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Το βιβλίο αυτό εκδάθηκΓ μΓ ιη ν ευκαιρία ιη ς αναδρομής πιο έργο ιου Marco Bellocchio, που οργανώθηκε απ<5 to 43" Φεστιβάλ Κ ινηματογράφου
Θεσσαλονίκης (8-17 Νοεμβρίου 2002).
Καλλιτεχνική επιμέλεια αφιερώματος: Μιχύλης Δημόπουλος
Συντονισμός αφιερώματος: Αλίκης Γρίβας με ιη βοήθεια ιη ς Use Acevedo.
Διοργάνωση: Υπουργείο Πολιτισμού
Φεοιιβάλ Κινημαιογράφου Θεσσαλονίκης
Istitulo Italiano di Cultura (Θεσσαλονίκη)
Cinecittà Holding (Ρώμη)
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Ezio Peraro, Μορφωτικά Ακόλουθο της Ιταλικής Πρεσβείας και Διευθυντή του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσ
σαλονίκης, την Paola Malanga (το βιβλίο το οποίο επιμελήθηκε Marco Bellocchio, Catalogo ragionato, εκδ. Olivares, Μιλάνο 1998, υπήρξε πολύτιμο
βοήθημα), τον παλιό φίλο του Φεστιβάλ και υπεύθυνο του κίνημα ιογράφου στην Εμίλια Ρομάνια, Giacomo M artini (Μπολόνια), τον Francesco Mozzi,
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(Trickshow, Ρώμη), Luciano Barrisone (Αόστα), Giuseppe Gariazzo (Topfvo) και την Ιφιγένεια Καναρά (Μπολόνια). Ευχαριστούμε επίσης την εταιρεία
παραγωγής του Marco Bellocchio: FIL M A L B A T R O S (Renata Moro, Marina Pelone, Sergio Pelone, Maya Reggi, Ρώμη).
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Χαιρετισμός

Να πω κάτι ουσιαστικό σε λίγες γραμμές... Η σύνθεση και το μοντάζ θα έπρεπε να είναι οι κατεξοχήν αρετές του σκηνοθέτη. Στην πραγματικότητα, όμως, εγώ έχω συχνά «χαθεί» στο μο
ντάζ των σκέψεων, των λέξεων (και των εικόνων)· γ ι’ αυτό προτίμησα τη σιωπή από τη μακρηγορία ή, ακόμα χειρότερα, από τη διάσπαση. Σε σχέση με αυτή την ιδιάζουσα δυσκολία, η
καλλιτεχνική (και προσωπική) μου περιπέτεια υπήρξε μια διαδικασία «θεραπευτική», με θε
αματικά αποτελέσματα. Το μοντάζ δεν με φοβίζει πια.
Αυτό το πλήρες, αναδρομικό αφιέρωμα στο έργο μου μπορεί κανείς να το δει ως μια αναπα
ράσταση της παράξενης, ίσως και ακατανόητης, διαδρομής ενός σκηνοθέτη, που έμεινε πά
ντα πιστός στον εαυτό του, όντας παράλληλα σε μόνιμη σύγκρουση με α υτόν ενός σκηνοθέ
τη ο οποίος αναζήτησε πάντα εκείνη την απλότητα, εκείνη τη σύνθεση και εκείνη την ελευ
θερία του μοντάζ, που πιστεύω ότι είναι ο άπιαστος στόχος κάθε καλλιτέχνη.
Κι αυτό το βιβλίο συνιστά μια ωραία καταγραφή αυτής της διαδρομής· ευχαριστώ τους επι
μελητές και το Φεστιβάλ.
M
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Ο κινηματογράφος ως θεραπεία
των Μιχάλη Δημόπουλου και Γιώργου Μπράμου

Σχη δεκαεχία χου ’60, χόχε που ο ιχαλικός κινημαχογράφος μεσουρανούσε, που οι μεγάλοι
παχριάρχες Visconti, Fellini και Antonioni χον εκχόξευαν σχην κορυφή χης παγκόσμιας κινημαχογραφίας, χόχε ακριβώς έκανε χην εμφάνισή χης μια εκπληκχική γενιά νέων σκηνοθεχών, όπως οι Olmi, Ferreri, αδελφοί Taviani, Pasolini, Bertolucci, Bene... Ανάμεσά χους, ένας
νεαρός επαρχιώχης από χην Πιαχσένχζα, o Marco Bellocchio, ο οποίος δεν θα αργούσε να χα
ράξει χα λιμνάζονχα νερά χης νεορεαλισχικής παράδοσης γυρίζονχας χην πιο χολμηρή, αναχρεπχική και εικονοκλασχική χαινία χης δεκαεχίας, χις Γροθιές στην τσέπη, (1965), που δίκαια
χαρακχηρίσχηκε, εκ χων υσχέρων, ως ένας «κεραυνός εν αιθρία». O Bellocchio και ο
Bernardo Bertolucci (με χην χαινία χου Πριν από την επανάσταση) θα θεωρηθούν οι δύο πιο
φερέλπιδες ανανεωχές χου ιχαλικού κινημαχογράφου. Με αυχούς αρχίζει μια νέα εποχή για
χον κινημαχογράφο χης γειχονικής χώρας, άμεσα συνδεδεμένη με χις ανχιλήψεις χου Νέου
Κινημαχογράφου, οι οποίες, χον ίδιο καιρό, εξαπλώνονχαι σε όλο χον κόσμο, από χο βραζιλιάνικο Cinema Novo μέχρι χη γαλλική νουβέλ βαγκ και χις σχολές χης Κενχρικής Ευρώ
πης. Ταυχόχρονα, σχην Ιχαλία, χο μεγαλύχερο Κομμουνισχικό Κόμμα χης Δύσης, χο Ι.Κ.Κ.,
διαχηρεί και επεκχείνει χην ηγεμονία χου σχο χώρο χων διανοούμενων και χων καλλιχεχνών. Ο Bertolucci γίνεχαι μέλος χου, κονχά σχον παλιό σύνχροφο Visconti (χον κόκκινο κό
μη χου ιχαλικού σινεμά), χους Taviani, χον Lizzani, χον Scola, χον Leone.
Ο Bellocchio μοιάζει να κινείχαι έξω από χη θεσμική Αρισχερά. Η χαινία χου δεν αποχελεί μό
νο ένα σκληρό σχόλιο για χον κρισιμόχερο και κορυφαίο -ακόμα- θεσμό χης Ιχαλίας, χην οι
κογένεια, αλλά και μια άμεση και λυσσαλέα καχαγγελία χης προχωρημένης αποσύνθεσης χης
αστικής χάξης και χων αξιών χης. Με αυχό χον χρόπο, θέχει χην προβλημαχική για έναν κινημαχογράφο που είναι ανοιχχά πολιχικός, και που δεν «πολιχικολογεί» απλώς, μέσα από χη
θεμαχολογία χου. Ο Pasolini δεν κρύβει χον ενθουσιασμό χου για χις Γροθιές στην τσέπη, θεωρώνχας όχι, από χην χαινία αυχή και χο Πριν από την επανάσταση χου Bertolucci, ξεκινάει η
πολιχική και αισθηχική νεωχερικόχηχα σχον ιχαλικό κινημαχογράφο. Σχην επόμενη χαινία
χου, Η Κίνα είναι κοντά, ο Bellocchio σαρκάζει με πίκρα χην αρισχερίσχικη αυχαρέσκεια και
ειρωνεύεχαι χη σχιζοφρένια χων ασχών. Είναι ο καιρός λίγο πριν αρχίσουν χα «μολυβένια
χρόνια» χης χρομοκραχίας...
Αυχός ο επαναπροσδιορισμός χου «πολιχικού» σχον κινημαχογράφο θα διαπεράσει και χις ε
πόμενες χαινίες χου, που έχουν κοινό θεμαχικό κορμό χην καχαγγελία χων θεσμών. Σχο Εν
ονόματι του Πατρός (1971) αποκαλύπχει χον κομφορμισμό χης παιδείας, μέσα σχον αυσχηρό,
ασφυκχικό κλοιό χου καθολικισμού· σχο Βιασμός στην πρώτη σελίδα (1972) ερευνά χα μονοπάχια χης διαπλοκής χων Μ.Μ.Ε. και χην ανθρωποφαγική λειχουργία χου κίχρινου Τύπου·
σχο Θριαμβικό εμβατήριο (1976) καχαγράφει χον εξευχελισμό χης μιλιχαρισχικής μηχανής.
Παράλληλα, μέσα σε μια προσωπική διαδρομή, όπου εμπειρίες διαφορεχικής φύσης διαδέχονχαι η μία χην άλλη, ο Bellocchio δοκιμάζεχαι σχο είδος χου καθαρά σχραχενηιένου κινημαχογράφου, συνεργαζόμενος με ομάδες χης εξωκοινοβουλευχικής αρισχεράς, ενώ γυρίζει και
χο νχοκιμανχέρ Τρελοί για «λύσιμο», μια καχαγγελία χου ψυχιαχρικού καχασχημένου.
Οι χαινίες χου Bellocchio βρίσκονχαι σχο κένχρο χης μεγάλης συζήχησης που εξελίσσεχαι, ε
κείνη χην εποχή, σχεχικά με χο ήθος, χο περιεχόμενο και χη μορφή χου πολιχικού κινημαχογράφου. Η δουλειά χου βρίσκεχαι σε πλήρη διάσχαση με χην κυρίαρχη ανχίληψη, όπως εκφράζεχαι, για παράδειγμα, από χον Elio Petri (Η εργατική τάξη πάει στον παράδεισο) ή χον Κώσχα Γαβρά (Ζ), οι οποίοι προσπαθούν να φχιάξουν χαινίες-νχοκουμένχα, άμεσης πολιχικής
καχαγγελίας, ακολουθώνχας μια συμβαχική κινημαχογραφική γραφή. Ο κινημαχογράφος
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του Bellocchio δεν είναι προβλέψιμος, η σκηνοθετική αρτιότητα συμπληρώνεται από έναν
«οργίλο» λυρισμό, η σατιρική διάθεση εμπλουτίζεται από την τραχύτητα του βλέμματος και
της πολιτικής οπτικής.
Όταν, προς τα τέλη του ’70, οι πολιτικές και αισθητικές αναζητήσεις αρχίζουν να υποχω
ρούν, και όταν το άλλο «τρομερό παιδί» του ιταλικού κινηματογράφου, ο Bernardo
Bertolucci, βάζει πλώρη για τα διεθνή κινηματογραφικά ύδατα, ο Marco Bellocchio μοιάζει
να απομονώνεται. «Ο Bertolucci διάλεξε τον κόσμο, εγώ έμεινα στην Ιταλία», σχολιάζει μάλ
λον πικρά. Αρχίζει η περίοδος της αυτογνωσίας, της ενδοσκόπησης, της καταβύθισης, με ται
νίες εξίσου ενδιαφέρουσες με τις πολιτικές, αλλά mo άγνωστες, πιο μυστικές, τουλάχιστον έ
ξω από την Ιταλία. Ο κινηματογράφος της πολιτικής συνείδησης μετεξελίσσεται στον κινη
ματογράφο της αυτογνωσίας, των εμμονών, της ενοχής, της αυτοκτονίας και του αιμομικτι
κού πειρασμού.
Το Πήδημα στο κενό (1980) παραμένει ίσως η κορυφαία στιγμή αυτών των αναζητήσεων. Κε
ντρικός της άξονας είναι η τρέλα και, εδώ, η συνεργασία με τον ψυχίατρο Massimo Fagioli εί
ναι καθοριστική. Το προσωπικό αίτημα της κάθαρσης συγκροτεί τον πυρήνα και των άλλων
δημιουργιών του. Ο Bellocchio συναντάει τον Τσέχωφ στον Γλάρο (1977), τον Pirandello
στον Ερρίκο Δ (1984), ενώ έχει κιόλας αναμετρηθεί με το βαθύτερο νόημα της ύπαρξης στην
αυτο-αναφορική ταινία Τα μάτια, το στόμα (1982). Με την ταινία Ο διάβολος στο κορμί της
(1986) αναμειγνύει τη σεξουαλικότητα και τα πολιτικά αδιέξοδα, ζητήματα πολιτικής και
ανθρωπολογικής ηθικής, σε ένα έργο που θα τον επαναφέρει στην πρώτη γραμμή του κινη
ματογραφικού ενδιαφέροντος. Ακολουθούν Η μάγισσα (1988), Η καταδίκη (1991) Το όνειρο
της πεταλούδας (1994), Ο πρίγκιπας του Χόμπουργκ (1997) και Η παραμάνα (1999), ταινίες
που πραγματεύονται το θέμα της τρέλας από διάφορες σκοπιές, ενώ οι χαρακτήρες, άνδρες
και γυναίκες, άλλοτε διεκδικούν, άλλοτε αποστρέφονται τη σεξουαλικότητα, παραβιάζουν ή
απωθούν τις πύλες του ασυνείδητου, υποχωρούν στις προσταγές της επιθυμίας ή βυθίζονται
στις φαντασιώσεις τους. Ό λες αυτές τις ταινίες της διαδρομής προς την προσωπική κόλαση
και την οδυνηρή αποκάλυψη, θα τις φωτίσει δημιουργικά ο Giuseppe Land (διευθυντής φω
τογραφίας και στη Νοσταλγία του Αντρέι Ταρκόφσκι) που, όπως ο καλλιγράφος με το πινέλο
του, χαϊδεύει, θαρρείς, με το φακό του πρόσωπα και σκηνικά.
Με την τελευταία του δημιουργία, την πολυσυζητημένη ταινία Το χαμόγελο της μητέρας
μου, ο Bellocchio επιστρέφει στη θεματολογία των πρώτων του ταινιών, ξεκαθαρίζοντας για
μια ακόμη φορά τους λογαριασμούς του με το θεσμό της οικογένειας αλλά και, πιο συγκεκρι
μένα εδώ, με το Βατικανό. Βέβαια, τα χρόνια της οργής έχουνε πια περάσει, και η αφήγηση έ
χει γίνει πιο κλασική, πιο λιτή, πιο απέριττη, με επιμονή στις αποχρώσεις.
Στην παρούσα φάση του, ο ιταλικός κινηματογράφος είναι γεμάτος αμηχανίες, καθυστερή
σεις και παλινωδίες. Ο Bellocchio δεν αποδίδει αυτή την ενδημική κρίση μόνο στις σκοπιμό
τητες και τους απώτερους στόχους της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Πιστεύει, και συνε
χώς μάχεται γ ι’ αυτή την πεποίθησή του, ότι, δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι η οικονομική
και θεσμική ενίσχυση της κινηματογραφικής αγοράς, αλλά η επείγουσα και μοναδική ανά
γκη για την καλλιτεχνική δημιουργία.
Από την εμφάνιση του Νέου Κινηματογράφου μέχρι σήμερα, πολλοί από τους επιφανέστε
ρους εκπροσώπους του, ξέχασαν, ή αποσιώπησαν στην πορεία, τις μεγάλες ουτοπίες του. Ο
Marco Bellocchio ανήκει σε εκείνους τους ελάχιστους που δεν συμβιβάστηκαν με τους νέους
μηχανισμούς της κινηματογραφικής αγοράς. Το έργο του έχει συνέπεια και συνέχεια- πρό
κειται για ένα από τα σπανιότερα και πολυτιμότερα ζητούμενα στον σημερινό πολιτισμό του
κινηματογράφου.
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O Lou Castel και η Paola
Pitagora στην ταινία Οι γροθιές
στην τσέπη.

o
κινηματογράφος
του
Marco
Bellocchio

O Lou Castel στις Γροθιές
ονην ιοέπη.

Ο Pierluigi Apru ενώ γράψι ι ιυ
ovvOtipu -Η Κίνα είναι κανιάαιηIVυμόιιιΧη ιαινία.

Ο πολιτικός Bellocchio
Οικογένεια, Εκκλησία, Τύπος, Στρατός και Κόμματα
στο στόχαστρο του Marco Bellocchio

του Ανταίου Χρυσοστομίδη

Έ να ς arid τους πιο εμβληματικούς διάλογους σε όλο το πλούσιο έργο του Marco Bellocchio
βρίσκεται στην πρώτη -για πολλούς και την καλύτερη- ταινία του σκηνοθέτη. Ακούγεται
κάπου στην αρχή της ταινίας, μόλις ο θεατής έχει αρχίσει να καταλαβαίνει, όχι μόνο τις προ
βληματικές εσωτερικές σχέσεις αυτής της, ακέφαλης από πατέρα, περίεργης οικογένειας, αλ
λά και το γενικότερο χαρακτήρα της κρίσης που βιώνει ο πρωταγωνιστής της ιστορίας. «Μα
μά, είμαι δυστυχής», λέει, λοιπόν, ο δευτερότοκος γιος (Lou Castel) στην τυφλή μάνα του.
Και η απάντησή της: «Τι έχεις; Θέλεις μια καραμέλα;».
Ο Bellocchio έδειξε από την αρχή, από την πρώτη του κιόλας ταινία, ότι ήταν ένας πολιτικός
σκηνοθέτης και ότι το ενδιαφέρον του επικεντρωνόταν στη μελέτη της εξουσίας - όλων εκεί
νων των θεσμών της εξουσίας που παράγουν πολιτική, ιδεολογία, καταπίεση. Στις Γροθιές
στην τσέπη, στο στόχαστρό του βρίσκεται η οικογένεια· στην ταινία Η Κίνα είναι κοντά, οι πο
λιτικοί οργανισμοί, τα κόμματα και οι οργανώσεις· στο Εν ονόματι του Πατρός κεντρικός του
στόχος είναι η Εκκλησία και η καθολική διαπαιδαγώγηση· στο Βιασμό στην πρώτη σελίδα ασχολείται με την έβδομη εξουσία, τον Τύπο· στο Θριαμβικό εμβατήριο μιλάει για το στρατό.
Οικογένεια, πολιτικά κόμματα, εκκλησία, παιδεία, τύπος, στρατός: όλη η βεντάλια της κρατούσας ιδεολογίας σε πέντε μόνο ταινίες, από το 1964 μέχρι το 1976, σε μια Ιταλία που εκεί
να τα χρόνια παραμένει το πιο ενδιαφέρον εργαστήρι της Ευρώπης, όσον αφορά στην πολιτι
κή δράση και την πολιτική αντίδραση· σε μια Ιταλία που περνά από την απόλυτη ηγεμονία
της καθολικής Χριστιανοδημοκρατίας στο πείραμα μιας πολυκομματικής κυβέρνησης, που
απέκλειε τους κομμουνιστές· σε μια Ιταλία που μετατρέπεται από μια καθολική και επαρ
χιώτικη χώρα σε μια βίαια εκβιομηχανισμένη κοινωνία, η οποία δημιουργεί εκατομμύρια ε
σωτερικούς μετανάστες και εμφανίζεται βαθύτατα διαιρεμένη από πολιτική, πολιτισμική
και οικονομική άποψη, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
Η ταινία Οι γροθιές στην τσέπη γυρίστηκε το 1965. Είναι τα χρόνια του βιομηχανικού μπουμ,
τα χρόνια που η Ιταλία έχει αρχίσει να χαμογελάει, να καταναλώνει, να πλουτίζει, να ελπίζει
όλο και περισσότερο σε ένα δημιουργικό αύριο. Στο κλίμα της γενικής αυτής ευφορίας (ευ
φορίας που, οι καλύτεροι της ιταλικής κωμωδίας, όπως o Monicelli, o Comencini και o Risi, έ
χουν ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζουν με πικρόχολο χιούμορ, όπως στο Φανφαρόνο του 1962),
ο Bellocchio, όπως και ο συνομήλικός του Bertolucci, διαλέγει ένα «σκοτεινό» θέμα, μια ιστο
ρία που μπορεί να λειτουργήσει σε πολλά επίπεδα: η ιστορία αυτής της φαινομενικά «κανο
νικής» επαρχιώτικης οικογένειας, που ανήκει στην αγροτική μπουρζουαζία του πλούσιου ι
ταλικού Βορρά, μπορεί εύκολα να «διαβαστεί», όχι μόνο ως μια χειρουργική ανάλυση των
σαθρών εσωτερικών σχέσεων της Θείας Ιταλικής Οικογένειας, αλλά και ως μια αλληγορία
για την Ιταλία εκείνης της εποχής, που καμώνεται τη μοντέρνα και την προοδευτική, αλλά
ουσιαστικά μένει δεμένη στον επαρχιώτικο συντηρητισμό της.
Εκείνος που κατέχει την εξουσία στην ταινία είναι ο μεγάλος αδελφός, ο μόνος υγιής, ο μόνος
που «θέλει κάτι», και που μπορεί -όπως λέει ο μικρότερος αδελφός του- «να εκμεταλλευτεί
μια κατάσταση που δημιούργησε το μυαλό κάποιου άλλου». Είναι ο μόνος που έχει κανονι
κές σεξουαλικές σχέσεις -έστω και με πόρνες-, ο μόνος που έχει χρήματα, που ξέρει να οδηγεί
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αυτοκίνητο, που μπορεί να φεύγει και να έρχεται όποτε θέλει. Συνένοχος και υποστηρικτής
αυτής της εξουσίας, η τυφλή μάνα (είναι η παλιά εξουσία, η οποία ζει με τα αναμνηστικά υ
πολείμματα μιας αριστοκρατικής παράδοσης, που έχει ήδη πεθάνει κι ας είναι ζωντανή, και
η οποία αποτελεί εύκολο στόχο για κάθε εξεγερμένο νέο, ακόμα κι αν αυτός είναι αίμα από το
αίμα της)· ακόμα, συνένοχος είναι (τουλάχιστο μέχρι κάποια στιγμή) η γοητευμένη από τη
σιγουριά του μεγάλου αδελφού της, μοναδική κόρη της οικογένειας. Οι ιεραρχίες είναι δεδο
μένες, η οικογενειακή αλληλεγγύη μονάχα φαινομενική, η ατμόσφαιρα, μέσα στους τοίχους
του παλιού σπιτιού, μονίμως δηλητηριασμένη.
Η εξέγερση του έξυπνου, ωραίου, ευαίσθητου πλην επιληπτικού και εξαιρετικά βίαιου δεύ
τερου γιου, είναι μια εξέγερση άμορφη, σχεδόν μη συνειδητοποιημένη, ανοργάνωτη- μια εξέ
γερση που δεν θέλει να ανατρέψει την καθεστηκυία τάξη, αλλά να την ενδυναμώσει, να την
εκσυγχρονίσει: θα εκφραστεί, όχι τόσο με τη δολοφονία της μάνας και του μικρού αδελφού,
αλλά κυρίως με το κάψιμο των παλιών επίπλων, έξω, στο χιόνι. Το κάψιμο αυτό μοιάζει με
γιορτή. Ο Άλε και η Τζούλια αφήνονται σε ένα γέλιο απελευθερωτικό, σχεδόν διονυσιακό,
και η εξέγερση μοιάζει να είναι αυτό το γέλιο και τίποτε άλλο. Στην επόμενη σκηνή, όταν ο
ΒθΙΙοεεΜο αρχίζει το φινάλε του, ο Άλε δεν θα γελάει πια, θα είναι απλώς ένα παγιδευμένο
ζώο. Ίσως να συνειδητοποιεί ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, ότι απλώς έχει κάνει όλη τη βρώμι
κη δουλειά για χάρη του αδελφού του, ότι, αντί να ανοίξει το δρόμο για να φτάσει στο ίδιο ε
πίπεδο με αυτόν (γι’ αυτό, άλλωστε, δεν έβγαλε από τη μέση τους αδύναμους της οικογένει
ας;), απλώς απελευθέρωσε τον αδελφό του από τα παλιά δεσμά, τους παλιούς ηθικούς κανό
νες, τις παλιές οικογενειακές δεσμεύσεις. Η νέα βιομηχανική τάξη, που αναλαμβάνει πλέον
την εξουσία (ο μεγάλος γιος εγκαταλείπει το χωριό και πάει στην πόλη με τα πάρτι και τα
λουσάτα αυτοκίνητα), δεν χρειάζεται τους ηθικούς φραγμούς του παρελθόντος. Ό λα πρέπει
να αλλάξουν, για να μείνουν όλα ίδια.
Άλλωστε, η παραδοσιακή ιταλική οικογένεια (σύμβολο και θεμέλιο της ιταλικής κοινωνίας),
εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του ’60, δεν είναι έτοιμη για εξεγέρσεις: έχει όμως τη δυνατότη
τα να κουκουλώνει εγκλήματα, να καλύπτει αντιθέσεις, να προστατεύει όποιον κρατάει γε
ρά τα ηνία της εξουσίας. Όποιος θα απειλήσει την ασφάλεια αυτού του πλαισίου, όποιος δεν
θα δεχτεί μέχρι τέλους να συμβιώσει με τους άλλους μέσα σε αυτό, και όποιος δεν μπορεί να
φανεί χρήσιμος (ένας επιληπτικός, ένας άρρωστος, δεν θα μπορέσει να είναι ποτέ χρήσιμος
στην κοινωνία), ενδέχεται να πεθάνει μόνος και αβοήθητος -όπως θα πεθάνει τελικώς ο Άλε.
Η σύμμαχός του, η αδελφή του, δεν θα τρέξει να τον βοηθήσει -φοβάται προφανώς μήπως έρ
θει και η δική της σειρά. Ο κομφορμισμός έχει ακόμα μέλλον.
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Στο ίδιο επαρχιώτικο πλαίσιο (αυτό που ο Ββΐΐοεεάίο γνωρίζει πολύ καλά) τοποθετείται και η
επόμενη ταινία, Η Κίνα είναι κοντά. Μόνο που, αυτή τη φορά, η κριτική του είναι πιο άμεση.
Και πιο σαρκαστική.
Και πάλι στο κέντρο της ταινίας μια οικογένεια πατρικίων, μια οικογένεια που καυχιέται για
τις σχέσεις της με την αριστοκρατία και το Βατικανό (το σπουδαιότερο οικογενειακό κειμή
λιο: το παπούτσι ενός Πάπα, που φυλάσσεται σε μια βιτρίνα). Σε αντίθεση, όμως, με την οικο
γένεια της ταινίας Οι γροθιές στην τσέπη, το πρόβλημα εδώ δεν αφορά τόσο στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, όσο στις σχέσεις της οικογένειας με τους έξω, με τον έξω κόσμο. Η μεγάλη α
ντίφαση είναι ότι, ενώ ο Βιτόριο (ο μεγάλος αδελφός, ο καθηγητής, αυτός που, αν και βαθύτα
τα απολιτικός και συντηρητικός, κατεβαίνει υποψήφιος με τους Σοσιαλιστές) και η Έ λενα (η
ανεξάρτητη και ακόμα ανύπαντρη αδελφή) δεν κρύβουν την περιφρόνησή τους προς τον έξω
κόομο, αναγκάζονται τελικά να έρθουν σε στενή επαφή με αυτόν, όχι μόνο ζητώντας την ψή
φο του, αλλά και τις σεξουαλικές του υπηρεσίες. Τόσο ο Βιτόριο, όσο και η Έλενα, δεν πι
στεύουν οε τίποτα, ή μάλλον πιστεύουν σε κάτι: στις κοινωνικές συμβάσεις. Αυτό που τους α
πασχολεί δεν είναι το είναι αλλά το ψαίνεαθαι. Όταν η Έλενα θα μείνει έγκυος από το γραμ
ματέα του Βιτόριο, τον Κάρλο, αυτό που κυρίως την απασχολεί δεν είναι η εγκυμοσύνη αυτή
καθαυτή, ή το γεγονός ότι ο Κάρλο θέλει να της φάει χρήματα, αλλά το τι θα πει ο κόσμος.
Θεωρητικώς, στους αντίποδες των δύο αστών αδελφών θα έπρεπε να βρίσκονται οι δύο «προ
λετάριοι- της ταινίας, η Τζιοβάνα, που εργάζεται ως γραμματέας στην οικογένεια και ο Κάρ-
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λο, φτωχός λογιστής, μέλος του Σοσιαλιστικού κόμματος, που ονειρεύεται την υποψηφιότη
τα, την οποία τελικά το κόμμα θα δώσει στον πλούσιο Βιτόριο. Δύο τυπικοί, θα έλεγε κανείς,
νέοι της δεκαετίας του ’60: ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο, είναι γενικώς προοδευτικοί, κά
νουν ελεύθερα σεξ μεταξύ τους (αν και το φάσμα του γάμου έρχεται και επανέρχεται στις ε
ρωτικές τους συνευρέσεις) και μισούν το αστικό κατεστημένο.
Επιλέγοντας τους μηχανισμούς της commedia all’ italiana, o Bellocchio στήνει μια ιστορία
της οποίας οι δύο κινητήριες δυνάμεις είναι -τ ι άλλο;- η πολιτική και το σεξ. Μόνο που στην
ταινία Η Κίνα είναι κοντά, το σεξ δεν είναι μια απελευθερωτική δύναμη, αλλά το αντίθετο: οι
δύο φτωχοί νέοι θα χρησιμοποιήσουν το σεξ για να γίνουν και οι ίδιοι πλούσιοι, ενώ οι δύο
πλούσιοι θα χρησιμοποιήσουν το σεξ για να ασκήσουν ακόμα μεγαλύτερη εξουσία στους υ 
φισταμένους τους. Ο Reich είναι ταυτόχρονα πολύ κοντά και πολύ μακριά.
Στο τετραπλό αυτό σεξουαλικό παιχνίδι, νικητές θα αναδειχτούν οι πιο άπληστοι, οι πιο υ 
ποκριτές -δηλαδή οι «καλοί» της ιστορίας, τα παιδιά του λαού, οι υποτιθέμενοι ιδεολόγοι. Η
ταινία θα κλείσει όπως οι παλιές ελληνικές ταινίες: με δύο γόμους. Λίγο ενδιαφέρει το ποιος
θα είναι ευτυχής μετά το γάμο· σημασία έχει ότι το σκάνδαλο αποφεύχθηκε, ότι οι φτωχοί
και οι πλούσιοι τα βρήκαν μεταξύ τους, και ότι όλοι μαζί θα πάνε να ψηφίσουν το Σοσιαλι
στικό κόμμα στις εκλογές.
Μένει το πέμπτο πρόσωπο της ταινίας, ο μικρός αδελφός του Βιτόριο και της Έλενα, ο μαοϊ
κός Καμίλο που, κάνοντας ταυτόχρονα το παπαδοπαίδι, βοηθάει στην τέλεση της θείας λει
τουργίας στην εκκλησία. Η ταινία ξεκινάει με αυτόν, δείχνοντας την ιδεολογική του σύγχυ
ση, αλλά και τις φαλλοκρατικές του καταβολές που, βεβαίως, ελάχιστα έχουν επηρεαστεί α
πό τις φιλοκινεζικές του απόψεις (άλλωστε η Κίνα, πολλά χρόνια αργότερα, θα αποδειχτεί η
πλέον φαλλοκρατική χώρα του κόσμου· αυτή όμως είναι μια άλλη συζήτηση...). Ο Καμίλο,
που ονειρεύεται να κάνει με την παρέα του ομαδικό έρωτα «πάνω» σε μια αστή, έτσι για να
εκδικηθεί την τάξη της, θα μπορούσε να είναι επίσης υποκριτής αν δεν ήταν τόσο νέος και
τόσο αφελής. Ο Bellocchio είναι και με αυτόν σκληρός, όπως και με τους υπόλοιπους ήρωες.
Τελικά, ούτε ο Καμίλο θα διασωθεί (φαίνεται από τη συνάντησή του με το νυχτοφύλακα την
ώρα που γράφει το σύνθημα «Η Κίνα είναι κοντά», συνάντηση από την οποία θα τον ξελα
σπώσει με τα χρήματά του ο μεγάλος αδελφός), αφού και η μαοϊκή τάση, όταν δεν είναι α
στεία, είναι τουλάχιστον ανεπαρκής και γραφική (θα αμολήσει σκύλους και γατιά στην προ
εκλογική συγκέντρωση του αδελφού του).
Κανένας (εκτός ίσως από τους κατοίκους ενός μικρού χωριού, που αδιαφορούν για την πολι
τική συγκέντρωση) δεν διασώζεται στην ταινία του Bellocchio, γιατί είναι όλοι υποκριτές,
γιατί κανείς δεν ομολογεί την αλήθεια, ούτε καν στον εαυτό του, γιατί η απόσταση που χωρί
ζει τη θεωρία (τους) από την πράξη (τους) είναι τεράστια, όσο τεράστια είναι και η απόσταση
που χωρίζει την Ιταλία από την Κίνα. Την αλήθεια δεν τη λέει ούτε το πολιτικό κόμμα (οι Σο
σιαλιστές), που δηλώνει ότι η είσοδός του για πρώτη φορά στην κυβέρνηση «γεννιέται από
την ανάγκη να σπάσει η εικοσάχρονη ακινησία, την οποία επέβαλαν τα δύο παραδοσιακά
μπλοκ, αυτό της Χριστιανοδημοκρατίας και αυτό του Ι.Κ.Κ., το ένα από την κυβέρνηση και
το άλλο από την αντιπολίτευση». Ο Bellocchio, στη σκηνή της βόμβας στα γραφεία του κόμ
ματος, θα τους αντιμετωπίσει ως τρομαγμένα ανθρωπάκια, που το μόνο που τους απασχολεί
είναι η ζωούλα και τα χρήματά τους -η μετέπειτα εξέλιξη των Ιταλών Σοσιαλιστών θα τον δι
καιώσει. Ουσιαστικά, το πολιτικό κόμμα είναι κι αυτό μια οικογένεια (και το επαρχιώτικο
πλαίσιο θα τονίσει αυτή τη συνισταμένη), αφού, ακόμα και στο τελικό, ειρωνικό «χάπι-εντ»,
όλα κανονίζονται υπό τη σκέπη των κοινωνικών συμβάσεων, του πολιτικού κομφορμισμού
και, βεβαίως, της μόνης πλέον σοβαρής κοινωνικής, κινητήριας δύναμης, του χρήματος.
Ο προβληματισμός του σκηνοθέτη συνεχίζεται τέσσερα χρόνια αργότερα με την ταινία Εν ο
νόματα του Πατρός, μόνο που η οικογένεια αυτή τη φορά είναι κάπως μεγαλύτερη: οι μαθητές
και οι δάσκαλοι ενός θρησκευτικού κολεγίου. Η πρώτη σκηνή είναι και πάλι εμβληματική:
ένας πατέρας κι ένας γιος χαστουκίζονται στο διάδρομο (ένα χαστούκι ο πατέρας, ένα χα
στούκι ο γιος και πάει λέγοντας), και όλα αυτά ψυχρά, χωρίς να προκαλούν κανενός είδους
ρήξη, λες και η σκηνή αυτή επαναλαμβάνεται καθημερινά, λες και αυτό το περίεργο bras de
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fer είναι το φυσικότερο πράγμα του κόσμου. Η ταινία γυρίστηκε το 1971, με νωπές ακόμα τις
μνήμες του γαλλικού Μάη και, επομένως, σε μια χρονολογία όπου η λεγόμενη «σύγκρουση
των γενεών» ήταν και πραγματική και βαρύνουσας σημασίας. Η σκηνή αυτή, όμως, πήγαινε
τη συζήτηση λίγο παραπέρα: ήθελε να καταδείξει ότι ο ξανθός, ωραίος, σίγουρος για τον εαυ
τό του, αλαζόνας και φασιστικών τάσεων γόνος της αριστοκρατικής οικογένειας, μπορούσε
να τα βάλει με τον πατέρα του, αλλά όχι και με τις εκκλησιαστικές δομές. Η Καθολική εκ
κλησία και οι δομές της είναι πιο δυνατές και από αυτή την ίδια την «αγία» οικογένεια.
Το ¿ ν ονόμαη τον Πατρός εκτυλίσσεται το σχολικό έτος 1958-1959, δίνοντας σε όλη την ταινία
έναν έντονο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα: η αφήγηση, όμως, του Bellocchio δεν περιορίζεται
στις προσωπικές του εμπειρίες, δεν γίνεται αυτοβιογραφία (άλλωστε δεν υπάρχει ένας κεντρι
κός ήρωας, αλλά πολλοί). Αυτό που ενδιαφέρει τον Bellocchio είναι να καταδείξει τη λογική της
υπακοής, τη λογική της αλλοτρίωσης, τη λογική της τρομολαγνείας, ό,τι εν πάση περιπτώσει
κρατάει οχητή στα πόδια της, ακόμα και σήμερα, την καθολική διαπαιδαγώγηση.
Σε ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο φυλακή παρά σχολείο (τα δωμάτια των μαθητών εί
ναι κανονικά κελιά, που κλειδώνονται κάθε βράδυ από τους επιστάτες-δεσμοφόλακες), η κα
θολική παιδεία δείχνει καθαρά τα ερείσματά της: είναι ο φόβος που καλλιεργείται στις παιδι
κές ψυχές, φόβος για το σεξ, για το θάνατο, για τον κομμουνισμό. Το τρίπτυχο αυτών των
εμμονών, πάνω στο οποίο θα πατήσει η εκκλησιαστική εξουσία για να ευνουχίσει και να κα
θυποτάξει τους μαθητές-υπηκόους της, γυρίζει και ξαναγυρίζει σε μερικές από τις ωραιότε
ρες σκηνές της ταινίας:
- ο διευθυντής θα φέρει στην τάξη, ως περιφερόμενη αρκούδα προς παραδειγματισμό, ένα
τσαρικό ιερέα με φάτσα κουτοπόνηρου Ρασπούτιν, ο οποίος κατάπιε τη γλώσσα του για να
μη μαρτυρήσει «ποιος ξέρει τι» στους μπολσεβίκους.
- την ώρα της (καθημερινής) θείας λειτουργίας, ένας από τους μαθητές αυνανίζεται, ενώ ο ιε
ρέας μιλάει συνεχώς για το θάνατο: ο μαθητής, σε έναν παροξυσμό ερωτικού πόθου και θρη
σκευτικής μετάνοιας, θα φανταστεί την Παναγία να κατεβαίνει από το βάθρο της και να παρηγορεί (σταματώντας, πάντως, την πράξη) τον τρομοκρατημένο έφηβο.
- ένας από τους καθηγητές ιερείς του κολεγίου ζει με την εμμονή του θανάτου: ξαπλώνει κα
θημερινά σε ένα φέρετρο, έτσι, για να συνηθίσει σε κάτι που του φαίνεται, ούτως ή άλλως,
θεϊκό δώρο. Στην απορία ενός μαθητή «μήπως τελικά είναι ανήθικο να ζει κανείς μόνο για να
συνηθίζει στο θάνατο», ο καθηγητής θα απαντήσει ότι «ο θάνατος είναι ένα φάρμακο, γ ι’ αυ
τό πρέπει να το παίρνουμε σε τακτά διαστήματα». Και όταν ο μαθητής θα επιμείνει στην ά
ποψή του, ο θανατολάγνος καθηγητής θα του απαντήσει: «Μα, θα πεθάνεις κι εσύ, όλοι θα
πεθάνουμε. Επομένως, όλα είναι μάταια σε αυτόν εδώ τον κόσμο».
Αν όμως όλες οι συνισταμένες της καθολικής διαπαιδαγώγησης συγκλίνουν στο φόβο («ο φό
βος βρίσκεται στη βάση κάθε κοινωνικής τάξης», θα πει κάποια στιγμή ο διευθυντής του κο
λεγίου), η προετοιμασία των στελεχών εκείνων, που μεθαύριο θα επανδρώσουν τα υψηλότε
ρα κλιμάκια της αστικής κοινωνίας, είναι ο απώτερος σκοπός του σχολείου. Οι ίδιοι οι μαθη
τές ενθαρρύνονται να καταπιέσουν με τη σειρά τους τούς πιο αδύναμους, τους κλητήρες και
τους υπηρέτες, οι οποίοι, λόγω της «φιλανθρωπικής» (με ή χωρίς εισαγωγικά) πολιτικής της
Εκκλησίας, προέρχονται σχεδόν όλοι από ψυχιατρικά ιδρύματα. Οι άνθρωποι αυτοί περνούν
τα πάνδεινα: υφίστανται ακόμα και μια γελοία αναπαράσταση του μυστικού δείπνου, όπου,
μια φορά το χρόνο, τα αφεντικά-ιερείς, ως άλλες Μαγδαληνές που πλένουν τα πόδια του Σωτήρα, τους σερβίρουν εκείνοι το φαγητό. Οι άνθρωποι αυτοί, οι μόνοι προλετάριοι της ται
νίας, είναι τα ζώα πάνω στα οποία οι μαθητές θα πειραματιστούν με τη δική τους εξουσία
(μια τρομερή σκηνή: κάποιοι μαθητές, από τους πιο μαλθακούς, θα πληρώσουν έναν υπηρέ
τη για να χτυπήσει το κεφάλι του με φόρα στον τοίχο κι εκείνος, λόγω οικονομικής ανά
γκης, αλλά και από συνήθεια, θα το δεχτεί).
Πριν όμως μάθουν να ασκούν εξουσία, οι μαθητές πρέπει να μάθουν να υπακούουν τυφλά σε ο
ποιαδήποτε διαταγή. Ο διάλογος μεταξύ του σκληρού ιερέα-υποδιευθυντή και του αλαζόνα,
πλούσιου και εξεγερμένου νέου είναι ενδεικτικός: «Θέλεις πάντα να ξεχωρίζεις, να εκπλήσσεις
τους άλλους», λέει ο ιερέας. «Απλώς υπακούω στους κανόνες», απαντά ο μαθητής, για να προ
σθέσει αμέσως μετά: «Όλα, εδώ μέσα, είναι μια φάρσα». Και ο ιερέας θα του απαντήσει, μιλώ-
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νιας του για πρώτη (popó ως ίσος προς ίσο: «Αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε εδώ μέσα,
είναι ανθρώπους με λίγες, αλλά σταθερές ιδέες, που θα είναι χρήσιμοι στον εαυτό τους, στιςοικογένειές τους και στην κοινωνία. Όσο για τους υπόλοιπους, αυτούς που μια μέρα θα ασκή
σουν εξουσία σαν κι εσένα, αυτοί θα πρέπει πρώτα να μάθουν να υπακουουν. [...] Χρειάζονται
αποφασιστικοί ηγέτες, με καθαρό μυαλό, χωρίς συνειδησιακές κρίσεις, ικανοί να προβλέπουν
και να ελέγχουν το κάθε τμήμα του μηχανισμού. Μόνο τότε όλα λειτουργούν στην εντέλεια».
Βρισκόμαστε τόσο κοντά και, ταυτόχρονα, τόσο μακριά από το Εάν (1969) του Lindsay
Anderson, όπου οι μαθητές, απηυδισμένοι από την καταπίεση, θα πάρουν τα όπλα και, σε ένα
μεταφορικό φινάλε, θα κηρύξουν την επανάσταση, που δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Εδώ, ό
μως, πρόκειται για το λίκνο του καθολικισμού, δεν είναι παίξε γέλασε. Εδώ δεν χρειάζεται
καμιά εξέγερση: το σύστημα μοιάζει κλειστό, είναι κι αυτό μια οικογένεια και -όπως είναι
φυσικό- οι αντιθέσεις μέσα στην οικογένεια κάποια στιγμή βρίσκουν τη λύση τους. Αν κά
ποιος ξεφύγει από τη λογική αυτή, (και πάλι ο Lou Castel στο ρόλο του Σαλβατόρε, του μό
νου «προλετάριου» της ταινίας, που δεν θα γονατίσει) θα πρέπει να εξοστρακιστεί, να φύγει.
Στην εποχή της, η ταινία Βιασμός, στην πρώτη σελίδα θεωρήθηκε η πιο αδύναμη μέχρι τότε του
Bellocchio. Παρά την ευρύτατη χρήση σκηνών ντοκιμαντέρ (ήδη από τις σκηνές των τίτλων),
η ταινία κατηγορήθηκε ως ρητορική, ψεύτικη, υπερβολικά εμπορική και υπερβολικά κραυγα
λέα για ένα σκηνοθέτη που, στις καλύτερες στιγμές του, μιλάει με συμβολισμούς, με υπονοού
μενα, με μια λεπτή ειρωνεία. Αντίθετα, εδώ ο Bellocchio φωνάζει, φωνάζει πολύ, κάνοντας μια
ταινία για το πλατύ κοινό (και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το σενάριο είχε γραφτεί για έναν
άλλο, πιο εμπορικό σκηνοθέτη). Παρόλ’ αυτά, τούτη η ιστορία του αριστεριστή που γίνεται θύ
μα μιας δημοσιογραφικής σκευωρίας για πολιτικούς λόγους (τα reality show δεν είχαν ακόμα
εφευρεθεί, ώστε η δουλειά να γίνεται πιο απλά και με τη συνενοχή του θύματος), εντάσσεται
κανονικότατα στη φιλμογραφία και τους προβληματισμούς του σκηνοθέτη.
Κεντρική σκηνή της ταινίας (κι αυτή τοποθετημένη από τον Bellocchio περίπου στην αρχή
της ιστορίας, μάλλον για να μπαίνουν αμέσως τα πράγματα στη θέση τους) και πάλι ένα μά
θημα, αυτή τη φορά μεταξύ του κυνικού διευθυντή της εφημερίδας (ο Gian Maria Volonté σε
ένα ρόλο-πρότυπο, που θυμίζει έντονα κάποιους δικούς μας διευθυντές εφημερίδων και τηλε
οπτικούς σταρ) και του αρχάριου δημοσιογράφου. Όσα λέει ο Volonté (τα οποία, το 1972, σοκάριζαν με τον κυνισμό τους) σήμερα ακούγονται σχεδόν κοινότοπα: «Ο αναγνώστης γυρνά
στο σπίτι του κουρασμένος και θέλει να ακούσει μια φωνή ήρεμη, χαμηλών τόνων, ισορροπη
μένη. Ο τίμιος αυτός πολίτης αγαπά την τάξη, δουλεύει, δημιουργεί, αλλά ταυτόχρονα είναι
και κουρασμένος, αποθαρρυμένος: το παιδί του δεν πηγαίνει στο σχολείο, τρέχει στις διαδη
λώσεις, η χώρα βρίσκεται σε χάος. Ανοίγει, λοιπόν, την εφημερίδα του και τι βλέπει; Βλέπει έ
ναν τίτλο που λέει: “Απελπισμένη κίνηση ενός ανέργου. Καίγεται ζωντανός πατέρας πέντε
παιδιών”. Αυτός, λοιπόν, δεν είναι τίτλος, είναι μια πρόκληση: του πετάς στα μούτρα πέντε
ορφανά και ένα καρβουνιασμένο πτώμα. Γι’ αυτό ο τίτλος πρέπει να αλλάξει, να γίνει λιγότε
ρο προκλητικός. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να γίνει ως εξής: “Δραματική αυτοκτονία ε
νός μετανάστη”. Ο αναγνώστης τον διαβάζει και δεν νιώθει υπεύθυνος...».
Ο νεαρός δημοσιογράφος θα μπει αμέσως στο νόημα. Στην επόμενη εξέταση, ο «απολυμένος
εργάτης» θα γίνει αμέσως ένας εργάτης «που έμεινε χωρίς δουλειά».
Περιττό να το πει κανείς, η ταινία αυτή (η μόνη γυρισμένη στο ύφος των συνηθισμένων πο
λιτικών ταινιών της δεκαετίας του ’70, στο ύφος δηλαδή των λεγάμενων «ταινιών καταγγε
λίας») αποδείχθηκε πολύ-πολύ προφητική. Επιπλέον, από ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας,
ο Βιασμός στην πρώτη σελίδα αποδείχτηκε, από την άποψη της θεματολογίας, η πιο ανθεκτι
κή ίσως στο χρόνο ταινία του Bellocchio: μια γρήγορη ματιά στις τηλεοράσεις όλου του κό
σμου, που υπηρετούν κάποια εξουσία, αρκεί να πείσει και τον πιο δύσπιστο θεατή της.
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Ηταν θέμα χρόνου να μπει στο στόχαστρο του Bellocchio και ο επόμενος μεγάλος θεσμός της
κοινωνίας μας, ο στρατός. Χωρίς να φτάνει στο ύψος της εκπληκτικής ταινίας του John
Huston Ανταύγειες οε χρυαά μάτια (με την οποία μοιράζεται πολλά στη θεματική του, αν αφαιρέοουμε το θέμα της ομοφυλοφιλίας, που εδω υπάρχει μόνο ως νύξη στη σχέση Ασιούτο-
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Πάσερι), η ταινία Θριαμβικό εμβατήριο δείχνει επίσης, από την πρώτη σκηνή, τις προθέσεις
της: παρακολουθούμε ένα τυπικό καψόνι, όπου ο λοχίας βάζει ένα φαντάρο να φωνάζει όλο
και πιο δυνατά το όνομά του, αφού υποτίθεται πως δεν τον ακούει. Ο φαντάρος θα φτάσει
στην απόλυτη απελπισία: όσο περισσότερο θα ουρλιάζει το όνομά του, τόσο περισσότερο θα
χάνει την προσωπικότητά του, θα γίνεται ένα έρμαιο της ψυχολογικής στρατιωτικής βίας,
που αποζητά την πλήρη υποταγή, μέσα από το παράλογο.
Αναμφισβήτητα, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ταινίας είναι η σχέση μεταξύ του σκληρού,
αλλά «κέρατά» αξιωματικού και του φοβισμένου, ευαίσθητου φαντάρου, μέσα από την οποία
ο Bellocchio αναλύει την έννοια της εξουσίας, της δύναμης και της αρρενωπότητας -του τρίπτυχου στο οποίο βασίζεται η λογική του στρατού. Στην πιο σημαντική σκηνή της ταινίας,
ο λοχαγός αρχίζει να χτυπάει το στρατιώτη φωνάζοντάς του: «Τι άνδρας είσαι εσύ; Γιατί δεν
αντιδράς; Χτύπησέ με, κανείς δεν σε βλέπει, είσαι ελεύθερος να με χτυπήσεις, να υπερασπι
στείς τον εαυτό σου». Ο άλλος, ο φοβισμένος φαντάρος που του αρέσει να διαβάζει βιβλία και
να μην είναι επιθετικός με τους συνανθρώπους του, αντιδρά λαθεμένα: «Παραδίδομαι», του
λέει, πιστεύοντας ακόμα πως εδώ παίζεται κάποιου είδους περίεργο παιχνίδι. Η απάντηση θα
είναι απόλυτη και θα τον απαλλάξει από τις ψευδαισθήσεις του: «Εγώ δεν πιάνω αιχμαλώ
τους. Ή θα γίνεις άνδρας, ή δεν θα βγεις από εδώ ζωντανός».
Τελικά, ο τρυφερός φαντάρος θα γίνει άνδρας, απαρνούμενος και τα τελευταία απομεινάρια
της τρυφεράδας του. Θα δεχτεί και αυτός να μπουγελώσει έναν άλλο φαντάρο, θα δεχτεί να
τραγουδήσει με στεντόρεια φωνή ένα αισχρό στρατιωτικό τραγουδάκι, θα κάνει δική του τη
λογική του αξιωματικού: ότι δεν χρειάζονται σπουδές για να επιζήσει κανείς στο στρατόχρειάζεται απλώς λίγο αντριλίκι και ολίγος χαφιεδισμός- ο φανταράκος θα δεχτεί να κάνει το
σπιούνο της γυναίκας του αξιωματικού, αν και η γυναικεία παρουσία θα λειτουργήσει συ
χνά ως αντίδοτο στη φασιστοειδή στρατιωτική λογική.
Αν όμως η «θριαμβική πορεία» του φαντάρου προς τον εξευτελισμό της ανθρώπινης προσω
πικότητας καλύπτει το ένα σκέλος της ταινίας, το άλλο καλύπτεται από τη σχέση του αξιω
ματικού με τη γυναίκα του. Μια διαρκής σύγκρουση, μια διαρκής υποτίμηση της γυναίκας, έ
νας συνεχής βιασμός στο κρεβάτι: αυτός είναι ο «ευτυχισμένος» γάμος του αξιωματικού, γά
μος που του επιτρέπει να ονειρεύεται ότι θα κάνει κι ένα γιο, που θα τον μεγαλώσει και θα τον
πάει στα δεκαπέντε του χρόνια στις πουτάνες, «για να γλιτώσει την περίοδο της μαλακίας».
Ο Reich κάνει και πάλι την εμφάνισή του σε ταινία του Bellocchio. Η εξέγερση της γυναίκας
του αξιωματικού θα είναι μια κραυγή, μια κραυγή και μια ειρωνεία για το μέγεθος του πέους
του. Μετά από τόσες γροθιές, τόσα μαθήματα ανδρισμού, τόσες σαδομαζοχιστικές ασκήσεις,
τόσο καθημερινό φασισμό, είναι το μόνο πράγμα που δεν θα μπορέσει να δεχτεί ο εγωισμός
του στρατιωτικού. Η τελική κατάρρευση είναι γεγονός, και μάλιστα για μερικά υπολειπόμενα εκατοστά σάρκας...
Ο Bellocchio υπήρξε ένας βαθύτατα πολιτικός σκηνοθέτης. Η διαφορά του, από τον Elio
Petri ή τον Κώστα Γαβρά, για παράδειγμα, είναι ότι ζωγράφισε την πολιτική περιπέτεια της
πατρίδας του με το δικό του, συνήθως έμμεσο, και συχνά «ψυχαναλυτικό» τρόπο. Οι πέντε
αυτές ταινίες που αναφέραμε δεν εξάντλησαν την πολιτική του διάσταση, διάσταση που δια
περνά, έτσι κι αλλιώς, όλο του το έργο, ακόμα και όταν δεν μιλά άμεσα για πολιτική (π.χ. η
ταινία Ο διάβολος στο κορμί της). Από τα μέσα, όμως, της δεκαετίας του ’70, τα πολιτικά
πράγματα μπερδεύτηκαν πολύ στην Ιταλία, και αυτό το μπερδεμένο κουβάρι δεν ταίριαζε σε
ένα σκηνοθέτη σαν τον Bellocchio (άλλωστε και οι πολιτικές ταινίες λιγόστεψαν, έγιναν και
αυτές λιγότερο σίγουρες για τον εαυτό τους, λιγότερο λαμπερές, λιγότερο αναλυτικές). Η Κί
να, τελικώς, ήταν πολύ μακριά, κι αυτό ο Bellocchio το κατάλαβε σχετικά νωρίς και έστρεψε
αλλού το κριτικό, πολιτικό του βλέμμα.

