την ομότιτλη ταινία
του Carol Reed (1963)].

DARK SPRING - ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΑΝΟΙΞΗ (1954)
Ο Lang σχεδίαζε να γυρίσει το σενάρια του Michael Latte στο ο
ποίο ένας επιτυχημένος δικηγόρος, πατριός μιας ενδεκάχρονης
ή δωδεκάχρονης κοπέλας, αποπειράται να τη δολοφονήσει
τρεις φορές για να σφετεριστεί τη μεγάλη περιουσία της. Η μη
τέρα της αρνείται να πιστέψει την κόρη της, και τη θεωρεί πα
ρανοϊκή. Μόνο ένας δεκαπεντάχρονος φίλος της προσπαθεί να
τη βοηθήσει. Στο τέλος, επεμβαίνει το πεπρωμένο: ένας γκάνγκστερ δολοφονεί το δικηγόρο πριν αυτός προλάβει να πραγματο
ποιήσει την τέταρτη απόπειρά του. Σύμφωνα με τον Lang, το
σχέδιο εγκαταλείφθηκε μετά από δυσκολία στην επιλογή της η
θοποιού που θα υποδυόταν τη μικρή. Η Lotte Eisner υποστηρί
ζει ότι η εν ψυχρώ δολοφονία με κίνητρο τα χρήματα δεν υ
πήρξε ποτέ κεντρικό θέμα στο έργο του.

THE DIARY OF ANNE FRANK - TO
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ (1956)
Γυρίστηκε τελικά από τον George Stevens.

TAJ-MAHAL - ΤΑΤΖ-ΜΑΧΑΛ (1956)
Lang: «Είναι η μεγαλύτερη ερωτική ιστορία όλων των εποχών.
Τον δέκατο έβδομο αιώνα, ένας ινδός μαχαραγιάς αγάπησε τη
Nou-Μαχάλ και, μετά το θάνατό της, έκτισε, σαν μνημείο του με
γάλου του έρωτα, το Τατζ Μαχάλ, ένα κτίριο που δε μου πολυαρέσει. Ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω την ιστορία, δεν ήξερα καθό
λου την Ινδία, κι έτσι πήγα, έψαξα κι έμαθα πολλά. Η ταινία δεν

F R I T Z

έγινε για έναν παράξενο λόγο: οι ινδοί χρηματοδότες και πολιτι
κοί ήθελαν (δικαίως) ινδούς ηθοποιούς· ωστόσο, το ανατολίτικο ι
δανικό της ομορφιάς διαφέρει πολύ από το δυτικό, και δε θα μπο
ρούσε να γίνει σωστή διανομή. Γι’ αυτό εγκατέλειψα το σχέδιο».

STÖRTEBECKER (1958)
Ο Lang καταχώρισε το όνομα αυτό ως τίτλο της ταινίας που
σχεδίαζε για τη ζωή ενός πασίγνωστου στη Γερμανία πειρατή,
που έζησε την εποχή της Χανσεατικής Λίγκας.

L A N G

τερο όταν ο γιατρός ανακαλύπτει ότι η κοπέλα που αγαπούσε
στην Αγγλία, ήταν συγχρόνως σύζυγος του εκπροσώπου. Η
Αδελφότητα κάνει μια δολοφονία, για την οποία υποπτεύονται
το γιατρό. Μαζί μ’ έναν ινδό σύντροφο ξεκινά τη δική του έ
ρευνα, η οποία μέσω μιας χορεύτριας τον οδηγεί στους Κα
κούργους. Εμπλέκεται σε πολλές περιπέτειες, αλλά, στο τέλος,
υπερισχύει η αγάπη του για την Ινδία, οι Κακούργοι εξοντώνο
νται, και το όνομά του αποκαθίσταται.

...UND MORGEN... MORD - ...ΚΙ ΑΥΡΙΟ...
ΦΟΝΟΣ (1961-’63)

FAUST (1959)
Μετά το ινδικό δίπτυχο, οι παραγωγοί πρότειναν στον Lang να
ξαναγυρίσει κάποια από τις κλασικές εξπρεσιονιστικές ταινίες
(στη λίστα συμπεριλαμβάνονταν Ο θλιμμένος Θάνατος, Οι Νιμπελοννγκεν, η Μητρόηολτι, το Νοσφεράτου και Το εργαστήρι του
Δρος Καλιγκάρι. Ενοχλημένος, ο Lang αντιπρότεινε μια και
νούργια διασκευή του Φάουστ. Μετά από κάποια σκέψη, οι πα
ραγωγοί απέρριψαν την ιδέα και του πρότειναν να ξαναγυρίσει
τη Διαθήκη του Δόκτορος Μαμπούζε. Από αυτές τις συζητήσεις
ο σκηνοθέτης εμπνεύστηκε τον τρίτο Μαμπούζε, που τον ολο
κλήρωσε δύο χρόνια αργότερα.

Πρωτότυπη ιστορία του Lang με θέμα μια σειρά βιασμούς που
τρομοκρατούν μια ολόκληρη πόλη και, τελικά, οδηγούν την α
στυνομία σ’ έναν από τους πιο ευυπόληπτους πολίτες, έναν άν
θρωπο που, συν τοις άλλοις, είχε επικηρύξει και το δράστη με
μεγάλη αμοιβή. Η ιστορία άρχισε να γράφεται στο Μπέβερλι
Χιλς. Από τον Ιανουάριο ώς τον Απρίλιο του 1963, ο Lang συ
νεργάστηκε με τον Heinz Oskar Wuttig, και κάποια στιγμή α
νακοινώθηκε ότι στη διανομή θα συμμετείχαν οι Hannes
Messemer και Karin Baal. Τελικά, όμως, οι απαιτήσεις και τα ε
μπόδια που έθεσαν οι γερμανοί παραγωγοί (Eichberg-Film) και
διανομείς (Omnia), ματαίωσαν το σχέδιο.

UNTER AUSSCHLUSS DES ÖFFENTLICHKEIT
- ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (1960)

DEATH OF A CAREER GIRL - 0 ΘΑΝΑΤΟΣ
ΜΙΑΣ ΚΟΠΕΛΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ (1964)

Η ιστορία ενός ανθρώπου που «έχει χάσει την ψυχή του». Την έ
γραψε ο Lang με τον Heinz Oskar Wuttig, σε συνεργασία και με
το σεναριογράφο Werner Jörg Lüddecke. Ένας φιλόδοξος εισαγ
γελέας εμπλέκεται στην υπόθεση μιας γυναίκας την οποία γνώ
ριζε στο παρελθόν, κι αναγκάζεται να συνειδητοποιήσει την κε
νότητα και την ηθική υποκρισία της ζωής του. Η εταιρεία AlfaFilm ανακοίνωσε ότι στη διανομή θα συμμετείχαν οι Peter Van
Eyck, Barbara Rütting, Robert Graf και Wera Frydtberg, αλλά το
σχέδιο εγκαταλείφθηκε μετά από διαφωνία του Lang και των πα
ραγωγών. Μετά από ένα χρόνο, η εταιρεία παρήγαγε μια ομότιτ
λη ταινία που δεν είχε καμία σχέση με την ιστορία του Lang.

KALI YUNG ΚΑΙ MOON OF DASSEMBRA (1960)
Γύρω στο 1960 προτάθηκε στον Lang να γυρίσει άλλες δύο ται
νίες με φόντο την Ινδία, που εγκαταλείφθηκαν μετά από δια
φωνία του σκηνοθέτη με τον ιταλό παραγωγό. Η πρώτη αφο
ρούσε στη μεγαλύτερη εγκληματική συνωμοσία στην ινδική
Ιστορία, την Αδελφότητα των Κακούργων, που στραγγάλιζαν
τα θύματά τους με το «ρουμάλ», ένα μαντίλι με κόμπους στις ά
κρες, προς τιμήν της αιμοσταγούς θεάς Κάλι. Στην οργάνωση
είχαν προσχωρήσει πολλά μέλη της υψηλής κοινωνίας, κι έτσι
οι βρετανικές αρχές αδυνατούσαν να την εξαρθρώσουν. Βρι
σκόμαστε στο 1875. Ένας νεαρός γιατρός διευθύνει μια μικρή
κλινική λοιμωδών νόσων. Όταν οι Σιχ του εξαφανίζονται, ενώ
του έφερναν εφόδια και τρόφιμα, ζητάει από τον τοπικό εκπρό
σωπο του Κυβερνήτη, έναν φιλήσυχο άρρωστο γέρο, να διερευνήσει το περιστατικό. Το ζήτημα περιπλέκεται ακόμα περισσό