Αθήνα, Οκτώβριος 2002.
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Η πολιτική της αισθητικής
του Sandro Bernardi
1998. Στη διάρκεια μιας συνέντευξης που δόθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ Adriaticocinema
και στη συζήτηση που ακολούθησε με τον Vito Zagarrio, o Marco Bellocchio μένει πιστός
στην εικόνα που είχε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, εκείνη του σκηνοθέτη-ανθρώπου που είναι εξαιρετικά ειλικρινής, αγωνιστής και άμεσος· ενός ανθρώπου που δεν υπεκ
φεύγει, δεν κρύβει το κεφάλι του στην άμμο, και που υποστηρίζει μια άποψη διόλου κοινή
σχετικά με τον ιταλικό κινηματογράφο, μια σκέψη σχεδόν απλοϊκή, που κανένας ή ελάχιστοι
είχαν το θάρρος να διατυπώσουν: η κρίση και η πολυπόθητη αναγέννηση, δεν εξαρτώνται α
ποκλειστικά από την ανεπάρκεια ή την κακή διάθεση των χρηματοδοτήσεων, ούτε από την
απώλεια των ιδεολογιών:
«Δεν θέλω να υποβαθμίσω τα πρακτικά προβλήματα και να επιδοθώ σε αφηρημένες
θεωρητικές τοποθετήσεις, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορώ να ερμηνεύσω τη σημερινή
μετριότητα του ιταλικού κινηματογράφου με βάση αίτια που έχουν να κάνουν αποκλ'ειστικά και μόνο με την οικονομική καχεξία, τον αθέμιτο ανταγωνισμό των αμερι
κανικών κεφαλαίων και ούτω καθεξής, αναγνωρίζοντας έτσι στο χρήμα μια παντοδυ
ναμία που δεν έχει. Δεν μπορώ να αποδώσω τη μετριότητα ενός πλάνου, μιας σκηνής,
ή μιας ολόκληρης ταινίας στην έλλειψη χρημάτων. Υπάρχει και μια άλλη, εξίσου δια
δεδομένη άποψη -που επίσης δεν συμμερίζομαι- εκείνη δηλαδή που εξηγεί τη γενικευμένη μετριότητα του ιταλικού κινηματογράφου μέσω ενός ιστορικού ντετερμινι
σμού: ο μέτριος κινηματογράφος είναι αποτέλεσμα του τέλους της ιδεολογίας, του τέ
λους της ιστορίας, του τέλους της πολιτικής και τα λοιπά, και τα λοιπά...»
Σε τι, λοιπόν, οφείλεται κατά τον Bellocchio η κρίση που από χρόνια ταλανίζει τον ιταλικό
κινηματογράφο; Η απάντηση είναι απλή, όσο είναι και θαρραλέα και δύσκολη. Πρόκειται για
την έλλειψη ωραίων ιδεών, ωραίων εικόνων, ικανών να φέρουν ένα συμβολικό φορτίο τέ
τοιο, που να εγγραφούν στο συλλογικό φαντασιακό. Γι’ αυτό, λέει o Bellocchio, πρέπει να ξα
ναρχίσουμε να μιλάμε για την ομορφιά των εικόνων:
«Μετά από την αδυναμία της πολιτικής και των εικόνων, μετά την αποσύνθεση της
μαρξιστικής αισθητικής, που κατά κάποιο τρόπο άσκησε την επιρροή της, όσο κι αν
αμφισβητήθηκε από στρουκτουραλιστικές απόψεις, προβάλλει τώρα επιτακτικά η α
νάγκη να επιστρέφουμε σε μια συζήτηση για την αισθητική. Σήμερα, πρέπει να σκεφτούμε εάν, παρά την έλλειψη ιδανικών, είναι δυνατό να διατυπώσουμε προβληματι
σμούς στο πεδίο της κινηματογραφικής γλώσσας.»
Πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Bellocchio το γεγονός ότι, για μια ακόμα φορά, υποστηρίζει
μια θέση τουλάχιστον αντικομφορμιστική. Ο «οργισμένος νεαρός» του ’60, ο δημιουργός της
ταινίας Οι γροθιές στην τσέπη, της κατεξοχήν επαναστατικής ταινίας του ιταλικού κινηματο
γράφου, ενστερνίζεται σήμερα απόψεις που επί μακρόν θεωρήθηκαν παρωχημένες, και που
επιστρέφουν δυναμικά στην επικαιρότητα. Εν ονόματι μιας λέξης -«αισθητική»-, που ήδη
στη δεκαετία του ’70 την έβλεπαν μάλλον με κακό μάτι, είναι διατεθειμένος να αντικρούσει
τις πλέον διαδεδομένες και αδιαμφισβήτητες θέσεις του υλισμού και του οικονομισμού, σύμ
φωνα με τις οποίες η κρίση του κινηματογράφου οφείλεται στην κακή νομοθεσία και στην
έλλειψη επενδύσεων. Ποιος θα φανταζόταν, το μακρινό ’60, ότι θα άκουγε τον Bellocchio,
στα τέλη της δεκαετίας του ’90, να μιλάει για αισθητική; Κι όμως, αν το καλοσκεφτοόμε,
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πρέπει να παραδεχτούμε ότι, για μια ακόμα φορά, ο σκηνοθέτης από την ΠlατσέvτζαJ που
θαρραλέα έμεινε έξω από κάθε πολιτικό ή εμπορικό συμβιβασμό (αντίθετα από πολλούς συνομήλικούς του, οι οποίοι είχαν πρωτοεμφανιστεί ως πειραματικοί σκηνοθέτες για να γί
νουν, στη συνέχεια, περισσότερο χολιγουντιανοί από το ίδιο το Χόλιγουντ), αποδεικνύεται
τελικά ο συνεπέστερος, εκείνος που υποστηρίζει τις πιο σοβαρές και δεσμευτικές θέσεις.
Είναι, πράγματι, εύκολο και ακίνδυνο για τον οποιονδήποτε δημιουργό να κατηγορεί τον έ
ναν ή τον άλλο κρίκο του συστήματος (παραγωγή, διανομή ή εκμετάλλευση), δίχως να λογα
ριάσει και τις δικές του ευθύνες, δίχως να θέσει υπό αμφισβήτηση τη δική του δημιουργική
ικανότητα. O Bellocchio δεν φτάνει μέχρι το σημείο να υποστηρίξει ότι οι ωραίες ταινίες μπο
ρούν να γίνουν δίχως χρήματα. Αυτή θα ήταν μια άποψη πραγματικά προκλητική και σήμε
ρα (περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή), θα ήταν δύσκολο να την υποστηρίξει κανείς,
ιδιαίτερα ενόψει των μαζικών επιθέσεων της αμερικανικής παραγωγής. Προτείνει, όμως,
στους δημιουργούς του ιταλικού κινηματογράφου να αντιμετωπίσουν θαρραλέα τα προβλή
ματα της φαντασίας και της ποιότητας, που είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να αναχθούν
στην ποσότητα ή να επιλυθούν χάρη στις μεγαλύτερες ή μικρότερες, τις επαρκείς ή υπερβο
λικές ή κακώς κατανεμημένες χρηματοδοτήσεις. Πράγματι, πώς είναι δυνατό να ξεχωρίσεις
μια ωραία ταινία, πώς είναι δυνατό να τη διακρίνεις από μια μέτρια, πώς είναι δυνατό να α
ντιμετωπίσεις το πρόβλημα του στιλ σε σχέση με την κρίση του κινηματογράφου;
Θέτοντας και πάλι αυτό το πρόβλημα, o Bellocchio διατυπώνει την ίδια άποψη που είχε εκφράσει ο Pasolini. «Στη δεκαετία του ’60», παρατηρεί ο σκηνοθέτης, «μιλούσαμε για τέχνη·
σήμερα όχι πια». Ας θυμηθούμε τις συζητήσεις για τον κινηματογράφο που γίνονταν στο Πέζαρο, στα τέλη της δεκαετίας του ’60, όπου ο Metz, ο Pasolini, συγγραφείς, θεωρητικοί, σκη
νοθέτες και σεναριογράφοι, κάθονταν όλοι μαζί και συζητούσαν, όχι για το νόμο περί κινημα
τογράφου, όχι για την ιδεολογία, αλλά για προβλήματα που σήμερα κανένας δεν έχει το θάρ
ρος να θέσει: για τη φόρμα του έργου, για τις τρέχουσες συνθήκες της κινηματογραφικής
γλώσσας, δηλαδή για το στιλ. Ο Rossellini, στο ξεκίνημα κάθε ταινίας του, έλεγε μονολογώ
ντας: «Ή θα κάνω αυτή την ταινία ή θα καταρρεύσω». Ο Pasolini υποστήριζε πως αν ο ιταλι
κός κινηματογράφος εκείνης της εποχής βρισκόταν σε παρακμή, αυτό οφειλόταν στους σκη
νοθέτες που δεν είχαν το θάρρος να πεθάνουν για τα έργα τους, να εκτεθούν απογυμνωμένοι,
να ρισκάρουν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης και της φήμης τους. Συνεχίζει ο Bellocchio:
«Από τη δεκαετία του ’80 και έπειτα, μπροστά στην προοδευτικά αυξανόμενη ένδεια
των εικόνων και των αποθεμάτων του φαντασιακού στον ιταλικό κινηματογράφο, η
έρευνα στο πεδίο της κινηματογραφικής γλώσσας έγινε για μένα ένα είδος ηθικής ε
πιταγής. Οι κινηματογραφικές εικόνες που αντικρίζαμε ήταν ολοένα και πιο φτωχές,
πιο επιπόλαιες· αντανακλούσαν την αδυναμία να διασχίσει κανείς, να αφουγκραστεί
και συνεπώς να κατανοήσει την πραγματικότητα, που αποτυπωνόταν με τρόπο κοι
νότοπο. Πολύ διαφορετική ήταν η παράδοση του νεορεαλισμού, που διείσδυε στην
πραγματικότητα, την ξεπερνούσε.»
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Σήμερα που όλοι προτιμούν να ρίχνουν τις ευθύνες στους παραγωγούς, στο κράτος, σε όλους
τους άλλους εκτός των δημιουργών, ο Bellocchio ρισκάρει ακόμα μια φορά, υιοθετώντας μια
παράδοξη -με την ετυμολογική σημασία του όρου- θέση, πηγαίνοντας δηλαδή κόντρα στην
τρέχουσα κοινή γνώμη, όπως είχε κάνει και στη δεκαετία του ’60.
Ανατρέχοντας, άλλωοτε, στη δουλειά του Bellocchio της δεκαετίας του ’90, μπορούμε να διαπι
στώσουμε ότι ο δημιουργός της ταινίας Οι γροθιές στην τοέπη ποτέ δεν απέφυγε να υιοθετήσει
παράδοξες θέσεις και να προκαλέσει το κοινό να στοχαστεί, υποστηρίζοντας συχνά απόψεις κα
τηγορηματικά αντιλαϊκές. Ας πάρουμε για παράδειγμα την ταινία Η καταδίκη, με την οποία αρ
χίζει η καλλιτεχνική του δημιουργία την εν λόγω δεκαετία. Ορμώμενος από ένα συμβάν του α
στυνομικού δελιίου, την υπόθεση Popí Saracino (του καθηγητή που κατηγορήθηκε για το βια
σμό μιαςφοιτήτριάς του), o Bellocchio διατυπώνει ένα στοχασμό πάνω στη σημασία της βίας, αναιρέποντας τα κοινώς αποδεκτά και υποστηρίζοντας ότι, σε ορισμένες σεξουαλικές καταστά
σεις, η αληθινή βία είναι η έλλειψη της βίας. Πώς φτάνει σε μια τέτοια παραδοξότητα;
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Σκηνή από την ταινία Το όνειρο
χης πεταλούδας.

Η Claire Nebout μόλις έχει
πετάξει μ ια τούρτα στο πρόσωπο
τον Andrzej Seweryn στην
Καταδίκη.
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Ας θυμηθούμε τη γοητευτική, μυστηριώδη σκηνή του βιασμού, που γυρίστηκε στο ημίφως,
στη βίλα Φαρνέζε, στην Καπραρόλα, και που αποδίδεται ως παιχνίδι μεταξύ της Σάντρα, της
κοπέλας που παγιδεύτηκε και του Κολαγιάνι, του υποτιθέμενου βιαστή της. Με το σούρου
πο να πέφτει απαλά, ανεπαίσθητα, η κοπέλα βρίσκεται ξαφνικά μόνη, σαν κάποιος θεάς -ή η
θέλησή του, που είναι το ίδιο πράγμα- να την ώθησε να απομονωθεί από τους υπόλοιπους
για να δει τον πίνακα του Leonardo. Μέσα από τη σκιά, εμφανίζεται αυτός που θα την απο
πλανήσει, ενώ, με ένα σχεδόν φυσικό τρόπο, η παγιδευμένη μετατρέπεται ασυναίσθητα σε υ
ποκείμενο της αποπλάνησης· εκ των υστέρων, αρνείται τη δική της συμμετοχή και καταγ
γέλλει ότι ο άνδρας την κράτησε αιχμάλωτη, δίχως να της πει πως είχε τα κλειδιά της βίλας.
Η δίκη αρχίζει με ένα πολύ αργό τράβελινγκ στο πρόσωπο της ηρωίδας, της Σάντρα, η οποία
καθισμένη μπροστά στο δικαστή διηγείται την εμπειρία της, περνώντας από την αφήγηση
των γεγονότων σε θεωρήσεις γενικού χαρακτήρα που αφορούν στις σχέσεις των δύο φύλων.
Η μηχανή λήψης πλησιάζει πάρα πολύ αργά, κλείνει το γενικό πλάνο μέχρι να κάνει γκρο
πλαν, σαν να θέλει να βυθιστεί στα άδυτα της γυναικείας ψυχής, σιωπηρά, προσεκτικά και
ταυτόχρονα χωρίς να λογαριάζει τον κίνδυνο, ενώ ακούμε την κοπέλα να λέει: «Η δύναμη
του χαρακτήρα του είναι καταπληκτική [...] μπορεί να ανακινήσει μέσα σου μια βαθιά εσω
τερική πραγματικότητα, που ο καθένας έχει το δικαίωμα να κρατάει κρυφή». Φαίνεται σαν η
Σάντρα να κατηγορεί τον Κολαγιάνι, όχι επειδή εκμεταλλεύτηκε το κορμί της, αλλά επειδή
καταχράστηκε τη θέλησή της, απελευθερώνοντάς την, όμως, από έναν αναγκαίο δεσμό, πα
ρακινώντας την να ποθήσει εκείνο που δεν τολμά να ομολογήσει ούτε καν στον ίδιο της τον
εαυτό: την ερωτική επιθυμία προς έναν άγνωστο, την ίδια που συναντάμε στο όνειρο του ήρωα της ταινίας Μάτια ερμητικά κλειστά του Stanley Kubrick.
Σε μια διακοπή της δίκης, αργότερα, βρισκόμαστε στο σπίτι του γενικού εισαγγελέα Μαλατέστα (mala testa = αγύριστο κεφάλι: τα ονόματα στον κινηματογράφο του Bellocchio είναι,
συχνά, σαρκαστικώς μεταφορικά, όπως αποδεικνύει η πολύ όμορφη σειρά των ονομάτων
των σπουδαστών του κολεγίου στην ταινία Εν ονόματι του Πατρός) όπου ο δικαστικός λει
τουργός έρχεται σε σύγκρουση με τη σύζυγό του που τον κατηγορεί, κατά τρόπο εξίσου πα
ράδοξο, ότι είναι βιαστής επειδή δεν την ικανοποιεί, και ότι δεν την ικανοποιεί επειδή δεν
χρησιμοποιεί βία. Ο διάλογος μεταξύ των δύο μάς επαναφέρει στο θέμα του πίνακα του
Leonardo, τη γυναικεία σεξουαλικότητα:
Μάνικα: «Εσύ είσαι ο βιαστής. Με βιάζεις κάθε φορά που με απογοητεύεις, και με α
πογοητεύεις συνέχεια. [...] Ποτέ δεν αφήνεσαι ελεύθερος. [...] Τζιοβάνι, ποτέ δεν
θα γίνεις βιαστής. Δυστυχώς ποτέ»,
Μαλατέστα: «Δυστυχώς; Είπες δυστυχώς; Πριν από λίγο με κατηγορούσες ότι είμαι
βιαστής, τώρα με κατακρίνεις επειδή δεν είμαι;»
Μάνικα: «Το κατάλαβες! Το κατάλαβες!»
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Απ’ ό,τι φαίνεται, ο Κολαγιάνι είναι βιαστής, όχι επειδή εκμεταλλεύτηκε τη Σάντρα, αλλά ε
πειδή την οδήγησε εκεί όπου η ίδια επιθυμούσε. Γ ι’ αυτό και είναι ένοχος στα μάτια της κοι
νωνίας και του νόμου και γ ι’ αυτό καταδικάζεται· η καταδίκη του όμως είναι περγαμηνή για
τη γυναίκα που, ενώ τον καταδικάζει, ταυτόχρονα τον μακαρίζει. Στην αρχή της δεύτερης η
μέρας της δίκης, κάποια από το κοινό, που στην πλειοψηφία του είναι γυναικείο, πετάει ένα
τριαντάφυλλο στον κατηγορούμενο. Πρέπει, λοιπόν, ο άνδρας να πληρώσει επειδή έπραξε ε
κείνο που η γυναίκα επιθυμούσε; Το ερώτημα δεν τίθεται μόνο με αυτούς τους όρους- θα ή
ταν υπερβολικά απλοϊκό. Ο Κολαγιάνι καταδικάζεται από το νόμο, επειδή έκανε στη Σάντρα
εκείνο που η ιδία επιθυμούσε- ταυτόχρονα, αθωώνεται ή, μάλλον, αποθεώνεται από τον ά
γραφο νόμο, επειδή υπάκουσε σε μια άλλη εντολή, την πρωτόγονη ορμή.
Ο ανώνυμος ερωτικός πόθος είναι ασύμβατος με την κοινωνία των πολιτών. Δεν είναι μόνο
πηγή ενοχής αλλά και άρνηση της ταυτότητας και αποτελεί μια ασυγχώρητη, όσο και επιθυ
μητή οπισθοδρόμηση σε στιγμές όπως αυτή. Ο Bellocchio επιδιώκει να φωτίσει την αντίφα
ση μεταξύ ανθρώπινων και φυσικών νόμων ή, καλύτερα, μεταξύ γραπτών και άγραφων νό
μων ή νόμων που δεν μπορούν να καταγραφούν. Συνεπώς, η θέση της ταινίας είναι ότι η
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σχέση άνδρα-γυναίκας εξελίσσεται συνεχώς πάνω στο νήμα μιας άλυτης αντίφασης. Ο βια
στής δεν είναι βιαστής, αλλά ένας άνδρας που δωρίζει ολόκληρο τον εαυτό του στη γυναίκα,
συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής του καταξίωσης και που, βιάζοντάς την, θυσιάζει
για χάρη της ό,τι πολυτιμότερο έχει, δηλαδή την τιμή και την αξιοπρέπεια του πολιτισμένου
υποκειμένου.
Ας θυμηθούμε άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παραδοξάτητας στη σχέση άνδρα-γυναίκας, την περίπτωση του La femme et le pantin (H γυναίκα και το νευρίσπαστο) του Pierre
Louÿs,1όπου η μικρή και δόλια Κοντσίτα οδηγεί τον εραστή της σε κατάσταση απελπισίας,
αλλάζοντας συνεχώς συμπεριφορά απέναντι του, περνώντας από την απόλυτη αφοσίωση
στην πιο ξεδιάντροπη απιστία. Η εκδοχή που παρουσίασε ο Bunuel στο τέλος της σκηνοθετικής του δραστηριότητας μεταφράζει οπτικά αυτή τη διπλή ταυτότητα του άνδρα και της γυ
ναίκας, επιλέγοντας δύο διαφορετικές ηθοποιούς, τις οποίες όμως χρησιμοποιεί με τρόπο συ
γκεχυμένο, για να καταστήσει αδύνατη την ταυτοποίηση της πιστής γυναίκας με το ένα, και
της δόλιας γυναίκας με το άλλο πρόσωπο: αμφότερες έχουν το ίδιο πρόσωπο και αμφότερες έ
χουν δύο πρόσωπα. Σαν να λέμε ότι τα πρόσωπα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης και οι όψεις κά
θε συμβάντος πολλαπλασιάζονται, ότι η ταυτότητα κατακερματίζεται σε χίλια κομμάτια.
Αν ξαναγυρίσουμε στα λόγια του Bellocchio που αφορούν στην κρίση του κινηματογράφου,
παρατηρούμε ότι η θέση του δεν είναι και τόσο διαφορετική. Είναι η παραγωγή και το σύ
στημα που βιάζουν τους σκηνοθέτες, ή οι ίδιοι οι σκηνοθέτες επιτρέπουν το βιασμό τους; Εί
ναι αθώα θύματα ή είναι και οι ίδιοι βιαστές, εφόσον επιτρέπουν να τους βιάσουν τη στιγμή
που, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην καταραμένη αγορά ή στην παραγωγή, δικαιολογούν
και συγκάλύπτουν κατ’ ουσίαν τον κομφορμισμό τους; Η παραδοξότητα συνεχίζεται και στο
επίπεδο της δημιουργίας. Δεν είναι δυνατό να στριμώχνεται η δημιουργία ενός έργου μέσα
στις μίζερες και αυστηρές παραμέτρους της δημόσιας ή της ιδιωτικής χρηματοδότησης, της
καλής ή της κακής νομοθεσίας· πρέπει να γίνει λόγος και για την ποιότητα, ακόμα κι αν δεν
υπάρχει κανένας τρόπος να την ορίσουμε.
Το παιχνίδι των παραδοξοτήτων συνεχίζεται και στην επόμενη ταινία του Bellocchio, Το ό
νειρο της πεταλούδας, γεννώντας ερωτήματα και προβληματισμούς γύρω από τις αληθινές α
ξίες και τη σχέση τους με εκείνες που είναι γενικά αποδεκτές και σεβαστές. Εδώ, η αθωότητα
θεωρείται αμάρτημα και η σιωπή του ήρωα, του Μάσιμο (που αποφάσισε να μην ξαναμιλή
σει, παρά μόνο χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από θεατρικά έργα, μέσα δηλαδή από τα λόγια
άλλων), εκφράζει πολύ καλύτερα από άλλες ρεαλιστικές αναπαραστάσεις το τεράστιο άγχος
του σύγχρονου ανθρώπου για την απώλεια της αθωότητας και της πρωτοτυπίας, για την α
πώλεια της ίδιας της ικανότητας του λόγου. [...] Η ταινία αυτή, που γυρίστηκε το 1994, είναι
από τις πιο παράταιρες μέσα στο συνολικό έργο του Bellocchio, καθώς ο σκηνοθέτης επιδίδε
ται σε ένα είδος ποιητικού στοχασμού ή δοκιμιακής ποίησης, όπου εικόνες και λέξεις ρέουν
παράλληλα διατηρώντας, ωστόσο, μια αμοιβαία αυτονομία. Η ταινία αρχίζει με μια πανεπι
στημιακή παράδοση, όπου ένας καθηγητής μιλάει για τον Οδυσσέα, τον οποίο χαρακτηρίζει
ως τον πρώτο ταξιδευτή του δυτικού πολιτισμού μέσα στο ανθρώπινο υποσυνείδητο. Σύμ
φωνα με τον καθηγητή, τα τέρατα που συναντά στο δρόμο του δεν είναι άλλο παρά η οπτική
εκδοχή των μεγάλων φόβων του δυτικού ανθρώπου μπροστά στη φύση, φόβων που ήταν έ
τοιμος να ξεγράψει διά παντός, χάρη στον πολιτισμό. Λέει ο καθηγητής στην ταινία:
«Εκείνος που ανέκαθεν εθεωρείτο ως ο μέγας ήρωας της γνώσης, μπορεί στην πραγ
ματικότητα να μην είναι τίποτε άλλο από την έκφραση αγωνίας του αρχαίου Έλληνα
απέναντι στο παράλογο. Προσπαθεί να αποφύγει τα τέρατα -που στην εποχή μας ονο
μάζονται υποσυνείδητο- για να γυρίσει στην ασφάλεια του σπιτιού και της συζύγου
του. Θα χρειαστεί να περάσουν χιλιάδες χρόνια για να ξαναβρεί ο άνθρωπος το θάρρος
να αντιμετωπίσει όλα όσα δεν είναι λογικά.»
Ολόκληρη η ταινία μοιάζει να είναι μια συνεπής εφαρμογή αυτών των σκέψεων. Η σιωπή
στην οποία βυθίστηκε ο νεαρός ήρωας, ο οποίος μιλά μόνο με τσιτάτα, μοιάζει να λειτουργεί
και ως μεταφορά για τη σιωπή της φύσης, η οποία, χαμένη μέσα στις φωνές του πολιτισμού

1. Πρόκειται για το μυθιστόρημα
στο οποίο βασίστηκε η τελευταία
ταινία του Buñuel, Το σκοτεινό
αντικείμενο του πόθου. (Σ.τ.Ε.)
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2 Εκλέκιομας: πίλος Γερμανών
ηγεμόνων, οι οιιοίοι είχαν ιο
δικαίωμα να εκλέγουν ιον
Αυιοκράιορα ΚαιυργήΟηκαν μ ι
ιην καιάλυοη ιον ιιαλαιον
γερμανικού κμάιυυς αιιό ιον
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που σκεπάζουν ιη δική της, αναγκάζεται να μιλήσει με φωνές ξένες. Το μακρύ ταξίδι του
Μάσιμο συντροφιά με το κορίτσι του (ένα κορίτσι σιωπηλό σχεδόν όσο κι εκείνος, με το αι
νιγματικό χαμόγελο που θυμίζει εκείνο του Απόλλωνα του Βέγιο), που τον συνοδεύει πα
ντού αμίλητη, που αποδέχεται και υιοθετεί τις επιλογές του, μοιάζει με το ταξίδι του Οδυσσέα αντεστραμμένο. Πράγματι, οι δύο νέοι πηγαίνουν στην Ελλάδα, επισκέπτονται το θέα
τρο της Επιδαύρου, αναζητούν στο μύθο τις ρίζες μιας αυθεντικής εμπειρίας, που πλέον δεν
μπορεί να ανακτηθεί, και διεκδικούν το δικαίωμα να ζήσουν τη ζωή τους· δέχονται την επί
θεση των τρελών και των παραλυτικών που τους φθονούν και που, μεταφορικά, παραπέ
μπουν στο σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος είναι παράλυτος όσο και εκείνοι, αφού είναι αναγκα
σμένος να εκμεταλλεύεται στη ζωή του μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των δυνατοτήτων του. Οι
όμορφες, ψυχρές κινηματογραφικές εικόνες, με την κατά διαστήματα παρεμβολή των τριών
μαγισσών που διηγούνται αληθινά παραμύθια, πιο αληθινά κι από την αλήθεια, ιστορίες που
ανανεώνονται κάθε φορά που συναντιούνται ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθιστούν την
ταινία μια ακολουθία ιδιαίτερα δυσνόητων αινιγμάτων, που λειτουργούν ακόμη εντονότερα
στο οπτικό επίπεδο και που αφήνουν, πράγματι, το σημάδι τους στο φαντασιακό του θεατή.
Πρόκειται, βέβαια, για μια ομορφιά σκληρή και ψυχρή, όπως εκείνη που συναντάμε και σε
άλλες ταινίες του Belloochio: στο Εν ονόματι του ΓΙατρός ή στο Ο διάβολος στο κορμί της, για
παράδειγμα. Κι αυτή είναι μία ακόμη παραδοξότητα: η ομορφιά, η απλή, καθαρή ομορφιά δεν
υπάρχει· κι αν υπάρχει, δεν είναι πλέον ομορφιά αλλά πληγή, αμηχανία, ενόχληση. Και είναι
αυτού του είδους η ομορφιά που δημιουργεί αμηχανία και ενόχληση στο θεατή. [...]
Στην ταινία του, Ο πρίγκιπας του Χόμπουργκ, βασισμένη στο θεατρικό έργο του Heinrich von
Kleist, ο Bellocchio επιδίδεται σε μια γενναία υπεράσπιση της νεολαίας, της περηφάνιας και
του ακραίου ιδεαλισμού που τη χαρακτηρίζουν, εξαιτίας των οποίων κάθε γενιά που εμφανί
ζεται στη σκηνή του κόσμου πιστεύει ότι είναι η πρώτη γενιά της ιστορίας και ότι έχει το δι
καίωμα και την υποχρέωση να αλλάξει τα πάντα. Η ατρόμητη ενέργεια του νεαρού πρίγκιπα,
που εξαπέλυσε προκαταβολικά επίθεση εναντίον του εχθρού, υπονομεύοντας κατ’ αυτό τον
τρόπο την τύχη της μάχης λόγω υπερβάλλοντος ηρωισμού, γίνεται σύμβολο της τόλμης, της
αυτοκτονικής ορμητικότητας κάθε γενιάς, με την οποία όλα φαίνεται ότι ξαναρχίζουν από
την αρχή. Χαρακτηριστικό της ταινίας Ο πρίγκιπας του Χόμπουργκ είναι μια μονίμως ασαφής
κατάσταση ανάμεσα στον ύπνο και τον ξύπνο, στην οποία ο νεαρός πρίγκιπας βρίσκεται βυθι
σμένος από την πρώτη κιόλας σκηνή. Παραλήρημα και πραγματικότητα τοποθετούνται στο ί
διο επίπεδο· ο νεαρός ήρωας υποτροπιάζει, επαναλαμβάνει το λάθος που έκανε στην προηγού
μενη μάχη παρά τις επιπλήξεις του Εκλέκτορα.2 Με αυτόν όμως τον τρόπο, διεκδικεί το δι
καίωμά του να ονειρεύεται και τη θεμιτή φιλοδοξία του να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Η
εξέγερση και οι επιταγές της ιεραρχίας (η ανάγκη για τάξη) είναι τα αντιφατικά χαρακτηρι
στικά του πρίγκιπα ο οποίος, παρακούοντας τη διαταγή του Εκλέκτορα, έρχεται αντιμέτωπος
με μια φοβερή εσωτερική σύγκρουση. Καταδικασμένος σε θάνατο για τη δεύτερη ανυπακοή
του, ο πρίγκιπας πολεμιστής, που ποτέ του δεν είχε δειλιάσει μπροστά στον εχθρό, γνωρίζει εντέλει το φόβο- ταπεινά και με αιδημοσύνη παρακαλεί να του δοθεί χάρη, διατεθειμένος ακό
μη και να απαρνηθεί την αγάπη του για τη γλυκύτατη Ναταλία, την ανηψιά του Εκλέκτορα.
Τότε ο συμβολικός πατέρας, αντί να τον καταδικάσει ή να του προσφέρει τη χάρη, τον υπο
βάλλει σε μια εκπαιδευτική διαδικασία ακόμα πιο σκληρή και δύσκολη: πρέπει να εσωτερικεύσει τη σχέση μεταξύ της επιθυμίας και του νόμου. Ο πρίγκιπας δεν θα λάβει τη χάρη που
ζήτησε από τον κυβερνήτη του, αλλά το κέρδος του θα είναι μεγαλύτερο. Θα του ανατεθεί το
καθήκον να αποφασίσει ο ίδιος για την τύχη του και να κρίνει από μόνος του τη συμπεριφορά
του. Αναγκασμένος να παίξει ταυτόχρονα το ρόλο του επαναστάτη γιου και του αυστηρού,
συνετού πατέρα, ο πρίγκιπας δεν έχει πια οδό διαφυγής, είναι αναγκασμένος να δικάσει τον ε
αυτό του και να τον καταδικάσει.
Οι δϋο σκηνές, η πρώτη και η τελευταία της ταινίας, αιωρούνται ανάμεσα στις δύο καταστάσεις,
τον ύπνο και τον ξύπνο. Ο πρίγκιπας ονειρεύεται εκείνα ακριβώς τα πράγματα που του συμβαί
νουν, τη στιγμή που του συμβαίνουν. Ως εκ θαύματος, βρίσκεται μετέωρος ανάμεσα σε δύο κόομους όταν ξυπνάει, φοράει στο χέρι του το γάντι που έφερε μεν από τον ένα κόσμο, αλλά που
ανήκει και οτον άλλο. Στο φινάλε, η απελευθέρωσή του, η συγχώρεση του Εκλέκτορα που του
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Χόμπουργκ.

Η Laura Betti και ο Gian Maria
Volonté στην ταινία Βιασμός
στην πρώτη σελίδα.
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προσφέρεται μαζί με ϊ ο χέρι της πριγκίπισσας, έχουν τα χαρακτηριστικά και του ονείρου και
του ξύπνου ταυτόχρονα. Αυτές οι σκηνές που γυρίστηκαν στο πάρκο Σούτρι, στη Βουλγαρία,
μέσα στη νύχτα που φωτιζόταν από τους πυρσούς, έχουν τη σφραγίδα της αβεβαιότητας: είναι
αληθινές, πραγματικές, όπως και τα γυρίσματα, οι ερμηνείες και η φωτογραφία, που έχουν όλα
ρεαλιστικό χαρακτήρα. Κι όμως ταυτόχρονα, όλα συμβαίνουν όπως σε ένα θέατρο: οι θολές φλό
γες των πυρσών που τρεμοπαίζουν, οι μορφές που εμφανίζονται και εξαφανίζονται μέσα στο
σκοτάδι, από το οποίο αναδύονται στην επιφάνεια για να σβήσουν αμέσως μετά, προσδίδουν μια
ονειρική διάσταση στη διαδοχή των εικόνων. Εξίσου ονειρική, αλλά και ρεαλιστική, είναι η
σκηνή που προηγείται της μάχης: ο Εκλέκτορας, μόνος στο γραφείο του, μελετάει την πολεμική
του τακτική μπροστά σε ένα τεράστιο ανάγλυφο χάρτη με μολυβένια στρατιωτάκια που δεί
χνουν την διάταξη των στρατευμάτων, ένα χάρτη όμως που μοιάζει με τεράστιο στρατιωτικό
παιχνίδι για παιδιά. Ξαφνικά, ένας χαρακτηριστικός θόρυβος καλπασμού, ένα τρομακτικό, βίαιο
τράνταγμα ταράζει τη γη, με ένταση σίγουρα υπερβολική και δυσανάλογη σε σχέση με τη σημα
σία της. Μοιάζει σαν να είμαστε στην καρδιά της μάχης, ενώ απλά πρόκειται για μια ίλη αξιωμα
τικών, που φτάνει στο διοικητήριο για να ζητήσει χάρη για τον πρίγκιπα. Και πάλι ύπνος και
ξύπνος συγχέονται με τρόπο μοναδικό: δεν βρισκόμαστε ούτε στη μία ούτε στην άλλη κατάστα
ση, όλα συμβαίνουν φυσιολογικά, αλλά ο ήχος είναι βεβιασμένος, υποκειμενικός, υπερτονισμέ
νος, όπως είναι και οι μεγάλες απειλητικές σκιές που τρέχουν επάνω στον τοίχο. Ο εφιάλτης του
διοικητή πριν από την επίθεση συγχέεται με το ήσυχο πέρασμα μιας ίλης ιππικού.
Αυτός ο βίαιος θόρυβος των αλόγων είναι ο ίδιος βίαιος θόρυβος που συναντάμε πολλές φορές
στην επόμενη ταινία, Η παραμάνα, ο οποίος μας επιτρέπει να κατανοήσουμε το κλίμα αγωνίας
και καταπίεσης που χαρακτηρίζει το ιστορικό πλαίσιο της αφήγησης, που τοποθετείται στις
αρχές του 1900, σε μια πόλη σε αναταραχή. Η πόλη συγκλονίζεται από λαϊκές εξεγέρσεις και
στυγερές επιθέσεις καταστολής, από τις οποίες δεν βλέπουμε και δεν ακούμε σχεδόν τίποτε ε
κτός, ίσως, από τις τρομακτικές επιδρομές των έφιππων καραμπινιέρων ο καλπασμός των α
λόγων τους αντηχεί στο δρόμο, επιτρέποντάς μας να καταλάβουμε ότι, εκτός πλάνου, διαδρα
ματίζονται βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και εργατών, συγκρούσεις που σημειώθη
καν στις αρχές του αιώνα, όπου και τοποθετείται χρονικά η αφήγηση.
Στην Παραμάνα ο Βείΐοεείπο, διατηρώντας αυτό το κλίμα αβεβαιότητας που μόλις προανέφερα, ανάμεσα στη συμβολική αναπαράσταση και την ιστορική πραγματικότητα (η οποία όμως
βρίσκεται πάντα έντονα παρούσα εκτός πεδίου), επαναλαμβάνει το πικρό πιραντελικό παιχνί
δι μιας ανατροπής χωρίς προοπτική. Η διαδρομή της φτωχής γυναίκας, η οποία ξεκινά από
την απόλυτη αγραμματοσύνη για να ανακαλύψει τη χαρά της ανάγνωσης, και η διαδρομή της
πλούσιας γυναίκας, που ξεκινά από τη χαρά εκείνου που έχει τα πάντα για να ανακαλύψει τον
πόνο, είναι συμμετρικές και παράλληλες. Η απάνθρωπη σκηνή στην οποία οι γυναίκες, που α
ναζητούν δουλειά ως τροφοί, εξετάζονται και αναγκάζονται περιμένοντας στη σειρά να δεί
ξουν το γυμνό τους στήθος στον πελάτη, τον πατέρα του βρέφους που θα πρέπει να θηλάσουν,
είναι ανάλογη με τις εξίσου απάνθρωπες σκηνές στις οποίες η νεαρή σύζυγος, χαμογελώντας,
μιλάει στον άνδρα της για την απέραντη μοναξιά και για τον πόνο της, για τη σχέση που δεν
μπορεί να έχει με το νεογέννητο μωρό της, για τη σχέση της με το σύζυγο που χάνει. Μια σκιά
ανησυχίας αιωρείται σε όλες αυτές τις σκηνές της ιδιωτικής ζωής, μια σκιά ηχηρή που αποδί
δει, ακριβώς, την εκμετάλλευση του ανθρώπου στις αρχές του αιώνα, που μπορούμε να τη
νιώθουμε ακούγοντας τον τρομακτικό καλπασμό των ομηρικών πολεμικών ίππων, καθώς ο
δεύουν προς την καταστολή.
Αυτά είναι τα θέματα ανάμεσα στα οποία κινείται το έργο του Ββΐΐοεεήίο, τώρα όπως και τό
τε, με το θάρρος αυτού που αντιμετωπίζει τα προβλήματα του καιρού του, ενώ παράλληλα
διατηρεί μια ανεξάρτητη οπτική γωνία, διακινδυνεύοντας να φανεί παράδοξος, προκλητικός.
Το να είοαι γυναίκα σημαίνει να μη σε κατανοούν, να οε χρησιμοποιούν, να οε εκμεταλλεύ
ονται· ταυτόχρονα σημαίνει να διεκδικείς το δικαίωμα να αντιφάσκεις, το οποίο είναι, ίσως,
συνώνυμο της ανθρώπινης κατάστασης.
Το να είοαι νέος σημαίνει να βρίσκεσαι ανάμεσα σε δύο κόσμους και να διεκδικείς το δικαίω
μα να μη διαλέξεις, ακόμα κι αν είσαι αναγκασμένος να το κάνεις.
Το να είσαι σκηνοθέτης σημαίνει να προσπαθείς να αντιμετωπίσεις αυτά τα διλήμματα και
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αυτές τις αμηχανίες της ανθρώπινης ύπαρξης, σε επίπεδο προσωπικό και ταυτόχρονα οικου
μενικό, μετατρέποντας τη σκέψη σε εικόνες, πράγμα που επίσης συνιστά αντίφαση, εφόσον
στοχάζεσαι χρησιμοποιώντας ένα όργανο που σίγουρα δεν είναι το καταλληλότερο για το
στοχασμό, αλλά είναι μάλλον ενστικτώδες, άμεσο, κατευθυνόμενο. Το να κάνεις εικόνες, το
να κάνεις κινηματογράφο σημαίνει, κατά συνέπεια, να παντρέψεις τη διαμεσολάβηση με την
αμεσότητα, το στοχασμό με την παρόρμηση.
Τι είναι ο κινηματογράφος; Ό πω ς θα έλεγε ο Godard, ο κινηματογράφος είναι ο κινηματο
γράφος· το ζητούμενο είναι να μην καταντήσει ένα απλό ζήτημα χρημάτων, ούτε όμως και
να αντιμετωπιστεί κατά τρόπο εξωπραγματικό από ποιητές που θεωρούν ότι μπορούν να κά
νουν τα πάντα μόνοι τους. Πρέπει να βρίσκεσαι μέσα στον κόσμο, παραμένοντας εκτός.
Αν κάποτε η αισθητική γινόταν μόνο με την πολιτική, τώρα για τον Bellocchio η πολιτική
γίνεται και με την αισθητική.