Ο Lang έγραψε για τη Jeanne Moreau την ιστορία μιας ώριμης
γυναίκας, επικεφαλής ενός διεθνούς οικονομικού δικτύου, η ο
ποία αποφασίζει να αυτοκτονήσει γιατί η ζωή της δεν έχει νόη
μα. Με αναδρομές στο παρελθόν, βλέπουμε όλη τη διαδρομή της.
Στα νιάτα της συνεργαζόταν με τη γαλλική αντίσταση, αλλά
στη διαδρομή κατάντησε να έχει σχέσεις με αξιωματικούς των
Ναζί. Φτωχή, αλλά φιλόδοξη, χρησιμοποίησε ανεύθυνα αρκε
τούς άνδρες για την επαγγελματική της άνοδο. Ο μόνος άνθρω
πος που τη σέβεται και την αγαπά, της εξηγεί ότι, στην προσπάθειά της να πετύχει, έχει χάσει την ψυχή της. Στο τέλος, αποφα
σίζει να μην αυτοκτονήσει. Σαν ζωντανή νεκρή, εγκαινιάζει ένα
επαγγελματικό συνέδριο και θριαμβεύει. Οι ατζέντηδες της
Moreau και του Lang δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για τους
όρους της παραγωγής, και το σχέδιο ματαιώθηκε.

Η Lotte Eisner αναφέρει ως τελευταίο σχέδιο του Lang μια ται
νία για τους νέους της δεκαετίας του ’70, τις επιθυμίες και τις
συγκρούσεις τους, τις προσπάθειες τους να απελευθερωθούν α
πό τις συμβάσεις και τα πειράματά τους με τα ναρκωτικά. Με
τη μεσολάβηση του γάλλου σκηνοθέτη, ο Lang συμφώνησε με
τον παραγωγό του Claude Chabrol, André Génovès, που του έ
δωσε απόλυτη ελευθερία και ικανοποιητικό προϋπολογισμό.
Όμως η επιδείνωση της όρασής του τον ανάγκασε να παραιτη
θεί από το τελευταίο του σχέδιο.
Επιμέλεια και μειάφμααη: Νίκος Σαββάτης.
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******
Γυρίζοντας τον Τάφο του Ινδού.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
A. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άγγελοι με ματωμένα χέρια, 332
Αγία Οικογένεια, Η, 356
Αγώνες της καρδιάς, 75, 85, 204-206
Αϊζενσχάιν Σεργκε'ι, 85, 87, 151, 247, 251
Αισχύλος, 43
Αιχμάλωτος της Ζέντα, Ο, 351
Αμάρτημα του παρελθόντος, 359
Αμερικανοί αντάρτες στις Φιλιππίνες, 14, 57,
135, 186, 324, 326, 327
Ανθρώπινο κτήνος, Το (ίου Lang), 14, 45, 58,
145, 184, 324, 337, 347-349
Ανθρώπινο κτήνος, Το (του Renoir), 145, 184
Άνθρωποι χωρίς πατρίδα, 142, 387
Ανθρωποκυνηγητό, 8, 13, 28, 57, 58, 65-67, 76,
77, 137, 165, 184, 262, 280, 286-293, 316, 324
Άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή, Ο,
249
Άνθρωπος πίσω σου, Ο, 142, 387
Άνθρωπος που τρέχει, Ο, 135
Άνθρωπος του Pío, Ο, 196
Άννα Καρένινα, 165
Άννα Κρίστι, 93
Αντιγόνη, 313
Αντιπρόσωπος, Ο, 146
Αποκάλυψη τώρα!, 103
Α π ’ τον Καλιγκάρι στον Χίτλερ, 233
Αράχνες, Οι, 14, 35, 57, 76, 140, 142, 161, 194200, 324
Αρπαγές πτωμάτων, 146
Άσμα Ασμάτων, 207, 305
Ασύλληπτη απόδραση, Η, 325
Ατσάλινη φωλιά του Δόκτορος Μαμπούζε, Η, 48
Αφέντης της αγάπης, Ο, 35, 192-194, 200
Αφέντης του σπιτιού, Ο, 198
Αφεντικό της Νέας Υόρκης, Το, 105
Βαθιά μες στη νύχτα, 305
Βερν Ιούλιος, 113
Βερολίνο, η συμφωνία μιας μεγαλούπολης, 249
Βερχόφ Τζίγκα, 249
Βιβλίο των βαμπίρ, Το, 208
Βραβείο ομορφιάς, 100
Γαλάζια γαρδένια, Η, 14, 50, 52, 57, 185, 189,
305, 324, 337-342
Γάμος στη Λέσχη Exzentrik, Ο, 114, 147, 383
Γεράκι της Μάλτας, Το, 343
Γκαγκάριν Γιούρι, 141
Γκόλεμ, Το Uo βιβλίο χου Meyrink), 115
Γκόλεμ, Το (η χαινία χου Galeen), 117, 147,
234
Γουλιε'λμος Β', 26
Γυναίκα με τις ορχιδέες, Η, 385
Γυναίκα στο φεγγάρι, 12, 22, 23, 32, 45, 53, 69,