Σκηνή από την ταινία Η παραμάνα.

Δημοσιεύτηκε στο II cinema
della transizione. Scenari
italiani degli anni ’90,
επιμ. Vito Zagarrio,
σειρά Nuovocinema, Saggi,
εκδ. Marsilio, Βενετία, 2000.

Μετάφραση:
Παναγιώτης Ράμος.
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Π ρίγκιιια ιου Χόμηουμγκ.

Θεατρικές όψεις της γραφής
και της σκηνοθεσίας στον Marco Bellocchio
της Ειρήνης Στάθη
Ο δημιουργός σας δεν ολοκλήρωσε το δράμα σας.
Σας άφησε ένα κάποιο αυτεξούσιο.
Κι εδώ αρχίζει η δική σας ευθύνη,
αγαπητέ μου.'
Luigi Pirandello, Έ ξ ι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα.

Στο Έ ξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα του Luigi Pirandello, ο θιασάρχης-σκηνοθέτης ορίζει, ί
σως, το βαθύτερο νόημα της σχέσης του δραματουργού και των προσώπων που δημιουργεί,
της σχέσης του δημιουργού και των δημιουργημάτων του- σε ένα δεύτερο και, ενδεχομένως,
ουσιαστικότερο επίπεδο εκφράζει τη σύγκρουση ανάμεσα στη δραματουργική γραφή και τη
σκηνική της αναπαράσταση (συμπεριλαμβανομένης της κινηματογραφικής αναπαράστασης),
επισημαίνει την «αναμέτρηση» μεταξύ των δύο καλλιτεχνών (δραματουργός και σκηνοθέ
της), που δρουν σε διαφορετικές σφαίρες και χρειάζεται να μάθουν να συμβιώνουν στον κοινό
χώρο όπου συναντάται η δημιουργία τους, να αναγνωρίσουν την ανάγκη το έργο του ενός να
συμπληρωθεί από τη δημιουργική παρέμβαση του άλλου: την ανάγκη, δηλαδή, να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε μέσα από μια διαφορετική μορφή έκφρασης και με τη
χρήση διαφορετικών μορφών αναπαράστασης να μπορέσουν να υπάρξουν τα πρόσωπα του
δράματος.
Το σχετικό αυτεξούσιο, η ελεύθερη βούληση, που προσδίδει ο δραματουργός στα πρόσωπά
του, απευθύνεται εν τέλει σε αυτόν που θα αναλάβει να τα παρουσιάσει στη σκηνή, να τα ζω
ντανέψει και να τους δώσει μια απτή υπόσταση. Αυτό το ρόλο αναλαμβάνει να καλύψει η
σκηνοθεσία και σε αυτό το σημείο εντοπίζεται η ευθύνη εκείνου που αναλαμβάνει να εκτελέσει το έργο της αναπαράστασης, την οποία εγγυώνται τα ίδια τα πλάσματα του δράματος,
αντιστεκόμενα στην επιθυμία του σκηνοθέτη τους.
Με αυτή τη «σύγκρουση» μεταξύ του συγγραφέα και του σκηνοθέτη φαίνεται να επιθυμεί
να αναμετρηθεί καταρχήν o Marco Bellocchio, από τη στιγμή που αρχίζει να ασχολείται με τη
μεταφορά κάποιου θεατρικού έργου στη σκηνή ή στην οθόνη. Συγκεκριμένα, το 1969 ξεκι
νάει με μια θεατρική παράσταση του Τίμωνα του Αθηναίου του Shakespeare, στο Piccolo
Teatro di Milano, ενώ το 1977 έχουμε μια μεταφορά στην οθόνη του Γλάρου του Τσέχωφ.
Τρία έργα του Pirandello θα τον απασχολήσουν σε διαφορετικές περιόδους της δημιουργίας
του, ξεκινώντας από τον Ερρίκο A και συνεχίζοντας με το μονόπρακτο Ο άνθρωπος, με το λου
λούδι στο στόμα. Το πρώτο είναι μια κινηματογραφική μεταφορά, ενώ το δεύτερο καταγρά
φεται ως μια εμπειρία βίντεο-θέατρο. Το τρίτο είναι η νουβέλα// παραμάνα, που έχει ίσως το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το σκηνοθέτη, καθώς ότι πρόκειται για νουβέλα, πράγμα που
του δίνει περισσότερη ελευθερία στη σκηνοθεσία. Τέλος, η μεταφορά στην οθόνη του Πρί
γκιπα του Χόμπουργκ του Heinrich von Kleist, αποτελεί για τον Bellocchio μια κορυφαία
στιγμή, αφού μπόρεσε να συνθέσει το απόσταγμα μιας μακράς θεατρικής κουλτούρας, που ε
κτείνεται από τον Calderón στον Shakespeare και τον Hofmannsthal.
Συνολικά, μέσα από τη διαδρομή του Bellocchio σε σχέση με το θέατρο, ξετυλίγονται οι πτυ
χές της «θεατρικότητας» στο έργο του: «θεατρικότητα» που δεν μπορεί να ανιχνευτεί μόνο
στο επίπεδο της άμεσης σχέσης της κινηματογραφικής ταινίας με το θεατρικό κείμενο στο ο
ποίο βασίζεται, εφόσον ο λόγος είναι το κυρίαρχο στοιχείο που συνδέει το θεατρικό έργο με

1. Το απόσπασμα που
παραθέτουμε είναι από τη
διασκευή του θεατρικού έργου
για την παράσταση του Max
Reinhardt, το 1924.
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2. André Bazin, Che cosa é il
cinema?, εκδ. Garzanti, Μιλάνο,
1986, odi. 178 (εδώ
χρησιμοποιούμε χην ιιολική
μετάφραση ιοι) Q u’ est-ce que le
cinema?, εκδ. Le Cerf, Παρίσι,
1959).
3. Giooanm Macchia,
Pirandello o la alanza della
tortura, εκδ. Mondadori,
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4 Marco Bellocchio. Catalogo
ragionato, επιμ. Paula Malanga,
m i Olivo res, Μιλάνο, 1998,
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μιμηιικη κινησιολογία υπήρίχιν
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την κινηματογραφική ταινία που προκύπτει από αυτό. Οι θεατρικές όψεις σε αυτές τις ται
νίες ανιχνεύονται σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο στη γραφή (λόγος και κείμενο) όσο και στη
σκηνοθεσία (εικονοποίηση-χωροθέτηση): ο χώρος, η υποκριτική, η σκηνογραφία. Κυρίως, ό
μως, ανιχνεύονται σε αυτό που ο Bazin ονομάζει «ψυχολογία της υποκριτικής».2
Με γνώμονα αυτή τη σχέση γραφής και σκηνοθεσίας, ως «λόγος» και «εικόνα» που εγγράφεται στο εσωτερικό των παραπάνω ταινιών του Marco Bellocchio, μπορεί κανείς να αναπτύξει
μια σειρά από παρατηρήσεις που μας ανοίγουν το δρόμο για μια ουσιαστική ξενάγηση στο
χώρο και τη φύση της κινηματογραφικής αναπαράστασης.
Ανατρέχοντας στο σύνολο του έργου του σκηνοθέτη ανακαλύπτουμε ότι ο τρόπος που σκη
νοθετεί δείχνει πως, πάνω απ’ όλα, είναι ένας «director»: η χρήση της κινηματογραφικής μη
χανής, η προσπάθεια παρουσίασης των ηρώων του από πολλές οπτικές γωνίες, η ευρύτητα
των στοιχείων (εικαστικών, λογοτεχνικών κ.λπ.) που χρησιμοποιεί. Οι ταινίες του διαθέ
τουν μια μορφική κατασκευή που χαρακτηρίζεται από πολλά θεατρικά στοιχεία. Αυτός ο κι
νηματογράφος μοιάζει με «stanza della tortura»3 (δωμάτιο των βασανιστηρίων), το συμβολι
κό δωμάτιο της ανθρώπινης ψυχής στο σύγχρονο πολιτισμό, τον τόπο όπου εδράζεται μια
βαλτώδης δυστυχία που δεν οδηγεί ούτε στον τρόμο ούτε στον εξαγνισμό. Αυτός ο δραματι
κός χώρος μοιάζει με μια αίθουσα ψυχικού δικαστηρίου, όπου κάποιος παίρνει τη μορφή ε
νός ψυχίατρου, ο οποίος ακολουθεί νέες μεθόδους θεραπείας για τα θύματα και για τους ενό
χους, αλλά δεν καταφέρνει ποτέ να ξεκαθαρίσει ποιος είναι το θύμα και ποιος ο ένοχος. Θα έ
λεγε κανείς ότι όλοι τούτοι οι ήρωες «κάνουν θέατρο», ο κόσμος στον οποίο δρουν είναι ένας
κόσμος που υπάρχει μέσα στην ταραγμένη σκέψη τους.
Δεν είναι τυχαίο ότι o Bellocchio επιλέγει έργα δραματουργών που είχαν επιλέξει και εκείνοι
να ξεπεράσουν τους παραδοσιακούς τρόπους δραματουργίας και τα δεδομένα που επιβάλλο
νταν από τον σκηνικό χώρο, με αποτέλεσμα να περιορίζεται και η δράση στην απλή εικονο
γράφηση των δραματικών καταστάσεων. Επέλεξε έργα που στην εποχή τους αμφισβήτησαν
τη σκηνική σύμβαση και τους κοινωνικούς περιορισμούς του θεάματος.
Ας έλθουμε στην πρώτη απόπειρα του Bellocchio να μεταφέρει στην οθόνη ένα θεατρικό έρ
γο, το Γλάρο του Τσέχωφ. Ο σκηνοθέτης, παρόλο που στις προηγούμενες ταινίες του κρατάει μια απόσταση από το θέατρο (αν εξαιρέσουμε κάποιες τελετουργικές σκηνές σε ταινίες ό
πως Οι γροθιές στην τσέπη, Η Κίνα είναι κοντά, Εν ονόματι του Πατρός, καθώς και τη σποραδική χρήση της θεατρικής σκηνής σε ορισμένα πλάνα, ως χώρου όπου εκτυλίσσεται μια συμ
βολική πράξη, όπως η ερασιτεχνική παράσταση στο Εν ονόματι του Πατρός), οι τεχνικές του
χαρακτηρίζονται από μια υψηλού επιπέδου κινηματογραφική γραφή και σκηνοθεσία. Με
την επιλογή του Γλάρου, όμως, υποκύπτει στη γοητεία της αρτιότητας της δομής και της
σύνθεσης, στη γοητεία του λεκτικού πλούτου και του περιεχομένου του, στοιχεία που τον έ
καναν να αγαπήσει και άλλα θεατρικά έργα. Ό πω ς δηλώνει ο ίδιος: «Μαζί με άλλα θεατρικά
έργα (Άμλετ, Μάκβεθ κ.λπ.), ο Γλάρος υπήρξε ένα νεανικό πάθος. Επέλεξα το Γλάρο χωρίς πο
λύ σκέψη, χωρίς μια εμφανή ανάγκη».4 Η ανάγκη όμως υπαγορεύτηκε κατά μία έννοια από
το βαθύτερο συμβολισμό του κειμένου. Από την ψυχολογική πλοκή και την πυκνότητα των
νοημάτων, που έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που πραγματεύεται ανελλιπώς στις ταινίες του.
Το έργο του Τσέχωφ αιωρείται ανάμεσα σε δύο σύμβολα, που ουσιαστικά είναι αυτά που επι
δρούν τόσο γοητευτικά στον Ιταλό σκηνοθέτη. Τα δύο σύμβολα είναι ο ζωντανός γλάρος
(τοάικα) και ο βαλσαμωμένος γλάρος, που δύο φορές ο Σιαμράεφ θυμίζει στον Τριγκόριν ότι
τον βαλσάμωσε για χάρη του, πράγμα που δύο φορές ο τελευταίος δεν θυμάται ή υποκρίνεται
ότι δεν θυμάται. Το ρωσικό όνομα τοάικα (larus ridibundus είναι ο λατινικός όρος) είναι μια
λέξη ονοματοποιητική.5 Οι σχεδόν ονοματοποιητικοί ήχοι και λέξεις που προφέρονται από
την ταραγμένη Νίνα-γλάρο, επαναλαμβάνουν τη μουσική-κρώξιμο του γλάρου, το υπόκωφο
αναφιλητό του. Αυτή η «ορνιθολογία» που κρύβεται πίσω από τις γραμμές του κειμένου
γοητεύει τον Bellocchio, που είναι «επιρρεπής» έτσι κι αλλιώς στις έντονες ψυχικές κατα
στάσεις των ηρώων του. Αυτή η «ορνιθολογία», που σχηματίζει το τρίγωνο Κόστια-Νίνα'Γριγκόριν, του επιτρέπει να διαμορφώσει ένα συμβολικό ψυχαναλυτικό σχήμα στο οποίο ε
πίσης είναι «επιρρεπής» ο σκηνοθέτης μας. Ή δη από την αρχή του έργου, η Νίνα δηλώνει ό
τι η λίμνη την τραβάει, όπως τραβάει ένα γλάρο. Ο Κόστια είναι αυτός που σκοτώνει το γλά-
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ρο, όπως θα σκοτώσει αργότερα τον εαυτό του. Το διττό σχήμα Κόστια-γλάρος τείνει να εξι
σορροπήσει την ταύτιση της Νίνας με το ανυπεράσπιστο λευκό πετούμενο, του οποίου οι κι
νήσεις, η συμπεριφορά, το πέταγμα και ο θάνατος, αποτελούν για τον Τριγκόριν το «αντικεί
μενο για ένα μικρό διήγημα». Ο Κόστια θα αφαιρέσει τη ζωή του λίγα λεπτά μετά την άρνη
ση του Τριγκόριν να θυμηθεί το περιστατικό με το βαλσάμωμα του πουλιού.
Παρόλο που και στο σενάριο της ταινίας πλέκεται ένα αντίστοιχα πυκνό δίχτυ συμβόλων (λί
γο διαφορετικού τύπου, αφού η κάμερα διαθέτει τη δυνατότητα να ενισχύσει την εικόνα με
στοιχεία έξω και πέρα από το πρωτότυπο κείμενο), ο σκηνοθέτης κρατάει μια ερμηνευτική
στάση με μέσο την κάμερα και την εικόνα, και όχι με την καταφυγή στα λόγια. Το θέατρο το
χρησιμοποιεί στο φυσικό χώρο, όπου παρεμβάλλει και πάλι τη θεατρική σκηνή, ως φυσικό
στοιχείο, με τη χρήση μιας εξέδρας στην όχθη της λίμνης. Στο φυσικό αυτό σκηνικό, η κάμε
ρα καταγράφει και περιγράφει τα πράγματα και το χώρο, στέκεται σε στοιχεία που δεν έχουν
σκηνική, αλλά ψυχική σημασία για τους ήρωες: νεκρές φύσεις, αντικείμενα και αργές κινή
σεις αποκάλυψης του γύρω τοπίου, εντείνουν το πνεύμα μιας κινηματογραφικής θεατρικό
τητας, μιας σκηνοθεσίας που είναι εσωστρεφής και νοσταλγική.
Η εξέδρα-σκηνή και η αυτοσχέδια αυλαία δεν μπορούν να εμποδίσουν το θεατρικού τύπου
στήσιμο του πλάνου, όπου ο γρήγορος, στυλιζαρισμένος και αυτάρεσκος θεατρικός λόγος δι
ευθετείται με στιχομυθίες μεγάλης θεατρικής δεινότητας. Αλλά η θεατρικότητα δεν εξα
ντλείται εδώ. Τα κοντινά πλάνα έξω από τη σκηνή, στις συζητήσεις του Κόστια με τους υπό
λοιπους ήρωες, θέτουν ερωτήματα υπαρξιακά αλλά και γνωσιολογικά, τα οποία δεν απαντώνται μέσω της εικόνας αλλά προσεγγίζονται με τη λογική των λέξεων. Ο νέος εξομολογείται
τη βαθιά αγάπη του για τη μητέρα του, μια οιδιπόδεια αγάπη, παίζοντας το ρόλο που του υ
παγορεύει τελικά αυτή η αγάπη. Αλλά και το ερώτημα «ποιος είμαι εγώ;», όταν συγκρίνει
τον εαυτό του με το συγγραφέα Τριγκόριν, είναι ένα ερώτημα που καταλήγει να διατυπώνε
ται ακριβώς τη στιγμή που ανεβαίνει στο σανίδι της σκηνής, πράγμα που εντείνει και τη δι
κή του θεατρική υπόσταση και αυτή των λόγων του. Έ τσι, τα λόγια του αποστασιοποιού
νται από τον κύριο κορμό του έργου και γίνονται συμβολικά (θεατρικά tout court) πάνω στο
χώρο που μετατρέπεται σε luogo deputato του δράματος της υπόκρισής του.
Η τοποθέτηση του θεατρικού λόγου στο κινηματογραφικό τοπίο είναι ίσως το μεγαλύτερο
πρόβλημα του σκηνοθέτη, που πρέπει να προσδώσει στη σκηνογραφία μια δραματική αδια
φάνεια, διατηρώντας από την άλλη το φυσικό της ρεαλισμό. Έ τσι, αποφεύγει τον κίνδυνο
να μεταφέρει στην οθόνη τις θεατρικές συμβάσεις (εκτός από το λόγο), ενώ διατηρεί την ε
λευθερία να στηριχτεί, όσο καλύτερα γίνεται, σε αυτές. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγει κατά
το δυνατόν τις εύκολες κινηματογραφικές λύσεις που θα τον οδηγούσαν απλά στο κινηματογραφημένο θέατρο.6
Υπηρετώντας το θέατρο δεν σημαίνει ότι ο κινηματογράφος υπηρετεί λιγότερο τον εαυτό
του. Πάντως, υπάρχει μια αντίληψη που είναι συνυφασμένη με τη θεωρία του καθαρού κι
νηματογράφου και η οποία απαγορεύει στον κινηματογράφο να υπηρετήσει μια θεατρική
φόρμα. Την άποψη αυτή ο Bellocchio φαίνεται να τη γνωρίζει καλά. Γι’ αυτό και εμβαθύνει
στη γλώσσα που γνωρίζει καλύτερα, την κινηματογραφική, επιβεβαιώνοντας το λόγο του
Bazin: «Όσο περισσότερο ο κινηματογράφος θα προσπαθεί να παραμείνει πιστός στο κείμενο
και στις θεατρικές απαιτήσεις του κειμένου, τόσο περισσότερο θα αναγκάζεται να εμβαθύνει
στη δική του γλώσσα».7 Ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί εκείνα τα στοιχεία, που υπηρετούν και
τις δύο μορφές αναπαράστασης: σιωπές, παύσεις, νεκροί χρόνοι, βλέμματα και λεπτομέρειες
στις κινήσεις. Μια αντίληψη του πλάνου που ενισχύεται από έναν εικαστικό πλούτο, και
που δίνει μια δυναμική τόσο στην αφήγηση του Bellocchio, όσο και στην ερμηνεία του τσεχωφικού κειμένου.
Οι εναλλαγές των πλάνων δεν είναι σύνθετες, δεν είναι πολύπλοκες, με περίτεχνες χωροχρονικές πλοκές, ενώ ακολουθούν στην πλειοψηφία τους τη δομή και τη γραμμική εξέλιξη του
θεατρικού κειμένου. Αντίθετα, με συνεχή τράβελινγκ και με ακίνητο τον ηθοποιό, διευθε
τείται μια σειρά από πλάνα που έχουν ως στόχο να παρακολουθούν τις κινήσεις της ψυχής
του ήρωα και όχι τη μετακίνηση του σώματός του, πράγμα που αποτυπώνεται τελικά έντο
να και στο φιλμ. Υπάρχει, με άλλα λόγια, μια χρήση που συνάδει με τη συγκίνηση και όχι με

6. Ο άνθρωπος με χο λουλούδι
σχο σχόμα είναι μια περίπτωση
κινηματογραφημένου θεάτρου.
Εδώ είναι εμφανής η επιλογή
των θεατρικών Χύσεων, που
υπηρετούνται όμως, παρόλ'
αυτά, από την κινηματογραφική
εμπειρία, αφού ανάμεσα στον
κινηματογράφο και το θέατρο
υπάρχει για τον Bellocchio μια
διαρκής αλληλεπίδραση.
7. A. Bazin, ό.π., οελ. 183.
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8. J. Starobiiuiki, L’ impero
dell’ ímmaginurio, oio L’ occhio
vívente. Studi eu Corneille,
hacine, Rousseau Stendhal,
Freud, αώ. Etiuiudi, Τομίνο,
¡976, atÁ 294.
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την αφηγηματική χρήση της κίνησης της μηχανής. Συχνά βρισκόμαστε μπροστά σε στατικά
πλάνα και θεατρικούς διαλόγους, που στην πλειοψηφία τους ευθυγραμμίζονται με το λόγο
του κειμένου, με φράσεις δηλαδή που δίνουν τη γενική ατμόσφαιρα του έργου, όπως «αυτή
η συμπαθητική ανία της εξοχής». Αυτό το κλίμα μεταγράφεται στο σελιλόιντ και μεταγρά
φεται με όλα τα εικαστικά του αντίστοιχα. Αυτά, δηλαδή, που μπορούν να εξασφαλίσουν μια
αληθοφάνεια, αισθητή από κάθε θεατή που διατηρεί οποιουδήποτε τύπου μνήμη από ένα πα
ρελθόν στην «εξοχή». O Bellocchio ανακαλεί το δικό του «εξοχικό» παρελθόν με τη χρήση ει
καστικών στοιχείων γνωστών στο ιταλικό κοινό και κατανοητών από το ευρύτερο κοινό, με
αναφορές σε ζωγράφους όπως o Guido Gozzano, πράγμα που έκανε και σε παλαιότερες ται
νίες.
Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ο ρόλος των ιδιοτήτων των κύριων ηρώων του έργου. Αρχικά
της ηθοποιού Ιρίνα, αφού ο λόγος που εκφέρει είναι λόγος θεατρικός και ο Bellocchio δεν ε
πιχειρεί ούτε μια στιγμή να τον χρησιμοποιήσει διαφορετικά. Ό ταν η Ιρίνα θα κρίνει με αυ
στηρότητα και ωμότητα τη δουλειά του γιου της, τα θεατρικά μητρικά λόγια είναι αυτά που
πονάνε περισσότερο· κι όταν αργότερα παρακαλεί τον Τριγκόριν να μη την εγκαταλείψει, ε
κλιπαρεί την αγάπη του χρησιμοποιώντας πάλι τα λόγια της ηθοποιού-ρόλου.
Τελικά δεν υπάρχει ούτε ένα πρόσωπο «ζωντανό» στην ταινία αυτή. Ό λοι είναι τα θεατρικά
πρόσωπα ενός κόσμου που ζει σε απόλυτες συνθήκες αναπαράστασης, όπως και οι ίδιες οι
καιρικές συνθήκες είναι θεατρικά άσχημες συνθήκες: «Μια νύχτα σαν κι αυτή είναι άσχημη
για όποιον δεν έχει καταφύγιο». Οι ήρωες του Γλάρου διαθέτουν το ασφαλέστερο καταφύγιο,
που είναι αυτό του ρόλου τους και της θεατρικής σκηνής, που τους κάνει να ζουν αιώνια και
αμετάβλητα. Ενός έργου που τους διατηρεί, με όλα τα πάθη, τα λάθη και τις αδυναμίες, δυ
νατούς πρωταγωνιστές της ανθρώπινης συνθήκης. Η ταινία του Bellocchio είναι το καταφύ
γιο των ηρώων του Τσέχωφ. Κυρίως, όμως, η ταινία του είναι ένα δυνατό φως που προβάλ
λεται πάνω στις δραματικές ανησυχίες της ψυχής των ηρώων του.
Αυτό το τελευταίο μπορεί τελικά να είναι και ο συνδετικός κρίκος που ενώνει αυτή την ται
νία με το μεταγενέστερο έργο του Bellocchio, που διαπνέεται από την ίδια ανησυχία και χα
ρακτηρίζεται από ένα θεατρικό πνεύμα. Έ να πνεύμα που για πολλούς λόγους (που δεν είναι
της ώρας) ανακαλύπτει στο έργο του συμπατριώτη του Luigi Pirandello, αλλά και στον
Kleist, παρόλο που δυσκολευόμαστε να μην αναγνωρίσουμε σε αυτή τη στροφή της δουλειάς
του Bellocchio μια πιο διευρυμένη σχέση με θεατρικά κείμενα, όπως Η ζωή είναι ένα όνειρο
του Calderón και Το μεγάλο θέατρο του κόσμου του Hugo von Hofmmansthal, ενώ, παράλλη
λα, αναγνωρίζουμε όλο και περισσότερο την έννοια του σαιξπηρικού teatrum mundi στις θε
ματικές, τα σύμβολα, αλλά και τις μεταφορικές σημασίες που προσλαμβάνουν οι ταινίες του,
οι οποίες στρέφονται όλο και περισσότερο προς την ανθρώπινη ψυχή, τα συναισθήματα και
τις ψυχολογικές καταστάσεις. Από τη στιγμή που αποφασίζει να καταφύγει στον κόσμο των
ψευδαισθήσεων της κινηματογραφικής μυθοπλασίας, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το πράξει: να χρησιμοποιήσει τη θεατρικότητα, μέσα από την οποία, με βοηθό και σύμμαχο την αντι-νατουραλιστική αναπαράσταση, μπορεί να δείξει ότι όλος ο κόσμος είναι θέατρο.
Το θέατρο, λοιπόν, είναι για τον Bellocchio ένας τόπος γνώσης και αυτογνωσίας. Στο θέατρο
υπάρχει η δυνατότητα να κατανοήσουμε αυτό που η ζωή, κλεισμένη μέσα στο ίδιο της το μυ
στήριο, δεν μπορεί να μας αποκαλύψει. Αυτές τις πλευρές του θεάτρου τις χρησιμοποιεί ως
μια προσπάθεια εκπαίδευσης του ανθρώπου διά των παθών του. Στον Bellocchio, επομένως,
ο θεατρικός λόγος, ως μέσο εμβάθυνσης στα ανθρώπινα πάθη, αφήνει στο θεατή ένα αίσθημα
κενού, αναπάντητου, μιας λύπης σχεδόν υπαρξιακής. Εντείνεται έτσι το αίσθημα ότι βρι
σκόμαστε μπροστά σε μια αναπαράσταση της ζωής, αίσθημα που έχει έντονα θεατρική χροιά.
Η δραματουργία του Bellocchio που είναι βασισμένη στα θεατρικά κείμενα, εκδηλώνεται ως έ
νας σχεδόν ανεξέλεγκτος μηχανισμός μιας «ενισχυμένης φαντασίας», με την έννοια που δίνει ο
Starobinski," ως αντίστοιχο στη λογοτεχνική δημιουργία αυτών των παραληρηματικών μυθο
πλασιών που δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον κατάρριψης των ορίων ανάμεσα στην
πραγματικότητα και τη μη πραγματικότητα. Στον Ερρίκο ¿1 δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμ
φισβήτησης αυτής της τρελής ανάμειξης πραγματικότητας και τέχνης. Ο κόσμος αυτής της
ταινίας είναι βαθιά θεατρικός, είναι ένας κόσμος-παράσταση, μίμηση και μεταμφίεση.
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9. O G. Giudice, στο βιβλίο του
Luigi Pirandello (εκδ. Einaudi,
Τορίνο, 1963, σελ. 488),
αναφέρει όχι η έμπνευση για τη
συγγραφή του Ερρίκου Δ',
προήλθε από ένα αγγλικό
χαρακτικό που απεικονίζει τον
περίπατο με άλογα μιας παρέας
ευγενών.
10. -Η ειρωνεία βρίσκεται στην
εικόνα που έχει ο ποιητής, όχι
μόνο για το φανταστικό κόσμο,
αλλά και για την ίδια τη ζωή και
τους ανθρώπους. Ό λα είναι
παραμύθια και όλα είναι
αλήθεια [...]» (Luigi Pirandello,
L’ umorismo, εκδ. Mondadori,
Μιλάνο, 1986, σελ. 102).
11. Paula Malanga, ó.n., σελ. 105.
12. Luigi Pirandello, Έ ξι
πρόσωπα ζηιούν συγγραφέα,
μιφ . Αλέζη Σολομού, Δωδώνη,
Αθήνα, 1986, οελ. 17.
13. Nina Borsellino, Ritratto di
Pirandello, εκδ. Laterza
Unwersale, Ρώμη-Μπάρι, 1987,
οελ. 93. Ανάμεσα στο 1918 και το
1921, ο Pirandello συγκέντρωσε
τα θεατρικά του έργα σε μια
συλλογή που της έδωσε το γενικό
τίτλο ■Maschere nude- (Γυμνές
μάσκες).
14 Paola Malanga ó.n., σελ. 190.
15. Εδώ o Bellocehio εκφράζει
μια σκέψη όμοια μι αυτή ι ου
André Bazin, σχετικά με την
εικονυπυίηοη του εκιός σκηνής
χώρου, πράγμα που αποτελεί μια
σημαντική παράμετρο της
ειιι/γχιής που ο κινημαιογράφος
ασκεί στο θέατρο. Βλ. André
Bazin, ó.n., οελ. 174-198.
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Ο Ερρίκος A δεν είναι ένα δράμα που προέρχεται από κάποιο απόσπασμα μιας προγενέστερης
αφήγησης, αλλά μια «τραγωδία» που γεννιέται από την ειρωνική παρατήρηση μιας μασκαρεμένης πραγματικότητας, εγκλωβισμένης σε ένα αγγλικό χαρακτικό·9 ακόμα καλύτερα, είναι
μια τραγωδία της ψυχής που προέρχεται από την απεγνωσμένη απόλαυση ενός βωβού ιστορι
κού φτιασιδώματος,10 το οποίο ο Pirandello αναπαράγει μέσα από το συμβολισμό της σκηνής
και τη θεατρικότητα του λόγου. Ο Ερρίκος είναι επίσης η πιο αμφιλεγόμενη και τρανταχτή α
πόδειξη της πιραντελικής θεατρικότητας. Κι ενώ ο Pirandello χρησιμοποιεί την εικόνα ως το
προοίμιο, ως το εικαστικό προηγούμενο του δράματός του, ο Bellocchio προχωράει στην ανα
παράσταση του πίνακα, εντάσσοντας στην ταινία τα γεγονότα που προηγήθηκαν του εγκλει
σμού του Ερρίκου στη φρικτή μάσκα του χρόνου, όταν αρνήθηκε κάθε ληξιαρχικό στοιχείο,
για να ζήσει σε έναν πύργο πλαισιωμένος από ένα φανταστικό τελετουργικό αυλικών. Παρόλ’
αυτά, δεν καταφεύγει σε μια στυλιζαρισμένη εικαστικότητα, που θα τον βοηθούσε να ανα
πτύξει μια εξπρεσιονιστική κινηματογραφική γραφή απελευθερωμένη από το θεατρικό λόγο
και συμβατή με τη δυναμική της ζωγραφικής απεικόνισης. Δίνει μεγάλο βάρος στο χώρο και
τα κοστούμια, αλλά ο λόγος είναι αυτός που ερμηνεύει τελικά το ψυχόδραμα των ηρώων του.
Η βαθύτερη όμως θεατρική διάσταση του έργου του είναι η πλήρης ευθυγράμμιση με το
πνεύμα του Pirandello σχετικά με την τρέλα αφενός και τη μάσκα αφετέρου. «Δεν ήταν τόσο
η τρέλα, αλλά η προσποίηση της τρέλας που με έκανε να θέλω να μεταφέρω σε ταινία το έρ
γο του Pirandello: η ανάγκη της προσποίησης προκειμένου να σώσει κανείς τον εαυτό του
[...]. Ο δικός μου Ερρίκος Α , δεν μιλάει τόσο για την τρέλα, όσο για το προσωπείο, για την α
ναγκαιότητα του προσωπείου, για να μπορέσουμε να αμυνθούμε, να επιβιώσουμε, να ζήσουμε. [..·] Να λοιπόν η ανάγκη για προσποίηση, ακόμα και για την προσποίηση της τρέλας».11Η
προσποίηση στο θέατρο είναι η κατάκτηση της πραγματικής ζωής για τα πρόσωπα. Ό τα ν οι
ήρωες του Pirandello ζωντανεύουν μέσα στο δραματικό πρόσωπο, προσποιούμενοι τη ζωή
του δραματικού προσώπου, μετατρέπονται στην απόλυτη, την αληθινή ύπαρξη, την αμετά
βλητη στο χρόνο: η θεατρική τους διάσταση είναι η απόλυτη πραγματικότητά τους: «Πλά
σματα ζωντανά, πιο ζωντανά από πολλούς που αναπνέουν και φορούν ρούχα. Πρόσωπα λι
γότερο πραγματικά ίσως, αλλά πιο αληθινά».12
Αυτή η αναφορά του Bellocchio στη μάσκα αναδεικνύει και την πραγματική ουσία της ίδιας
της έννοιας των maschere nude του Pirandello: «γιατί “γυμνή μάσκα” είναι ένα αδύνατον,
μια ρητορική φιγούρα του αδύνατου που ενώνει δύο ασύμβατους όρους, όπως είναι ασύμβα
τη, άλυτη πράγματι, η σύγκρουση του ήρωά του και αδύνατο το δράμα του».13
Έτσι, η σκηνοθεσία βασίζεται στην αλληλεπίδραση του κόσμου που βρίσκεται έξω, και συν
δέεται με την παρουσία και τη ζωή αυτών που προσπαθούν να επαναφέρουν τον Ερρίκο
στην πρότερη κατάστασή του, και του κόσμου που βρίσκεται μέσα (κυριολεκτικά και μετα
φορικά), του κόσμου του Ερρίκου, του μασκαρεμένου κόσμου, του α-χρόνου, που ο
Bellocchio δεν διστάζει να μας τον προτείνει ως τον κόσμο-προβολή της εσωτερικότητας των
ηρώων, μέσα από τα μάτια του δημιουργού, ως προβολή της νοσηρότητας και της τρέλας που
παράγει τη φαντασίωση.
«Η εκδοχή μου για την ταινία είναι μια μεγάλη προδοσία του Pirandello, μια καθαρή απι
στία», λέει ο Bellocchio, για να συμπληρώσει αμέσως: «ίσως δυστυχώς όχι και τόσο μεγάλη, ό
χι και τόσο καθαρή».14 Από αυτή την παρατήρηση του σκηνοθέτη μπορούμε να συμπεράνουμε την αγωνία του καλλιτέχνη που, γνωρίζοντας τις δυσκολίες μεταγραφής και τις αντι
στοιχίες των γλωσσών και της γραφής, δεν διστάζει να προβεί σε μια πραγματική παρέμβαση
στο αναπαραστατικό μέρος της δουλειάς του. Επιμένει να κάνει ένα θεατρικό έργο κινημα
τογράφο, να μετατρέψει δηλαδή σε εικόνα το διάλογο και τους μονολόγους, διαδικασία που
απαιτεί περιορισμό της στομφώδους ερμηνείας και άνοιγμα σε στοιχεία εξωκειμενικά, που να
μη θέτουν όμως σε κίνδυνο την αφήγησή του. Διαβάζουμε σε δηλώσεις του σκηνοθέτη:
«Χρειάστηκε από τη μια να περιοριστούν δραστικά οι εκτενείς μονόλογοι του Ερρίκου, και α
πό την άλλη να κτιστεί η αφήγηση μέσα από λεπτομέρειες που ο Pirandello δεν λαμβάνει καν
υπόψη του, οι οποίες όμως, στη δική μου εκδοχή, μετατρέπονται σε κινηματογράφο. Ο κινη
ματογράφος κάνει διάλογο πίσω από τις κουίντες, πίσω από τη σκηνογραφία,15 σε έναν πύρ
γο που είναι πραγματικός, οε μια σειρά από λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής που δεν εί-
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ναι δυνατό να τις φανταστούμε σε μια θεατρική εκδοχή (ο Ερρίκος στην τραπεζαρία, στο υ
πνοδωμάτιο, οι σύμβουλοι που παίζουν μπάλα στην αυλή κ.λπ.). Ο κινηματογράφος είναι το
καταλληλότερο με'σο για να αποδοθούν όλα όσα στο κείμενο του Pirandello θεωρούνται δε
δομένα ή παραμελούνται».16
Εδώ διακρίνουμε και πάλι την προσπάθεια να απαλλάξει το χώρο από το φορτίο του συμβο
λισμού και να προσδώσει ένα χιουμοριστικό χαρακτήρα με προεκτάσεις, φυσικά, σε ψυχικές
καταστάσεις αμφιλεγόμενες και αμφίσημες. Η εσωτερικότητα του θεατρικού λόγου του
Pirandello απαλύνεται ακριβώς από την άσκοπη, χωρίς πρόθεση καλλιτεχνική περιφορά των
προσώπων στο χώρο του πύργου. Δεν αποδυναμώνει αυτή η επιλογή τη δύναμη του πρωτό
τυπου κειμένου- αντίθετα, με τη χρήση της κινηματογραφικής γλώσσας καταφέρνει να γίνει
ένα είδος ρεαλισμού που είναι παράξενος και αλλόκοτος, ενισχύοντας έτσι το διττό περιεχό
μενο της ουσίας του κειμένου. Η ρευστότητα του χώρου και η ασάφεια του χρόνου μέσα
στην οποία κινούνται οι ήρωες, μας δίνουν πλέον τη δυνατότητα να αμφισβητήσουμε τη
φαινομενική ταυτότητα των πραγμάτων, πράγμα που στο θέατρο το κάνουμε εξαρχής αφού
υπάρχει η σύμβαση του πεποιημένου χώρου.
Η υπαρξιακή ανησυχία, που στο θέατρο ερευνάται με περίτεχνο λόγο και με άρτιους συλλο
γισμούς, στον Bellocchio γίνεται ένα είδος εσωτερικού τελετουργικού. Ενός τελετουργικού
που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το θεατρικό άπειρο και που δεν μπορεί να είναι χωρικού
τύπου, αλλά μονάχα το άπειρο της ανθρώπινης ψυχής. Περιστοιχισμένος από αυτό τον κλει
στό χώρο, ο ήρωας βρίσκεται στη φωτιά ενός διπλού καθρέφτη: από τη μια είναι οι σκοτεινές
φλόγες της συνείδησης και από την άλλη η φωτιά του πάθους του.
Παρόλο, όμως, που ο Bellocchio αναπτύσσει μια ιδιαίτερη γλώσσα στην κινηματογραφική
του γραφή στις περιπτώσεις των κειμένων που έχει μεταφέρει στην οθόνη μέχρι αυτή τη
στιγμή, όταν επιχειρεί να σκηνοθετήσει τον Άνθρωπο με το λουλούδι στο στόμα του
Pirandello, επιλέγει τον τρόπο του κινηματογραφημένου θεάτρου. Και ενώ επισημαίνει τα
πλεονεκτήματα της τοποθέτησης σε πραγματικό τοπίο («ένοιωθα ότι, αν κινηματογραφούσα
το μονόλογο σε μια πραγματική καλοκαιρινή νύχτα, με το τραγούδι των γρύλων, σε ένα μι
κρό σταθμό χαμένο κάπου στο νότο της Ιταλίας, οι λέξεις, τα αισθήματα, το δράμα, θα απο
κτούσαν ένα άλλο βάθος, ένα μυστήριο εξαιρετικό, μια νέα οπτική. [...] Η φύση σε μια κινηματογραφημένη εκδοχή του μονολόγου, θα μπορούσε να γίνει ο συμπρωταγωνιστής»), κα
ταλήγει να γυρίσει το βίντεο σε ένα σκηνικό-στούντιο που διαμόρφωσε ειδικά στο εσωτερικό
της Διεθνούς Έκθεσης του Μιλάνου. Έ τσι, ο έντονα θεατρικός τόνος του κειμένου επικε
ντρώνεται στο λόγο και την υποκριτική. Ψάχνει να συλλάβει την ψυχή του ηθοποιού, μέσα
από τη «χτισμένη» φυσικότητα του χώρου, που απλά παραπέμπει σε μια αμυδρή έννοια σικελικότητας, την οποία καταφέρνει να πετύχει ο σκηνογράφος της ταινίας, Amedeo Fago.
Με δεδομένη τη θεατρική εμπειρία, όπως τη συναντήσαμε παραπάνω, o Bellocchio προχωράει στη γνωριμία του με τον Kleist και τον Πρίγκιπα του Χόμπουργκ. Με αυτή την ταινία θα
μπορέσουμε να συνοψίσουμε τα στοιχεία της θεατρικότητας που διαπνέουν το συνολικό έρ
γο του Ιταλού σκηνοθέτη. Πριν ακόμα αποφασίσει να κάνει μια ταινία βασισμένη εξ ολοκλή
ρου στο κείμενο του Kleist, ο Bellocchio γύρισε μια σκηνή του και την περιέλαβε στην προη
γούμενη ταινία του Το όνειρο της πεταλούδας. «Είναι προφανές ότι η σχέση με το Όνειρο της
πεταλούδας είναι ο ήρωας, η ιδέα να παρουσιάσω έναν ήρωα σε μια αντιηρωική εποχή, με την
έννοια ότι όλοι οι ήρωες που η ιστορία, η πολιτική, η θρησκεία μας έδωσαν ως πρότυπα, απο
δείχτηκαν ψεύτικοι [...]. Είναι προφανές ότι, μιλώντας για έναν ήρωα στο Όνειρο της πετα
λούδας μου ήρθε στο νου ο Πρίγκιπας του Χόμπουργκ, απ’ όπου τελικά χρησιμοποίησα τη μό
νη αντιηρωική σκηνή του [...]».17 Με τον αγαπημένο -από την εποχή του Ερρίκου Δ - καλ
πασμό των αλόγων (του ιππικού αυτή τη φορά και όχι μιας παρέας μασκαρεμένων) είναι εμ
φανές για μια ακόμα φορά ότι ο Bellocchio αναζητά τα εξωκειμενικά στοιχεία που θα αποδώ
σουν το βαθύτερο πνεύμα του έργου που μεταφέρει στην οθόνη, τη δυναμική των προσώ
πων, τα οποία ταλαντεύονται ανάμεσα σε αυτό που είναι η πραγματική τους διάσταση και
αυτό που θα ήθελαν να είναι. Όταν, στη συνέχεια, ο ήρωας εμφανίζεται στο χώρο που θα φι
λοξενήσει ως σκηνη το δράμα και όπου θα εκφράσει την αγωνία του («Δεν ξέρω πού βρίσκο
μαι»), θα έχουμε ήδη εισχωρήσει σε έναν τόπο συμβολικό, έναν τόπο που ανήκει στο όνειρο.

16. Paola Malanga, ό.η., αελ. 190.
17. Giovanni Spagnoletti, -Da
Cechov a Kleist. Una
conversazione con Marco
Bellocchio-, στo Marco
Bellocchio, ΕμΛια-Ρομάνια,
1997, σελ. 31. Η σκηνή nov
χρησιμοποιεί είναι αυτή του
πρίγκιπα τη στιγμή που,
μπροστά στο φόβο του θανάτου,
εκλιπαρεί για τη ζωή του,
αρνονμενος να οδηγηθεί στο
εκτελεστικό απόσπασμα.
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Με έναν υπέροχο τρόπο κινηματογράφησης, ο σκηνοθέτης θα μας εισαγάγει στην αμφιλεγό
μενη υφή αυτού του χώρου, που με άνεση θα αναγνωρίσουμε ως τον κόσμο ενός ανθρώπου
που «εκκολάπτει» τη νόσο του ηθικού γίγνεσθαι της εποχής του. Ό τα ν το όνειρο τελειώνει,
αυτός ο ήρωας θα μπει στον πειρασμό να μας αφηγηθεί την ιστορία, να μας εξηγήσει τα γεγο
νότα. Έ να αντικείμενο που περνάει από το χώρο της φαντασίας στο χώρο της πραγματικό
τητας (το γάντι της μνηστής) θα είναι ο κρίκος που θα δέσει το χώρο του συνειδητού με το
χώρο του ονείρου, για να μπορέσει η ιστορία να είναι αφηγήσιμη. Ο ήρωας για τον οποίο μας
μιλάει ο Βθΐΐοεείπο, ο ήρωας σε μια αντιηρωική εποχή, είναι ένα πρόσωπο που συμπεριφέρεται σαν ένας απλός άνθρωπος με συγκεκριμένες ηθικές αξίες.
Ο Βθΐΐοεεάίο απαντά με αυτή την ταινία στο αίτημα της εποχής να αποκτήσει θετικούς ήρωες.
Ό χι ήρωες που ταυτίζονται με πρωταθλητές του αθλητισμού ή τηλεοπτικούς αστέρες, όχι ηττημένους ήρωες που αποδεικνύουν ότι η ανθρώπινη ιστορία επαναλαμβάνεται πάντα ίδια.
Ούτε ήρωες θαρραλέους, αλλά ευφυείς, θετικούς, ευαίσθητους και ικανούς να αναμένουν το
χρόνο και τον τόπο της δράσης τους. Ο πρίγκιπας, αν και φαινομενικά μοιάζει με ένα χαμένο
ήρωα, αγγίζει το μέγιστο της ανθρώπινης πραγμάτωσης στο βαθμό που η ιστορική εποχή τού
το επέτρεπε. Η αναπαράσταση της ήττας του σήμερα, η ανάδειξη της υποσυνείδητης
αιτίας, η αόρατη δύναμη που τον καθόρισε, είναι μια νέα εμπειρία· αρνούμενος τη θέση του
ανθρώπου που χρειάζεται παρηγορητή, προσπαθεί να δει πέρα από το επιφανειακό βλέμμα
της συνείδησης.
Ο ήρωας επιστρέφει στη φυλακή του. Η φυλακή του πρίγκιπα είναι ένα αντίστοιχο της θεα
τρικής σιωπής. Μιας σιωπής που αντιστοιχεί με το χρόνο του περάσματος από τη μη συνειδητότητα της βαρύτητας της ύπαρξής του, στη συνειδητοποίηση της σημασίας να γνωρίζει
το νόμο που τον οδηγεί στο θάνατο.
Στο Όνειρο ζρς πεταλούδας, μέσω ενός βωβού, στην κυριολεξία, ήρωα, ο Βθΐΐοεεάίο μας δίνει
τη βαθύτερη ουσία της θεατρικότητας στο έργο του: «Επέλεξε την καριέρα του ηθοποιού, έτσι
ώστε να μπορεί να μιλάει χωρίς να μιλάει». Κάθε φορά που ο νεαρός, βωβός ήρωας της ταινίας
παίρνει την απόφαση να μιλήσει, εγκαταλείπει την καθημερινότητα, την ανιαρή πραγματι
κότητά του και περνάει στον κόσμο του φανταστικού, ή μάλλον του θεατρικού, αφού η χάρη
του λόγου τού δίνεται μόνο αν προφέρει αποσπάσματα από έργα θεατρικά αγαπημένα (Μάκβεθ, Αήρ, Οιδίπους κ.λπ.), μόνο αν τα πόδια του πατούν στα σανίδια μιας σκηνής. Κάθε φορά
που μιλάει έχουμε μια κατάσταση συμβατή με την πραγματικότητα γιατί μέσα από το λόγο α
ναγνωρίζουμε στοιχεία με τα οποία συνδιαλεγόμαστε καθημερινά. Ό ταν όμως σιωπά, αισθα
νόμαστε άβολα. Η σιωπή μας φοβίζει, αφού τη συγχέουμε με το κενό. Αυτή η σιωπή είναι ο
πρωταγωνιστής της ταινίας, και το μυστήριο αυτής της σιωπής κατασκευάζει μια παράξενη
σύμβαση, που αν δεν τη δεχτούμε δεν έχουμε τρόπο να διεισδύσουμε στην αλήθεια της.
Το θέατρο για τον Ββΐΐοεείπο είναι ένας ισχυρός μεγεθυντικός φακός, ένα μάτι που είναι κα
τάλληλα εκπαιδευμένο για να «βλέπει». Έ να μάτι ικανό να «βλέπει» πέρα από την ορατή
πραγματικότητα, στην «καρδιά της καρδιάς» των ανθρώπων. Η σκηνή (χώρος δράσης) και ο
λόγος (ομιλούσα δράση) φέρουν ένα συμβολικό φορτίο που είναι ορατό με τα μάτια του υπο
συνείδητου. Με αυτή την έννοια, τα έργα που προσεγγίζει σχετίζονται μεταξύ τους εξαιτίας
του θέματος που πραγματεύονται: το υποσυνείδητο, η τρέλα, η σιωπή, η νόσος που αναδύε
ται από την παραβίαση του φυσικού νόμου. Η θεατρική συνθήκη υπήρξε πάντα ο τόπος της
εκδήλωσης και της εξέλιξης, της πραγμάτωσης ενός ονείρου ή μιας κατάστασης ονειρικής. Η
σκηνή μοιάζει έτσι με τον τόπο εκδήλωσης και ίασης μιας ασθένειας. Αν λοιπόν ο κόσμος εί
ναι θέατρο (σκηνή), τότε έχει διπλή σημασία: μία απτή και ορατή από την καθημερινότητά
μας, με τα αισθητήρια όργανά μας, και μία κρυφή, σιωπηρή, αόρατη που έχει ανάγκη από έ
να μαγικό καθρέφτη για να την απαλλάξει από τα τόσα της φτιασίδια και να την παραδώσει
ως γυμνή μάσκα στην αντίληψή μας.
Τα γεγονότα που ζουν οι ήρωες του ΒβΙΙοεεΚίο -και επομένως κάπως έτσι τα αντιλαμβανόμαστε
κι εμείς ως θεατές- από την πρώτη του κιόλας ταινία μοιάζουν σαν να μη συμβαίνουν εκείνη
τη στιγμή, αλλά σαν να έχουν ήδη γίνει. Ακόμα και οι ήρωες που κινούν τη δράση αποδεικνύονται συχνά απόκοσμα σκοτεινοί. Στον Ερρίκο Δ' και στο Γλάρο, η σκηνή, ο προνομιακός αυτός
φιλμικός χώρος, που παραπέμπει με αρκετή πιστότητα στο θεατρικό χώρο που υπαγορεύεται
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από το πρωτότυπο θεατρικό έργο, η ίδια αυτή σκηνή, δεν φιλοξενεί πρόσωπα που δρουν, αλλά
πρόσωπα που έδρασαν στο παρελθόν. Η ύπαρξη (κληρονομιά ενός αμετάβλητου παρελθόντος,
ένας φάκελος υποθέσεων για μελέτη και αναμονή για την κρίση τους, αίσθημα που οφείλεται
στην έντονη εσωτερικότητα των υποθέσεων, των ψυχικών καταστάσεων και όχι της εξωτερι
κής πραγματικότητας) βαραίνει επάνω τους σαν ένα φορτίο που δεν μπορούν να αποβάλουν.
Ψάχνουν και δεν βρίσκουν ένα λόγο και έναν τρόπο, οποιονδήποτε, για να βγουν αθώοι ή ένο
χοι από τη «φυλακή» των γεγονότων. Στον Ερρίκο Δ', αυτή η φυλακή είναι η προσφυγή στην
τρέλα. Μια ψυχική κατάσταση με έντονο θεατρικό τόνο, αφού αφήνει την εντύπωση του αμ
φιλεγόμενου, της πιθανότητας τα πράγματα να είναι έτσι και να μην είναι. Αφήνει, δηλαδή,
την εντύπωση μιας διπλής πραγματικότητας, που εντοπίζεται τόσο στα λόγια και τις πράξεις
του παράξενου μασκαρεμένου βασιλιά, όσο και στη διττή υπόσταση του χώρου (του) που γίνε
ται όλο και πιο έντονα θεατρικός, βγαλμένος από την ανάγκη (του) να τον επινοήσει, με τον ί
διο τρόπο που επινοεί την ύπαρξή του. Στο Γλάρο, είναι η αυτοκτονία, η οριστική αναχώρηση,
στον Πρίγκιπα του Χόμπουργκ το δίλημμα της ύπαρξης ή της μη ύπαρξης στην αλήθεια της
πραγματικότητας ή του ονείρου που καταφάσκει ή προσποιείται τη ζωή.
Ο Βθΐΐοεεύίο μας πείθει να αποδεχτούμε την «ανάγκη» της σκηνής ως καταγωγικής συνθή
κης του ήρωα, που είναι σε κάθε περίπτωση φυλακισμένος, ακινητοποιημένος στην αιωνιό
τητα της μάσκας του. Οι ήρωες του Ββΐΐοεεύίο υπάρχουν στις σχισμές φωτός, που παρεμβάλ
λονται ανάμεσα στην καθημερινότητα και την αναπαράσταση, στα διαλείμματα που τους α
νασύρουν από τη σιωπή της ζωής και τους θέτουν πρωταγωνιστές στη σκηνή της εν τη τέ
χνη ύπαρξής τους.

Αθήνα, Αύγουστος 2002.

Ο Lou Castel και η Paola Pitagora δίπλα στο φέρετρο της νεκρής
μητέρας τους (Liliana Gerace) στις Γροθιές στην τσέπη.

O Lou Castel.

U Lou Castel
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Masé σιις Γροθιές υ ιη ν τσέπη.

«Οι γροθιές σχην τσέπη»:
ένας κεραυνός εν αιθρία

■ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
τον Mario Soldati
[...] Κύριοι του ιταλικού κινηματογράφου, έχουμε Ποντίφηκα!1Ο Marco Bellocchio είναι και
θα είναι, μετά βεβαιότητος, σκηνοθέτης πρώτου, ίσως πρώτιστου μεγέθους. Νομίζω πως εί
ναι μόλις εικοσιπέντε ετών. Αυτό που έκανε με την ταινία Οι γροθιές στην τσέπη,, όμως, έχει
κάτι το θαυματουργικό. Οι κριτικοί μυθοποίησαν κιόλας την καριέρα του: δυο-τρία χρόνια
στη Σχολή Κινηματογράφου της Ρώμης,2 που δεν στάθηκαν ικανά να αποκοιμίσουν την παδάνια3 ζωτικότητά του· κι ένας χρόνος στο Λονδίνο που, σε κάθε περίπτωση, ήταν αρκετός
για να την επανενεργοποιήσει.
Η ανταπόκριση του κοινού στην ταινία του Bellocchio, τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερι
κό, ήταν εκπληκτική. Ιδίως, αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι οι κριτικοί, παρόλο που ε
παινούν την ταινία, δεν την κατάλαβαν. Ό χι, κανένας τους δεν την κατάλαβε. Επειδή όλοι
την εξέλαβαν ως τραγική, ενώ πρόκειται για μια ταινία όχι μόνο χιουμοριστική, αλλά βαθιά
κωμική. Το κοινό, όμως, δεν λάθεψε: γελάει από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν αφήνει ούτε μια
ατάκα να περάσει, ούτε μια χειρονομία, ούτε μια κατάσταση, χωρίς να διασκεδάσει. Και θα δια
σκέδαζε ακόμα περισσότερο, αν δεν λοξοδρομούσε εξαιτίας των κριτικών και του τίτλου.
Οι κριτικοί έχουν, πράγματι, σοβαρή δικαιολογία. Ο τίτλος της ταινίας είναι κι αυτός εντε
λώς λάθος. Ο κατάλληλος τίτλος για την ταινία δεν είναι Οι γροθιές στην τσέπη, αλλά αυτός
που προτείνουν στον Bellocchio σε ενδεχόμενη επανέκδοση: «Μια όμορφη ιταλική οικογέ
νεια». Ή και μόνο το: «Μια όμορφη οικογένεια». Τότε, από τις πρώτες κιόλας σεκάνς, το κοι
νό θα καταλάβαινε ότι μπορεί να γελάσει και θα απολάμβανε την κωμικότητα της ταινίας,
πράγμα που τώρα δεν τολμά να κάνει.
Άρα, θα μου πείτε, ο πρώτος που δεν κατάλαβε την ταινία του είναι ο ίδιος ο Bellocchio;
Οπωσδήποτε, κι αυτό συνιστά μία μόνον απόδειξη ότι η ταινία είναι ωραία: επειδή είναι πο
λύ δύσκολο το έργο τέχνης ενός πρωτοεμφανιζόμενου να έχει γίνει συνειδητά!
Ο τίτλος Οι γροθιές στην τσέπη είναι λανθασμένος ακριβώς επειδή είναι ο τίτλος της ταινίας
που, ευτυχώς, δεν έκανε ο Bellocchio, παρόλο που είναι πιθανό ο ίδιος να πιστεύει το αντίθε
το. Οι γροθιές στην τσέπη είναι ο τίτλος μιας ταινίας με παραπλήσιο σενάριο, που όμως γυρί
στηκε από έναν οποιονδήποτε άλλο εκ των υπόλοιπων Ιταλών σκηνοθετών που προηγήθηκαν του Bellocchio (και συμπεριλαμβάνουμε στην ομάδα μικρούς και μεγάλους). Οι γροθιές
στην τσέπη είναι ο τίτλος μιας οποιοσδήποτε ταινίας με θέμα την εφηβεία, την αλλοτρίωση,
τα συμπλέγματα κατωτερότητας των επαρχιωτών κ.λπ..
Ποιοι είναι οι στιλιστικοί πρόγονοι του Bellocchio; Φυσικά, όλος ο μεταπολεμικός ιταλικός
κινηματογράφος. Και ο Clouzot, ο Clouzot της ταινίας Οι διαβολογυναίκες, αλλά με τέτοια ε
λαφρότητα και χάρη, με τέτοιο πνεύμα, που ο καλός, βαρύς Clouzot δεν θα μπορούσε ούτε
καν να ονειρευτεί. Αλλά και ο Bernardo Bertolucci του Πριν από την επανάσταση, δίχως την
ενθάρρυνση του οποίου, για παράδειγμα, ίσως ο Bellocchio να μην το είχε αποτολμήσει, ή να
μην το είχε αποτολμήσει τόσο νωρίς. Ακόμα και η μουσική του Verdi από την Τραβιάτα, επιτελεί στην ταινία του Bellocchio μια λειτουργία ανάλογη με εκείνη που επιτελεί η μουσική
του Μάκβεθ στην ταινία του Bertolucci. Ωστόσο -αν και πρόκειται για τη λιγότερο ευτυχή
απ’ όλες τις σκηνές της ταινίας- ο Verdi αποτελεί για τον Bellocchio μια δύναμη κρούσης, ε
νώ για τον Bertolucci μια παραβολή σοφή και εκλεπτυσμένη.

1. Έτσι αναγγέλλεται στο κοινό η
εκλογή του νέου αρχηγού της
Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.
(Σ.τ.Μ.)
2. Πρόκειται για το Centro
Sperimentale di
Cinematografía. (Σ.τ.Ε.)
3. Παδανία ονομάζεται η
περιοχή της κοιλάδάς του
Πάδου. Πρόκειται για
γεωγραφικό-κοινωνιαλογικό
προσδιορισμό και όχι για
διοικητική υποδιαίρεση. (Σ.τ.Μ.)
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Θα υποδείκνυα, επίσης, ως πρόγονο του Bellocchio έναν αυθεντικό συγγραφέα που χάθηκε
πρόωρα και που είναι, μέχρι και σήμερα, απ’ όλους ξεχασμένος. Πρόκειται για τον Silvio d’
Arzo και το υπέροχο διήγημά του Casa d ’ altri. Και θα τον υποδείκνυα όχι μόνον επειδή κα
τάγεται από την Πιατσέντζα όπως και ο Bellocchio, όχι μόνον επειδή το χειμωνιάτικο τοπίο
στα Απέννινα είναι το ίδιο στο διήγημα και στην ταινία, αλλά επειδή, κατά βάθος, οι πηγές
της έμπνευσής του δεν είναι πολύ διαφορετικές (μολονότι η έμπνευση του d’ Arzo είναι
πραγματικά τραγικής ποιότητας, ενώ εκείνη του Bellocchio κωμική, όπως προαναφέραμε).
Σε τι συνίσταται αυτή η έμπνευση; Είναι, ενδεχομένως, υπερβολικά απλουστευτικό να τη
χαρακτηρίσουμε ως «φυσιολογική επιθυμία για μια τελική λύση». Παρόλο που αυτός ο ορι
σμός ισχύει, θα πρέπει να τον σκεφτούμε προσεκτικά, να τον μελετήσουμε, να αναλύσουμε
το διήγημα και την ταινία ως τις λεπτομέρειές τους, για να καταλήξουμε εντέλει σε μια πιο
συγκεκριμένη κρίση. Στο μεταξύ, όμως, νομιμοποιείται κάποιος να με ρωτήσει: «Και πώς εί
ναι δυνατό να προκύψει μια κωμική ταινία από μια τόσο τρομακτική έμπνευση;».
Και όμως είναι. Ύστερα από τόσα και τόσα χρόνια, που μια μεγάλη μερίδα των Ιταλών σκη
νοθετών επιμένει να γυρίζει ταινίες όπου οι ήρωες είναι αλλοτριωμένοι, παράξενοι, μισότρελοι (πόσες φορές, μετά την προβολή μιας ταινίας του Antonioni, ή του Fellini, δεν άκουσα α
πό τα χείλη κάποιου ανώνυμου θεατή την παρακάτω φράση: «Τέλος πάντων, πρόκειται για
-πώς να το πω;- για μια περίπτωση τρέλας...»), ιδού επιτέλους μια ταινία, όπου όλοι οι ήρω
ες είναι τρελοί. Όλοι, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που φαίνεται πιο λογικός. Και μά
λιστα τρελοί για δέσιμο, για το τρελοκομείο. Μια οικογένεια αστών, έντιμη, παραδοσιακή,
που αποτελείται αποκλειστικά από τρελούς: από τρελούς που εκδηλώνονται συγκεκριμένα,
κλινικά. Και η κωμικότητα γεννιέται αβίαστα, από το γεγονός ότι κάθε μέλος της οικογένει
ας, παρόλο που έχει με κάποιον τρόπο συνείδηση της τρέλας του, είναι σε τέτοιο βαθμό περή
φανο για την αστική του αξιοπρέπεια, που δεν υποπτεύεται ποτέ, ούτε για μια στιγμή, ότι εί
ναι αναγκαία η θεραπεία του στο τρελοκομείο. Από την άποψη αυτή, ο αδελφός που εργάζε
ται και βγάζει χρήματα, ο μοναδικός που φαίνεται φυσιολογικός, είναι ο πιο τρελός απ’ ό
λους· τόσο πολύ μάλιστα, που δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης, με απο
τέλεσμα να αφήσει τον «επικίνδυνο» αδελφό να μακελέψει ατιμώρητα τη μητέρα τους και
τον «παλαβό» αδελφό να πεθάνει με τη σειρά του, από μια κρίση επιληψίας. Είναι στ’ αλήθεια
μυστηριώδες, πώς ο Bellocchio κατόρθωσε να έχει τόσο ελαφρύ χέρι, ακόμα και στην απο
τρόπαιη σκηνή της μητροκτονίας. Εντέλει, όμως, το κατόρθωσε. Και το κοινό γελάει δίχως ε
νοχές, ακόμα και στη διάρκεια αυτής της σκηνής. Ανατριχιάζει και ταυτόχρονα γελάει. [...]
Η ταινία του Bellocchio είναι ίσως η πιο διεθνής ταινία που γυρίστηκε τα τελευταία χρόνια
στην Ιταλία, σημειώνοντας μάλιστα επιτυχία πρώτα στο εξωτερικό και κατόπιν εδώ. Την ί
δια στιγμή, είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς κάποια ταινία όπου το περιβάλλον της επαρ
χίας να αποδίδεται με μεγαλύτερο σεβασμό στην πραγματικότητα, με σχολαστικότερη ακρί
βεια. Η οικουμενικότητα επιτυγχάνεται μέσω της πραγματικότητας και όχι μέσω της ρητο
ρικής. Ίσως η ταινία του Bellocchio να είναι το σύμβολο για μια ολόκληρη κοινωνική τάξη
της Ιταλίας, αν όχι όλης της χώρας. Πρόκειται, όμως, για ένα σύμβολο ποιητικό, δηλαδή για
ένα σύμβολο κατά κάποιο τρόπο ακούσιο. [...]

■ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟ
τον Pier Paolo Pasolini
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[...] Στην αρχή, ο κινηματογράφος ήταν μια γλώσσα ποιητική. Σιγά-σιγά, όμως, για λόγους ε
μπορικούς, πήρε ένα δρόμο που είναι κατά βάθος αντιφατικός, δηλαδή, έγινε ουσιαστικά έ
νας κινηματογράφος γραμμένος στη γλώσσα της πρόζας, ένας κινηματογράφος πρόζας. Και
υπήρξαν αριστουργήματα σε πρόζα, αληθινά μυθιστορήματα ας πούμε, από τον Ford μέχρι
τον Bergman. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε στον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο ορί
ζοντα μια -ας την ονομάοουμε έτσι- διεθνής στιλιστική του ποιητικού κινηματογράφου.
Ποια είναι η θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τύπους κινηματογράφου, του

M A R C O

B E L L O C C H I O

κινηματογράφου πρόζας και του ποιητικού κινηματογράφου; Ο κινηματογράφος πρόζας εί
ναι ένας κινηματογράφος στον οποίο το στιλ δεν έχει πρωταρχική αξία, δεν είναι εντυπωσια
κό και περιφανές, ενώ, αντίθετα, το στιλ είναι για τον ποιητικά κινηματογράφο το κεντρικό,
το θεμελιώδες στοιχείο. Με απλά λόγια, στον κινηματογράφο πρόζας δεν γίνεται αισθητή η
μηχανή λήψης, δεν γίνεται αισθητό το μοντάζ, δηλαδή δεν γίνεται αισθητή η γλώσσα. Η
γλώσσα διαφαίνεται μέσα από το περιεχόμενο, ενώ αυτό που έχει αξία είναι η αφήγηση. Στον
ποιητικό κινηματογράφο, αντιθέτως, γίνεται έντονα αισθητή η μηχανή λήψης, γίνεται έ
ντονα αισθητό το μοντάζ.
Ως ακραίο παράδειγμα, σας προτείνω να θυμηθείτε τις ταινίες του Godard, στις οποίες γίνε
ται συνεχώς αισθητή η μηχανή λήψης που δουλεύει πάνω στους ήρωες, καθώς και τα κοψί
ματα του μοντάζ, από το οποίο δεν προκύπτει ποτέ μια αφήγηση αθόρυβη, επίπεδη, ήσυχη
κ.λπ.. Σκεφτείτε, επίσης, την ταινία ενός άλλου νέου σκηνοθέτη, το Πριν από την επανάστα
ση του Bertolucci. Σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκει η ταινία του Bellocchio; Στον κινη
ματογράφο πρόζας ή στον ποιητικό κινηματογράφο; Υπερισχύει η αφήγηση, το περιεχόμενο,
ο ήρωας, η ψυχολογία, η εξέγερση ενάντια στην αστική τάξη ή υπερισχύει το στιλ;
Θα ’λεγα ότι ο κινηματογράφος του Bellocchio ανήκει στον κινηματογράφο πρόζας. Αλλά αυ
τό ακριβώς το σημείο μου φαίνεται σημαντικό: πρόκειται για μια πρόζα εντελώς ιδιαίτερη,
μια πρόζα που συχνά εκβάλλει στην ποίηση, απολήγει συνεχώς στα εκφραστικά κανάλια
μιας στιλιστικής ποίησης, είναι δηλαδή μια πρόζα βαθιά εξπρεσιονιστική. Κι αυτό είναι απο
κάλυψη και ένδειξη ενός εξαιρετικά σημαντικού στοιχείου σχετικά με την έμπνευση του
Bellocchio. Πράγματι, αν θα θέλαμε, ανακεφαλαιώνοντας, να ορίσουμε σχηματικά αυτή την
ταινία, καμιά από τις μέχρι τώρα αγαπημένες μας φόρμουλες δεν θα μας βοηθούσε. Θα μπο
ρούσαμε να κάνουμε λόγο για νεορεαλισμό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην ταινία υπάρ
χουν στοιχεία του νεορεαλισμού, ότι, κατά κάποιο τρόπο, η ταινία του Bellocchio είναι νεορεαλιστική. Ό χι: οι ανθρώπινες, στιλιστικές καταστάσεις της ταινίας του, δεν είναι νεορεαλιστικές. Ούτε πρόκειται για ταινία που ανήκει, ως ένα βαθμό, στο σοσιαλιστικό ρεαλισμό,
δεν είναι δηλαδή ταινία που καταγγέλλει την κοινωνία μέσα από μια μαρξιστική οπτική· και
ούτε είναι φτιαγμένη αλά Antonioni, δηλαδή μια ταινία νεοκαπιταλιστικού προβληματι
σμού, που πραγματεύεται με σχεδόν στοχαστική πρόθεση, αποκλειστικά και μόνο τα προ
βλήματα του κόσμου της δεκαετίας του ’60.
Ο Bellocchio βρίσκεται πέρα από αυτές τις φόρμουλες. Στην ουσία της, η ταινία είναι ένα ε
γκώμιο για το ανώμαλο και το αφύσικο, που διατυπώνεται ενάντια στους κανόνες της ζωής
των αστών, ενάντια στους θεσμούς και τη μετριότητα της αστικής, οικογενειακής ζωής. Εί
ναι μια οργισμένη εξέγερση από το εσωτερικό του αστικού κόσμου. Για να γίνω πιο παρα
στατικός, θα έλεγα ότι κατά βάθος, όχι από την άποψη του στιλ, αλλά από την άποψη της
φόρτισης, η ταινία του Bellocchio είναι σαν την ταινία ενός μπήτνικ, ενός περιθωριακού.
Μου θυμίζει την ποίηση του Ginsberg: είναι, δηλαδή, εντελώς έξω από όλες τις σχολές, όλα
τα ποιητικά, ιδεολογικά ρεύματα και τα παρόμοια, που χαρακτήρισαν μέχρι σήμερα τον ιτα
λικό κινηματογράφο. Μαζί με την ταινία του Bertolucci, εδώ πιστεύω πως έχουμε την πρώ
τη περίπτωση μιας ιταλικής ταινίας που ξεπέρασε το νεορεαλισμό, όπως ξεπέρασαν το νεορε
αλισμό ορισμένες γαλλικές ή αγγλικές ταινίες.
Η ανορθολογική εξέγερση στην ταινία του Bellocchio μόνο επιδερμικά μπορεί να μοιάζει, κα
τά κάποιο τρόπο, με οπισθοδρόμηση (να ξεκαθαρίσω ότι η ιδέα της οπισθοδρόμησης δεν μπο
ρεί να περνάει ούτε για μια στιγμή από το μυαλό του Bellocchio ή άλλων νέων σαν κι αυτόν
και μου έρχεται στο νου επειδή δούλευα πάνω σε αυτή την έννοια πριν από δέκα χρόνια). Πι
στεύω ότι, πριν από δέκα-δεκαπέντε χρόνια, το σημαντικότερο ζητούμενο της ιταλικής
κουλτούρας, έστω και σχηματικά, ήταν ο αγώνας ενάντια στον αστικό ανορθολογισμό, όπως
είχε διαμορφωθεί κατά τον περασμένο αιώνα. Στο ιδεολογικό επίπεδο, δηλαδή, η συστράτευση με το νεορεαλισμό ήταν, πάνω απ’ όλα, ο αγώνας εναντίον ορισμένων ιρασιοναλιστικών
μορφών της ποίησης ή εναντίον των μυθιστορημάτων του 19ου αιώνα, προϊόντων της παρακμιακής ευρωπαϊκής τέχνης. Ο αγώνας αυτός, που έγινε από μένα και τους φίλους και συ
ντρόφους μου ενάντια σε αυτές τις μορφές του ιρασιοναλισμού, αποδεικνύεται τώρα ανε
παρκής και λανθασμένος, αφού το χαρακτηριστικό του αστικού κόσμου (όπως με μεγάλη σα-
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«Rinascita», 2 Απριλίου 1966.
Μετάφραση:
Παναγιώτης Ράμος.
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ς>ήνεια υποστηρίζει ο Goldmann, στο δρόμο που χάραξε ο Lukács) δεν ήταν ο ανορθολογ»σμός, όπως εμείς πιστεύαμε, αλλά ο ορθολογισμός. Το κύριο χαρακτηριστικό του αστικού κό
σμου είναι ο ορθολογισμός. Ο ιρασιοναλισμός ήταν μια μορφή αγώνα εναντίον της αστικής
τάξης, από την πλευρά εκείνων που ο Lukács (αλλά και ο Goldmann, ακολουθώντας τα ίχνη
του) ονομάζει προβληματικά άτομα, δηλαδή των συγγραφέων, των ποιητών. [··■]
Πράγματι, η ταινία του Bellocchio δεν είναι ρεαλιστική· η νεορεαλιστική εμπειρία όμως είναι
παρούσα και δεν έχει καθόλου παραμεριστεί ή ξεχαστεί. Είναι αφομοιωμένη στο συγκεκρι
μένο τρόπο που βλέπει τα Απέννινα, στον τρόπο που βλέπει τα παιδιά που χορεύουν στο μι
κρό νάιτ κλαμπ της επαρχίας, στις κόντρες με τα αυτοκίνητα, στη σύντομη σκηνή όπου τα
δυο αδέλφια (αδελφός και αδελφή) χαζεύουν τις πόρνες κ.λπ.. Πρόκειται για στιλιστικούς α
πόηχους της νεορεαλιστικής εμπειρίας. Υπάρχει επίσης (προφανώς ο Bellocchio δεν την α
γνοεί καθόλου) ένα είδος κριτικής καταγγελίας της κοινωνίας, μαρξιστικού χαρακτήρα. Και
υπάρχει, παράλληλα, μια προβληματική νεοκαπιταλιστικού τύπου, αλά Antonioni: αυτός ο
κόσμος της ευμάρειας, που φτάνει ακόμα και στα πιο μικρά χωριά της επαρχίας του Ρέτζιο,
της Πάρμα, της Πιατσέντζα. Επομένως, όλα αυτά τα θέματα είναι παρόντα.
Ο ιρασιοναλισμός (η ανορθολογική, δηλαδή, εξέγερση του Bellocchio) περνάει από όλες αυτές
τις φάσεις, σαν από ένα λουτρό μέσα στο οποίο επιτυγχάνεται ο εξαγνισμός του από τις συ
γκεχυμένες ρίζες του στον 19° αιώνα. Αυτός, λοιπόν, ο ιρασιοναλισμός του Bellocchio, η εξέ
γερσή του, η εξέγερση του επιληπτικού ενάντια στην κοινωνία, του τέρατος ενάντια στους
φυσιολογικούς ανθρώπους, δεν έχει κανένα από τα ιρασιοναλιστικά αστικά ψεγάδια ενα
ντίον των οποίων αγωνιστήκαμε για μια δεκαετία. Αυτή η ταινία αμφισβητεί, έτσι, μια ολό
κληρη ιδεολογία, μια ολόκληρη ιδεολογική τοποθέτηση, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά προ
σωπικά. Με αυτό τον τρόπο, ξαναρίχνει στο τραπέζι το θέμα της αντίθεσης, για να τεθεί η σύ
γκρουση με άλλους όρους· της αντίθεσης ανάμεσα σε αυτό που θεωρούσαμε ορθολογικό και
σε αυτό που θεωρούσαμε ανορθολογικό.

■ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ
τον Italo Calvino
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Στη συζήτηση που έγινε μέσα από τις στήλες του περιοδικού «Rinascita», η ταινία Οι γροθιές
οττιν τσέτιτι κατέληξε να θεωρείται ενδεικτική μιας αλλαγής του κλίματος της ιταλικής δια
νόησης, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό μπορεί να φανεί περίεργο αν παρατηρήσει κανείς ότι
τα θέματα της ταινίας (οικογένεια, επαρχία, αστική τάξη) δεν είναι ιδιαίτερα ερεθιστικά για
τη δυναμική της σύγχρονης μυθοπλασίας, και ότι το είδος της αναπαράστασης ανήκει σε ένα
σχεδόν α-χρονικό νατουραλισμό. Το μυστικό, όμως, του Bellocchio βρίσκεται στη συμπυ
κνωμένη δύναμη που έβαλε μέσα σε αυτά τα στοιχεία, έτσι ώστε το περιβάλλον να γίνεται
συμβολικό όπως στην τραγωδία, και ο νατουραλισμός να αποτελεί στιλιστικά tour de force.
Συνεπώς, η αφορμή για τη συζήτηση είναι κάθε άλλο παρά υπερβολική: μόνο μια φορά στις
τόσες μπορούμε να πούμε ότι μια ιταλική ταινία είναι ένα έργο τέχνης που υπερβαίνει τη με
τριότητα.
Πέρα, όμως, από την άποψη σχετικά με την «υπανάπτυκτη περιοχή» του κινηματογράφου
μας, η καινοτομία της ταινίας, για το ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο, είναι ότι αποτελεί ένα
έργο αυθύπαρκτο, που περιφρονεί την απαίτηση να αποδείξει ή να υποστηρίξει κάτι, που αρνείται να προοαρτηθεί σε κάποια θεωρία (αναγκαιότητα από την οποία δεν μπορεί να απαλ
λαγεί ο κινηματογράφος «με αξιώσεις»), και που ικανοποιεί, επειδή έχει μέσα της έναν πυρή
να αλήθειας τέτοιο, ώστε κάθε λέξη που θα προστεθεί να μοιάζει παραπανίσια. Η δύναμή της
είναι η δύναμη των έργων που βασίζονται σε μια απλούστατη ιδέα, μια ιδέα που μπορεί να
οκεψτεί ο καθένας αλλά κανείς δεν την εκφράζει· μια ιδέα του τύπου: «Γιατί δεν ρίχνουμε
την τυφλή μητέρα μας κάτω από γέφυρα;», μια ιδέα που σκάβει και ανοίγει το δρόμο της
προς την ψυχή του θεατή, επειδή είναι ήδη παρούσα στα πράγματα που τον περιβάλλουν,
παρούσα και στο ίδιο του το μυαλό. Και ας αποφασίσει ο θεατής μόνος του, στη συνέχεια, εάν
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■Rinascita-, 9 Απριλίου 1966.
Μετάφραση:
Παναγιώτης Ράμος.
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είναι ενήλικος ή αν θέλει να ενηλικιωθεί και να χωνέψει μια ιστορία σαν κι αυτή, με όλα τα
συμπαρομαρτούντα.
Η αχίλλειος πτέρνα μιας τέτοιας ταινίας είναι ο πειρασμός να χάσει την απάθειά της, προσδί
δοντας στα επιμέρους σημεία αρνητική ή θετική φόρτιση, προβαίνοντας, για παράδειγμα,
στην «απο-ιεροποίηση» (τα πόδια στο φέρετρο, η καταγραφή των αντικειμένων της μητέ
ρας), τη στιγμή που η τραγικότητα βρίσκεται στο ψυχρό βλέμμα: ο νατουραλισμός (η ανα
παράσταση της κλινικής τρέλας) χρησιμεύει ακριβώς επειδή προστατεύει από τους εξπρεσιονιστικούς πειρασμούς. [...]
Ο λόγος όμως για τον οποίο μου φαίνεται ότι πρόκειται για μια καινούργια γραφή είναι άλ
λος: είναι το γεγονός ότι δημιούργησε μια κατασκευή αυτάρκη, που διαθέτει εκείνο το ιδιαί
τερο κύρος, το οποίο της επιτρέπει, μόνο και μόνο επειδή υπάρχει, να προκαλεί σοβαρή ενό
χληση σε όλα όσα υπάρχουν γύρω της. Απόδειξη γ ι’ αυτό αποτελούν τα επιχειρήματα εκεί
νων που αισθάνονται αμέσως την ανάγκη να θεωρητικοποιήσουν, να κατατάξουν και να
κολλήσουν κάποια ετικέτα στην ταινία, επιχειρήματα αδύναμα και άστοχα. Υπάρχει ο «νεο
καπιταλισμός» ή δεν υπάρχει; Πρόκειται για διαμαρτυρία ορθολογική ή ανορθολογική; Εί
ναι αντιπροσωπευτική αυτής της γενιάς ή της άλλης; Θα έλεγα ότι, εδώ και καιρό, οι υποτι
θέμενες συγκρούσεις ιδεών εμφανίζονται στη λογοτεχνική μας ζωή με ένα ρυθμό τόσο ράθυ
μο, τόσο προβλέψιμο και αργόσυρτο, που το μόνο το οποίο μπορούμε να ευχόμαστε για τα πρωτοεμφανιζόμενα έργα είναι να τινάξουν στον αέρα τους όρους του διαλόγου, και να μας επι
τρέψουν στη συνέχεια, πολύ αργότερα, να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση σε ένα άλλο επίπεδο.

■ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
του Jean-Louis Bory
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Πρόκειται για την πρώτη ταινία ενός νεαρού Ιταλού, είκοσι έξι ετών. Είναι μια ανεξάρτητη
παραγωγή, έξω από την ιταλική κινηματογραφική βιομηχανία και, ως εκ τούτου, μια παρα
γωγή χαμηλού προϋπολογισμού, χωρίς ακριβοπληρωμένες διασημότητες, γυρισμένη εκτός
στούντιο, στους ίδιους τους χώρους όπου εκτυλίσσεται η δράση. Οι διευκρινίσεις αυτές είναι
αναγκαίες, ακριβώς επειδή εξηγούν εν μέρει τον παράφορο λυρισμό της ταινίας, τη σφοδρότητα των ιδεολογικών της θέσεων, την απόλυτη έλλειψη προφυλάξεων απέναντι στα τα
μπού της ισχύουσας ηθικής της ιταλικής κοινωνίας, απέναντι δηλαδή σε όσα αντιμετωπίζο
νται συνήθως με σεβασμό από τους νόμους του εμπορίου και την ιταλική βιομηχανία του κι
νηματογράφου.
Πόσο αυτοβιογραφικό είναι αυτό το μένος κατά της οικογένειας, το οποίο θεωρείται, από τα
νεαρά μέλη της ιταλικής αστικής τάξης, ως το πρώτο βήμα σε μια πορεία στράτευσης στον ε
παναστατικό αγώνα; Είναι αυτός ο παράγοντας τόσο σημαντικός για τον Bellocchio στις Γρο
θιές στην τσέπη, όσο για τον Bernardo Bertolucci στο Πριν από την επανάσταση·, Δύσκολο να
το πει κανείς. Ό πω ς και να ’χει, το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών με την οικογένεια, είτε το
βίωσε ο Bellocchio, είτε όχι, καταλήγει εδώ σε ανοιχτό πόλεμο -σε βαθμό που η συγκεκριμέ
νη ταινία να μπορεί να παρουσιαστεί ως ανάπτυξη της περίφημης κραυγής μίσους του Gide:
«Οικογένειες, σας μισώ!».
Ο κεντρικός ήρωας, που η κάμερα του Bellocchio ακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή, ο Αλεσάντρο (Άλε ή Σάντρο για την οικογένεια), είναι αυτός που σφίγγει τις γροθιές του και τις χαί
νει στις τσέπες. Συσσωρευμένη βία που παραμένει μετέωρη, κρυμμένη· αλλά για πόσο καιρό;
Είναι η πρώτη χειρονομία μιας αγανάκτησης που δεν βρήκε ακόμη τον τρόπο να εξωτερικεύσει την έντασή της. Αυτή την τρομερή οργή, που θα μπορούσε να εκδηλωθεί ανεξέλε
γκτα, ο Bellocchio την απέδωσε με ένα σωματικό στοιχείο: ο Αλεσάντρο είναι επιληπτικός. Η
επιληψία αποτελεί την παθολογική ένδειξη μιας διαταραχής, μιας δυσκολίας ύπαρξης, η ο
ποία προκαλεί αποστροφή και μια εσωτερική αγωνία που οδηγεί στην εξέγερση, σε μια λυσ
σώδη έκρηξη.
Η επιληψία συνοδεύεται από την κατηγορηματική απόρριψη μιας ορισμένης τάξης πραγμά-
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των που βασίζεται στην οικογένεια, την εργασία, τον καθολικισμό. Είναι αυτή η τάξη η αιτία
της διαταραχής; Δύσκολα θα μπορούσαν τα δύο να διαχωριστούν. Ο Αλεσάντρο αρνείται καταρχήν να ενταχθεί κάπου: η αδράνεια, το ψέμα, η απάτη εξακολουθούν να καλύπτουν μια
κρυμμένη σκληρότητα, η οποία ωστόσο αποκαλύπτεται σε ορισμένα σημεία (η σκηνή με το
μαθητή, η σκηνή όπου ο Σάντρο κάνει πως διαβάζει στη μητέρα του φρικτά συμβάντα από το
αστυνομικό δελτίο της εφημερίδας, που προαναγγέλλουν κατά κάποιο τρόπο το έγκλημά
του). Όμως, η βιαιότητα του Αλεσάντρο περιορίζεται στην αυθάδεια, τον επιθετικό σαρκα
σμό, τις βίαιες φιλονικίες. Δεν σφίγγει ακόμα τις γροθιές- κάνει γκριμάτσες που μετατρέπονται σε ένα υποκριτικό τρίψιμο της μύτης. Ό λα αυτά παραμένουν παιδαριώδη. Αργότερα, ο
Σάντρο δεν αρκείται πλέον στο να απορρίπτει αυτή την τάξη με την άρνησή του να αφομοι
ωθεί, αλλά της επιτίθεται για να την αφανίσει. Από την αδράνεια περνά στο έγκλημα.
Αυτή την κλιμάκωση του φρενιτικού ξεσπάσματος, που οδηγεί τον Σάντρο μέχρι τον αφανισμό του ίδιου του τού εαυτού, αυτό είναι που δείχνει ο Bellocchio. Το «απόλυτο κακό» του
Αλεσάντρο (επιληψία και άρνηση) αγγίζει έναν τέτοιο βαθμό έντασης, ώστε η κρίση να γίνε
ται αφόρητη και να επέρχεται ο θάνατος. Η κίνηση της ταινίας και, επομένως, η δομή της,
λαμβάνει υπόψη ακριβώς αυτό το κρεσέντο.
Πρώτο σκαλοπάτι: παρουσίαση της οικογένειας. Μια οικογένεια που χάνει ταχύτητα- όπου
δεν υπάρχει πια πατέρας κι επομένως κεντρική εξουσία. Μια τυφλή μητέρα που επιβιώνει
μέσα στο πένθος και τη συναναστροφή με νεκρούς. Δεν υπάρχουν πλέον αρκετά χρήματα.
Αυτή η παρακμάζουσα οικογένεια «ενσαρκώνεται» -αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυ
τή την έκφραση- από το σπίτι, ένα παλιό, μεγάλο, ωραίο σπίτι στις παρυφές της πόλης, σχε
δόν χαμένο μέσα στο βουνό (τα Απέννινα όρη, επαρχία της Εμίλια) και ετοιμόρροπο. Μια οι
κογένεια, όχι πλέον κεντρομόλα, αλλά φυγόκεντρη: το δράμα έγκειται στην ανικανότητα
των μελών της να απομακρυνθούν από αυτή (ο Αλεσάντρο κόβεται στις εξετάσεις για δίπλω
μα οδήγησης). Εκτός από έναν: το μεγαλύτερο από τα αγόρια, τον Αουγκούστο. Αυτός έχει
μια ερωτική σχέση, εργάζεται και θα παραμείνει εκτός· αυτός είναι αρκετά δυνατός «για να
ξεφύγει», αυτός προσφέρει στους αδελφούς και την αδελφή του την εικόνα της αληθινής ζω
ής- μόνο αυτός είναι άνδρας, οι υπόλοιποι δεν είναι παρά παιδιά.
Ανίσχυρα, ανήμπορα παιδιά. Αυτή την έλλειψη δύναμης ο Bellocchio την υπογραμμίζει
προσδίδοντάς της τα φυσικά χαρακτηριστικά της αρρώστιας (επιληψία του Αλεσάντρο, νοητική καθυστέρηση του Λεόνε, του τρίτου αδελφού). Αυτά τα άρρωστα παιδιά, είναι δεμένα
χειροπόδαρα από την οικογενειακή ασθένεια. Έ να ς φαύλος κύκλος, που ο Αλεσάντρο θα κα
ταφέρει να σπάσει μόνο με φονικό χτύπημα.
Το σπίτι είναι παγίδα, φυλακή. Καταλαμβάνει το χώρο με το ασάλευτο βούισμα των αντικειμένων-ενθυμημάτων- τους πνίγει, «τους τη δίνει», επιβάλλοντάς τους αδιάκοπα ένα παρελ
θόν, που εμποδίζει το παρόν και οδηγεί το μέλλον σε ασφυξία. Η κάμερα του Bellocchio περι
γράφει διεξοδικά αυτό το κεκλεισμένων-των-θυρών. Περιγράφει την τοπογραφία της κατοι
κίας, διαδρόμους, σκάλες, δωμάτια, ημίφως, παιχνιδίσματα των καθρεφτών και των τζαμέ
νιων πορτών -για ένα «θέατρο των επιχειρήσεων», όπου τα μέλη της οικογένειας πέφτουν
διαρκώς το ένα πάνω στο άλλο μέσα στον οικείο (και οικογενειακό) δαίδαλο, κατασκοπεύουν
αλλήλους, συγκρούονται, αγαπιούνται, μισούνται, καταδιώκουν ή αποφεύγουν ο ένας τον
άλλο. Ο Bellocchio φροντίζει να μας δείξει τις στιγμές που η οικογένεια βρίσκεται σε απαρτία,
για το καλύτερο ή το χειρότερο: την ώρα των γευμάτων. Τίποτε δεν είναι πιο αποκαλυπτικό
για τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας, από μια φευγαλέα πανοραμική άποψη της
τραπεζαρίας προτού μαζευτούν τα σερβίτσια.
Ο εγκλεισμός δεν διακόπτεται από τις λίγες εξόδους της οικογένειας με το αυτοκίνητο. Το
αυτοκίνητο επιμηκύνει το «κεκλεισμένων των θυρών», το μετατοπίζει, γίνεται δωμάτιο του
σπιτιού, κινητό δωμάτιο όπου συνεχίζονται οι οικογενειακές συγκρούσεις. Η παρουσία του
αυτοκινήτου στον έξω κόσμο περιορίζεται σε κάποιες επισημάνσεις σε ό,τι αφορά την πόλη ή
το βουνό, εξίσου σύντομες. Με αυτό τον τρόπο υποβάλλεται επίσης η αίσθηση μιας χειμω
νιάτικης Ιταλίας, που μάλλον καλεί σε αναδίπλωση- μιας Ιταλίας της καταχνιάς και του κρύ
ου, την ώρα που σουρουπώνει (όπως στην Κραυγή του Antonioni), που χωρίς αμφιβολία α
ντιμετωπίζει, κι αυτή με τη σειρά της, μια δυσκολία ύπαρξης.
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4. Αναφορά στο μύθο σύμφωνα
μ ε τον οποίο ο Ηρακλής πίθανε
μ ε φρικιό τρόπο, φορώντας το
δηλητηριασμένο χιτώνα που με
δόλιο τρόπο του έδωσε ο
Κένταυρος Νέσσος. (Σ.τ.Ε.)