70, 138, 141, 147, 152, 185, 188, 238, 239,
247, 324
Γυναίκα της βιτρίνας, Η, 8, 13, 14, 28, 34-36,
46, 57, 75, 77, 108, 154, 168, 186, 187, 206,
304-309, 313, 324
Γυρισμός από το Δυτικό Μέτωπο, 171
Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν, Το, 222
Δεινόσαυρος και το μωρό, Ο, 177
13 εγκλήματα ζητούν ένοχο, 361
Διαβατήριο για την Κόλαση, 387
Διαθήκη του Δόκτορος Κορντελιέ, Η, 322
Διαθήκη του Δόκτορος Μαμπούζε, Η, 8, 11, 12,
20, 21, 23, 35, 40, 48, 49, 51, 57, 71, 80, 85,
86, 88, 90-99, 103, 105, 106, 108, 109, 115,
134, 136, 151, 159, 165, 166, 183, 185, 186,
196, 206, 214, 217, 246, 250-254, 305, 316,
322, 356, 375, 379
Διαφθορά, 138
Δολοφόνοι βρίσκονται ανάμεσά μας, Οι, 240
Δολοφόνος ανάμεσά μας, 240
Δολοφόνος έρχεται κάθε βράδυ, Ο, 303
Δουμάς Αλέξανδρος, 305
Δρ Μαμπούζε, ο παίκτης, 11, 12, 19, 22, 23, 35, 40,
48-51, 57, 71, 76, 85, 93, 204, 213-219, 222, 224,
234, 250, 301, 316, 324, 352, 356, 375, 379
Δραπέτευσα για να εκδικηθώ, 359
Δυναστεία θανάτου, 388
2001, Η Οδύσσεια του διαστήματος, 99, 100
Δωμάτιο της μουσικής, Το, 355
Εγκέφαλος, Ο, 325
Εκδίκηση είναι δική μου, Η, 383
Εκδίκηση της Κριμχίλδης, Η, 30, 72, 73, 80-83,
166, 220-225 (βλ. και: Νιμπελούνγκεν, Οι)
Ένα καπέλο από ψάθα Ιταλίας, 22
Ένας καταδικασμένος σε θάνατο δραπέτευσε, 361
Ενώ η πόλη κοιμάται, 8, 14, 40, 44, 45, 49, 53, 57,
58, 136, 154, 183, 189, 263, 264, 324, 354-359
Επαναστάτης χωρίς αιτία, 134
Επαρχιωτοπούλα, Η, 332
Επαφή, 103
Επισκέπτες της νύχτας, Οι, 32
Επιστροφή του Φρανκ Τζέιμς, Η, 13, 56, 139,
145, 189, 280-283, 324, 330
Εργαστήρι του Δρος Καλιγκάρι, Το, 26-30, 117,
118, 140, 162, 163, 211, 231, 233
Εσύ κι εγώ, 13, 35, 53, 112, 137, 150, 186, 275279, 324
Εύθυμη χήρα, Η, 104
Ζεις μονάχα μια φορά, 8, 13, 34-36, 40, 46, 55-58,
141, 153, 167, 187, 262-274, 284, 296, 324, 362
Ζούγκλα της ασφάλτου, Η, 352
Ζούοε τη ζωή της, 198
Ηδονή, 100
Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, Το, 146
θάνατος μιας κοπέλας της καριέρας, 146, 389