Jean-Louis Bory, -Les poings
dans les poches de Marco
Bellocchio-,
Dossiers du Cinéma - Films II,
Casterman, 1972.
Μετάφραση: Σοφία Ιακωβίδου.
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O Bellocchio ξεκινά χην χαινία χου παρουσιάζονχας εξαρχής χην οικογενειακή καχάσχαση σε
μια κορύφωση χης ένχασης. Σχο εξής, λοιπόν, χο ζήχημα που χίθεχαι δεν είναι μονάχα να αποφύγει χη μείωση αυχής χης ένχασης, αλλά να διασφαλίσει χην ανοδική χης πορεία· και, ι
δίως, όχαν ο Αλεσάνχρο θα περάσει σχην επίθεση. Εγκλήμαχα, βλασφημία, ιεροσυλία (σκηνή
χης επιθανάχιας ολονυχχίας και χης κηδείας χης μηχέρας) καχαγράφονχαι με ένα «παγερά»
κινημαχογραφικό βλέμμα.
Θα ανασάνουμε άραγε με χην «απελευθέρωση» χου Σάνχρο; Πρώχη εκδήλωση αυχής χης βα
θιάς ανάσας: ο Σάνχρο καχεβαίνει σχην πόλη, κάνει έρωχα, ονειρευεχαι να δουλέψει -μια συνχομη απόπειρα να φερθεί ως άνδρας ανχιγράφονχας χον αδελφό χου. Αποχυχία (σκηνή χου
χορού). Αδειάζει χο σπίχι από χα ανχικείμενά χου, από χο παρελθόν χου· είναι ευκαιρία γ ι’ αυχόν να κάνει μια λεηλασία: κειμήλια, ιερές εικόνες, χρισχιανικά βιβλία, οικογενειακά αρχεία·
Το μάζεμα χων χαμπου μέσα σχο σάκο είναι μια πραγμαχική autodafé, που εγκαθισχά, σχην
καρδιά χου χειμώνα, χη σχεδόν παγανισχική έξαρση μιας φωχιάς χου αη Γιάννη. Αποχυχία ό
μως κι εδώ. Το σπίχι κολλάει πανχου. Σειρά, χώρα, χης αδελφής να γίνει η ανήμπορη και να
πάρει χη σκυχάλη από χον ηλίθιο αδελφό που σκοχώνει ο Σάνχρο. Το «απόλυχο κακό», πραγμαχικός χιχώνας χου Νέσσου4, δεν μπορεί παρά να οδηγήσει προς χο ακόμη χειρόχερο. Μέχρις εσχάχου παροξυσμού.
Ο Bellocchio ανχιμεχωπίζει ένα μεγάλο κίνδυνο: χο μελό. Μηχροκχονία, αδελφοκχονία, μια δό
ση αιμομιξίας, είναι σίγουρα πολλά για έναν και μόνο άνθρωπο. Ο Bellochio, όμως, καχαφέρνει να διαφύγει χον κίνδυνο προσδίδονχας σχην ισχορία -σύμφωνα με χην αισθηχική χου ρομανχικού δράμαχος- μια συμβολική, παραδειγμαχική διάσχαση. Ο -εκχός νόμου- επιληπχικός
γίνεχαι ο ήρωας μιας παθολογίας χης κοινωνικής ζωής· και αυχή η οικογένεια, θύμα μιας θα
νάσιμης κρίσης, γίνεχαι η εικόνα, αν όχι όλης χης κοινωνίας, χουλάχισχον μιας ολόκληρης
κοινωνικής χάξης, χης καθολικής ασχικής χάξης χης Ιχαλίας και χης μοίρας που χην απειλεί.
Το ύφος, βοηθά κι αυχό σχην υπέρβαση χου μελό. Είναι -σε ανχίθεση με χην ψυχρόχηχα χου
βλέμμαχος- όμοιο με αυχό χης ιχαλικής όπερας χύπου Verdi. Η αναφορά σχην όπερα που γίνε
χαι σχην χαινία, δεν παίζει μόνο χο ρόλο χης αναφοράς σχην χαξική κουλχούρα, χο πολιχισχικό σημάδι χης κοινωνικής ανωχερόχηχας χης ασχικής χάξης (όπως σχο Πριν από την επανά
σταση χου Bertolucci)· είναι εκείνο χο μείγμα που δημιουργεί ο Verdi, με χην αληθοφάνεια και
χην υψηλών χάνων ρηχορεία, ένα αμάλγαμα που πεχυχαίνει χάρη σχην παραφορά χης μουσι
κής και χις ακροβασίες χου bel canto, αυχό που πλησιάζει περισσόχερο σχο ύφος χης χαινίας.
Η χελευχαία σκηνή συνοψίζει χην χαινία και υπογραμμίζει χο βεληνεκές χης. Η Τζούλια, η
αδελφή, καχανχά ανίκανη (κι ίσως αυχό να μην χην ενοχλεί;)· σχο διπλανό δωμάχιο ένας δί
σκος παίζει σχη διαπασών χη μεγάλη άρια μιας περίφημης όπερας, ο κληρονόμος διπλώνεχαι
πάνω σχα πλακάκια, παρανάλωμα χου «απόλυχου κακού», και πεθαίνει- χο χελευχαίο χου
φάλχσο συμπίπχει με χο φωνηχικό επίχευγμα χης χραγουδίσχριας, καθώς η σοπράνο ανεβά
ζει με έξοχο χρόπο μια νόχα. Μόνο που η νόχα αυχή είναι η χελευχαία.

■ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΚΟ
του Jean-André Fieschi
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Αυχός ο χύπος έλλογης λύσσας, αυχός ο θυμός με μέθοδο και επιχειρήμαχα που ορίζει, ήδη από
χα πρώχα πλάνα, έναν απόλυχα πρωχόχυπο χώρο, όπου ο καθένας, παρόλ’ αυχά, μπορεί να α
ναγνωρίσει ευθύς αμέσως χον εαυχό χου και χους δαίμονες χης δικής χου εφηβείας, παρά χον εσκεμμένα ξεχωρισχό χαρακχήρα χης συγκεκριμένης μυθοπλασίας, επιβάλλει χους χάνους μιας
αμφισβήχησης χης οποίας η βία αλλά και χο εκχόπισμα εγγράφονχαι σχα χνάρια χης Χρυσής ε
ποχής και χου Διαγωγή μηδέν : όπως ο Bunuel και ο Vigo, έχσι και ο Bellocchio ξέρει να διυλίζει
χα επιχειρήμαχα αυχού χου χρομερού ξεκαθαρίσμαχος λογαριασμών μέσα σχην κίνηση ενός
δραμαχικού ποιήμαχος, και να προφυλάσσει -με μια διαρκή ειρωνεία- χις θέσεις χου από χην
ενδεχόμενη υπερβολή ή χην έλλειψη μέχρου. Θα ήχαν, όμως, περιορισχικό χο να αναγνωρίοουμε οχις Ι 'ροθιές στην τσέπη αρεχές μόνο για αυχά που καχαγγέλλει ή μόνο για χο ποιηχικό

M A R C O

B E L L O C C H I O

τους βάρος. Εδώ, βλέπουμε να ξετυλίγεται μπροστά μας η ακριβής αναπαράσταση ενός κόσμου,
την ίδια στιγμή που καταμετρώνται τα κλινικά συμπτώματα της αποσύνθεσής του, αρρώστιες
του σώματος και του νου. Η διαπίστωση της χρεοκοπίας και της παρακμής που, διαμέσου της
εν λόγω οικογένειας, στοχεύει σε μια ολόκληρη κοινωνική τάξη, απαγορεύει την προσφυγή σε
κάποιο ρομαντικό συμβολισμό, αρνείται κάθε σκιά παρελθοντολογικής νοσταλγίας, αποκρούει
την όποια φιλαρέσκεια μπορεί να προκόψει από την αποτυχία ή τη δυστυχία.
Ο Bellocchio οργανώνει και καταχωρεί τις γενικές έννοιες -στις οποίες εμφανώς οδηγεί ο ει
δικός, ιδιωματικός λόγος που επέλεξε να ακολουθήσει- μόνο μέσα από την ανάλυση των συ
μπεριφορών. Έ τσι, ο παθιασμένος χαρακτήρας των διεκδικήσεών του, ξεπερνώντας το σκό
πελο του ατομικισμού, αποκρυσταλλώνεται χάρη σε μια σπάνια απαίτηση κριτικής καθαρό
τητας. Και αν επέλεξε να εγκαταλείψει τους ήρωές του στη μέγγενη αυτού του απόλυτου κα
κού, που οι αρχαίοι του προσέδιδαν θεϊκές αρετές, είναι αναμφίβολα επειδή η επιληψία (σί
γουρα η πιο θεαματική από τις νοητικές νόσους, η πιο «θεατρική») του επέτρεπε από μόνη
της να καταστήσει ορατές τις συσπάσεις και τους εναγκαλισμούς ενός κακού περισσότερο α
πόλυτου και μυστικού, του οποίου δεν είναι ορατά παρά τα ίχνη, τα ποιητικά ψηφία. Ακόμη
καλύτερα: η χαρακτηριστική εναλλαγή κρίσεων και νηνεμίας, κάνει τον Σάντρο να μοιάζει
με προνομιακό μάρτυρα μιας παρακμής, της οποίας είναι άλλοτε υποχείριο και άλλοτε όργα
νο- ανάμεσα σε όλους, αυτός είναι ο εκλεκτός των αντικρουόμενων συμβόλων, που θα τον ο
δηγήσουν στην άβυσσο, στο ανέφικτο σημείο σύγκλισης μιας ακραίας διαύγειας και μιας α
κραίας ακατανοησίας. Και ποτέ η διαλεκτική του δήμιου και του θύματος δεν έγινε αμεσότε
ρα αισθητή απ’ ό,τι σε αυτόν τον δαιμονισμένο, που φέρει επάνω του τα στίγματα ενός μυ
στικού μη μεταδόσιμου, όσο και καθολικού: το μυστικό μιας παιδικής ηλικίας που πρέπει
κανείς να κάψει για να ενηλικιωθεί και που, αδυνατώντας να την κάψει, την αφήνει να τον
κατατρώει μέχρι την τελική έκσταση, στην οποία τον βρίσκει αιφνιδιαστικά ο θάνατος.
Αυτό, όμως, που κάνει ανεπανάληπτα μεγαλειώδες το έργο του νέου αυτού άνδρα, είναι λιγό
τερο η μαστοριά (που του επιτρέπει, παίζοντας σχεδόν, να ανακατεύει το σύνολο των μύθων
που κληροδότησε η αρχαία ελληνική τραγωδία σε όλη τη δυτική δραματουργία, η οποία, ακό
μη και στις μέρες μας, ζει μέσα από αυτούς) και περισσότερο η εξουσιαστική αναίδεια με την
οποία βάζει τους ήρωές του να διαπράξουν τις πιο ανομολόγητες παραβάσεις: εδώ, η γοητεία
που εκπέμπουν οι νοσηρές συμπεριφορές δεν θα ήταν αρκετή για να δικαιολογήσει αυτή τη
μορφή ιλίγγου που καταλαμβάνει το θεατή -κάτι μεταξύ τρόμου και συνενοχής- μπροστά στο
θέαμα της μητροκτονίας και της αδελφοκτονίας που διαπράττει ο Σάντρο. Το συναίσθημα
που μας καταλαμβάνει, δεν θα μπορούσε να συγκριθεί παρά με αυτό που γεννούν ορισμένες
σελίδες του Bataille (L ’Abbé C. και, κυρίως, η Ιστορία του ματιού). Αυτό το συναίσθημα, είχα
με την εντύπωση πως το σινεμά -λόγω της ίδιας του της φύσης και παρόλη τη δύναμη κάποι
ων αντίστοιχων εγχειρημάτων του Bunuel- ήταν αναγκασμένο, αν όχι να το παραμερίζει ή να
το αγνοεί, τουλάχιστον να το μεταδίδει με κάπως πιο εύσχημο, έως και ανάλαφρο τρόπο. Ο
Bellocchio όμως, χτυπώντας κατακέφαλα, το κάνει κέντρο της ταινίας του. Ας μη γελιόμαστε:
εδώ έχουμε να κάνουμε με μια επίθεση, που την εμβέλειά της δεν θα μπορούσαμε να την πε
ριορίσουμε σε κάποιας μορφής εξιμπισιονισμό του φρικιαστικού, ή σε κάποια μορφοποίηση
μιας τερατώδους φιλαρέσκειας. Αντιθέτως, ιδού που το σινεμά αποκτά μια διάσταση αμφισβή. τησης, η οποία μέχρι τώρα έμοιαζε αδιανόητη. Εκεί που η ταινία καταφέρει ένα καίριο πλήγ
μα, δεν είναι μόνο σε ζητήματα που θα παρέμεναν ανεκδοτολογικής ή ηθογραφικής τάξης, δη
λαδή, στην αστική σύλληψη της οικογένειας ή τη σκοταδιστική μάστιγα ενός ηλίθιου χρι
στιανισμού. Ό χι. Αυτό που καταγγέλλει ο Bellocchio είναι, με πιο γενικό και ριζικό τρόπο, η
διπροσωπία και η υποκρισία του εκφυλισμένου ουμανισμού, που πρυτανεύει ακόμη και σή
μερα, παρά τον Sade, τον Freud και τον Marx, πάνω στις πράξεις και τις μοίρες των εθνών. [Ο
Michel Foucault έλεγε σε μια πρόσφατη συνέντευξή του: «Ο ουρανισμός ήταν ένας τρόπος να
λύσουμε, με όρους ηθικής, αξιών και συμφιλίωσης, προβλήματα που δεν μπορούσαν με κανέ
να τρόπο να λυθούν. Γνωρίζετε τι λέει ο Marx; Η ανθρωπότητα δεν θέτει παρά προβλήματα
που μπορεί να λύσει. Νομίζω πως μπορούμε να πούμε: η ανθρωπότητα κάνει πως λύνει προ
βλήματα, που δεν μπορεί να θέσει!... Χρέος μας αυτή τη στιγμή είναι να απελευθερωθούμε ο
ριστικά από τον ουρανισμό και, υπό αυτή την έννοια, η δουλειά μας είναι πολιτικής τάξης.»]
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«Cahiers du Cinéma», τχ. 179,
Ιούνιος 1966.
Μπάφμαπη Σοφία Ιακωβίδου.
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Υπό αυτή την έννοια, επίσης, εξυπακούεται πως το έργο του Bellocchio μπορεί να χαρακτη
ριστεί πολιτικό: καλό θα ήταν να προσμετρήσουμε σε αυτή την οπτική, την αποφασιστική
ρήξη που επιφέρει η ταινία Οι γροθιές στην τσέπη σε σχέση με τις βασικές α ρ χ ές του νεορεα
λισμού... Αυτή τη φορά, είναι ολόκληρος ο άνθρωπος -και όχι μόνο ο άνθρωπος ως κοινωνι
κό ον- που αποτελεί το κέντρο της συζήτησης και την πρόθεση του λόγου. ΓΓ αυτό, δεν θα
μπορούσαμε να υποστηρίξουμε με σοβαρότητα ότι οι πολύ ιδιαίτεροι όροι με τους οποίους ο
Bellocchio ορίζει το περιβάλλον που αναλύει (επιληψία, μητροκτονία, αιμομιξία), θα μπο
ρούσαν να ήταν άλλοι. «Ο φυσιολογικός άνθρωπος», λέει περίπου ο Edgar Allan Poe, «έχει ό
λες τις μορφές τρέλας, ενώ ο τρελός δεν έχει παρά μόνο μία.» Και δεν αποτελεί μια από τις ελάσσονες αξίες του μικρόκοσμου που περιγράφει η ταινία, η παρουσίαση μιας ανησυχητικής
ανθολογίας συμπεριφορών, όπου, ακόμα και η πιο δεδομένη «φυσιολογικότητα» αναγκάζε
ται να παραδεχτεί ορισμένα από τα συστατικά της χαρακτηριστικά: το ναρκισσισμό, τη
σκληρότητα, την ασυνειδησία, τα οποία, αν ίσως παρουσιάζονται κάπως υπερτροφικά στην
ταινία, αυτό δεν γίνεται παρά μόνο για να αναγνωριστούν καλύτερα.
Είναι τέτοια η πληθώρα των θεμάτων και των συναφών τους μοτίβων που παρουσιάζει η
ταινία, ώστε είναι δύσκολο, μελετώντας την κανείς, να μη βυθιστεί σε έναν πληκτικό κατά
λογο σημασιοδοτήσεων: σίγουρα θα ήταν περισσότερο επωφελής η συστηματική αντιπαρα
βολή της εκάστοτε φόρμας που χρησιμοποιήθηκε, για να επιτευχθεί η σύγκλιση των θεμά
των με τις εικόνες. Θα έπρεπε να δείξει κανείς πώς ο Bellocchio δημιουργεί μια διάχυτη ανη
συχία, λιγότερο στις δυνατές στιγμές ή τις θεαματικές σκηνές, και κυρίως σε σκηνές πιο «κα
θημερινές», όπου αντιπαραθέτει τη μοναξιά του Σάντρο με εκείνη ενός δυστυχισμένου παι
διού (ένα αναποδογυρισμένο μελανοδοχείο πάνω σε ένα μαθητικό έλεγχο αρκεί, τότε, για να
υποβάλει το επερχόμενο δράμα)· πώς η απίστευτη ευρηματικότητα των χειρονομιών που κα
ταφέρνει να εκμαιεύσει από τους ηθοποιούς του εμπλουτίζει τις σχέσεις ανάμεσα στον Σά
ντρο, τα δύο αδέλφια του, την αδελφή του και τη μητέρα του, σε σημείο να εξαλείφει την ό
ποια νοερή σύλληψή της· πώς ο φρενήρης ρυθμός του bel canto αναγγέλλει και προετοιμάζει
τον τελικό σπασμό, όπου η τρομερή ακινησία του θανάτου έρχεται μετά τη λυρική της προ
σποίηση· πώς, τέλος, η ιδέα της ιεροσυλίας και της βεβήλωσης βρίσκει την ακριβέστερή της
διατύπωση μέσα από «σκανδαλώδεις» εικόνες, που για πρώτη φορά είναι απαλλαγμένες από
κάθε παιδαριώδη προκλητικότητα (κηδεία της μητέρας, καταστροφή οικογενειακών αντι
κειμένων κ.λπ.).
Για να καταφέρει να στηρίξει τη δριμύτητα μιας επαναστατικής ιδεολογίας σε μια φόρμα α
ντάξιό της, o Bellocchio δεν έγινε απλά καινοτόμος: έκανε πραγματικότητα το όνειρο κάθε
νέου κινηματογραφιστή, που είναι να προσφέρει στη γενιά του τον καθρέφτη, στον οποίο
μπορεί να διαβάσει την ίδια της την κατάσταση. Δεν είναι όμως ούτε προφήτης, ούτε για
τρός, και ξέρει πως ο καθένας μένει μόνος με το δικό του απόλυτο κακό. Από τη στιγμή που
οι δαίμονες εξορκίστηκαν, οι επόμενες ταινίες ίσως δείξουν την πρακτική δυνατότητα μιας
λύτρωσης. Θα πρόκειται και πάλι για ταινίες πολιτικού χαρακτήρα.

■ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
του Νίκου Κολοβού

Ο θάνατος ως παίγνιον
5. 0

Freud, mo βιβλίο ιον Π έρα
α π ό ι η ν α ρ χ ή ιη ς η δ ο ν ή ν
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καιαλήγιι σιο ονμηίραομα όιι
-ιψάγμαη, η αρχή ιης ηδονής
φαίνι ιαι va rivai οιην υπημτοία
ιων ννυμμήοτων ion θανάιον
(Ζαν ΛαηΧάνς-Ζ. Μη. Πονιαλίς,

Διαβάζοντας» κανείς την ταινία του Bellocchio στην αρχή του 21ου αιώνα έρχεται αντιμέ
τωπος με το θάνατο ως παιδικό παιχνίδι και ηδονική πολιτική αντίδραση.5
Ο Αλεοάντρο φέρει μέσα του το μικρόβιο της αμφισβήτησης, τυφλό, βουβό, εσωστρεφές και
αδιέξοδο. Είναι παιδί, έφηβος, ανάστατος και ανώριμος. Παίζει με την επιληψία που τον παι
δεύει. Διαπληκτίζεται με την αδελφή του Τζούλια και ερωτοτροπεί βίαια μαζί της. Βλέπει
την τυφλή μητέρα του ως εμπόδιο που πρέπει να παραμεριστεί και να ακυρωθεί. Το ίδιο και
τον καθυστερημένο διανοητικά, επιληπτικό αδελφό του Λεόνε. Το οικογενειακό οχυρό (σπί-
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O Lou Castel στην ταινία Οι
γροθιές σχην τσέπη.

Σκηνή από την ταινία Οι
γροθιές στην τσέπη.
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τι, παράδοση, περιβάλλον, αναμνήσεις, έπιπλα, κυρίως ως σκηνικά της συγκέντρωσης γύρω
από το τραπέζι) τον διεγείρει και του διδάσκει την καταστροφική αμφισβήτηση, την ανατίναξη όλου αυτού του κόσμου, τη θανάτωση κάθε ζωντανού στοιχείου που τον κρατάει σε
λειτουργία.
Ο Αλεσάντρο δεν είναι τρομοκράτης, ή ήρωας, ή κοινωνικός αγωνιστής. Μοιάζει περισσότε
ρο με ένα οργισμένο παιδί που θέλει να μετατρέψει τα ειρωνικά του παιχνίδια σε θανάσιμα
παιχνίδια. Ο τρόπος που διαλέγει για να σπρώξει -κυριολεκτικά- τη μητέρα του και τον α
δελφό του στο θάνατο είναι μια ελαφριά ώθηση, ένα άγγιγμα του χεριού. Μια δοκιμή της α
φής για να δει αν πέφτουν ή αν πνίγονται. Είναι αφηρημένος και βυθισμένος σε άλλες σκέ
ψεις, παρά προσηλωμένος στην ιδέα του θανάτου. Λειτουργεί παίζοντας, παρά δρώντας ε
γκληματικά- μαντεύοντας το πιθανό αποτέλεσμα, χωρίς απαραίτητα να το αναμένει- αινιγ
ματικά, σατανικά, διασκεδαστικά.
Από την ώρα που εμφανίζεται στην οθόνη ως εισβολέας, μέχρι το τέλος της αφήγησης, όπου
πεθαίνει τραγουδώντας μια άρια από την Τραβιάτα του Verdi, ο Αλεσάντρο δίνει την εναλ
λασσόμενη εικόνα ενός τρομερού και σατανικού παιδιού. Οι σπασμωδικές του κινήσεις, οι α
πότομες μεταπτώσεις της συμπεριφοράς, οι διάφορες τονικότητες στη φωνή ή την ομιλία, οι
εκφράσεις του προσώπου του, συνθέτουν μια φυσιογνωμία κλειστή, μυστηριώδη, έτοιμη να
εκραγεί και να προκαλέσει ολόγυρα καταστροφές. Είναι ένα παιδί της σιωπής και του θανά
του (με τον οποίο αρέσκεται να παίζει), μια σκοτεινή απειλή για το περιβάλλον του που είναι
κυρίως η οικογένειά του και οι κλειστοί χώροι όπου αυτή διαβιώνει.

Η επιληψία ως άλλοθι
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Λεξιλόγιο της ψυχανάλυσης
μτφ Β. Καψαμηέλης, Α.
Χαλκούαη, Α. Σκούλικα, Π.
Αλούπης, Κέδρος, Αθήνα, 1986,
αεΧ. 2021.
-...Η επιθετικότητα αυτή προς
τον εαυτό, δεν είναι μ ε ιη σειρά
της παρά η συνέπεια της
απόλυτης προτεραιότητας που
έχει στο άτομο η τάση προς το
μηδέν, θεωρούμενη ως η πλέον
ριζική έκφραση της αρχής της
ηδονής- (ό.π., οελ. 203).
6. -Η επιληψία του Αλεοάνιρο
ιου επιιρέπει να αποφύγει τη
ζωή και να καταφύγει σε
συμπεριφορές όχι άμεσα
αποιελεομαιικές, αλλά σε μια
δράση μαγικού τύπου, απατηλά
αποτελεσματική- (Jacques
Bontemps, -Cahiers du
Cinéma-, τχ. 170,
Σεπτέμβριος 1965, οελ 11).

Ό ταν μαθαίνουμε ότι ο Αλεσάντρο πάσχει από επιληψία, ότι ο καθυστερημένος μικρότερος
αδελφός του Λεόνε βαρύνεται με το ίδιο χρόνιο νόσημα, ότι η μητέρα του είναι τυφλή και α
δύναμη, ότι η αδελφή του Τζούλια είναι «νευροπαθής» και δυσπρόσιτη, αισθανόμαστε σχε
δόν μια συνένοχη ανακούφιση: αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός αιτίου που κινεί τη δρά
ση, το οποίο έχει εξατομικευμένες παθολογικές λειτουργίες και περιορισμένες συνέπειες.
Ταυτόχρονα, όμως, ανάγουμε το αίτιο αυτό σε ένα κοινωνικό σύμπτωμα το οποίο δικαιολο
γεί την άνομη συμπεριφορά, κυρίως του Αλεσάντρο, και την εξαρχής απελπισμένη, απρό
σφορη επαναστατικότητά του. Από τη στιγμή, μάλιστα, που συμβαίνει αυτή η λογική ή φα
νταστική (όχι πραγματική) αναγωγή, ο νεαρός και υπερκινητικός ήρωας καθίσταται ακίν
δυνος στο κοινωνικό επίπεδο. Ό πω ς κι αν ονομάσουμε την επιληψία του (μείζονα, ελάσσονα,
μερική), όποια σημειολογική ερμηνεία κι αν δώσουμε σε αυτή κατά την ώρα της κρίσης, δεν
θα καταλήξουμε ποτέ στο συμπέρασμα ότι μπορεί να συνταράξει το σύστημα (πολιτικό και
κοινωνικό), τις δομές του (ιδεολογικές, νομικές και πολιτικές), την καπιταλιστική φύση και
λειτουργία του. Δεν θα έχει ποτέ περισσότερο από μια περιορισμένη επίδραση στο στενό κύ
κλο της οικογένειας και των συγγενών της. Για την Ιταλία (την περιοχή της Πιατσέντζα, τη
Βόρεια Ιταλία, την υπόλοιπη επικράτεια) θα αποτελεί ένα νόσημα, το οποίο μόνο στο συμβο
λικό επίπεδο παίρνει τις διαστάσεις ενός επικίνδυνου φαινομένου, που μπορεί να ξύσει τις
έκθετες πληγές, τα σάπια μέρη, να πλήξει τα άχρηστα άτομα του ευρύτερου κοινωνικού ι
στού ή πλέγματος. Η «επιληψία» ως «αίτιο» δεν υπονομεύει την Ιταλία του ’60, ούτε και τον
περιορισμένο χώρο των πανεπιστημίων της. Αποτελεί ένα αξιοπερίεργο γεγονός, αλλά πά
ντως όχι κάποια ριζικά ανατρεπτική πράξη. Από την περιγραφή των συμπτωμάτων μαθαί
νουμε ότι, εντός ενός τετάρτου, ο ασθενής επανέρχεται στην κανονική του κατάσταση.
Ο Αλεσάντρο είναι επιληπτικός αλλά και «σεληνιασμένος». Δεν θα θυμάται τίποτε από τα ό
σα του συμβαίνουν, θα αναγγέλλει όμως ή θα προφητεύει κάποιο μείζον κακό ή κάποιο έ
κτακτο συμβάν έξω από τον κύκλο των συνηθισμένων γεγονότων της καθημερινής ζωής.
Είναι ο «τρελός» που επικοινωνεί με έναν άλλο κόσμο, βαθύ και αδιόρατο®. Έ τσι, γίνεται ξα
νά επικίνδυνος με τις εκπλήξεις που επιφυλάσσει και τα ανέφικτα τα οποία αποκαλύπτει.
Ξαναφέρνει το φόβο, αλλά και την προσδοκία. Ο σεληνιασμένος είναι ένας τραυματισμένος
άνθρωπος που επικοινωνεί με θεϊκές ή δαιμονικές δυνάμεις. Ο επιληπτικός είναι ένα προσω
ρινά εκρηκτικό άτομο που διασπά ή αναταράζει, σίγουρα πάντως αμφισβητεί την κανονικό-
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χηχα χων ρυθμών χης κοινωνικής ζωής, ένα άχομο που γρήγορα «λαχανιάζει», αφυκχιά και
γίνεχαι αδύναμο.
Η επιληψία είναι άλλοθι και αίχιο χης αμφισβήχησης που δεν εξανχλεί χα όρια.

Η οικογένεια ως «ιδεολογικός» μηχανισμός
Η οικογένεια χου Αλεσάνχρο έχει όλα χα χαρακχηρισχικά ενός ασχικού/καπιχαλισχικού πυ
ρήνα παραγωγής καχαπιεσμένων, αργόσχολων και καχαδικασμένων αχόμων κρησφύγεχο αδυνάχων και φωλιά ιεραρχημένης κλίμακας μισάνθρωπων. Ο μεγαλύχερος αδελφός, ο Αουγκούσχο, καχέχει χη θέση χου συμβολικού παχριάρχη (σχον οποίο υπακούει και ο εξεγερμένος Αλεσάνχρο), χωρίς να έχει διεκδικήσει ποχέ χη θέση αυχή. Η μηχέρα έχει ολοσχερώς χά
σει οποιαδήποχε εξουσία. Ο ρόλος χης έχει εκμηδενισχεί μέσα σχο ίδιο χης χο βασίλειο. Η
Τζούλια είναι ένα νευρωχικό άχομο, που προσδιορίζεχαι από χην αιμομικχική σχέση χης με
χον Αλεσάνχρο. Από αυχόν ανχλεί χη δύναμη χης άρνησης και χης παρεκχροπής. Ο Λεόνε εί
ναι ένας λειψός σωμαχικά και καθολικά αφοπλισμένος επιληπχικός. Δεν μιλά και δεν ανχιμιλά. Δεν γνωρίζει και δεν διεκδικεί. Είναι απών, ευάλωχος σχόχος χου Αλεσάνχρο· απών εξαρ
χής, μίασμα και περίσσευμα άχρησχο σχην οικογένεια. Έ να ς νάνος χωρίς λόγο και γνώση. Η
μνησχή χου Αουγκούσχο, η Λουχσία, είναι παρείσακχη και ανεπιθύμηχη σχην οικογένεια, ό
πως και ο ίδιος ο μνησχήρας χης: ένα δέλεαρ για χον Αλεσάνχρο. Ο «σημαδεμένος» αυχός α
δελφός χη βλέπει ως μέσο για να χαπεινώσει χη «βασιλεία» χου παχριάρχη Αουγκούσχο.
Για χον Αλεσάνχρο, όλο χο οικογενειακό σύσχημα μέσα σχο οποίο μεγάλωσε είναι εύκολο να
καχασχραφεί. «Όπως και να ’χει, χο ξεκαθάρισμα χων λογαριασμών με χην οικογένεια, είχε
χο βίωσε ο Eellocchio, είχε όχι, καχαλήγει εδώ σε ανοιχχό πόλεμο -σε βαθμό που η συγκεκρι
μένη χαινία να μπορεί να παρουσιασχεί ως ανάπχυξη χης περίφημης κραυγής μίσους χου
Gide: “Οικογένειες, σας μισώ!”».7
Ο θάναχος-δολοφονία χης μηχέρας χου και χου Λεόνε εξελίσσονχαι σαν αχυχήμαχα. Όλοι οι επιζήσανχες υποψιάζονχαι, αλλά κανένας χους δεν ερευνά, ούχε εκφράζει άποψη για χα συμβάνχα. Ο Αλεσάνχρο και η Τζούλια βρίσκουν ευκαιρία να κάψουν φωχογραφίες, έπιπλα, βιβλία,
ενθυμήμαχα, ανχικείμενα. Χορεύουν και αλαλάζουν γύρω από χη φωχιά πισχεύονχας όχι είναι
η σφραγίδα χου χέλους για χην ευρύχερη οικογένεια, χέλος χου παρόνχος και χου παρελθόνχος.
Η οικογένεια είναι ένα πεδίο δοκιμής για χην ορισχική αμφισβήχηση και χην ολική εξέγερση.
Οι πράξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω απελευθερώνουν δυνάμεις «ύβρεως», καχασχροφής
και γενικευμένης βλασφημίας. Ο Αλεσάνχρο και η Τζούλια ερωχοχροπούν σχις εκβολές χου
αμοιβαίου σαρκικού μίσους που χους περιέβαλε. Ο Αλεσάνχρο επιχειρεί να οικειοποιηθεί σε
ξουαλικά και χη Λουχσία, φιλώνχας χη με βιαιόχηχα, σχεδόν δαγκώνονχάς χη, σε μια σχιγμή
αποχαιρεχισμού ή παραλλαγμένης «αιμομιξίας».

Η αιμομιξία
Σχην κηδεία χης μηχέρας χους, ο Αλεσάνχρο και η Τζούλια διασκεδάζουν. Το φέρεχρο μοιάζει
με λίκνο ή με κρεβάχι, όπου αναπαόεχαι γαλήνια, σχεδόν ευχυχής, η μηχέρα. Μοιάζουν έχοιμοι
να χην παραμερίσουν και να καχαλάβουν εκείνοι χη θέση χης ως νεκρόφιλοι ερασχές, διαπράχχονχας έχσι μιαρή αιμομιξία και καχαλύονχας μια βασική απαγόρευση χου ασχικού/καπιχαλισχικού, ιουδαϊκού/χρισχιανικού οικογενειακού συσχήμαχος. Αν ο θάναχος καχαλύει φυσικά,
σωμαχικά και υλικά χην υπόσχαση χης οικογένειας, η αιμομιξία χη διαλύει ηθικά και ιεραρχι
κά. Η μηχέρα αποκαθηλώνεχαι, η αδελφική σχέση μολύνεχαι ανεπανόρθωχα, η καχάρρευση εί
ναι νομοχελειακά δεδομένη. Η αμφισβήχηση παίρνει μια όψη χελειόχηχας, σχην πραγμαχικόχηχα όμως είναι μια χέλεια αποχυχία, ένα «λαχάνιασμα» και μια βαθιά εκπνοή· χο μαρχύριο χου
Οιδίποδα και η αυχοχιμωρία χου· ο απαγχονισμός χης Ιοκάσχης· μια αειθαλής χραγωδία.

Το «λαχάνιασμα»
Ανχί να υψώσει χελικά χις γροθιές χου και να χις χρησιμοποιήσει ως όπλα ενός επανασχαχικού αγώνα, ο Αλεσάνχρο χις έσφιξε πιο δυναχά και χις έθαψε σχις χσέπες χου. Η εξέγερσή χου
περιορίσχηκε σχον οικογενειακό χου κύκλο. Δεν πρόλαβε ή δεν μπόρεσε να κινηθεί σχον ευρόχερο κοινωνικό χώρο, ο οποίος έμοιαζε με χο παγωμένο χοπίο και χην γκρίζα νέκρα χων

7. Jean-Louis Bory, -Les poings
dans les poches de Marco
Bellocchio-, Dossiers du
Cinéma - Films II, Casterman,
1972, ocX.137.
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χρωμάτων του. Η πόλη του παρέμεινε στην προηγούμενη, αδιάφορη ζωή της. Με τουςανο')νυμους κατοίκους της να στέκονται ή να περιφέρονται στους δρόμους της σαν εγκαταλειμ
μένοι. Με τους νέους της να επιδίδονται σε αυτοκινητοδρομίες και να περνούν τις πνιγμένες
στον καπνό και τους πόθους ώρες τους στα βραδινά μπαρ.
0 εκκλησιαστικός μηχανισμός λειτουργεί αλάνθαστα (δείτε τα νεκρώσιμα θέσμιά του εμφανώς
γελοιοποιούμενα). Οι φίλοι της ομάδας δράσης υποτίθεται πως ενεργούν σαν να παίζουν ένα
μακρόπνοο παιχνίδι του τύπου «κλέφτες και αστυνόμοι». 0 Αουγκούστο εκνευρίζεται με μια
γάτα που διεκδικεί θέση στο οικογενειακό τραπέζι. Οι καλόγριες μουρμουρίζουν ρυθμικά τη
νύχτα της αγρυπνίας, πλάι στο φέρετρο της μητέρας, ενώ όλη η αφήγηση σκιάζεται από μια βέ
βηλη μυστικότητα. Μια κωμωδία που μοιάζει με φάρσα, αλλά που δεν προλαβαίνει να εξελι
χθεί*.
Την τελευταία στιγμή, απροσδόκητα, ο Αλεσάντρο λυτρώνεται από την επιληψία του. Μια
κρίση επέρχεται, με τις γνωστές εκτονώσεις, νευρικές εκδηλώσεις και σπασμωδικές κινή
σεις. Πεθαίνει φωνάζοντας το όνομα της Τζούλια και τραγουδώντας μαζί με μια σοπράνο κά
ποια άρια από την Τραβιάτα του Verdi. Η επανάστασή του περιορίστηκε σε ένα αναπνευστι
κό πρόβλημα, σε μια σεξουαλική νεύρωση, σε μια παιδαριώδη απόπειρα ανατροπής ενός τί
ποτε. 0 Αλεσάντρο δεν πεθαίνει σε μάχη ή σε σύγκρουση, αλλά σε μια χρονική στιγμή πλή
ρους αφασίας, δεσμευτικής αδεξιότητας, καίριας διάλυσης των αμυντικών μηχανισμών του,
ανυπαρξίας της επιθετικής του διάθεσης.
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8. Επειδή όλοι ιην t itXajki ν ως
ιαινία ¡μαγική, ενώ ιιμόκειιαι
για μια ιαινία όχι μόνο
χιυυμαμιαιική, αλλά βαθιά
κωμική- 1Mario Soldait, «Il
Giorno·, 28 Δεκεμβρίου 1965).

Ο φ ιλμικός λόγος
0 Marco Bellocchio εισβάλλει στο τοπίο του ιταλικού κινηματογράφου στα μέσα της δεκαε
τίας του ’60, ως ένας βίαιος ανατροπέας, ένας σκοτεινός ονειροπόλος. Έ χοντας αφομοιώσει α
πό τους «πατέρες» του νεορεαλισμού και τους άριστους επιγόνους τους (κυρίως τον
Antonioni) τον τρόπο γραφής και τα στιλιστικά χαρακτηριστικά τους, δείχνει μια περιφρό
νηση προς τη ρεαλιστική και αιτιολογημένη, τη συνεχόμενη, γραμμική και ρέουσα αφήγη
ση· και, προπάντων, προς την ποιοτική κατανομή της χρονικότητάς της. Οι σκηνές του θα
νάτου της μητέρας του Αλεσάντρο και του αδελφού του συμπυκνώνονται, γίνονται σύντο
μες, σχεδόν αστραπιαίες. Οι σκηνές στο νυκτερινό κέντρο πλατειάζουν, όπως και εκείνες δί
πλα στο φέρετρο της μητέρας, με τον Αλεσάντρο και την αδελφή του Τζούλια. Έ τσι, η αφη
γηματική ομοιογένεια διασπάται.
Μέσα στο ερμηνευτικό σύστημα της ταινίας, οι ηθοποιοί έχουν μια ελευθερία κινήσεων που
φθάνει στον αυτοσχεδιασμό. Οι απότομες χειρονομίες του Αλεσάντρο, κυρίως, οι κραυγές
του, οι μορφασμοί, η επιθετικότητα στις κινήσεις αλλά και στις στάσεις του, υπερβαίνουν τα
όρια μιας σκηνοθετικής οδηγίας. Είναι εκδηλώσεις ενός επιληπτικού ο οποίος συμπτωματικά είναι και ηθοποιός, σε ένα ρόλο άκρως επικίνδυνο.
Η κάμερα κινείται και στέκεται, πλησιάζει και απομακρύνεται, με μια νευρικότητα που προ
σεγγίζει την αμηχανία. Γίνεται ανεξέλεγκτη. Η εικονική γλώσσα είναι συχνά ρεαλιστική,
κάποτε συμβολική, με τάση να αποβεί νατουραλιστική, όπως για παράδειγμα η σκηνή της
ψυχρής διακωμώδησης της κηδείας της μητέρας του από τον Αλεσάντρο, ή η σκηνή της διέ
λευσης του Αλεσάντρο από τη γέφυρα με τις πόρνες, της λογομαχίας και των χειροδικιών με
ταξύ αυτού και της αδελφής του Τζούλιας, της βραδιάς στο μπαρ.
Σε ανάλογες χρονικές στιγμές αναδύεται μια συμβολική, εικονική και ηχητική γλώσσα: η γυ
ναικεία φωνή και το τραγούδι στην αρχή των τίτλων του ζενερίκ, που μεταστοιχειώνεται σε
διακοπτόμενο μοιρολόγι για ανθρώπους που χάνονται, αλλά και σε διάφορες στιγμές με συναι
σθηματικό ή αφηγηματικό φορτίο· η χορευτική μουσική που κάνει αντίστιξη με την ερωτική ατολμία και εσωστρέφεια του Αλεσάντρο- η άρια της Τραβιάτα που ο Αλεσάντρο προσπαθεί κατά
κάποιο τρόπο να αποοπάσει από τη φωνή της σοπράνο, επικαλύπτοντάς την με τη δική του φω
νή.
0 ρυθμός της αφήγησης ελέγχεται από το σκηνοθέτη με μια μαεστρία που αποδεικνϋει πρώ
ιμη ωριμότητα. Τα γεγονότα δένουν μεταξύ τους και ακολουθούν ένα κρεσέντο το οποίο, α
πό τη δολοφονία της μητέρας και εφεξής, αναπτύσσεται ραγδαία προς το τέλος, που θα είναι
η καταστροφή του Αλεοάνιρο.
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Επίλογος
Μια ολόκληρη χριακονχαπενχαεχία πέρασε από τότε που ο Marco Bellocchio, εικοσιέξι χρό
νων, οργισμένος και εσωσχρεφής, επιχείρησε χην αδιέξοδη εξέγερση χου με χην χαινία Οι
γροθιές στην τσέπη, ένα έργο πρώιμης και ελεγχόμενης εκρηκχικόχηχας, εν μέσω συγκεκρι
μένων ισχορικών συνθηκών.
Γυρίζονχας με ένα άλμα πίσω σχο χρόνο, μια απορία καχαχρύχει χον αναγνώσχη-μελεχηχή
αυχής χης χαινίας: ποια η κοινωνική λειχουργία χης σήμερα, χι απέμεινε από χην καχασχροφικη χης δύναμη, χι σώθηκε από χην αισθηχική χης αναχροπής χην οποία είχε, ως ένα βαθμό,
υιοθεχήσει χόχε;
Παρόμοιες απορίες μπορούν να διαχυπωθούν, βέβαια, και για άλλες χαινίες χου Bellocchio.
Θα ήχαν ιδιαίχερα γοηχευχικη η περιπέχεια χέχοιων αναδρομών, χη σχιγμή που σχην Ιχαλία
κυριαρχεί η πολιχικη Berlusconi, σχην Ευρώπη παραχηρείχαι μια πολυπρόσωπη σύγχυση,
σχον υπόλοιπο κόσμο επικραχεί χο μιλιχαρισχικό και οικονομικό πρόσχαγμα χης κυβέρνη
σης Bush χων Η.Π.Α., ενώ ο κινημαχογράφος κάθε άλλο παρά υποθάλπει χο κλίμα χης διαμαρχυρίας, ή αγωνιά για χα ιδεολογικά προβλήμαχα και χις ριζικές πολιχικές αλλαγές.