Θάνατος και η Κόρη, Ο (χου Schubert), 213
Θάνατος του Ζίγκφριντ, Ο, 30, 72, 73, 80, 83,
166, 220-225 (βλ. και: Νιμπελούνγκεν, Οι)
Θλιμμένος Θάνατος, Ο, 7, 8, 11, 19-23, 25, 27-29,
31, 34-37, 40, 46, 55, 74-78, 118, 160-163, 188,
200, 206-213, 222, 224, 239, 251, 324, 366
Θρύλος του τελευταίου βιεννέζου αμαξά, Ο, 142,
387
Θωρηκτό Ποτέμκιν, Το, 165
Ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης, Οι, 351
Και οι δήμιοι πεθαίνουν!, 13, 35, 44, 46, 49, 56,
57, 66, 67, 77, 129, 139, 153, 166, 169, 183,
186, 188, 275, 287, 294-296, 302, 316, 324
Κακόφημοι δρόμοι, 189
Καλοκαιριάτικο φως, 28
Καραμπίνα φάντασμα, Η, 139
Κάστρο από σύννεφα και τρεμάμενο αστέρι, 383
Κατά διαταγήν του αυτοκράτορος, 165
Καταδότης, Ο, 55
Κατάσκοποι, 13, 22, 23, 28, 29, 32, 35, 55, 57,
76, 85, 105, 108, 121, 137, 147, 188, 198,
204, 233-238, 362
Κατάσκοπος Χ-27, 237
Κέρινες μάσκες, 358
Κηλίδες στο πεζοδρόμιο, 358
Κίνδυνοι της Πολίν, Οι, 196
Κλεμμένο γράμμα, Το, 260
Κλεμμένο παιδί, Το, 351
Κλεοπάτρα, 182
Κλέφτης της Βαγδάτης, Ο, 161
Κλέφτης του βασιλιά, Ο, 351
Κουλε'χοφ Λεβ, 316
Κυκλώνας, Ο, 28
Κυρά του Μονσορό, Η, 305
Κυρία με τις ορχιδέες, Η, 35
Κυρίαρχος του κόσμου, Η, 136, 196
Κύριος Αρκάντιν, Ο, 198
Λε'νιν Βλαδίμηρος, 131, 236
Λεωφόρος της Δύαεως, Η, 100
Λίλιθ και Λι, 381
Λιλιόμ, 13, 20, 21, 28, 29, 35, 115, 126-128, 188,
254-256, 332
Λιμάνι των αποκλήρων, Το, 263
Λουκρητία Βοργία, 26
Μ, ο δράκος του Ντίοελντορφ, 8, 12, 13, 19-22,
28, 32-41, 44, 46, 53, 56, 70, 73, 77, 85, 86,
91, 103, 124, 125, 136, 138, 144, 146, 152154, 159, 181-183, 185, 188, 189, 206, 218,
240-249, 251, 252, 263, 279, 296, 302, 305,
312, 313, 346, 352, 356
Μάγος του Οζ, Ο, 95
Μακριά από το Μανχάταν, 185
Μάμα Ρόμα, 51
Μανδύας και στιλέιο, 14, 57, 108, 144, 186, 314317, 323, 324
Μαντ Μαξ, 106
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Μαντάμ Μπάτερφλαϊ, 199, 200
Μαντάμ Μηοβαρί (η ταινία του Minnelli), 351
Μανχάταν, 325
Μαρία Στιούαρτ, 147
Μαστίγιο, Το, 383
Μεγάλη κάψα, Η, 8, 14, 42, 43, 49, 55, 56, 58,
69, 75, 106, 107, 145, 189, 200, 263, 280,
324, 337, 342-346, 351, 352
Μέθοδοι τον εξπρεσιονισμού, 231
Μ ’ έκαναν εγκληματία, 271, 272
Μη λες παραμύθια, 387