RIC0VERQ A

Βόλος, Αύγουστος 2002.

Marco
Bellocchio:
Κείμενα
και
απόψεις

Σκηνή από την ταινία
Οι γροθιά;στην ισίπη.

Η ΕΙάα ΤαίίοΙί και ο ΡαοΙυ
οιην ιαινία Η Κίνα
είναι κανιά.

Ο γ ο ζ ιμ ι

Η επανάσταση
στον κινηματογράφο

Ο κινηματογράφος πρέπει να είναι πολιτικός. Και πρέπει να είναι πολιτικός ιδιαίτερα σε μια
χώρα υπανάπτυκτη όπως η Βραζιλία. Η αξία του Cinema Nôvo έγκειται στο γεγονός ότι, ανταποκρινόμενο σε αυτή τη βίαιη αναγκαιότητα, χρησιμεύει σαν εργαλείο μετασχηματισμού
εκείνης ακριβώς της πραγματικότητας που του δίνει λόγο ύπαρξης.
Ο πολιτικός κινηματογράφος ερμηνεύει την ταξική πραγματικότητα απολύτως αντικειμενι
κά και με στόχο να την προκαλέσει· απορρίπτει όλες εκείνες τις πτυχές της, που αγνοούν τις
κοινωνικές συνθήκες και μένουν ανεπανόρθωτα στην ιδιωτική σφαίρα· υιοθετεί ένα στιλ οι
κουμενικά κατανοητό, το οποίο, ταυτόχρονα, απομακρύνει την ερμηνευτική προσέγγιση α
πό το επίπεδο της απλής διδαχής.
Ο νεορεαλισμός υπήρξε ένα κίνημα, ήταν η έκφραση μιας επανάστασης που είχε ήδη τελει
ώσει κατά την κρίσιμη και ζωτική φάση του. Ο νέος βραζιλιάνικος κινηματογράφος είναι
σημαντικότερος, στο βαθμό που μπορεί να προκαλέσει μια επανάσταση. Μια τόσο σημαντι
κή ιδιότητα πρέπει, κατά συνέπεια, να τον καθιστά πιο υπεύθυνο από ταινία σε ταινία, να
τον κάνει δηλαδή να αποφεύγει -για παράδειγμα- τον μελοδραματικό, επικό ή μικροαστικό
τόνο που χαρακτήριζε ορισμένα έργα του νεορεαλισμού. Σε μια πολύ ωραία ταινία όπως το
Deus e o Diablo na Terra do Sol,1 το μπαρόκ μοντάζ επιδιώκει συχνά να καταστήσει το θεα
τή καχύποπτο και υπονομεύει τη μεγάλη αξία της ταινίας. Η ανανέωση, δηλαδή, της γλώσ
σας και η κριτική ερμηνεία της βραζιλιάνικης πραγματικότητας πρέπει να συμπίπτουν συ
χνότερα, επειδή δεν μπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα η μια από την άλλη: υπάρχουν μόνο
στο βαθμό που συνυπάρχουν. Μια ερμηνεία αντιδραστική, ή απλά ρεφορμιστική, λανθασμέ
νη, θα αποτελέσει εμπόδιο για το όποιο στιλιστικό εύρημα, με τον ίδιο τρόπο που το φτωχό
στιλ δεν θα επιτρέψει την πειστική πολιτική ερμηνεία. Όσον αφορά στην παραγωγή, ο νεο
ρεαλισμός, όπως και άλλα, πιο πρόσφατα, βορειοαμερικανικά και γαλλικά κινήματα, προ
σπάθησαν, για να επιβιώσουν, να απελευθερωθούν από τις προϋπάρχουσες βιομηχανικές δο
μές, με στόχο να καταλύσουν το εμπορικό μονοπώλιο- αντίθετα, το βραζιλιάνικο Cinema
Nôvo προσπαθεί να βάλει τις βάσεις μιας βραζιλιάνικης βιομηχανίας, που είναι ακόμα ανύ
παρκτη.
Στην Ιταλία δεν υφίσταται «νέος κινηματογράφος». Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν οι ευνοϊκές
συνθήκες για ένα ενωτικό κίνημα που θα μπορέσει να μεταγράψει τη δομή του βραζιλιάνικου Cinema Nôvo. Η χρόνια σοσιαλδημοκρατία της ιταλικής πολιτικής πραγματικότητας
και οι πειρασμοί της βιομηχανίας καταστρέφουν τους περισσότερους νέους, που μοναδική
τους ανησυχία είναι πώς θα βρουν προστάτες με κύρος και ισχυρή κοινωνική θέση. Οι νέοι
αυτοί έχουν τον έμμονο φόβο να μην αντιμετωπιστούν ως ερασιτέχνες, όταν οι ίδιοι συγχέ
ουν τον επαγγελματισμό με την ενσωμάτωση στην καπιταλιστική βιομηχανία, και την από
κτηση μιας επαγγελματικής ιδιότητας με την κατοχή των αναγκαίων μέσων για την από
κτησή της. Η στάση του νέου ιταλικού κινηματογράφου απέναντι στους «μεγάλους μαέ
στρους», όπως οι Rossellini, Visconti, Antonioni και Fellini, είναι μια στάση αμηχανίας. Ίσως
ήρθε η ώρα, αυτοί οι τελευταίοι να παραχωρήσουν τη θέση τους· είναι αναπόφευκτο για ό
λους. Θέλω να πω ότι, για να ερμηνεύσουμε την Ιταλία του σήμερα χρειαζόμαστε, ίσως, αν
θρώπους πιο νέους, πιο δυναμικούς, περισσότερο διαποτισμένους από το πνεύμα της διαλε
κτικής. Δεν εννοώ ότι οι «μεγάλοι μαέστροι» υποφέρουν από ακαδημαϊσμό. Οι ταινίες τους
είναι άξιες σεβασμού, αλλά είναι λιγότερο ωραίες από τις παλαιότερές τους. Μόνο ο Fellini

1. Μαύρος θεός, ξανθός
διάβολος του Glauber Rocha
(1964).
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φαίνεται να μη θέλει να συμβιβαστεί με την ιδέα να ακολουθήσει το κοπάδι, και παραμένει
στην πρώτη γραμμή της πρωτοπορίας, προσπαθώντας να κάνει μια μικρή επανάσταση με κά
θε νέα του ταινία. Το μόνο που κατορθώνει, όμως, είναι να γίνεται εκκεντρικός και απρόβλε
πτος. Οι ιδέες που προτείνει είναι εντέλει οι ίδιες. Επαναλαμβάνω, αυτή η καμπή είναι η φυ
σιολογική διαδικασία της οργανικής αποσύνθεσης.

Σκηνή από ια γυρίσματα της ταινίας Η Κίνα είναι κανιά.

Οι προτιμήσεις του κοινού
και η στειρότητα της πρόκλησης

Οι προτιμήσεις του μέσου θεατή είναι μακριά από μας. Θα μπορούσαμε να μην υπάρχουμε
και να μη γίνει αισθητή η απουσία μας. Είναι ανώφελο να αυταπατώμαστε άτι, για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον του θεατή, αρκεί να τον προκαλέσουμε, να τον προσβάλουμε, να
τον σκανδαλίσουμε. Πρόκειται, ακριβώς για την ψευδαίσθηση που μπορεί να έχουμε πριν α
πό την πρώτη μας εμφάνιση. Την ψευδαίσθηση άτι, τελικά, οποιοδήποτε προϊόν μπορεί να
πάει καλά, αρκεί να βρεις τον τρόπο να το εμπορευτείς, πως οτιδήποτε μπορεί να τραβήξει
την προσοχή και να είναι απολαυστικό, αρκεί να βρεις τον τρόπο να το προβάλεις, να το πλα
σάρεις έτσι όπως θα το ήθελε το κοινό. Αυτό ισχύει μόνο στη θεωρία, καθώς, μια καλή δια
φημιστική εκστρατεία είναι ίσως απαραίτητη για το ευνοϊκό ξεκίνημα μιας ταινίας, αλλά δεν
μπορείνα την υποστηρίζει επ’ άπειρον, εάν η ταινία δεν διαθέτει πράγματι στοιχεία που να ι
κανοποιούν το κοινό. Η ταινία παίρνει ανεπιστρεπτί την κατιούσα.
Είναι ανώφελο: για να έχεις την ανταπόκριση του κοινού πρέπει πρώτα να το συναντήσεις.
Για να βγει ο θεατής από το σινεμά με την αίσθηση ότι είδε ένα καλό προϊόν (εντύπωση θετι
κή που, οπωσδήποτε, θα διαδώσει σε όλο το περιβάλλον στο οποίο ασκεί προσωπική επιρροή,
πράγμα που είναι η αποτελεσματικότερη διαφήμιση), το προϊόν αυτό πρέπει να λάβει υπόψη
του τα προβλήματά του, τις φιλοδοξίες του, τις απογοητεύσεις και ούτω καθεξής, πρέπει ό
μως να του τα εκθέσει με τον τρόπο που του αρέσει περισσότερο, που τον καθησυχάζει πε
ρισσότερο, πρέπει να τον αποενοχοποιεί ή ίσως και να τον κατηγορεί, αλλά για λάθη που ι
κανοποιούν τη ματαιοδοξία του.
Ακόμα και η πρόκληση μπορεί να προκαλέσει τη γενική αδιαφορία. Οι Ιταλοί δεν είναι που
ριτανοί, ικανοποιημένοι και περήφανοι για την κατάστασή τους. Αντιθέτως, όντας κατά βά
ση ανικανοποίητοι επαρχιώτες, έχουν την τάση να μη σκανδαλίζονται: λίγο-πολύ αναζητούν
το σκάνδαλο, το επιδιώκουν. Έ τσι, μια ταινία όπως η Ντόλτσε βίτα, που προσπαθεί να υπερβεί το περιβάλλον της Ρώμης στο οποίο τοποθετείται η δράση της, και να αρθρώσει έναν κα
θολικό λόγο (σαν να ήταν δυνατό να αναγνωριστούν στα γεγονότα και στους ήρωές της πα
γκόσμιες σταθερές), στην πραγματικότητα δεν κατόρθωσε να κάνει το μέσο Ιταλό να ανα
γνωρίσει τον εαυτό του στην ταινία, να ταυτιστεί με τους ήρωές της. Αντίθετα, ο Ιταλός αυ
τός έπεσε θύμα της γοητείας της και η Ντόλτσε βίτα έγινε και παρέμεινε μάλλον ένας στόχος,
μια απατηλή υλοποίηση όλων των απραγματοποίητων, απαγορευμένων φιλοδοξιών του.
Βλέπουμε λοιπόν την ανικανότητα για σκανδαλισμό στο επίπεδο των ιδεών και την αναζή
τηση του «σκανδάλου» ως σεξουαλικού υποκατάστατου. Η πρόκληση, συνεπώς, έχει ένα χώ
ρο περιορισμένο, ανύπαρκτο. Άλλωστε, μια οποιαδήποτε μορφή διδακτισμού, πέρα από το γε
γονός ότι συνοδεύεται πάντα από μια αποκαρδιωτική ιδεολογική οπισθοδρόμηση, αγνοείται
ακόμα περισσότερο απ’ ό,τι η πρόκληση. Κι όμως, οι περισσότεροι πρωτοεμφανιζόμενοι νέοι
-όπως άλλωστε συνέβη και με εμένα στα πρώτα μου βήματα- πιστεύουν ότι οι ιστορίες τους
θα κλονίσουν το κράτος και όλους τους μηχανισμούς που το στηρίζουν. Πράγμα που δεν α
ληθεύει, αφού κατά βάθος, για το μέσο θεατή, ακόμα και η πιο ευθεία πρόκληση, ο εμπαιγμός, ή η βλάσφημη πράξη, αν παρουσιαστούν με ένα στιλ μετριοπαθώς ρεαλιστικό, περνούν
απαρατήρητα- επιπλέον, αφήνουν άφωνο το θεατή, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει αναγωγή
της προσωπικής του κατάστασης στα γεγονότα που διαδραματίζονται στην οθόνη ενώ, ακό
μη κι αν την κάνει, περιορίζεται σε μια παιδαριώδη ταύτιση την οποία υπερβαίνει δίχως άμε
σες για τον ίδιο συνέπειες. Ωστόσο, είναι αποκαρδιωτικό όταν αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο
θεατή αλλά, μερικές φορές (ευτυχώς, σπάνια), ακόμα και στον ίδιο τον κριτικό κινηματο-
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γράψου: «Corriere Lombardo», τχ. II, Δεκέμβριος 1965, Μια οικογένεια σκέτο τρελοκομείο...:
«Να λοιπόν, λένε κάποιοι, που η ταινία είναι μια απεικόνιση της αστικής τάξης. Ποιας αστι
κής τάξης; Ίσως μιας αστικής τάξης όπως τη φαντάζεται o Bellocchio. Εγώ, για παράδειγμα,
είμαι γόνος της τάξης των γαιοκτημόνων της υπαίθρου, όπως ακριβώς ο πιο τρελός -παρόλο
που είναι απλά επιληπτικός- από τους τρεις (αδελφούς), ο Αλεσάντρο· κι όμως, δεν αισθάνο
μαι παρακμιακός στο βαθμό που είναι ο Αλεσάντρο...».
Ο κριτικός λοιπόν, δηλαδή ο σύμβουλος του κοινού, αρνείται να εφαρμόσει τους στοιχειωδέ
στερους κανόνες της αισθητικής και ούτε καν γνωρίζει ότι, ακόμα και όταν χρησιμοποιεί κα
νείς το αμφισβητούμενο κριτήριο της ταύτισης, δεν είναι δυνατό να κάνει απόλυτη αναγω
γή της προσωπικής του εμπειρίας στην εμπειρία του ήρωα, δηλαδή, στη συγκεκριμένη περί
πτωση, στον Αλεσάντρο και στην εγκληματική του κατάληξη· ο κριτικός δεν γνωρίζει ότι η
αναγωγή γίνεται μάλλον σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, που παρατηρείται συχνά (στα
θερές της συμπεριφοράς: δεν μας ενδιαφέρει τόσο να προσδιορίσουμε το βαθμό παρακμής του
Αλεσάντρο -ο οποίος σκοτώνει τη μητέρα του επειδή βρίσκει ότι αποτελεί κακόγουστο πλεο
νασμό στη διακόσμηση του σπιτιού του- σε σύγκριση με τη δική μας παρακμή, όταν -ευ τυ
χώς- εμείς στην ηλικία του Αλεσάντρο γράφαμε φριχτούς στίχους που προέτρεπαν στην αυ
τοκτονία· σημαντικό είναι, πάνω απ’ όλα, να εντοπίσουμε και στις δύο περιπτώσεις την ύ
παρξη μιας στάσης παρακμιακής) και μάλιστα χωρίς να παραβλέψει κανείς εδώ τις συγκε
κριμένες επιδράσεις από το περιβάλλον, που δεν επέτρεψαν στον Αλεσάντρο, βγαίνοντας από
τη φάση της εφηβείας, να εισέλθει στη φάση της λογικής (όπως συνέβη στους περισσότερους
από εμάς), υποκύπτονχας έτσι στους «άθλιους δαίμονές» του και παραβιάζοντας αυτόν που,
κατά παράδοση, ονομάζεται φυσικός νόμος. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως μπορούμε να
ταυτιστούμε με τον Αλεσάντρο χωρίς να σκανδαλίσουμε, όπως ταυτιστήκαμε με τους Ρασκόλνικωφ, Μάκβεθ, Καλιγούλα, για να αναφέρω τα πιο γνωστά παραδείγματα.

Μίμηση, ταύτιση και υγεία
στην ταυτότητα του ηθοποιού

Ποιος από μας δεν είναι λιγάκι διχασμένος; Το λέμε συχνά. Το να είμαστε λίγο διχασμένοι, λί
γο παρανοϊκοί, λίγο καταθλιπχικοί αλλά και λίγο υγιείς, αποτελεί, κατά την κοινή αντίλη
ψη, τη φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Τον κανόνα. [...]
Κι όμως ο διχασμός, όταν είναι παροδικός, έστω κι αν συμβαίνει συχνά, δεν ανησυχεί τον δι
χασμένο, εφόσον η συνείδησή του υπακούει ενστικτωδώς στη λογική.
Ή -μάλλον- η σύγχυση, ο διχασμός γίνονται ηθελημένα, σαν ένας τρόπος συνεχούς φυγής
από το παρόν, σαν να είναι το παρόν υποφερτό μόνον όταν είναι ταυτόχρονα παρόντα το πα
ρελθόν και το μέλλον.
Ακριβώς για να το διασκεδάσεις.
Και τότε ή ζωή είναι σαν να τρέχεις μέσα σ’ ένα χείμαρρο, πηδώντας συνεχώς από τη μια πέ
τρα στην άλλη, αλλά όχι για να τον διασχίσεις. Απλά για να τρέχεις πάνω στο τρεχούμενο νε
ρό, χωρίς ποτέ να βρέχεσαι...
Και στο μεταξύ νοσταλγείς με θλίψη και φαντασιώνεσαι.
Θυμάμαι ένα παιχνίδι που παίζαμε παιδιά, κι όπου υποτίθεται πως δεν έπρεπε ποτέ να αγγί
ξεις το έδαφος· κι έτσι πηδούσαμε από την πολυθρόνα στο τραπέζι, κι από κει στην κουζίνα,
κι ύστερα γραπωνόμασταν από το πολύφωτο και μετά από την κάσα της πόρτας... αρκεί να
μη βάζαμε πόδι στο πάτωμα...
Κυνηγημένος από το τίποτα, σε μια αδιάκοπη φυγή από το χρόνο, μέσα στο παραλήρημα της
προσπάθειας να τον ξεπεράσεις, να τον αφήσεις πίσω σου, να κάνεις τα ίχνη σου να χαθούν
και να εξαφανιστείς μέσα στο τίποτα...
Να προκαλείς σύγχυση, να συγχύζεσαι, να το κάνεις επίτηδες, για να «σπείρεις»2 το φάντα
σμα...
Το ρήμα «σπέρνω» έχει εδώ τη σημασία της απατηλής απελευθέρωσης από το φάντασμα, της
φυγής προς το τίποτα. Η πραγματική σημασία, όμως, είναι η κυριολεκτική, να το κάνεις δη
λαδή να ριζώσει ακόμα περισσότερο και να πολλαπλασιαστεί.
Ο Τριγκόριν, ο συγγραφέας που τρελαίνει τη Νίνα (στο Γλάρο του Τσέχωφ), είναι μια διχα
σμένη προσωπικότητα, εντελώς ιδιόμορφη. Αγχωμένος από τη μνήμη και από το χρόνο που
τον ξεπερνά, ο Τριγκόριν, ο ιμπρεσιονιστής, σημειώνει στο σημειωματάριό του κάθε εικόνα,
κάθε συναίσθημα, κάθε σκέψη που του περνά από το μυαλό. Με αυτό τον τρόπο ηρεμεί.
Αλλά και ο Τριγκόριν ανήκει στην κατηγορία των φυγάδων. [...]
Η συμβίωση με το διχασμό δεν είναι πάντα δυνατή.
Ο αυτόματος κατακερματισμός της ευαισθησίας, της εικόνας, κάποτε γίνεται αβάσταχτος.
Τρομαχτικός.
Ο φυγάς σταματά (επειδή φοβάται τον ανεξέλεγκτο, τον αμετάκλητο διχασμό), αλλά στο ση
μείο αυτό δεν έχει πλέον τίποτα, αισθάνεται σαν ένα μίζερο μηδέν. Δεν έχει συναισθήματα,
δεν έχει εικόνες (τα θραύσματα των εικόνων είναι πολύ μικρά για να μπορέσει να τις ανασυνθέσει χρησιμοποιώντας υπομονετικά τη συνειδητή μνήμη), επειδή η μνήμη του, που δι
χάζει συνεχώς, ενεργεί ως καταστροφέας, επεμβαίνοντας αυτομάτως στην εικόνα, σχεδόν τη
στιγμή που αυτή εμφανίζεται.
Η εικόνα δεν έχει το χρόνο να συντεθεί, να ανθίσει, να πάρει μορφή και κάποια ελάχιστη πο-

2. Λογοπαίγνιο τον συγγραφέα
μ ε το ρήμα seminare που
σημαίνει: α) σπέρνω και β)
ξεφεύγω από κάποιον που με
παρακολουθεί. (Σ.τ.Μ.)
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λυπλοκότητα, κι αμέσως μια δεύτερη εικόνα της επιτίθεται για να την αντικαταστήσει, όχι
για να συσχετιστεί μαζί της, αλλά για να την εκδιώξει, να τη σβήσει από την οθόνη του μυα
λού- κι έπειτα μια τρίτη και μια τέταρτη, σε ένα μηχανισμό διαρκούς εξόντωσης.
Η εικόνα δεν μπορεί (ή δεν πρέπει;) να επιβιώσει, πρέπει να εξαφανιστεί αμέσως μετά τη γέν
νησή της.
Ο μικρός Οιδίποδας πρέπει να πεθάνει.
Ο φυγάς σταματά ή τουλάχιστον προσπαθεί να σταματήσει... Και προτού το άγχος τον ανα
γκάσει εκ νέου να το βάλει στα πόδια, προσπαθεί να βρει μια διέξοδο, ένα τρόπο να αποκαταστήσει τη χαμένη ενότητα, να ξαναγεννηθεί, ένα σημείο απ’ όπου να ξαναρχίσει. Έ να σημείο
σταθερό. Έ να παρόν. Να συγχρονιστεί και πάλι με το παρόν. [...]
Όμως, απλά και μόνο για να αναζητήσουμε τη γέννηση, για να μπορέσουμε να την κλέψου
με από κάποιον, χρειάζεται τουλάχιστον να έχουμε το θάρρος να απαρνηθούμε τη ζωή των
φυγάδων, πριν αποδεχτούμε το γεγονός ότι οι άλλοι μας απαρνούνται επειδή είμαστε φαγά
δες και διχασμένοι. Χρειάζεται θάρρος, γιατί ο φυγάς είναι δειλός. Φεύγει και δεν κοιτάει κα
τάματα. Δεν δέχεται τη σύγκρουση, την απογοήτευση. Δεν υποφέρει τον πόνο.
Φαινομενικά είναι πιο εύκολο, πιο φυσιολογικό, πιο σίγουρο να μάθουμε να ζούμε με το δι
χασμό μας. Να ταυτιστούμε με τον πατέρα (ο πατέρας που κάποτε περιφρονούσαμε, χλευά
ζαμε...- επιστρέφουμε στο σπίτι των παιδικών μας χρόνων, το ανακαινίζουμε...- επανακτού
με το παρελθόν, διεκδικούμε από τα αδέλφια μας τα κοσμήματα της μαμάς, τα έπιπλα, τις πα
λιές φωτογραφίες...), κι έτσι λογικευμένοι και συμφιλιωμένοι να ξαναπάρουμε, μέσα στην ι
στορική συνέχεια, το δρόμο της φυγής.
Ή να φύγουμε με άλλο τρόπο, όπως κάνει ο ηθοποιός που καταφεύγει στους ήρωες και πολλαπλασιάζεται μέσα από αυτούς.
Μια κατηγορία ηθοποιών (ανθρώπων;) που ξαναβρίσκουν την ενότητά τους, τη βεβαιότητα
της ύπαρξής τους στον ήρωα που υποδύονται. Ή ρωας που διάλεξαν οι ίδιοι, ή που διάλεξαν
άλλοι γ ι’ αυτούς. Και συχνά οι ηθοποιοί επιλέγονται επειδή «είναι» οι ήρωες, για εκείνους
τους ιμπρεσιονιστές σκηνοθέτες που δεν έχουν τη δύναμη, την επιθυμία να τους διαπλάσουν. Ο αληθινός τρελός στο ρόλο του τρελού. Ο νεορεαλισμός.
Η ταυτότητά του γίνεται η ταυτότητα του ήρωα: ταυτίζεται με τον ήρωα, δεν τον μιμείται ε
ξωτερικά, είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ο ίδιος ο ήρωας, λόγω της ταύτισης που αποτελεί
μια διαφορετική εκδοχή της ταύτισης στην οποία αναφερθήκαμε πρωτύτερα. Δεν ταυτίζομαι
με τον πατέρα μου, ταυτίζομαι με τον θείο Βάνια. Λέει ο ηθοποιός: εγώ ποιος είμαι; Κανένας.
Είμαι ο ήρωας που υποδύομαι κάθε φορά. Το πρόσωπο του ήρωα γίνεται το δικό του, προσω
ρινό μέσα στο χρόνο.
Κι έτσι ο ηθοποιός καθησυχάζει τον εαυτό του, προσανατολίζεται.
Προσλαμβάνει τη μορφή του ήρωα και την προσωπικότητά του που περιλαμβάνεται σε ένα
γραπτό κείμενο, συνεπές, αδιαμφισβήτητο, συχνά ενός συγγραφέα που έχει ήδη πεθάνει ή
που έζησε σε μια κοινωνία και σε μια εποχή που έχουν ήδη χαθεί.
Έ νας ήρωας με την ίδια πάντα αρχή και τέλος. Γέννηση και θάνατος μέσα σε λίγες ώρες, και
πάλι από την αρχή. Λίγο νοιάζεται αν θριαμβεύει ή πεθαίνει. Αν πεθαίνει, μάλιστα, είναι πιο
καθησυχαστικό.
Πεθαίνεις κάθε βράδυ, δηλαδή δεν πεθαίνεις ποτέ, και ποτέ σου δεν γεννήθηκες. Ισχύει και
για την τρέλα: αν κάνω τον τρελό, είμαι βέβαιος ότι δεν είμαι. Αν υποδύομαι, δεν είμαι.
Διανοητική αιωνιότητα. Αιώνιο κέλυφος.
Το όνειρο κάθε ηθοποιού να πεθάνει στη σκηνή έχει δύο σημασίες: εξορκισμός του θανάτου
και αναγνώριση της σκηνής ως του μόνου τόπου της ζωής.
Μιλάμε για ένα είδος ηθοποιών που, παραδόξως, παίζουν για να «θεραπευτούν»- να θεραπευ
τούν όχι για να γιατρευτούν, αλλά για να μην πάνε στο τρελοκομείο. Πολλοί θεραπεύονται έ
τσι, και νομίζουν ότι θεραπεύομαι δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από αυτό. Έ να ς ηθοποιός
δίχως δική του προσωπικότητα, που κρύβεται μέσα στους ήρωες που υποδύεται, επειδή δεν
τολμά ή δεν θέλει να έχει σχέσεις με τους ανθρώπους (ή με τις γυναίκες, αλλά η κουβέντα αυ
τή θα μας πήγαινε μακριά).
Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία, πως υπήρξαν στην ιστορία του θεάτρου μεγάλοι ηθοποιοί, με ι-
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οχυρή αναμφίβολα προσωπικότητα, που ήταν όμως εντελώς διχασμένοι. Ίσως μπορούμε να
απαντήσουμε ότι στην ομορφιά δεν υπάρχει διχασμός και ότι, συνεπώς, ο ηθοποιός, ο τρελός
καλλιτέχνης που δημιούργησε ωραίες εικόνες, δεν ήταν τρελός όταν τις δημιουργούσε. Ίσως
να ήταν πριν ή μετά, αλλά όχι τη στιγμή της δημιουργίας. Ενώ η ομορφιά μπορεί να αναπα
ρασταθεί, παίρνει σχήμα, ζωή, η τρέλα δεν μπορεί να κάνει τίποτε απ’ όλα αυτά. Περιμένει α
νήμπορη το τέλος του κάθε οργασμού. Περιμένει, σαν την απατημένη σύζυγο, στους τόπους
της επανάληψης και του φόβου, όπου ο καλλιτέχνης θα ξαναγίνει σύζυγος.
Ο μεγάλος καλλιτέχνης, μετά το χειροκρότημα του κοινού που έφτασε στο παραλήρημα για
χάρη του, ξαναβρίσκει στο καμαρίνι του τη σύζυγό του, η οποία αμέσως του απαγορεύει να
καπνίσει...
Μέχρις εδώ, ο λόγος γενικώς περί διχασμού-ταύτισης-ερμηνείας μέσω της ταύτισης, μπορεί
να έχει κάποια συνοχή, αλλά για ό,τι αφορά συγκεκριμένα στον ηθοποιό ως άνθρωπο και ως
καλλιτέχνη, πρέπει να εμβαθύνουμε σε κάποια σημεία του.
Οι επαγγελματίες ηθοποιοί, αντίθετα από τους «ηθοποιούς της ζωής» που παίζουν μόνο ένα
ρόλο, πρέπει να αντιμετωπίσουν και να βιώσουν στην καριέρα τους πολλούς και διάφορους
ήρωες. Τους καλούς και τους κακούς. Τους δολοφόνους και τους ήρωες.
Πώς είναι δυνατόν;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υποδυθείς ένα ρόλο.
Έ νας συγκεκριμένος τρόπος επικράτησε στο δυτικό κόσμο: εκείνος που ονομάζεται κοινώς
το σύστημα Στανισλάφσκι.3 Στις βασικές αρχές αυτού του συστήματος (εξελιγμένες, εκ νέου
επεξεργασμένες) αναφέρονται οι περισσότεροι ηθοποιοί και δάσκαλοι της υποκριτικής.
Προερχόμ'ενο από τη Ρωσία, περιέργως το σύστημα αυτό επιβλήθηκε αρχικά στις Ηνωμένες
Πολιτείες (και κατά κάποιο τρόπο «καθόρισε» τους Αμερικανούς ηθοποιούς, που σε εμάς
τους Ευρωπαίους δίνουν την εντύπωση ότι παίζουν εξαιρετικά, αλλά όλοι με τον ίδιο τρόπο).
Επιπλέον, είναι μια μέθοδος που, δουλεύοντας με το υποσυνείδητο, δεν έχει σκοπό να αλλά
ξει τον άνθρωπο-ηθοποιό (παρόλο που ο Strasberg είναι πεπεισμένος ότι όλοι θα έπρεπε να ε
φαρμόσουν τη μέθοδο αυτή για θεραπευτικούς σκοπούς: ωφέλιμη για την ψυχή, χαλαρωτι
κή...), αλλά να επιτρέψει στον ηθοποιό, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο άνθρωπος, να ερμη
νεύσει όλους τους ήρωες.
Σύμφωνα με το σύστημα Στανισλάφσκι, ο ηθοποιός, για να βιώσει τον ένα ή τον άλλον ήρωα,
πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει κομμάτια (ξεκινήσαμε από το διχασμό...) της δικής του
συναισθηματικής εμπειρίας ή γενικότερα της ζωής του. Να θυμηθεί εκείνο το επεισόδιο, ε
κείνη την παρόρμηση, ή εκείνο τον κρυφό πόνο, ή εκείνη τη στιγμή χαράς, πόθου, ή εκείνη
τη σπανιότατη και διακριτικά συναισθηματική απάντηση, που θα του επιτρέψουν να ενερ
γοποιήσει, να ανάψει με αυτές τις σπίθες (που επανέκτησε) τα λόγια του σεναρίου, να τα κά
νει δικά του και να εδραιώσει μέσω των αναμνήσεων μια συναισθηματική επαφή με τον ή
ρωα. Υπεραπλουστεύοντας, το σύστημα Στανισλάφσκι βασίζεται στην τεχνική της ανάμνη
σης, της ενεργοποίησης της μνήμης των αισθήσεων και των συναισθημάτων, κυρίως μέσω
του αυτοσχεδιασμού.
Αυτοσχεδιασμός και ενεργοποίηση της συναισθηματικής μνήμης είναι τα δύο ζωτικά σημεία
των θεωριών του Στανισλάφσκι, που στόχος του ήταν να «απελευθερώσει την ψυχή και στη
συνέχεια να την ελέγξει». Υπενθυμίζουμε δύο ορισμούς του ηθοποιού που καταγράφει ο
Strasberg στο A dream o f passion:4 «ζεστή καρδιά και ψυχρό μυαλό» και επίσης: «ισορροπία
μεταξύ υπολογισμού και πάθους».
Να θυμάται, να ξαναζεί, αυτοσχεδιάζοντας ελεύθερα... Για την κατάκτηση αυτής της ελευ
θερίας του αυτοσχεδιασμού, θεμελιώδεις είναι οι τεχνικές της αυτοσυγκέντρωσης, της χαλά
ρωσης, της ταύτισης... Και πάλι στο A dream of passion, o Strasberg περιγράφει πώς ο Στανισλάφσκι εξηγεί με παραδείγματα τη σημασία της συναισθηματικής μνήμης, της οποίας
πρωτεύουσα λειτουργία είναι να γεννήσει την έμπνευση στον ηθοποιό.
«[...] Ο Στανισλάφσκι έδειχνε τη σημασία της συναισθηματικής μνήμης ζητώντας
από έναν ηθοποιό να φανταστεί πολλά σπίτια, πολλά δωμάτια σε κάθε σπίτι, πολ
λά ντουλάπια σε κάθε δωμάτιο, συρτάρια σε κάθε ντουλάπι, μικρά και μεγάλα

3. Οι όροι που έχουν επικρατήσει
είναι <·το σύστημα
Στανισλάφσκι» και -ημέθοδος
Strasberg*>, αν και στο κείμενο
του Be/locchio η διάκριση δεν
είναι πάντα σαφής. (Σ.τ.Ε.)
4. Lee Strasberg, A dream of
passion: the development of the
method, εκδ. Little, Brown &
Company, Boston, 1987. (Σ.τ.Ε.)
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κουτιά σε κάθε συρτάρι και, ανάμεσα σ’ αυτά, ένα πολύ μικρά κουτί γεμάτο μαρ
γαριτάρια.
Είναι εύκολο να βρεις το σπίτι, το δωμάτιο, το ντουλάπι, το συρτάρι, τα κουτιά, ακό
μα και το μικρότερο κουτί, αλλά χρειάζεται οξύτατη όραση για να βρεις το μικρά μαρ
γαριτάρι που βγήκε από το κουτί και, λάμποντας για μια στιγμή, εξαφανίζεται για πά
ντα. Αν το βρεις, θα οφείλεται σε καθαρή σύμπτωση. Το ίδιο ισχύει και για το “αρ
χείο” της μνήμης του ηθοποιού [...]: πώς να βρει ένα από τα μαργαριτάρια της συναι
σθηματικής του μνήμης, που πέρασε σαν αστραπή από το μυαλό του και φαινομενικά
εξαφανίστηκε για πάντα; [...) Αυτό είναι το αληθινό καθήκον του ηθοποιού».
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Την περιγραφή αυτή τη διαπερνά, σαν ένα λαχάνιασμα, το άγχος της θύμησης. Το μαργαρι
τάρι δεν είναι (ή εμένα δεν μου φαίνεται ότι είναι) το μαργαριτάρι του νεαρού Marx, αλλά η
έμμονη ιδέα, ο φόβος ότι μια ορισμένη ανάμνηση δεν πρόκειται να επιστρέφει, ότι χάθηκε
για πάντα (η «καθαρή σύμπτωση» της ανεύρεσής της...)· κι αυτή η απώλεια δεν επιτρέπει
στον ηθοποιό την ερμηνεία, στον άνθρωπο τη ζωή, καταδικάζει τον ηθοποιό και τον άνθρω
πο στην απόλυτη ανικανότητα. Η φαντασία, η ικανότητα να δημιουργείς εικόνες, δεν μπο
ρεί να συνδέεται μόνο με τον παιδικό κόσμο, η τέχνη δεν είναι η πιστή βιογραφία της ζωής
μας...
Ενστικτωδώς, μου έρχεται εδώ να μιλήσω και πάλι για τη φαντασία-ανάμνηση της βιωμένης
υλικής εμπειρίας (και «επανεμφανίζεται» η σπουδαία θεωρία του Fagioli, της ασυνείδητης ή
ρεμης θάλασσας), λόγω της οποίας οι εικόνες εμφανίζονται εντελώς φυσικά, χωρίς την προ
σπάθεια να θυμηθούμε σαν να είμαστε ντέτεκτιβ της μνήμης. Είναι η ίδια η ζωή μας η οποία
μεταμορφώνεται σε εικόνες, που αναπαριστούν την εσωτερική μας εικόνα και που θα αποκαλύψουν -αν ξέρουμε να τις ερμηνεύσουμε- ποια ήταν, ποια είναι η ζωή μας, η μιζέρια της
και/ή η ομορφιά της.
Η αληθινή ιστορία, η πιο βαθιά της ζωής του καθενός μας, βρίσκεται στις εικόνες που μας έρ
χονται στο νου, έτσι, δίχως να σκεφτούμε (όχι στις αναμνήσεις ή εν πάση περιπτώσει στις πα
ραμορφωμένες αναμνήσεις), στα όνειρά μας. Υπέροχες εικόνες ή τρομακτικές φαντασιώσεις,
αφηγήσεις αρμονικές ή χαοτικές...
Ενδεχομένως, το πρόβλημα δεν είναι να θυμηθούμε, αλλά, επαναλαμβάνω, να μάθουμε να ερ
μηνεύουμε (μόνοι μας ή κατευθυνόμενοι-εξαναγκαζόμενοι από άλλους).
Ηθοποιός-αναλυτής-σκηνοθέτης.
Σε αυτό σημείο, είναι σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ του σκηνοθέτη-αναλυτή,
που δίνει τις εικόνες στον ηθοποιό-αναλυόμενο, και του σκηνοθέτη-αναλυτή που υποκλέ
πτει την εικόνα από τον ηθοποιό-αναλυόμενο· του παρασιτικού σκηνοθέτη-αναλυτή, που ε
πιβιώνει του διχασμού του και της ανθρώπινης μιζέριας του, κατακλέβοντας και τρεφόμενος
από τη φαντασία του ηθοποιού-αναλυόμενου. Και το κάνει αυτό εξαπατώντας τον, μπερδεύοντάς τον, αφού δεν παραιτείται από το ρόλο του και από την εξουσία του σκηνοθέτη-αναλυ
τή.
Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον ηθοποιό-αναλυόμενο και την ικανότητά του να προ
σλαμβάνει, να απομυζά τις όμορφες εικόνες που του προσφέρει ο σκηνοθέτης-αναλυτής. Για
να το κάνει αυτό πρέπει να δεχτεί να βάλει σε δοκιμασία τη διχασμένη δομή της σκέψης του,
την αδιαφορία του... Προσωποποιώντας το ζήτημα, θυμάμαι ότι στην ταινία Ο διάβολος στο
κορμί της είχε συμβεί κάτι ανάλογο. Από σκηνοθέτης είχα μεταμορφωθεί σε ηθοποιό και, έ
στω και με πολλές αντιρρήσεις, δεχόμουν να διευθύνομαι από έναν ψυχαναλυτή, ο οποίος με
ανάγκαζε να δημιουργώ εικόνες που δεν «έβλεπα», και που θα έβλεπα, αναγνωρίζοντας την
ομορφιά τους, μήνες, χρόνια αργότερα... Μπαίνουμε δηλαδή σε μια λογική που απαιτεί τη με
ταμόρφωση του ανθρώπου και την αναδόμηση της ταυτότητάς του, που ξαναδημιουργείται
προτού έρθει αντιμέτωπη με τον οποιονδήποτε ήρωα...
Αυτό δεν προβλέπεται από το σύστημα Στανισλάφσκι (παρόλο που υπάρχει ένα ανέκδοτο
σχετικό με την έμμονη «αναζήτηση μέσα μας», ενδεικτικό κάποιας αντιφατικότητας του δα
σκάλου που προκαλεί έκπληξη: [...) ευρισκόμενος κατά πάσα πιθανότητα σε απόγνωση από
την επιδερμικότηια ενός ηθοποιού, τον προκάλεσε λέγοντας: [...] μην ψάχνεις μέσα σου! Τι
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H Daniela Surina σττιν ταινία Η
Κίνα είναι κοντά.

Η Maruschka Detmers στην
ταινία Ο διάβολος στο κορμί
της.

69

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α

ΚΑΙ

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

ΤΟΥ

ψάχνεις να βρεις μέσα σου; Δεν θα βρεις τίποτα! Ψάξε στην ψυχή του συντρόφου σου, κα
λύτερα).
Εκείνο που έχει αξία είναι η ανάμνηση αυτή καθαυτή, και τούτο παραπέμπει σε μια πολύ
συγκεκριμένη αντίληψη του ανθρώπου και της ιστορίας του: είμαστε όλοι ίδιοι, λίγο τρελοί,
λίγο υγιείς, λίγο διχασμένοι (το υποσυνείδητο είναι ένα παζάρι που έχει απ’ όλα, και αυτά τα
όλα τα έχουν όλοι). Αυτή η εξίσωση που δίνει στον ηθοποιό τη δυνατότητα να έχει όλες τις ε
μπειρίες, για να ερμηνεύσει όλους τους ήρωες και όλα τα συναισθήματα: τη δολοφονική φα
ντασίωση του Μάκβεθ, τον πνευματικό αυνανισμό του Άμλετ κ.λπ.. Διαφορετικά, πώς θα
μπορούσε ένας ισορροπημένος ηθοποιός να υποδυθεί το ρόλο ενός τρελού και αντίστροφα;
Πώς μπορεί ένας καλός να κάνει τον κακό, αν δεν έχει μέσα του (ακόμα και ο ήρωας, ακόμα
και ο άγιος, λένε οι καθολικοί) κάτι κακό, διαβολικό, καταστροφικό;
Πρόκειται, δηλαδή, για ένα «αταξινόμητο αρχείο της συναισθηματικής μνήμης», για όλους
τους ήρωες.
Πάντοτε στο A dream o f passion, o Strasberg (που ανέπτυξε στην Αμερική το σύστημα Στανισλάφσκι εφαρμόζοντάς το κυρίως στην κινηματογραφική τεχνική -βλέπε Actor’s studio,
Marlon Brando, James Dean) διηγείται ένα επεισόδιο όπου μια άσκηση αυτοσχεδιασμού απο
καλύπτει μια ανάμνηση, η οποία θα χρησιμεύσει σε μια νεαρή ηθοποιό για να ερμηνεύσει τη
Μάσα (Τσέχωφ, Οι τρεις αδελφές, Πράξη 3η).
Οι Τσέχωφ, Στανισλάφσκι και Freud έζησαν την ίδια εποχή. Δεν είναι σύμπτωση. Το επεισό
διο έχει ως εξής:
«[...] μια ηθοποιός επέλεξε τη σκηνή όπου η Μάσα ομολογεί στις αδελφές της ότι ερω
τεύτηκε το συνταγματάρχη. Προτού παίξει τη σκηνή, έκανε έναν αυτοσχεδιασμό ό
που... γονάτιζε και προσευχόταν. Η σχέση ανάμεσα στον αυτοσχεδιασμό και τη σκη
νή που θα ακολουθούσε δεν ήταν σαφής.
Ό ταν τελείωσε ο αυτοσχεδιασμός ανέβηκε στη σκηνή, όπου και έπρεπε να συνδέσει
την άσκηση με το κείμενο. Κάθισε στο ντιβάνι και άρχισε να παίζει με ένα μικρό μαξι
λάρι, σαν να το αγκάλιαζε. Και στη συνέχεια (παίζοντας το ρόλο): “Αδελφές μου πρέ
πει να σας το εξομολογηθώ... είμαι ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο”.
Ο ρεαλισμός με τον οποίο απέδωσε την κατάσταση ήταν εκθαμβωτικός [...] η ηθοποι
ός αναλύθηκε σε δάκρυα που εναλλάσσονταν με γέλια. Αφού τελείωσε τη σκηνή, εξή
γησε τι είχε συμβεί. Η ηθοποιός είχε δυσκολευτεί να βρει κάποια προσωπική εμπειρία
που θα μπορούσε να συνδέσει με εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν ήταν σε θέση
να ανακαλέσει αντίστοιχες καταστάσεις στη ζωή της [,..].
Έ πειτα θυμήθηκε κάτι που είχε ξεχάσει εντελώς. Σε ηλικία έξι χρονών της είχαν επι
βάλει να εξομολογηθεί. Δεν είχε και πολλά να εξομολογηθεί, αλλά η καλόγρια της εί
χε διηγηθεί μια ιστορία που την είχε βαθιά συγκινήσει: ο Κύριος έστειλε στη γη τον
Άγιο Πέτρο για να του φέρει το ομορφότερο πράγμα που μπορούσε να βρει. Ό ταν ο
Άγιος Πέτρος επέστρεψε, [··■] έδειξε τη σφιγμένη γροθιά του. Άνοιξε την παλάμη του
και φάνηκε ένα δάκρυ. Ή ταν το δάκρυ που έχυσε ένα μικρό παιδί κατά την εξομολό
γησή του, και ο Κύριος απεφάνθη ότι ήταν το ομορφότερο πράγμα που μπορούσε να
φέρει από τη γη ο Άγιος Πέτρος.
Αυτή η ιστορία την είχε συγκλονίσει. Ακούγοντάς την είχε προσπαθήσει να κλάψει,
πάντα κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης, αλλά δεν τα είχε καταφέρει. Επινοούσε ι
στορίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν το κλάμα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Υπέ
φερε, επειδή δεν είχε τίποτα να εξομολογηθεί. Αυτό είχε θυμηθεί αναλύοντας την α
ντίδρασή της στη σκηνή.
Ή ταν εκείνη η ανάμνηση που την είχε ασυνείδητα ωθήσει να επιλέξει το συγκεκρι
μένο ρόλο. Με τον αυτοσχεδιασμό στο Actor’s studio, η «αναβίωση» και η ενεργοποί
ηση αυτού του γεγονότος ήταν μια τέλεια προετοιμασία για κάτι που, διαφορετικά, θα
ήταν μια δύσκολη οκηνή.»
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Από αυτή την αφήγηση μου κάνει εντύπωση η σύνδεση («που δεν ήταν σαφής») του αυτό-
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σχεδιασμού (γονυκλισία και προσευχή) και της επιλογής να ερμηνεύσει το ρόλο της Μάσα, η
οποία εξομολογείται στις αδελφές της ότι είναι ερωτευμένη με το συνταγματάρχη· μου κάνει
εντύπωση η εκπληκτική ερμηνεία της Μάσα που γελάει και κλαίει («απελευθέρωση και έ
λεγχος»), και, τελικά, η εξήγηση της ηθοποιού, όχι η ερμηνεία της: από μικρή έπρεπε να εξο
μολογείται, δεν είχε τίποτα να εξομολογηθεί, δεν μπορούσε να κλάψει.
Υπάρχει σίγουρα κάποια ερμηνεία αυτής της σύνδεσης, που την αφήνω σε άλλους. Θέλω, α
ντίθετα, να μιλήσω για μια προσωπική αντίδραση στην ανάγνωση αυτού του επεισοδίου,
που εκδηλώθηκε ως δυσπιστία και, εν μέρει, ως απόρριψη αυτής της μεθόδου. Το επεισόδιο
της μικρής, που ήταν αναγκασμένη να εξομολογηθεί και που ένιωθε ενοχές επειδή δεν είχε
τίποτε να εξομολογηθεί και δεν μπορούσε να κλάψει, βρίσκω πως είναι ένα επεισόδιο έντονης
και σκληρής βίας. Έ να είδος βίας που σε αφήνει έκπληκτο, αλλά με κάποια καθυστέρηση:
αυτή η μέθοδος δεν με ενδιαφέρει, εφόσον δεν αναγνωρίζει την αόρατη βία. Τη χρησιμοποιεί,
δίχως να τη διακρίνει από κάτι άλλο, που συγκλονίζει χωρίς να καταστρέφει (μια μορφή ορ
γασμού που προϋποθέτει την ικανότητα να επιθυμείς και, συνεπώς, μια ταυτότητα στέρεη
και, συνεπώς, μια εσωτερική εικόνα και, συνεπώς, την αντίληψη, την ιδέα ότι η διαδικασία
της δημιουργίας δεν ξεκινά από μια πράξη βίας).
Βία που ούτε καν υποψιάζεται ο
Η μέθοδος δεν βλέπει τη διαφορά μεταξύ δολοφο
νικής ορμής και σεξουαλικής επένδυσης. Η μέθοδος απλουστεύει την ανάγνωση των συναι
σθημάτων, λες και, έρωτας και θάνατος έχουν την ίδια ορμέμφυτη ρίζα· και κατά συνέπεια
θα έπρεπε να συνυπάρχουν. Δεν υπάρχει έρωτας χωρίς βία, δεν υπάρχει βία χωρίς έρωτα.
Ο
λέει, όντως, ότι η ηθοποιός εξαναγκάστηκε, δεν φαίνεται όμως να συλλαμβάνει
την καταστροφική δύναμη αυτής της κατάστασης (ότι το κορίτσι αποδέχεται, υποτάσσεται·
πραγματικά βάζει τα δυνατά της για να θυμηθεί και να κλάψει).
Το αποτέλεσμα, πάντως, είναι ότι η ηθοποιός, κλαίγοντας και γελώντας, καταφέρνει να παί
ξει θαυμάσια. Μάσα-Τσέχωφ. Να απελευθερωθεί. Θυμάται και απελευθερώνεται, ο Τσέχωφ
της προσφέρει την ηρωίδα για να κλάψει, η Μάσα την κάνει να κλάψει.
Εδώ φτάνουμε στην ουσία. Ο κόσμος του Τσέχωφ -που είναι η ματαιοδοξία, η συναισθημα
τική εμμονή, η αδιάφορη απελπισία, ο θάνατος- ταιριάζει τέλεια με την ιδεολογία που συγ
χέει τον έρωτα με τη βία, που έχει τη βεβαιότητα ότι η πραγματική μήτρα της ομορφιάς είναι
ο πόνος...
Ο μαρξισμός-λενινισμός δεν σχεδίαζε μόνο να καταστρέψει την ταξική κοινωνία για να τη
μετασχηματίσει σε κοινωνία κομμουνιστική, δίχως πλέον τάξεις, αλλά και να αλλάξει τους
ανθρώπους, να τους κάνει κομμουνιστές, δηλαδή επαναστάτες, διαρκώς εξεγερμένους.
Ακόμα και οι ηθοποιοί σε ένα κομμουνιστικό κράτος έπρεπε να γίνουν επαναστάτες. Να αλ
λάξουν ταυτότητα, να προλεταριοποιηθούν (το προλεταριάτο ήταν τάξη «αντικειμενικά» ε
παναστατική). Ταυτότητα κομμουνιστική.
Πρόθεση αξιέπαινη, αλλά βασιζόταν σε λάθος θεωρία. Όσον αφορά στην πράξη, η επανεκ
παίδευση που επιβαλλόταν από τους κομμουνιστές (να είμαστε μέσα στο λαό, να υπηρετούμε
το λαό, να διδασκόμαστε από τις μάζες κ.λπ., κ.λπ.) αποδείχτηκε καταστροφική, επειδή ήταν
εντελώς ορθολογική, βολονταριστική, ηθικολογική. Ο κόσμος του υποσυνείδητου αγνοήθη
κε εντελώς, εκμηδενίστηκε. Και γ ι’ αυτό κάθε αλλαγή του εσωτερικού κόσμου του ανθρώ
που ήταν αδύνατη...
Αντί των επαναστατών-ηθοποιών γεννήθηκαν τέρατα, μαριονέτες, φρικτοί προπαγανδιστές.
Δεν μπορούσαν να γεννηθούν επαναστάτες από λάθος της θεωρίας και της πράξης. Εκκρεμούσε η πρόθεση της επανάστασης εκ των ένδον, καθώς και η ιδέα του ανθρώπου που είναι
όλος και υγιής (όχι διχασμένος σε υποσυνείδητο-συνείδηση).
Ο Μάσιμο,· ο ηθοποιός στο Όνειρο της πεταλούδας, είναι το ζωντανό παράδειγμα αυτής της ε
νότητας και της υγείας του ανθρώπου, επειδή γεννιέται από τη φαντασία κάποιου που ανα
κάλυψε τη γέννηση. Από τη φαντασία ενός ανθρώπου που πρώτα θεωρητικοποίησε, και ύ
στερα αναπαράστησε: δίχως καμιά διάσταση μεταξύ θεωρίας και αναπαράστασης, αφού οι ει
κόνες της θεωρίας και της αναπαράστασης γεννιούνται από τις εμπειρίες της ζωής του (που
είναι και η ίδια ένα έργο τέχνης).
Στην πραγματικότητα, η τέχνη δεν ήρθε μετά τη θεωρία. Γεννήθηκαν μαζί και μαζί
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-πιστεύω - έζησαν πάντα και ζουν ακόμα, τρεφόμενες από την ίδια ανεξάντλητη φαντα
σία.
Ας επιστρέφουμε, όμως, στον ηθοποιό, σε μια εικόνα ανάμεσα στις τόσες, του ποιητικού κό
σμου του Massimo Fagioli.
Ο Μάσιμο ο ηθοποιός, ξέρει να παίζει, ξέρει να μιλάει, ακόμα κι όταν επιλέγει τη σιωπή. Ο
Μάσιμο είναι και ηθοποιός του λόγου, αλλά είναι μεγάλος, είναι πρωτότυπος κυρίως όταν
παίζει χωρίς να μιλά (με το σώμα και το υποσυνείδητο). Ο μίμος, ο χορευτής, χρειάζονται την
κίνηση. Ο Μάσιμο παίζει και ερμηνεύει τον εαυτό του ακόμα κι όταν μένει ακίνητος και σιω
πηλός. Ενώ συνεχίζει να ερμηνεύει, παραμένει ταυτισμένος με τη σιωπηλή ζωή του, από την
οποία λείπει οποιαδήποτε διάσταση μεταξύ υποσυνείδητου-συνείδησης. Δεν φοράει μάσκα,
δεν υπάρχουν σε αυτόν οι δύο πλευρές, όπως στον παραδοσιακό ηθοποιό. Οι ηθοποιοί που πά
ντα υποδύονται δεν είναι ποτέ αυθόρμητοι.
Ο Μάσιμο έχει ένα διαρκή αυθορμητισμό και μια διαρκή αθωότητα (που δεν τον εμποδίζουν
να είναι σκληρός, ακριβής στην άρνηση), κατέχει το είναι και το φαίνεσθαι, και η συνεχής ε
ναλλαγή τους στη συμπεριφορά ενός κανονικού ανθρώπου του είναι άγνωστη. Δεν είναι πο
τέ διχασμένος. Για τον Μάσιμο, αναπαράσταση και ύπαρξη είναι το ίδιο πράγμα, σαν να λέμε
ότι η συνείδηση και το υποσυνείδητο παίρνουν το ένα τη θέση του άλλου (η μετάβαση είναι
αδιόρατη) και προβάλλονται προς τα έξω ως μια εικόνα συμπαγής, ρευστή, όπου δεν γίνονται
διακριτά.
Διαφορετικά απ’ ό,τι συμβαίνει με τους παραδοσιακούς ηθοποιούς, η τέχνη του Μάσιμο ξε
κινάει από αλλού. Ξεκινάει από την υγεία που διασώθηκε ανεξήγητα μετά τη γέννηση, στον
πρώτο χρόνο της ζωής, όταν η συνείδηση παίζει ακόμα ρόλο ασήμαντο, όταν η γλώσσα δεν εί
ναι οι λέξεις (εκείνος ο πρώτος χρόνος της ζωής του είναι ο μόνιμος ρόλος του).
Το να ξεκινήσει κανείς από το υγιές υποσυνείδητο, μπορεί να σημαίνει τον κατακερματισμό
του ηθοποιού, αφού, σε μια ιδεώδη κοινωνία υγιών, ποια ανάγκη υπάρχει να κρυφτείς, να
υποκρίνεσαι; Κατά μία έννοια είναι έτσι. Κάνοντας μια ουτοπική υπόθεση, αν δεν υπήρχαν
οι τρελοί, οι άνθρωποι δεν θα χρειάζονταν να υποκρίνονται προκειμένου να κρύψουν και
να ελέγξουν το διχασμό τους (επειδή δεν θα υπήρχε διχασμός)· αλλά αυτός ο ιδεώδης κό
σμος, η «χαρά της ζωής» του Matisse, δεν είναι πραγματικός. Είναι αλήθεια πως ο Μάσιμο
συγκρούεται με την τρέλα και με το κακό. Όμως, στο Όνειρο της πεταλούδας τα όπλα των
«κακών» δεν είναι τα μαχαίρια και το δηλητήριο, είναι οι υποσυνείδητες ορμές· και σκοτώ
νω σημαίνει απαιτώ την κανονικότητα από εκείνον, ο οποίος από την κανονικότητα θα πέθαινε...
Και τότε η σύγκρουση γίνεται με μια βιαιότητα διαφορετική από αυτή που συνήθως αναπαρίσταται. Βία ορμέμφυτη, υποσυνείδητη, όχι σαδιστική. Η αντίρρηση είναι λογική: όμως η
βία, το κακό (που διαβάζουμε στις εφημερίδες και βλέπουμε στην τηλεόραση ή που υφιστάμεθα στην καθημερινή ζωή) δεν θα έπρεπε να αναπαρασταθούν; Μπορεί η ομορφιά να α
γνοήσει τη βλακεία, την κτηνωδία και την αδιαφορία, που φαίνεται ότι κυριαρχούν ακόμα
στη ζωή των ανθρώπων;
Το θέμα είναι να αρνηθούμε την τρέλα, είτε αυτή εμφανίζεται στη γενοκτονία, είτε στην ε
λάχιστη απουσία. Το πώς αναπαρίσταται η άρνηση και εναντίον τίνος, είναι ένα πρόβλημα
μορφής, στιλ, φαντασίας. Ο Μάσιμο το κάνει ενστικτωδώς και με την ξεχωριστή του φαντα
σία, δίχως να απαρνηθεί τη ζωή του. Δεν είναι άγιος. Ηθοποιός μοναδικός, διαφορετικός από
όλους τους άλλους ηθοποιούς, με εκείνη την απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν θα τρελαθεί ποτέ (η
διανοητική υγεία δεν είναι το κλειδί για να απελευθερώσεις τη φαντασία, είναι η ίδια η φα
ντασία...), που του δίνει το κουράγιο και την ηρεμία να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ανθρώ
πινη περιπέτεια, να αποχωριστεί από οποιαδήποτε μητέρα, να παίξει όλους τους ρόλους, και
πάντα να επιστρέφει στον εαυτό του.
5 Αηόαιιααμα αηό το κείμτ-νο
r s Massimo Fagioli, La
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«Ο ηθοποιός ο οποίος ταυτίζεται με τον ήρωα που υποδύεται, πιστεύει ότι είναι ο Μάκβεθ, ζει σε ένα όνειρο σαν να ’ταν αληθινό. Ξυπνάει στο τέλος της παράστασης, avoi
γοντας τα μάτια. Ή ταν ένα όνειρο. Ή ταν τρελός. Ο ηθοποιός που ξεχνά τον κόσμο
κατά τη διάρκεια της παράστασης, ο υπέροχος ηθοποιός που τρελαίνεται βιώνοντας
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πραγματικά τα μίση, τους έρωτες, σαν να ήταν ο ήρωας, αφήνεται στην ικανοποίηση
της βέβαιης επιθυμίας της σεξουαλικής του επένδυσης η οποία, μετά τον οργασμό,
τον επαναφέρει στην πραγματικότητα. Μπορεί να αγνοήσει την πραγματικότητα,
μπορεί να τη βάλει σε παρένθεση, μπορεί να αποδεχτεί το σκοτάδι της πλατείας, σί
γουρος, κατά βάθος, για την ύπαρξή του και συνεπώς για την παρουσία του άλλου.
Ό πω ς ο εραστής, που αφήνεται στον οργασμό χάνοντας το μυαλό του, σίγουρος για
τη σεξουαλική του επένδυση, για την παρουσία του κόσμου».5

Εισήγηση στο συνέδριο
«Φαντασία της εξαφάνισης,
σχηματισμός της εικόνας, ιδέα
της θεραπείας» (Νάπολι, 7-9
Ιουνίου 1996).
Μετάφραση:
Παναγιώτης Ράμος.

H Anouk Aimée και o Michel
Picœ li oro Πήδημα oto κενό.

H Angela Molina
και o Lou Castel σιην ιαινία
Τα μάιια, to στόμα.

15 Φεβρουάριου 1977

Στις αρχές του 1977, όταν ακόμη έκανα ατομική ψυχανάλυση (νοιώθοντας αυξανόμενη δυ
σφορία για το ψυχαναλυτικό κρεβάτι στο οποίο, λόγω δειλίας, έμενα πιστός), ένας φίλος μού
μίλησε για κάποια σεμινάρια ομαδικής ανάλυσης που έκανε ο Massimo Fagioli και όπου θε
ραπευόσουν. Δεν καταλάβαινα καλά τι ήθελε να πει μ ’ αυτό το «θεραπεύεσαι». Αν κάποιος με
ρωτούσε, έτσι ξαφνικά (επειδή πάντα φανταζόμουν κάτι τέτοιο και φοβόμουν ότι θα βρεθώ
σε παρόμοια κατάσταση), δεν θα ήξερα να απαντήσω. Οπωσδήποτε, θα είχα επιχειρήσει έστω
και μια λάθος απάντηση, προκειμένου να δικαιολογηθώ που δεν είχα ακόμα θεραπευτεί. [...]
Σημείωσα στην ατζέντα μου: Τρίτη 15 Φεβρουάριου 1977, ώρα 11.30, οδός Villa Massimo,
Ινστιτούτο Ψυχιατρικής, Massimo Fagioli.
Η αίθουσα ήταν γεμάτη, όλοι κάπνιζαν κι εγώ βρήκα θέση στο περβάζι ενός παράθυρου.
Έ κανε ρεύμα και φοβόμουν να μην αρρωστήσω, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να προστατευτώ.
[...] Κάποια στιγμή, ο Fagioli θύμωσε με κάποιον, του είπε να σωπάσει, απείλησε ότι θα τον έ
διωχνε αν’συνέχιζε. [...] Σκέφτηκα ενστικτωδώς το δικό μου ψυχαναλυτή που ποτέ του δεν
είχε υψώσει φωνή. [...] Ό λοι ήθελαν να διηγηθούν τα όνειρά τους, δεν τον άφηναν ούτε καν
να ολοκληρώσει την ερμηνεία τους: Massimo... Massimo... Massimo... Δεν υπήρχαν παύσεις,
στιγμές σιωπής... Πρόκειται για φανατικούς, σκέφτηκα. Η σχεδόν απελπισμένη εμπιστοσύ
νη τους στον Massimo Fagioli, το θεραπευτή, με συγκινούσε και με τσάτιζε, όπως και όλα ε
κείνα τα ικετευτικά, ερωτευμένα βλέμματα των γυναικών. [...] Φυσικά θα το εκμεταλλεύε
ται, σκέφτηκα, θα χάνεται πίσω από κάποια απ’ αυτές. [...] Ξαναπήγα. Ύστερα, με κάποια
πρόφαση, δεν πήγα για μια εβδομάδα (πολύς κόσμος, πολύ κάπνα). Ξαναπήγα. Ακόμα μια
πρόφαση για να μην πάω (πολύ πίσω, δεν ακούω). Ξαναπήγα. Κι όλο ξαναπήγαινα.
Πριν από το τέλος του 1977 σταμάτησα την ατομική ψυχανάλυση (υποκρινόμενος, με τη συ
νενοχή του ψυχαναλυτή, ότι είχε ολοκληρωθεί- πάντα φοβόμουν μη βρεθώ στην ανάγκη να
παραδεχτώ την αποτυχία της).
Η ομαδική ψυχανάλυση με κέρδιζε, παρόλο που προσπαθούσα να της βρω μειονεκτήματα, να
την υποβαθμίσω συγκρίνοντάς τη με παλαιότερα εγχειρήματα και μεθόδους. [...] Για παρά
δειγμα, είχα πολλές αμφιβολίες ως προς τη θεωρία, ως προς τα βιβλία, δεν επικροτούσα το γε
γονός ότι ο Fagioli χαρακτήριζε ηλίθιο τον Freud κάθε πέντε λεπτά. Ή μουν εξαιρετικά κομ
φορμιστής σε σχέση με τις μεγάλες, θεσμικές προσωπικότητες και δεν καταλάβαινα τι νόημα
μπορεί να έχει να βρίζεις ένα νεκρό (λες και ήταν ζήτημα καλού γούστου). Ό λα αυτά, όμως,
ήταν μόνο σκέψεις, πυρά φραγμού, αφού κάθε Τρίτη ήμουν πάντα εκεί, στην ουρά. Ενώ περίμενα, έφτιαχνα με το μυαλό μου ένα πρόγραμμα για το τι θα μπορούσε να συμβεί, σαν να ή
ταν τα σεμινάρια ένα ψυχόδραμα σε συνέχειες, με σενάριο ήδη έτοιμο, του οποίου εγώ ήμουν
ο πρωταγωνιστής. Αντιθέτως, τα σεμινάρια ήταν πάντα απρόβλεπτα, όσο απρόβλεπτη ήταν
και η συμπεριφορά μου. Παρατηρούσα, και ξαφνικά η καρδιά μου άρχιζε να χτυπά ολοένα
και πιο γρήγορα, το όνειρο κάποιου άγνωστου και η ερμηνεία του Massimo μου είχαν θυμί
σει ένα χαμένο όνειρο που έπρεπε να το διηγηθώ αμέσως, να βρω μια στιγμή σε κάποια δια
κοπή, ήταν πιο δυνατό από μένα. [...] Η ομαδική ψυχανάλυση με είχε κερδίσει. [...1 Είσαι σε
μια αίθουσα χορού, στέκεσαι ακουμπισμένος σε έναν τοίχο και, για να μη σε καταλάβουν, κά
νεις πως σκέφτεσαι. Ξαφνικά, ένα χέρι σ’ αρπάζει: είναι ένα κορίτσι που σε παρασέρνει χαμο
γελώντας στην πίστα κι εσύ βρίσκεσαι να χορεύεις, τα πόδια σου κουνιούνται μόνα τους, δί
χως να συμμορφώνονται στη βούλησή σου και δεν έχει πια καμία σημασία αυτό που σκεφτό
σουν πριν από λίγο. Δεν είσαι πλέον μπροστά στον εαυτό σου, αφήνεσαι σαν σε όνειρο... ένα
όνειρο συγκεκριμένο, αληθινό, σαν τον πίνακα του Matisse «Η χαρά της ζωής». Έ να ανοι
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ξιάτικο λιβάδι, όλοι γυμνοί, δυο ζευγαράκια κάνουν έρωτα, δυο γυναίκες τεντώνονται στον
ήλιο, μια άλλη μαζεύει λουλουδάκια, ένα αγόρι παίζει φλογέρα περπατώντας, ένα κορίτσι
παίζει δίδυμο αυλό, και, στο βάθος, άλλα αγόρια και κορίτσια χορεύουν γύρω-γύρω όλοι...
και ξυπνάς στην αμμουδιά. Τα κύματα με τα οποία έπαιζες, ώσπου το παιχνίδι να σε συνεπάρει, σε ξανάφεραν στην ακτή σώο και αβλαβή. Αυτές οι στιγμές, που δεν μπορείς να τους αντισταθείς, μου θυμίζουν παρόμοιες συγκινήσεις που ένιωσα κάποιες φορές το ’68, σε συλ
λογικές καταστάσεις. Ίσως και τότε, μπορεί για λίγα λεπτά, να γινόμουν άλλος, κάποιος που
δεν τον γνώριζα όταν ήμουν στη φυσιολογική, ενσυνείδητη κατάσταση. Κάποιος που δεν ή
ταν φανταστικός, αλλά αληθινός. Κάποιος που δεν ήταν κακός, αλλά αλέγρος, ανοιχτός και
που δεν φοβόταν τίποτα. Υπήρχαν στιγμές που η εξέγερση ήταν τόσο αυθόρμητη, τόσο δί
καιη, χωρίς καθόλου βία, που σε συνέπαιρνε. Τίποτα δεν τη σταματούσε και δεν φοβόμασταν
μήπως χάσουμε την κανονικότητά μας, τη σιγουριά της κοινωνικής μας ταυτότητας. Σε ε
κείνο το σημείο, η φαντασία άρχιζε να δίνει πραγματική υπόσταση στα όνειρα και κάποιες
στιγμές είχαμε την εντύπωση ότι μπορεί και να μην τέλειωνε ποτέ. [...]
Αλλά το ’68 πέρασε στην ιστορία, φοβήθηκε τα ίδια του τα όνειρα, φοβήθηκε πως είχε προ
χωρήσει πολύ και αφέθηκε στα χέρια του μαρξισμού-λενινισμού, που δεν έδινε σημασία στα
όνειρα, επειδή δεν ταυτίζονταν με την πραγματικότητα.
Τα σεμινάρια έλεγαν το ακριβώς αντίθετο. Ό τ ι τα όνειρα είναι πιο πραγματικά από την
πραγματικότητα, προχωρούν πιο μπροστά επειδή είναι πιο ελεύθερα, δεν πρέπει να σέβονται
κανένα νόμο, κανένα κανόνα, καμιά συνθήκη, είναι απρεπή, λένε την αλήθεια: που, όμως,
πρέπει κανείς να ξέρει να την ερμηνεύει.
Στα σεμινάρια ερχόταν κάθε καρυδιάς καρύδι: φοιτητές, καθηγητές, καθηγήτριες, δάσκαλοι,
ψυχίατροι, μαμάδες, αεροπόροι, τρελοί με βούλα, ζωγράφοι, οικοδόμοι, άνεργοι. [...] Πολλοί
απ’ αυτούς ήταν επιζήσαντες του ’68 ή πιο πρόσφατων πολιτικών ηττών. Δεν ήταν ηγέτες
αλλά, μάλλον, απλοί αγωνιστές· κι ίσως γ ι’ αυτό, επειδή δεν είχαν τίποτα να χάσουν, έρχο
νταν στα σεμινάρια. Υστερα από τόσες απογοητεύσεις, ήθελαν να ξαναδοκιμάσουν. Ωστόσο,
στα σεμινάρια μπορούσε κανείς να συναντήσει και γνωστά πρόσωπα (τα πρώτα χρόνια οι ε
φημερίδες μιλούσαν συχνά): ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, αλλά και
πολιτικοί -όλοι τους άνθρωποι με κάποια εξουσία. Κατά βάθος, εγώ ανήκα μάλλον σε αυτή
την κατηγορία παρά στην άλλη. Συνήθως αυτοί έρχονταν μια δυο φορές και μετά εξαφανίζο
νταν. Εγώ ξαναπήγαινα. Αυτό δεν ήταν φυσιολογικό, το φυσιολογικό θα ήταν να πάω μερι
κές φορές για να ικανοποιήσω τη δικαιολογημένη επαγγελματική μου περιέργεια, «να καδράρω το φαινόμενο», να κρατήσω κάποιες σημειώσεις και να εξαφανιστώ. Γιατί ξαναπήγαινα; Ίσως επειδή είχα βρει, επιτέλους, κάποιον που μπορούσε να μου αντισταθεί. Σε όλη μου
τη ζωή έψαχνα κάποιον που να μην τον φοβίζω ούτε ως τρελός, ούτε ως καταξιωμένος καλ
λιτέχνης, αλλά και που να μην του είμαι αδιάφορος. Έ να δεινό αγωνιστή, για να με βάζει συ
νεχώς στη θέση μου χωρίς να μου προξενεί κακό. Μπορεί να τον κολάκευα, να του ’λεγα ψέ
ματα, να τον έβαζα σε πειρασμό εκμεταλλευόμενος τη ματαιοδοξία του, να τον προσκαλούσα
σε δείπνο - ασχέτως αν θα δεχόταν να έρθει. Ή ταν (και είναι) ένας άνθρωπος απολύτως α
διάφθορος, χωρίς να κάνει καμιά προσπάθεια γ ι’ αυτό: Ζήτησα να μου κάνει ατομική ψυχα
νάλυση. Το αρνήθηκε, όσες φορές κι αν το ζήτησα. Απέρριπτε τις μερικές επιλογές, τις επι
λογές από ένστικτο. Και κάθε φορά που προσπαθούσα να τον περικυκλώσω κατ’ ιδίαν, απο
καλυπτόμουν δημοσίως, αλλά χωρίς να ταπεινώνομαι: επειδή όλες αυτές οι απογοητεύσεις,
όλες αυτές οι αρνήσεις που διαρκώς ανάγονταν σε συλλογικό επίπεδο, βδομάδα τη βδομάδα,
προέρχονταν από έναν άνθρωπο που είχε ενδιαφερθεί για μένα (ενδιαφερόμενος ταυτόχρονα
και για χίλιους άλλους ασθενείς) τόσο βαθιά και με τέτοια ανιδιοτέλεια, όσο κανένας άλλος.
Πολλές φορές μου είπε μπράβο, αλλά ποτέ δεν έγινε συνένοχός μου και ποτέ δεν μου επέτρε
ψε να τον βάλω στο βάθρο. Γι’ αυτό ξαναγυρνούσα.
Το Πήδημα στο κενό γεννήθηκε ως ιδέα, αναπτύχθηκε και έγινε ταινία κατά τη διάρκεια της
ομαδικής ψυχανάλυσης κι ήταν για μένα κάτι σαν αναγέννηση. Η ταινία αυτή μου απέδειξε
ότι το να θεραπευτείς με την ομαδική ψυχανάλυση δεν σήμαινε να χάσεις τη φαντασία σου,
αλλά το αντίθετο (τη φαντασία θα την έχανα αν ξαναγινόμουν «φυσιολογικός» με την ατομι
κή ψυχανάλυση). Η ομαδική ψυχανάλυση είχε γεμίσει τη φαντασία μου με νέο περιεχόμενο,
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με νέα ζωτικότητα και μου είχε δώσει τη βαθιά, ηδονική αυτοπεποίθηση που μου επέτρεψε
να ολοκληρώσω την ταινία χωρίς σοβαρές απώλειες. Το Πήδημα στο κενό μου ξανάδωσε με
γάλο κύρος.
Φεστιβάλ, βραβεία, ο ενθουσιασμός των συμμετεχόντων στα σεμινάρια... ένα καλοκαίρι γε
μάτο γιορτές και χορούς.
Θυμάμαι ότι στο φεστιβάλ των Κανών, το 1980, ήρθαν για να γιορτάσουν μαζί μου μερικοί
σύντροφοι από τα σεμινάρια. Τους παραμέλησα, ή, μάλλον, πιστεύω ότι θα προτιμούσα να
μην είχαν έρθει καθόλου. Ανησυχούσα για τους επίσημους προσκεκλημένους, για τη θεσμι
κή μου θέση, και για το ότι αυτές οι δύο πραγματικότητες της ζωής μου μπορεί να έρχονταν
σε επαφή μεταξύ τους. [...]
Το ίδιο έγινε -αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα- μερικούς μήνες αργότερα, στην Ταορμίνα, όπου οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια είχαν μετατρέψει το φεστιβάλ σε μια μεγάλη γιορ
τή για χάρη μου. Ό ταν τα κορίτσια εισέβαλαν στη σκηνή και με σκέπασαν -κυριολεκτικάμε τριαντάφυλλα, πανικοβλήθηκα. Οι επίσημοι κοίταζαν αποσβολωμένοι, ένα στέλεχος της
RAI έπαθε υστερική κρίση. [...] Εντέλει, αφιέρωσα το βραβείο στον Massimo Fagioli και σε ό
λους τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια. Εκείνη τη φράση την είχα επαναλάβει εκατοντάδες
φορές προκειμένου να την προφέρω χωρίς λάθη μπροστά στην τηλεόραση. [...] Έ κανα μια
τρομακτική προσπάθεια: αισθανόμουν μόνος πάνω σε εκείνη την τεράστια σκηνή, ανάμεσα
σε δύο πυρά, ανίκανος να είμαι με το μέρος των συντρόφων, που είχαν έρθει μέχρι εδώ κάτω
για να με τιμήσουν. [...] Μια ρητή, εσωτερική διαταγή εκδόθηκε: να αποσυρθώ, να εγκαταλείψω το πεδίο της μάχης. Να επανέλθω στην τάξη. Μέσα στο παραλήρημά μου σκεφτόμουν
ότι τα σεμινάρια δεν μου χρησίμευαν πλέον. Θα μπορούσα να μην ξαναπάω, να εξαφανιστώ
ως φυσική παρουσία, κανένας δεν θα ερχόταν να με αναζητήσει. Κι όμως, επέστρεψα στα σε
μινάρια με την ξεκάθαρη πρόθεση να συμμετέχω ενεργά στην ολοκλήρωσή τους (δεν είχα
καν συνειδητοποιήσει ότι συμμετείχα σε μια συνομωσία, παρόλο που οι ενδείξεις ήταν πο
λυάριθμες· ένα κορίτσι ονειρεύτηκε ότι βρομούσα σαν πτώμα). Έ πρεπε να αποτύχουν, όπως
είχε αποτύχει το ’68, και στη συνέχεια το ’69, και στη συνέχεια οι μαρξιστές-λενινιστές, και
στη συνέχεια o Basaglia, και στη συνέχεια η ατομική ψυχανάλυση, και το ’77, και η Lotta
Continua, και η τρομοκρατία. [...] Έ πρεπε να τηρηθεί η ακολουθία των αποτυχιών, ως μια
μορφή αλληλεγγύης, από καθήκον προς όλους εκείνους που δεν τα κατάφεραν. Κι όμως όχι:
τα σεμινάρια προχωρούσαν. Και τότε επινόησα το τέλος τους σε μια ταινία, Τα μάτια, το στό
μα, που με βάση τις προθέσεις μου θα έπρεπε να είναι μια μεγάλη ιστορία αγάπης, αλλά που
στην πραγματικότητα ήταν μονάχα μια ιστορία φαντασμάτων. [...]
Μόνος, μακριά από τα σεμινάρια για περισσότερο από ένα χρόνο, δοκίμασα να ξαναρχίσω με
τον Ερρίκο Α (άνοιξη του 1983). Ή ταν μια απόφαση που πάρθηκε βιαστικά, ίσως για να ξε
πλύνω αμέσως τη ντροπή για την προηγούμενη ταινία. Η βιασύνη κατέστρεψε ακόμα και
τις καλές προθέσεις. Τα γυρίσματα διακόπηκαν, ξανάρχισαν και εντέλει ολοκληρώθηκαν
την άνοιξη του 1984. Στις Κάνες δεν κέρδισε βραβεία, στις αίθουσες προβλήθηκε και εξαφα
νίστηκε μέσα σε λίγες ημέρες. Δεν με πείραξε ιδιαίτερα επειδή, στο μεταξύ, συνέβησαν πολλά
καινούργια πράγματα στη ζωή μου, που με έκαναν να ελπίζω σε ένα καλύτερο μέλλον.
Ετοιμάζω τώρα μια ταινία με θέμα μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε ένα δεκαοκτάχρονο αγόρι
και σε μια γυναίκα μερικά χρόνια μεγαλύτερή του. Δεν πρόκειται για αυτοβιογραφική ιστο
ρία κι όμως μου φαίνεται αυθεντική. Ίσω ς να γίνει μια καλή ταινία.

Α πό το δοκίμιο «Im possible
finirla» (Αδύνατο να την
τελειώσω), που περιλαμβάνεται
στο L’ Italie aujourd’ hui/Italia
oggi, Aspetti della creativita
italiana dal 1970 al 1985 (H
Ιταλία σήμερα, πτυχές της
ιταλικής δημιουργικότητας από
το 1970μέχρι το 1985), επιμ.
Omar Calabrese, εκδ. La Casa
Usher, Μιλάνο, 1985.
Μετάφραση:
Παναγιώτης Ράμος.
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Μάιος ’68, Ιούνιος ’98
Η εισβολή, των εξωγήινων

Είναι άραγε τυχαίο άτι, τις ίδιες μέρες που στη Βενετία διεξήχθη το Φόρουμ του ιταλικού κι
νηματογράφου, για να συζητηθούν -υποθέτω- οι στρατηγικές μιας συνολικής πολιτικής, ε
δώ στην Κατόλικα, στο ιδιαίτερα πολυπληθές συνέδριο του νεότευκτου Adriaticocinema, γί
νεται λόγος περί ομορφιάς; Πρόκειται για απλή σύμπτωση; Ή μήπως σημαίνει κάτι; Είναι
μια μορφή αντίθεσης, αντιπαράθεσης ή μήπως αυτή η σύμπτωση εκφράζει την ανάγκη για
συμπληρωματικότητα, την ανάγκη να κάνουμε μαζί και χώρια δύο πράγματα διαφορετικά,
να αναπτύξουμε δύο διαφορετικές, διακριτές δραστηριότητες του μυαλού, που αμφότερες εί
ναι αναγκαίες για τον ιταλικό κινηματογράφο: τη λογική και το παράλογο, το χρήσιμο και το
άχρηστο, τα νούμερα και τα συναισθήματα, τη συνείδηση και το υποσυνείδητο; Κι αυτό το
Φεστιβάλ πού στέκει, πού τοποθετείται, ποιος είναι ο πρωταρχικός του σκοπός;
Υπάρχει η θεωρία και η πράξη. Υπάρχει η αισθητική και οι επιδοτήσεις του υπουργείου.
Υπάρχει ο διάλογος για τις νέες μορφές και η ανάγκη των κρατικών κονδυλίων για να τις υ
λοποιήσουμε. Αν το καλοσκεφτούμε, όμως, δεν είναι όλα τόσο σχηματικά: υπάρχει πράξη και
πράξη.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκεκριμένο και πιο πρακτικό, που να απαιτεί ανθρώπινη προσπά
θεια, από το να κάνεις κινηματογράφο. Θέλω να πω ότι αυτό το συνέδριο -τουλάχιστον αυτό
εύχομαι να συμβεί- δεν επιθυμεί να υποβαθμίσει τα πρακτικά προβλήματα και να επιδοθεί σε
αφηρημένες θεωρητικές τοποθετήσεις, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορεί να ερμηνεύσει τη σημε
ρινή μετριότητα του ιταλικού κινηματογράφου με βάση αίτια που έχουν να κάνουν απο
κλειστικά και μόνο με την οικονομική καχεξία, τον αθέμιτο ανταγωνισμό των αμερικανικών
κεφαλαίων και ούτω καθεξής, αναγνωρίζοντας έτσι στο χρήμα μια παντοδυναμία που δεν έχει.
Δεν θέλω να φέρω το εαυτό μου ως παράδειγμα, αλλά πάντοτε έκανα όλες τις ταινίες που ήθε
λα να κάνω, με τα χρήματα που υπήρχαν και σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να αποδώσω τη
μετριότητα ενός πλάνου, μιας σκηνής, ή μιας ολόκληρης ταινίας στην έλλειψη χρημάτων.
Η ταινία που είδαμε χτες (II cielo della luna του Massimo Fagioli) πιστεύω ότι κόστισε ελά
χιστα, ενώ σχεδόν όλες οι ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα έγιναν με λίγα
χρήματα. Οι δημιουργοί τους τις έκαναν επειδή απλώς ήθελαν να τις κάνουν, εξαιτίας μιας ε
σωτερικής ανάγκης «που γεννιέται από την ψυχή» και όχι βάση ενός ορθολογικού υπολογι
σμού· μιας εσωτερικής ανάγκης η οποία τους ανάγκασε, χωρίς αυτό να θεωρείται ηρωισμός,
να βρουν τις πιο πρακτικές λύσεις για να πραγματοποιήσουν τις ταινίες τους.
Υπάρχει και μια άλλη, εξίσου διαδεδομένη άποψη -που επίσης δεν συμμερίζομαι- εκείνη δη
λαδή που εξηγεί την επικρατούσα μετριότητα του ιταλικού κινηματογράφου μοιρολατρικά,
μέσω ενός ιστορικού ντετερμινισμού. Ο μέτριος κινηματογράφος είναι αποτέλεσμα της με
τριότητας της ζωής, του τέλους της ιστορίας, του τέλους της πολιτικής και τα λοιπά, και τα
λοιπά... (η επανάσταση ή, επί το μετριοπαθέστερον, η αλλαγή, όχι μόνον είναι αδύνατη αλλά,
σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την ιστορία, δεν μπορεί ούτε καν να τη συλλάβει κανείς, ού
τε να τη φανταστεί).
Υπάρχει και μια τρίτη άποψη, περισσότερο αισιόδοξη, εκείνων που πιστεύουν ότι ο ιταλικός
κινηματογράφος είναι καλά στην υγεία του, και ότι παράγονται ωραίες, ωραιότατες ταινίες
σε επαρκή αριθμό, ότι ζούμε μια πραγματική αναγέννηση έστω και με ερωτηματικό.
Η εισαγωγή αυτή έγινε για να πω ότι ήρθε η στιγμή να αναλύσουμε σε βάθος το πρόβλημακι αυτός είναι ο στόχος του συνεδρίου, για να μην περιοριστούμε σε διακηρύξεις αρχών που,
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εντέλει, είναι πάντα ίδιες. Αν ο ιταλικός κινηματογράφος στο σύνολά του είναι υπερβολικά
εύληπτος για το θεατή, υπάρχει κάποια εναλλακτική πρόταση απέναντι σε αυτή την «ευκο
λία» που θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε σε θεωρητικό επίπεδο; [Εδώ, όμως, είναι ανα
γκαία μια διευκρίνιση: ποιος ιταλικός κινηματογράφος; Ο ιταλικός κινηματογράφος που κά
νει εισπράξεις, αυτός με τον οποίο ασχολούνται οι εφημερίδες και που περιλαμβάνει όχι πε
ρισσότερες από είκοσι ταινίες το χρόνο; Ή ο ιταλικός κινηματογράφος που βλέπουμε εδώ
στο ΑάπαίίςοώηβπΐΒ (ένας κινηματογράφος εξίσου ζωντανός, πραγματικός αλλά που -επιμέ
νω - δεν είναι πιθανό να προσελκύσει θεατές), που περιλαμβάνει άλλες τόσες ταινίες, οι οποί
ες, στο τέλος της αριστοκρατικής τους εκμετάλλευσης -αν θα υπάρξει εκμετάλλευση- θα συ
γκεντρώσουν συνολικά το ένα χιλιοστό, ίσως, των εσόδων των είκοσι οικονομικά επιτυχη
μένων ταινιών;]
Υπάρχει μια χρονιά, το ’68, όπου σε λιγότερο από ένα χρόνο συνέβη στην ιστορία της Ιταλίας
κάτι το υπέροχο, πολύ τεκμηριωμένο και στη συνέχεια καταστροφικό, απαρατήρητο από τα
έξω, του οποίου τις συνέπειες πληρώνει έως σήμερα ο ιταλικός κινηματογράφος. Ή τα ν νίκη,
ήττα, αλλαγή, αποτυχία;
Γεγονός είναι ότι, μετά το ’68, κυκλοφορούσε μεταξύ των συντρόφων αυτό το ερώτημα: πού
είναι ο εχθρός; Φαινόταν να έχει εξαφανιστεί, όπως όταν οι κάτοικοι μιας πολιορκημένης πό
λης ξυπνούν ένα πρωί και ξαφνικά ανακαλύπτουν, κοιτάζοντας πάνω από τα τείχη, ότι ο ε
χθρός εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης και δεν υπάρχει πια. Είχαμε χάσει την επαφή με τον ε
χθρό. Δεν μπορεί να διαλύθηκε, κάπου έπρεπε να είναι και μάλιστα πολύ κοντά, κι όμως, δεν
τον βλέπαμε. Είχε εξαφανιστεί από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν
τον νιώθαμε πια.
Κανένας δεν σκέφτηκε, ή ήταν λίγοι εκείνοι που το σκέφτηκαν: ψυχραιμία, ο εχθρός υπάρ
χει και είναι έξω από εμάς. Αν είναι μέσα μας, αν εμείς είμαστε ο εχθρός, η έρευνα γίνεται με
κανόνες μάλλον δεδομένους. Η ενδο-ψυχική σύγκρουση και η καταπιεστική δημοκρατία.
«Πού είναι ο εχθρός;», συνεχίσαμε να επαναλαμβάνουμε μετά το ’68, χαμογελώντας για το
παράδοξο, σαν να επρόκειτο για κάποιο πετυχημένο αστείο, αφορμή για μια κωμική σκηνή.
Η ήττα του ’68 ήταν αληθινή τραγωδία (με την έννοια ότι υπήρξαν νεκροί). Με τον καιρό, η
τραγωδία μεταμορφώθηκε σε αισθηματική κομεντί. «Φοβερά εκείνα τα χρόνια», έγραψε σε έ
να βιβλίο του ένας γνωστός, πρώην αγωνιστής. Το ’68, που ήταν η κατεξοχήν άρνηση της
ρητορείας, έγινε νοσταλγία, ρητορεία στις αναμνήσεις αυτών που επέζησαν.
Ωστόσο, η ήττα και η απογοήτευση του ’68 απέναντι στην οποία αναισθητοποιηθήκαμε, ή
ταν, ενδεχομένως, ακόμη πιο καταστροφική από την απομυθοποίηση της μεταπολεμικής ε
ποχής (όπου, μετά την νίκη επί του ναζισμού και του φασισμού, το όνειρο των παρτιζάνων
για μια σοσιαλιστική κοινωνία «προδόθηκε» από τον πολιτικό ρεαλισμό του κομμουνιστικού
κόμματος). Και ήταν ακόμη πιο καταστροφική γιατί το ’68 δεν γέννησε (αναφέρομαι στη
συλλογική διάσταση) κάτι: επρόκειτο για μιαν απρογραμμάτιστη, αυθόρμητη εγκυμοσύνη
που διακόπηκε, περνώντας από τον ενθουσιασμό στην αδιαφορία χωρίς, σχεδόν, να το αντιληφθούμε. Η εγκυμοσύνη προϋποθέτει μια γονιμοποιό ιδέα. Δεν θυμάμαι ιδέες, θυμάμαι συ
ναισθήματα: ενθουσιασμός, ευφορία, θυμός, αφέλεια, συναισθήματα ξένα προς την πολιτική
ανάλυση που είναι απολύτως ορθολογική και που, μέσα στα γεμάτα καπνούς τσιγάρων αμ
φιθέατρα, διατύπωνε θεωρίες για την κατάκτηση της εξουσίας. Τα ειλικρινή, γνήσια συναι
σθήματα δεν ήταν αρκετά για να συσταθεί μια συλλογική ταυτότητα. Δεν μεταμορφώθηκαν
σε πρωτότυπη σκέψη, σε πρωτότυπη θεωρία, έμειναν στο επίπεδο των συνθημάτων, πνίγη
καν μέσα στα συνθήματα, τα όμορφα συνθήματα του ’68. Ο χαρούμενος αυθορμητισμός κα
τέληξε σε έναν αγώνα αυτοκτονίας όταν οι επαναστάτες, αντιμέτωποι με το τείχος των αστυ
νομικών με τις πλαστικές ασπίδες, δεν μπόρεσαν να συλλάβουν, να φανταστούν, να επινοή
σουν και να υλοποιήσουν κάτι που να υπερβαίνει τη σωματική σύγκρουση, τις πέτρες, τους
λοστούς, τα δακρυγόνα (και εν συνεχεία τα περίστροφα: εκεί, τουλάχιστον, η τρέλα είχε πλέ
ον φτάσει στο επίπεδο του απόλυτου εξορθολογισμού). Ή τα ν μια μεθυστική άσκηση θάρ
ρους, που όμως επανέφερε τον επαναστάτη στην παράδοση, στο επίπεδο ενός οποιοσδήποτε
αμψιοβητία. Από τη στιγμή που υπερίσχυσε ο κανόνας, οι εικόνες δεν μπορούσαν παρά να εί
ναι φυσιολογικές. Όντως, το ’68 δεν δημιούργησε καινούργιες εικόνες. Οι συγκρούσεις με
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την αστυνομία είναι ντοκιμαντέρ που δεν διαφέρουν από τα σημερινά, ούτε κι από εκείνα
που προηγήθηκαν του ’68. Η μοναδική εμφανής διαφορά είναι το έγχρωμο σε σχέση με το α
σπρόμαυρο.
Έ να απόθεμα ευαισθησίας είχε ακυρωθεί, είχε χαθεί εξαιτίας αυτής της τρομακτικής κατα
στροφής, της διακοπής της εγκυμοσύνης- και η απώλεια αυτή εκφράζεται πάρα πολύ καλά
μέσα στις εικόνες που μου έρχονται στο μυαλό. Θέλω και πάλι να αναφερθώ στον εαυτό μου.
Το Εν ονόματι του Πατρός είναι μια ταινία ψυχρής, αστρικής ομορφιάς, όπου η τρέλα πα
ντρεύεται με τον πιο απάνθρωπο ορθολογισμό: σαν ο δημιουργός να χάνει ξαφνικά κάθε ευ
αισθησία, να γίνεται αναίσθητος, και σαν, όλο αυτό, να μην το καταλαβαίνει. Το ανακαλύ
πτει σήμερα, ύστερα από είκοσι επτά χρόνια.
Το συνειδητό «βόλεμα» του σύγχρονου ιταλικού κινηματογράφου, η φροντίδα του να είναι
κατανοητός, επικοινωνιακός, ακριβώς όπως στο αμερικανικό μοντέλο, όπου ακόμα και η πα
ραμικρή λεπτομέρεια πρέπει να εξηγηθεί, να γίνει κατανοητή, να είναι λειτουργική για τη
δράση, για να οδηγήσει την αφήγηση σε ένα τέλος θλιβερά αναμενόμενο, οφείλεται στην κα
ταστροφή που προανέφερα. [...]
Τώρα πρόκειται να ανακτήσουμε μια νέα, ιδιαίτερη ευαισθησία που είναι, πάνω από όλα, η
ευαισθησία να ακούς και να αντιδράς στο κενό, να βλέπεις τις μαριονέτες, τα ρομπότ, το σχιζοφρενικό μανιερισμό τόσων φυσιολογικών ανθρώπων.
Η εισβολή των εξωγήινων.
Να νιώσουμε, για παράδειγμα, ότι οι νέες εικόνες δεν μπορεί παρά να γεννηθούν από την α
ντίθεση σε αυτόν τον κυρίαρχο ορθολογισμό, ο οποίος λογικά δεν μπορεί να πάει πέρα από το
ορατό, αλλά με μια σημαντική παραλλαγή σε σχέση με το παρελθόν: την υποχρέωση να μά
θουμε να αντιστεκόμαστε στη φυσική καταστροφή του αντιπάλου (για τον επιπλέον λόγο ό
τι ζούμε σε μια φωτισμένη δημοκρατία), την υποχρέωση να αντισταθούμε και να απαρνηθούμε τις άπειρες σκηνές φυσικής εξόντωσης που προσδιόρισαν το ’68 και την περίοδο που
το ακολούθησε (βλέπε την έκρηξη στο σπίτι, στην ταινία Ζαμπρίσκι ττόιντ κ.λπ....)· να αντισταθούμε στην αυνανιστική ικανοποίηση της καταστροφής των επιστημονικών εργαστη
ρίων, της ούρησης στις έδρες των καθηγητών και των δικαστών (Πήδημα στο κενό).
Η δύναμη της αναμονής. Ο Χόμπουργκ, ήρωας προ του ’68, δεν έμαθε να περιμένει. Η ανυ
πομονησία ήταν η καταστροφή του. Όλοι, κατά κάποιο τρόπο, οι αυτόχειρες δεν έχουν μάθει
να περιμένουν- τα τελευταία τριάντα χρόνια, έστω και μόνο από τη μικρή μας εμπειρία, είναι
γεμάτα από ένα πλήθος αυτόχειρων ακροβατών, καταθλιπτικών, που δεν σηκώνονται από το
κρεβάτι και που δεν θέλουν πλέον να υποφέρουν, παρόλο που ποτέ δεν υπέφεραν, ή, όταν υ
πέφεραν πραγματικά, δεν το αντιλαμβάνονταν.
Να περιμένουμε, να αντισταθούμε στο άγχος ότι πρέπει αμέσως να κάνουμε κάτι, να πούμε
κάτι, να γεμίσουμε το κενό, να ανοίξουμε την τηλεόραση, να αλλάξουμε κανάλια. Το ζάπιν
γκ είναι η πιο τέλεια αναπαράσταση της συνειδητής αποξένωσης.
Να μην κλείσουμε τη συζήτηση εάν δεν ακολουθήσουν αμέσως οι ερωτήσεις. Να έχουμε το
θάρρος να αναγνωρίσουμε ακόμα και το γεγονός ότι, επί του παρόντος, δεν έχουμε καμιά
πρωτότυπη ιδέα.
Η μομφή που συνεχώς μας απευθύνεται, σήμερα όπως και την εποχή που ήμουν φοιτητής, ό
τι δεν ξέρουμε να κάνουμε ταινίες δράσης όπως οι αμερικανοί, είναι η απόδειξη ότι όλα αυτά
τα χρόνια συνέχισε να υπάρχει, ούτως ή άλλως, μια ανορθολογική αντιπολίτευση μη συνει
δητή- κι αυτή είναι μια συγκεκριμένη ελπίδα. Τα συνέδρια και τα φεστιβάλ είναι μόνο μια
ένδειξη ότι το πέρασμα της ερήμου κοντεύει να τελειώσει.