Μητρόπολη, 8, 11, 12, 19, 22, 27-35, 40, 43, 45,
52, 55, 70, 74, 82, 94, 103, 120, 121, 130,
136, 141, 148-152, 165, 166, 188, 189, 198,
211, 224, 226-233, 239, 246, 247, 251, 256,
291, 300-302, 324
Μιγάς, 11, 24, 35, 76, 115, 192, 193, 200
Μικρός Καίσαρ, Ο, 276
Μισαλλοδοξία, 32
Μπλε βελούδο, 309
Μπόνι και Κλάιντ, 273
Μυστήρια των Παρισίων, Τα, 356
Μυστικό πίσω από την πόρτα, Το, 14, 34, 46, 52,
57, 58, 68, 106, 107, 186, 188, 306, 318-321,
324, 328, 351
Νανούκ του Βορρά, Ο, 118
Ναπολέων, 181
Νεαρός κύριος Λίνκολν, Ο, 287
Νέμεση, 8, 13, 20, 22, 35, 38-40, 43, 44, 46, 49,
55, 56, 65, 66, 73, 74, 112, 144, 145, 153,
187, 206, 257-262, 296, 302, 324, 362
Νησί των θησαυρών, Το, 351
Νιμπελούνγκεν, Οι, 8, 11, 21, 30, 31, 40, 55, 56,
73, 75, 80, 83, 114, 117-119, 136, 151, 152,
165, 198, 220-225, 280, 281, 324, 352 (βλ.
και: Εκδίκηση της Κριμχίλδης, Η Θάνατος
του Ζίγκφριντ, Ο)
Νοσφεράτου, 208, 211, 234
Νοτόριους, 316
Ντίλινγκερ, 145
Ντον Τζιοβάνι (η ταινία του Losey), 325
Ντοστογιέφσκι Φιόντορ, 306
Ξένος ανταποκριτής, 316
Ξημερώνει, 350
Οδύσσεια, 7, 141, 142, 281, 381
Οιδίπους Τύραννος, 313
Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά (το βιβλίο του
Penn Warren), 142, 388
Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά (η ταινία του
Rossen), 142, 388
Όπερα της πεντάρας, Η (το έργο του Brecht), 34
Όπερα της πεντάρας, Η (η ταινία του Pabst),
22, 34
Ουρανός πάνω από τη Γερμανία, 387
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Πανούκλα στη Φλωρεντία,Η, 35, 384
Παρίσι μάς ανήκει, Το, 189

Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία, 15, 40, 45, 46,
49, 51, 52, 55, 58, 62, 63, 66. 69. 70, 183, 185,
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Σ ε λ .: 2 0 7

Επιμέλεια Έκδοσης: Μιχάλης Δημόπουλος,
Νίκος Σαββάτης

CLAUDE CHABROL (1997)

Σ ελ .: 2 1 3

Ε κ δ ό σ ε ις: Φ Κ Θ , Κ α σ χ α ν ιώ χ η ς

Επιμέλεια Έκδοσης: Μιχάλης Δημόπουλος,
Μπάμπης Ακτσόγλου

PIER PAOLO PASOLINI (1994,2000)

Σ ελ .: 2 0 7

Επιμέλεια Έκδοσης: Μιχάλης Δημόπουλος

Ε κ δ ό σ ε ις: Φ Κ Θ ,
Σ ε λ .: 1 7 5

ARTURO RIPSTEIN (1997)
Ε κ δ ό σ ε ις: Φ Κ Θ

Επιμέλεια Έκδοσης: Μιχάλης Δημόπουλος
Σ ελ .: 191