Εισαγωγική, ομιλία στο συνέδριο
«Η εικόνα εν κινήσει και η
κίνηση, της εικόνας- (Κατόλικα,
6 Ιουνίου 1998), που διεξήχθη
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
Adriaticocmema, διευθυντής του
οποίου ήταν o Marco Bellocchio.
Μετάφραση:
Παναγιώτης Ράμος.

81

Διασταυρούμενα πυρά

J& PIER PAOLO PASOLINI - MARCO BELLOCCHIO
(Οι γροθιές στην τσέπη)
Αγαπητέ Bellocchio,
Δεν θα μιλήσω συγκεκριμένα για την ταινία σας, πόσο μάλλον αφού δεν έχω αυτή τη στιγμή
τη δυνατότητα να αναλύσω από φιλολογική-στιλιστική άποψη το σενάριό της, όπως θα μου
άρεσε. Θα μιλήσω, όμως, γενικά -και ελπίζω αυτό να σας ενδιαφέρει- για θέματα που έθιξα
και με άλλη ευκαιρία. Θέλω, δηλαδή, να εντάξω την ταινία σε ένα πολιτιστικό γίγνεσθαι που
κατά κάποιο τρόπο την ξεπερνά, την υπερβαίνει, την περιλαμβάνει, την προϋποθέτει· και
συνεπώς θα επανέλθω σε ορισμένες τοποθετήσεις, σε ορισμένους θεωρητικούς συλλογισμούς
που διατύπωσα κατ’ επανάληψη και που έχουν ως επίκεντρο τον προσδιορισμό της γέννη
σης του ούτως ειπείν ποιητικού κινηματογράφου. Ανακεφαλαιώνω -κυριολεκτικά με δυο
λόγια- για να συνεννοηθούμε: στην αρχή, ο κινηματογράφος ήταν μια «γλώσσα ποιητική»
(είναι γνωστό ότι στη λογοτεχνία συνυπάρχουν η γλώσσα της ποίησης και η γλώσσα της
πρόζας). Η γλώσσα της ποίησης, σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή, χρησιμοποιούσε, για πα
ράδειγμα, τις λέξεις «fé»1ή «speme»2, που δεν χρησιμοποιούνταν στην πρόζα.
Στην αρχή, ο κινηματογράφος εμφανίζεται ουσιαστικά ως ποιητικός κινηματογράφος, κατά
πάσα πιθανότητα εξαιτίας, κυρίως, των γλωσσικών περιορισμών του βωβού. Σιγά-σιγά, ό
μως, για λόγους εμπορικούς, πήρε ένα δρόμο που είναι κατά βάθος αντιφατικός, δηλαδή, έγι
νε ουσιαστικά ένας κινηματογράφος γραμμένος στη γλώσσα της πρόζας, ένας κινηματογρά
φος πρόζας. Και υπήρξαν αριστουργήματα σε πρόζα, αληθινά μυθιστορήματα ας πούμε, από
τον Ford μέχρι τον Bergman. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε στον ευρωπαϊκό και τον
παγκόσμιο ορίζοντα μια -ας την ονομάσουμε έτσι- διεθνής στιλιστική του ποιητικού κινη
ματογράφου. Ποια είναι η θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τύπους κινημα
τογράφου, του κινηματογράφου πρόζας και του ποιητικού κινηματογράφου; Ο κινηματο
γράφος πρόζας είναι ένας κινηματογράφος στον οποίο το στιλ δεν έχει πρωταρχική αξία, δεν
είναι εντυπωσιακό και περιφανές, ενώ, αντίθετα, το στιλ είναι για τον ποιητικό κινηματο
γράφο το κεντρικό, το θεμελιώδες στοιχείο. Με απλά λόγια, στον κινηματογράφο πρόζας δεν
γίνεται αισθητή η μηχανή λήψης, δεν γίνεται αισθητό το μοντάζ, δηλαδή δεν γίνεται αισθη
τή η γλώσσα. Η γλώσσα διαφαίνεται μέσα από το περιεχόμενο, ενώ αυτό που έχει αξία είναι η
αφήγηση. Στον ποιητικό κινηματογράφο, αντιθέτως, γίνεται έντονα αισθητή η μηχανή λή
ψης, γίνεται έντονα αισθητό το μοντάζ.
Ως ακραίο παράδειγμα, σας προτείνω να θυμηθείτε τις ταινίες του Godard, στις οποίες γίνε
ται συνεχώς αισθητή η μηχανή λήψης που δουλεύει πάνω στους ήρωες, καθώς και τα κοψί
ματα του μοντάζ, από το οποίο δεν προκύπτει ποτέ μια αφήγηση αθόρυβη, επίπεδη, ήσυχη
κ.λπ.. Σκεφτείτε, επίσης, την ταινία ενός άλλου νέου σκηνοθέτη, το Πριν από την επανάστα
ση του Bertolucci. Σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκει η ταινία σας; Στον κινηματογράφο
πρόζας ή στον ποιητικό κινηματογράφο; Υπερισχύει η αφήγηση, το περιεχόμενο, ο ήρωας, η
ψυχολογία, η εξέγερση ενάντια στην αστική τάξη ή υπερισχύει το στιλ;
Θα ’λεγα ότι ο κινηματογράφος σας ανήκει στον κινηματογράφο πρόζας. Αλλά αυτό ακριβώς
το σημείο μου φαίνεται σημαντικό: πρόκειται για μια πρόζα εντελώς ιδιαίτερη, μια πρόζα
που συχνά εκβάλλει στην ποίηση, απολήγει συνεχώς στα εκφραστικά κανάλια μιας στιλιστι-

* Η αλληλογραφία PasoliniBellocchio πρωτοδημοσιεΰτηκε
στην έκδοση του σεναρίου της
ταινίας Οι γροθιές στην τσέπη
(εττιμ. Giacomo Gambetti, εκδ.
Garzanti, Μιλάνο, 1967). Δεν
έχουν καταγραφεί οι ακριβείς
ημερομηνίες των επιστολών.
(Σ.τ.Ε.)
1. Συνώνυμο της λέξης fede =
πίστη. (Σ.τ.Μ.)
2. Συνώνυμο της λέξης sperama
= ελπίδα. (Σ.τ.Μ.)
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κής ποίησης, είναι δηλαδή μια πρόζα βαθιά εξπρεσιονιστική. Κι αυτό είναι αποκάλυψη και
ένδειξη ενός εξαιρετικά σημαντικού στοιχείου σχετικά με την έμπνευσή σας. Πράγματι, αν
θα θέλαμε, ανακεφαλαιώνοντας, να ορίσουμε σχηματικά αυτή την ταινία, καμιά από τις μέ
χρι τώρα αγαπημένες μας φόρμουλες δεν θα μας βοηθούσε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο
για νεορεαλισμό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην ταινία υπάρχουν στοιχεία του νεορεαλι
σμού, ότι, κατά κάποιο τρόπο, η ταινία σας είναι νεορεαλισχική. Ό χι: οι ανθρώπινες, στιλι
στικές καταστάσεις της ταινίας δεν είναι νεορεαλιστικές. Ούτε πρόκειται για ταινία που α
νήκει, ως ένα βαθμό, στο σοσιαλιστικό ρεαλισμό, δεν είναι δηλαδή ταινία που καταγγέλλει
την κοινωνία μέσα από μια μαρξιστική οπτική· και ούτε είναι φτιαγμένη αλά Antonioni, δη
λαδή μια ταινία νεοκαπιταλιστικού προβληματισμού, που πραγματεύεται με σχεδόν στοχα
στική πρόθεση, αποκλειστικά και μόνο τα προβλήματα του κόσμου της δεκαετίας του ’60.
Βρίσκεστε πέρα από αυτές τις φόρμουλες. Στην ουσία της, η ταινία σας είναι ένα εγκώμιο για
το ανώμαλο και το αφύσικο, που διατυπώνεται ενάντια στους κανόνες της ζωής των αστών,
ενάντια στους θεσμούς και τη μετριότητα της αστικής, οικογενειακής ζωής. Είναι μια οργι
σμένη εξέγερση από το εσωτερικό του αστικού κόσμου. Για να γίνω πιο παραστατικός, θα έ
λεγα ότι κατά βάθος, όχι από την άποψη του στιλ, αλλά από την άποψη της φόρτισης, είναι
σαν την ταινία ενός μπήτνικ, ενός περιθωριακού. Μου θυμίζει την ποίηση του Ginsberg: εί
ναι, δηλαδή, εντελώς έξω από όλες τις σχολές, όλα τα ποιητικά, ιδεολογικά ρεύματα και τα
παρόμοια, που χαρακτήρισαν μέχρι σήμερα τον ιταλικό κινηματογράφο. Μαζί με την ταινία
του Bertolucci, εδώ πιστεύω πως έχουμε την πρώτη περίπτωση μιας ιταλικής ταινίας που ξεπέρασε το νεορεαλισμό, όπως ξεπέρασαν το νεορεαλισμό ορισμένες γαλλικές ή αγγλικές ται
νίες.
Η ανορθολογική εξέγερση στην ταινία σας μόνο επιδερμικά μπορεί να μοιάζει, κατά κάποιο
τρόπο, με οπισθοδρόμηση (να ξεκαθαρίσω ότι η ιδέα της οπισθοδρόμησης δεν μπορεί να περ
νάει ούτε για μια στιγμή από το μυαλό σας ή άλλων νέων σαν κι εσάς· μου έρχεται στο νου ε
πειδή δούλευα πάνω σε αυτή την έννοια πριν από δέκα χρόνια). Πιστεύω ότι, πριν από δέκαδεκαπέντε χρόνια, το σημαντικότερο ζητούμενο της ιταλικής κουλτούρας, έστω και σχηματι
κά, ήταν ο αγώνας ενάντια στον αστικό ανορθολογισμό, όπως είχε διαμορφωθεί κατά τον πε
ρασμένο αιώνα. Ο αγώνας αυτός, που έγινε από μένα και τους φίλους και συντρόφους μου ε
νάντια σ’ αυτές τις μορφές του ιρασιοναλισμού, αποδεικνύεται τώρα ανεπαρκής και λανθα
σμένος, αφού το χαρακτηριστικό του αστικού κόσμου (όπως με μεγάλη σαφήνεια υποστηρίζει
ο Goldmann, στο δρόμο που χάραξε ο Lukács) δεν ήταν ο ανορθολογισμός, όπως εμείς πιστεύ
αμε, αλλά ο ορθολογισμός. Το κύριο χαρακτηριστικό του αστικού κόσμου είναι ο ορθολογι
σμός. Ο ιρασιοναλισμός ήταν μια μορφή αγώνα εναντίον της αστικής τάξης, από την πλευρά
εκείνων που ο Lukács (αλλά και ο Goldmann, ακολουθώντας τα ίχνη του) ονομάζει προβλη
ματικά άτομα, δηλαδή των συγγραφέων, των ποιητών. [...]
Πράγματι, η ταινία σας δεν είναι ρεαλιστική- η νεορεαλιστική εμπειρία όμως είναι παρούσα
και δεν έχει καθόλου παραμεριστεί ή ξεχαστεί. Είναι αφομοιωμένη στο συγκεκριμένο τρόπο
που βλέπετε τα Απέννινα, στον τρόπο που βλέπετε (για παράδειγμα, στη σκηνή του χορού)
τα παιδιά που χορεύουν στο μικρό νάιτ κλαμπ της επαρχίας, στις κόντρες με τα αυτοκίνητα,
στη σύντομη σκηνή όπου τα δυο αδέλφια (αδελφός και αδελφή) χαζεύουν τις πόρνες κ.λπ.: ό
λα αυτά είναι στιλιστικοί απόηχοι της νεορεαλιστικής εμπειρίας. Καθώς επίσης είναι προφα
νής μια κάποια κριτική καταγγελία της κοινωνίας, μαρξιστικού χαρακτήρα. Είναι σαφές ότι
είναι παρούσα, δεν την αγνοείτε. Και υπάρχει, παράλληλα, και μια προβληματική νεοκαπι
ταλιστικού τύπου, αλά Antonioni: αυτός ο κόσμος της ευμάρειας, που φτάνει ακόμα και στα
πιο μικρά χωριά της επαρχίας του Ρέτζιο, της Πάρμα, της Πιατσέντζα. Επομένως, όλα αυτά
τα θέματα είναι παρόντα.
Ο ιρασιοναλισμός περνάει από όλες αυτές τις φάσεις, σαν από ένα λουτρό μέσα στο οποίο επι
τυγχάνεται ο εξαγνισμός του από τις συγκεχυμένες ρίζες του στον 19" αιώνα. Κι έτσι, η εξέ
γερση του επιληπτικού ενάντια στην κοινωνία, του τέρατος ενάντια στους φυσιολογικούς
ανθρώπους, δεν έχει κανένα από τα ιρασιοναλιστικά ψεγάδια των «αστών» ποιητών, ενα
ντίον των οποίων αγωνιοτήκαμε για μια δεκαετία.
Τέλος, η ταινία οας μου φαίνεται ότι εντάσσεται στη στιγμή της «ανακύκλωσης των ανα-
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γκών και των μορφών» (Barthes), κατά την οποία μια ιστορία αποκτά και πάλι αξία χάρη στη
βιαιότητα του περιεχομένου της.
Ρ. Ρ. Pasolini

Αγαπητέ Pasolini,
Δεν είναι τυχαίο που μερίδα του τύπου, αναφερόμενη στις Γροθιές στην τσέπη, έκανε λόγο για
μια ταινία «οργισμένη»· «οργισμένη», φυσικά, εναντίον όλων εκείνων των θεσμών που αποτε
λούν τα παραδοσιακά και στέρεα θεμέλια της αστικής κοινωνίας στην οποία όλοι μας ανήκου
με. Από αυτά απορρέουν, σχεδόν συμπερασματικά, δύο συνέπειες: από τη μια πλευρά, «ο οργι
σμένος» είναι προφανώς θύμα της κοινωνίας εναντίον της οποίας «εξοργίζεται», κι από την άλ
λη αυτή η κοινωνία μπορεί να συνιστά ακόμα μια ζωντανή αντίθεση, αφού είναι σε θέση να
διαλεχθεί με τον «οργισμένο» που θέλει να την υπονομεύσει, κι έτσι να κατορθώσει τελικά να
τον επηρεάσει θετικά, να εξουδετερώσει την οργή του και να τον αφομοιώσει.
Στον κινηματογράφο, οι «οργισμένοι» παρουσιάζονται συνήθως ως άνθρωποι παθιασμένοι
με παράλογες φιλοδοξίες, ανίκανοι να προσβάλουν, έστω και στο ελάχιστο, το σύστημα που
λένε ότι απορρίπτουν, περιβεβλημένοι με συμπόνια και ταυτόχρονα αθώοι, ως θύματα αυτού
του συστήματος (και συνεπώς ανεύθυνοι), το οποίο με τη χρήση της λογικής, τους εκπαί
δευσε στον κομφορμισμό, τη δειλία, την απουσία συνείδησης.
Η κύρια, λοιπόν, στάση του Αλεσάντρο δεν είναι του «οργισμένου», για δύο βασικούς λόγους:
πρώτον, επειδή -παρότι οργανικά ασθενής- παρουσιάζεται ως υπεύθυνος των πράξεων και
των διαστροφών του· δεύτερον, οι εγκληματικοί του στόχοι είναι άτομα ακίνδυνα, δεδομένα,
αδρανή, μέχρι να έρθει εκείνος και να τα σπρώξει με το ένα δάχτυλο στο βάραθρο, που από και
ρό έπρεπε να τα φιλοξενεί. Η μητροκτονία και η αδελφοκτονία του Αλεσάντρο είναι η χαρι
στική βολή σε δύο υπάρξεις που από δεκαετίες είχαν χάσει την επαφή τους με την πραγματι
κότητα, η οποία εξελισσόταν δίχως να τους λαμβάνει υπόψη. Κι εδώ είναι αναγκαίο να ανοίξω
μια παρένθεση: οπωσδήποτε, η αστική τάξη μένει σταθερή στις θέσεις της κι αυτή η σταθερό
τητά της πηγάζει από το γεγονός ότι η ίδια κατέχει αδιαμφισβήτητα την οικονομική εξουσία,
για την προστασία της οποίας έχει κάθε συμφέρον να «χρηματοδοτεί» τις αξίες εκείνες, που ό
χι μόνο σέβονται την ύπαρξή της, αλλά, κυρίως, της αναγνωρίζουν το ρόλο του προστάτη της
ιερότητάς τους· «αξίες» που είναι, για παράδειγμα, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, η οικογένεια,
η πατρίδα, η θρησκεία, κ.λπ., κ.λπ.... Στην πραγματικότητα, οι αξίες αυτές δεν υφίστανται
πλέον, είναι λείψανα, σεβαστά λόγω συμφέροντος, που όμως, αντικειμενικά, δεν αντιπροσω
πεύουν πλέον καμιά αξία. Πρόκειται για ψυχολογικά και πολιτισμικά ψευδεπίγραφα, που δεν
έχουν πλέον την ικανότητα της πραγματικής αντιπαράθεσης, της ενσωμάτωσης, του συσχε
τισμού. Με αυτή την έννοια, ο Αλεσάντρο δεν «οργίζεται» εναντίον τους, παρά τις εξαλείφει,
τις πολτοποιεί σαν να ήταν άχρηστα αντικείμενα που πιάνουν χώρο, σαν παλιά, φθαρμένα ερ
γαλεία. Και τι είναι αυτό που τον ωθεί να τις εξαλείψει; Νωρίτερα, μιλούσαμε για τη σημασία
της χειρονομίας του, για τη συμβολική της αξία, δηλαδή για τον «τρόπο» με τον οποίο ο Αλε
σάντρο σκοτώνει. Για μας τους θεατές, μητέρα και αδελφός είναι η αυθεντική αναπαράσταση
της μη αυθεντικότητας της ζωής των αστών. Είναι προφανές ότι εδώ πρόκειται για μια αστι
κή τάξη γαιοκτημόνων, που ανήκει ακόμα σε έναν κόσμο όπου οι παραγωγικές σχέσεις δεν έ
χουν φτάσει στην πλήρη εκμετάλλευση των μαζών. Τότε, οι ιδέες ήταν ακόμα αναγκαίες για
να διατηρηθεί το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων. Σήμερα, το σύστημα τις μεταμόρφωσε σε
εμπορεύματα με ανταλλακτική αξία, επειδή η αντικειμενική σχέση εξάρτησης είναι τόσο από
λυτη, που δεν έχει πλέον ανάγκη τη διαμεσολάβηση της ιδεολογίας.
Επιστρέφοντας στον ήρωα Αλεσάντρο και την ιδιωτική του ζωή, βλέπουμε ότι εξοντώνει τη
μητέρα του και τον αδελφό του για τρεις βασικούς λόγους: πρώτον, η προοπτική μιας μεγα
λύτερης οικονομικής άνεσης και συνεπώς η δυνατότητα μιας αναβάθμισης στην αστική ιε
ραρχία, του ίδιου και του σπιτικού του. Ο Αλεσάντρο μισεί την παιδεία του, την οικογένειά
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του, αλλά δεν φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια διαφορετική, εναλλακτική κατάσταση. Μισεί
την ανικανότητά του, επειδή πιστεύει άτι η δύναμη και η ευτυχία βρίσκονται έξω από την
πόρτα του σπιτιού του, ένα βήμα μακριά απά την ασθένειά του, από την «ατυχή» περίπτωσή
του. Και πιστεύοντας αυτά, ως αμείλικτος συμφεροντολόγος, υλοποιεί μέσα απά τη διπλή δο
λοφονία το στρατηγικό του σχέδιο για την προσέγγιση μιας αστικής τάξης ήσυχης, αποτελε
σματικής, με πολύ περιορισμένες φιλοδοξίες.
Ο δεύτερος λόγος είναι μια παρακμιακή, αλά ϋ ’ Αππιιηζϊο, στάση του Αλεσάντρο, εξαιτίας
της οποίας πείθεται, κάθε μέρα και περισσότερο, να εξοντώσει τη μητέρα του και τον αδελφό
του, όχι μόνον επειδή αποτελούν παθητικό για τον οικογενειακό ισολογισμό, αλλά και επει
δή είναι άσχημοι, καθόλου εμφανίσιμοι. Ασχημαίνουν το οικογενειακό τοπίο, σαν ρούχα ή έ
πιπλα που δεν είναι πια στη μόδα, σαν κατοικίδια που δεν έμαθαν ή δεν μπορούν πλέον να
μάθουν να κάνουν τις ανάγκες τους στον κήπο. Έχουμε, δηλαδή, να κάνουμε με το καλό
γούστο του Αλεσάντρο, που είναι ένα μοτίβο παραδοσιακά παρακμιακό.
Ο τρίτος λόγος είναι ότι ο Αλεσάντρο είναι ένα αγόρι που όλη την ημέρα ονειροπολεί, πλάθει
με τη φαντασία του μια πραγματικότητα διαφορετική από τη δική του και σκοτώνει μόνο
και μόνο από περιέργεια, για να δει τι θα συμβεί σε ένα καθεστώς μουχλιασμένο, γερασμένο,
απελπιστικά χρόνιο και αμετακίνητο, όταν του προσθέσει μία σπίθα ανορθολογισμού, που εί
ναι ικανή να το αναταράξει και να του επιβάλει έναν πιο γρήγορο ρυθμό. Έ χ ει την περιέρ
γεια να προκαλέσει την αταξία σε ένα καθεστώς που προκαλεί ανία, περιμένοντας να δει τη
«νέα τάξη», χωρίς, όμως, να προσπαθεί να την ελέγξει, να τη μεταβάλει· απλά το παρακολου
θεί, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα (ο Αλεσάντρο είναι ένα αγόρι που βαριέται γρήγορα τα
πάντα). Περιμένει να δει όσα τίναξε στον αέρα, να ξαναπέφτουν στη γη και να κατακάθονται:
πρόκειται για την περιέργεια του ανορθολογικού.
Μ. ΒβΙΙοεεΗϊο

Αγαπητέ Ββΐΐοεείύο,
Ωραία· να με συγχωρέσεις τώρα που θα αναφερθώ στον εαυτό μου, και κυρίως να με συγχωρέσεις που παραθέτω στίχους σε πρώτη γραφή, τους οποίους έγραψα, έτσι, αυτές τις ημέρες, για
ένα δράμα με τίτλο «Ποίηση» (σας το λέω επειδή πρόκειται για την ιστορία ενός ποιητή που,
για λόγους συμβολικούς -εννοώ από την άποψη της ποιητικής του ιστορίας- είναι τσεχοσλοβάκος- η ιστορία του εκτυλίσσεται από τα προπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα: προπολεμικά, ο
ποιητής ήταν ένας νέος οργισμένος -όπως υπήρξα εγώ και όπως είστε σεις σήμερα-, δηλαδή χω
ρίς τα τυπικά χαρακτηριστικά του θυμού). Οι στίχοι αυτοί που απαγγέλλει ο χορός, είναι η α
πάντηση στην επιθυμία που εξέφρασε το αγόρι-ποιητής να προκαλέσει σκάνδαλο:
Και τότε, όπως εκείνος είπε,
το σκάνδαλο θα σκληρύνει τις καρδιές μας:
το σκάνδαλο δεν κάνει γι ’άλλο, παρά για τούτο.
Οι φτωχοί αγρότες, οι σοβαροί αστοί,
όταν το σκάνδαλο αγγίζουν, σαν τον Ανταίο γίνονται,
όταν άγγιζε τη γη -κι ορθώνονται ξανά
με περισσή κακία.
Κάθε σκάνδαλο άλλο δεν είναι παρά απόδειξη
για τις καλές μας γνώμες:
Ονειρο είναι η αυταπάτη ότι το τρέμουμε,
ή το αμφισβητούμε!
86

(Κι όμως πρωτύτερα τ' αγόρι-ποιητής είπε:
Το σκάνδαλο τίποτα δεν μας φέρνει!

M A R C O

B E L L O C C H I O

Σκανδαλιστείτε κι η καρδιά σας θα σκληρϋνει.
Κι όσο για μένα, αφήστε με από ντροπή και μόνο
να πεθάνω,
με το χέρι λερωμένο από τον αβλάστη,το σπόρο.)3
Τι θέλω να πω με αυτές τις αυτο-αναφορές, που θα ήταν λίγο γελοίες αν δεν γίνονταν στο
πλαίσιο αυτού του διαλόγου μεταξύ «ειδικών»; Να κάνω, μήπως, το συνήγορο των κομμου
νιστών, που, όπως γνωρίζετε, δεν βλέπουν με καλό μάτι την οργή, και που είναι, ενδεχομέ
νως, ανοιχτοί στις προβοκατόρικες και μη οργισμένες πρωτοπορίες, οι οποίες εντέλει κατα
λήγουν στον ακαδημαϊσμό; Ό χι, ήθελα να πω μονάχα αυτό: ότι η απάντησή σας είναι σωστή
στο πλαίσιο της ταινίας σας. Αποσαφηνίζετε με ακρίβεια την εσωτερική γεωμετρία, την υλο
ποίηση της πρόθεσης κ.λπ., κ.λπ.. Αν όμως γενικεύατε και κοιτάζατε αντικειμενικά την ται
νία σας, αν βγαίνατε έξω από αυτή, και τη βλέπατε ως μία από τις τόσες ταινίες και τα τόσα
προβλήματα, θα μπορούσατε να επαναλάβετε τα όσα είπατε προηγουμένως; Θα μπορούσατε
να υποστηρίξετε την κοινωνική αξία του σκανδάλου;
Θέλω να πω ότι, οι αστοί που βλέπουν την ταινία σας και την κρίνουν, ανήκουν σε δύο κατηγορίες: μια κατηγορία «επιλέκτων», την ελίτ των διανοούμενων, που εδώ και έναν-ενάμιση αιώνα είναι εμβολιασμένη κατά των σκανδάλων, ή μάλλον, τα επιδιώκει, για να μπορέσει
να τα αποδεχτεί, να τα κατανοήσει και να απελευθερώσει, έτσι, τη συνείδησή της. Αναφέρομαι, δηλαδή, σε αυτό που ο Lukács -και στη συνέχεια ο Goldmann- ονομάζει αποδοχή του
«προβληματικού ατόμου». Από τον Rimbaud και έπειτα, κάθε ποιητής είναι κι ένα σκάνδαλο
λίγο-πολύ αποδεκτό από αυτή την ελίτ των μορφωμένων.
Η άλλη κατηγορία είναι η καθαυτό αστική τάξη (που αποτελείται από τη μεγάλη μάζα των
μικροαστών κ.λπ.). Αυτή η αστική τάξη «σκανδαλίζεται», αυτό είναι αλήθεια. Ποτέ δεν θέ
λησε να εμβολιαστεί κατά του σκανδάλου: προτιμούσε ανέκαθεν να αγνοεί, να μην αντιλαμ
βάνεται τα πράγματα που σκανδαλίζουν. Πώς θα συμπεριφερθούν οι αστοί αυτοί σε σχέση με
τη σκανδαλιστική ταινία σας; Αγνοώντας την και απέχοντας από τις κινηματογραφικές αί
θουσες, αφού δεν θέλουν να την κατανοήσουν. Η αίσθηση του σκανδάλου τούς σκληραίνει
κι αποτελεί γ ι’ αυτούς την επιβεβαίωση των απόψεών τους (όπως λένε οι στίχοι μου, που πα
ρέθεσα πιο πάνω). Βγαίνοντας από την αίθουσα, μετά την προβολή της ταινίας, δεν θα υπάρ
χει ούτε ένας αστός αυτής της κατηγορίας που να μην αισθάνεται ότι επιβεβαιώνονται, ολο
ζώντανα και ολοφάνερα, για τώρα και για πάντα, οι απόψεις του σε σχέση με την οικογένεια,
με την πατρίδα, τη μητέρα κ.λπ..
Κατά συνέπεια, σας ερωτώ: σε τι χρησιμεύει το να σκανδαλίζει κανείς, όταν εκείνοι που
σκανδαλίζονται, είτε είναι εμβολιασμένοι κατά του σκανδάλου, είτε χρησιμοποιούν την αί
σθηση του σκανδάλου ως επιβεβαίωση των ακατάρριπτων αιτιάσεών τους;
Σε αυτή την περίπτωση, το σκάνδαλο δεν είναι άραγε κάτι που ο δημιουργός προκαλεί για να
δεχτεί ο ίδιος τις συνέπειες; Μια πράξη σαδομαζοχισμού, θα λέγαμε, ή μια πράξη αυτοκαταστροφική; Μια εύγλωττη ενέργεια, στο βαθμό που πρόκειται για δημόσια αυτοτιμωρία; Μή
πως, άραγε, το σκάνδαλο δεν έχει καμιά αξία καθαυτό και σε σχέση με τις φόρμες και το περιε
χόμενο του έργου, αλλά μόνο σε σχέση με τις συνέπειες που επιφέρει για το δημιουργό του;
Όταν, δηλαδή, ξαναγίνεται πράξη, πραγματικότητα; Μήπως, λοιπόν, το έργο δεν ήταν μόνον
ένα επεισόδιο με εγγενείς εσωτερικές αξίες, αλλά με τη διακηρυγμένη πρόθεση να χρησιμοποι
ηθεί ως όχημα ενός σκανδάλου, που κάνει άμεση τη σχέση του δημιουργού με τους αποδέκτες;
Ό λες αυτές οι σκέψεις εμπεριέχονται, εν μέρει, σε έναν επικίνδυνο διάλογο που εγκαινιάζω
σχετικά με τον κινηματογράφο ως «γραπτή γλώσσα δράσης», πράγμα που προϋποθέτει μια
ενδεχόμενη σημειολογία της γλώσσας της δράσης. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά το είδος του
ανορθολογισμού που κουβαλάει μαζί της η λέξη δράση, όταν περιλαμβάνεται στις φιλοσοφι
κές αναλύσεις (η σημειολογία της πραγματικότητας ως αναπαριστώσας δράσης θα ήταν -χω 
ρίς να φιλοδοξεί να εμφανιστεί ως φιλοσοφία- η πλέον ρεαλιστική φιλοσοφική αναζήτηση
της εποχής μας, όπου οι οπτικοακουστικές τεχνικές αποκάλυψαν, αναπαράγοντάς τη, την
παρουσία της γλώσσας της δράσης κ.λπ.).
Από την άλλη πλευρά, τα ερωτήματα αυτά σας τα έθεσα σε ένα άλλο πλαίσιο, γενικότερο (πα

3. Μετάφραση:
Παναγιώτης Ράμος.
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ρόλο που είναι πιο περιορισμένο από αυτό). Και τις έθεσα για να έχω μιαν απάντηση επί της
οποίας μπορούμε να συνεργαστούμε, επειδή κι εγώ ο ίδιος δεν είμαι βέβαιος, και δεν έχω να
δώσω πλήρεις απαντήσεις.
Πέρα από την επιτυχία της ταινίας σας, το πρόβλημα είναι το εξής: μπορεί η «οργισμένη ται
νία» να είναι μια αληθινή, δημόσια πράξη καταγγελίας, μια πράξη εποικοδομητική, που να ανταποκρίνεται δηλαδή σε εκείνους τους κανόνες τους οποίους ένας μαρξιστής έχει στο μυα
λό του, θέλοντας και μη;
Αν ναι, πόσο επηρεάζει προς αυτή την κατεύθυνση η ιστορική στιγμή, που οδηγεί τη ζωγραφι
κή προς μια νέα παραστατικότητα, την ποίηση προς ένα νέο εξπρεσιονισμό (συμπεριλαμβανομένης και της υπέρβασης του δευτερευούσης σημασίας επεισοδίου των πρωτοποριών), τη φι
λοσοφία προς ένα βίαιο κύμα πραγματισμού και εμπειρισμού, τις κοινωνικές συμπεριφορές
προς τα ναρκωτικά και τη σκανδαλώδη προκλητικότητα (της μη βίας συμπεριλαμβανομένης);
Ρ. Ρ. Pasolini

Αγαπητέ Pasolini,

4. Αμερικανός δημιουργός
κόμικς και συγγραφέας.
Συνεργάστηκε για περίπου
σαράντα χρόνια μ ε την
εφημερίδα «Village Voice-,
οατιρίζσνιας την ψύχωση της
ατομικής βόμβας, την εμμονή
των Αμερικανών με την
ψυχανάλυση, τις σχέσεις
έγχρωμων-Χευκών και ανδρώνγυναικών. (Σ.ι.Ε.)
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Δεν πιστεύω στην αποτελεσμαχικόχηχα του σκανδάλου, όπως δεν πιστεύω ότι «το σκάνδαλο
δεν έχει καμιά αξία καθαυτό, παρά μόνο σε σχέση με τις συνέπειες που επιφέρει στο δημιουρ
γό του...».
Ο καλλιτέχνης που σκανδαλίζει θεωρείται όλο και περισσότερο -για να χρησιμοποιήσω τον
όρο του ΡβίίΤβΓ4- ο «ανατρεπτικός της αυλής»: «Η δουλειά του σατιρικού συγγραφέα είναι να
επιτίθεται, για να απαλλάσσει τους άλλους από την εσωτερική τους ανάγκη να επιτεθούν... ο
γελωτοποιός της αυλής ανχικαταστάθηκε από τον ανατρεπτικό της αυλής, και δεν υπάρχει
στάση που να μπορεί κάποιος να υιοθετήσει, για οποιοδήποτε θέμα, χωρίς να καταλήξει τελι
κά να υπηρετεί το σύστημα. Η σάτιρα δεν είναι πλέον ένα σχόλιο για τον τρόπο ζωής μας: η
σάτιρα είναι ο τρόπος ζωής μας». Μου φαίνονται λόγια που ταιριάζουν αρκετά καλά στην πε
ρίπτωση του καλλιτέχνη που προτίθεχαι να σκανδαλίσει και με τα έργα του και με τη ζωή
του.
Με τις Γροθιές στην τσέπη δεν είχα πρόθεση να σκανδαλίσω. Ό πω ς είπα στην πρώτη μου επι
στολή, δεν ήθελα να είναι μια ταινία οργισμένη (συνήθως ο θυμός εκφράζεται με τρόπο «δυ
σαρμονικό» και ανεξέλεγκτο και εύκολα μπορεί να προκαλέσει σκάνδαλο), βίαιη, γεμάτη μί
σος· πάνω απ’ όλα ήθελα να είναι μια ταινία διαυγής: να είναι η αντικειμενική, σαφής ανά
λυση μιας εφηβικής συμπεριφοράς και, ταυτόχρονα, του βαθμού στον οποίο μια κοινωνία
μπορεί να προσδιορίσει μια τέτοια συμπεριφορά. Οι πιο επιπόλαιες στιγμές της ταινίας είναι,
πιστεύω, εκείνες όπου η διαμαρτυρία, η βλασφημία, η βλάσφημη πράξη, ξεσπούν ξαφνικά,
αυθαίρετα, σκανδαλιστικά, χωρίς να δικαιολογούνται από το γενικότερο πλαίσιο.
Θα μπορούσαμε, όμως, να πούμε ότι ακόμα κι αν δεν θέλεις να σκανδαλίσεις, ποτέ δεν θα λείψουν εκείνοι που σκανδαλίζονται· αυτούς ο δημιουργός συχνά τους φοβάται και -στη χειρό
τερη περίπτωση- αυτολογοκρίνεχαι για να προλάβει τέτοιες αντιδράσεις. Τι να πούμε σε αυ
τήν την περίπτωση; Απλά όχι δεν πρέπει να μας απασχολεί το σκάνδαλο, ούτε ως μέσο πρό
κλησης, ούτε ως αντίδραση του θεατή, εφόσον στοχεύουμε αποκλειστικά στην «αντικειμενι
κότητα», την οποία μόνο το στιλ μπορεί να αποδείξει, να ενσωματώσει στα γεγονότα, να προ
σωποποιήσει στους ήρωες, να την ξεπλύνει απ’ όλες εκείνες τις μελανές, απαξιωχικές, σκανδαλιστικές, μάταιες σκουριές, που συνοδεύουν πάντοτε τις πιο πρόσφατες εμπνεύσεις μας,
τις εκπλήξεις και τα θαύματα που καθημερινά η κοινωνία μας προσφέρει.
Μ. Bellocchio

Σχέδια του Marco Bellocchio για π ς Γροθιές στην τσέπη.

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α

ΚΑΙ

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

ΤΟΥ

Αγαπητέ Βοΐΐοεείπο,
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Έ νας νέγρος σκανδαλίζει;
Φαντάζομαι άτι θα μου απαντούσατε πως ναι: τουλάχιστον, το ρατσιστή αστό.
Ο νέγρος, όμως, θέλει να σκανδαλίσει;
Φαντάζομαι άτι θα μου απαντούσατε πως όχι.
Να, λοιπόν, που δημιουργείται σκάνδαλο από κάποιον που δεν θέλει να σκανδαλίσει. Κάποι
ος μπορεί να σκανδαλίζει μόνο και μόνο επειδή είναι αυτός που είναι. Είναι η φύση του αυτή
που σκανδαλίζει: επειδή, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, είναι μια φύση «διαφορετική».
Τώρα σας ρωτώ: πώς πρέπει να συμπεριφερθεί εκείνος που σκανδαλίζει από τη φύση του;
Πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ένας νέγρος απέναντι σε έναν λευκό, ρατσιστή αστό; Ή ένας
Εβραίος απέναντι σε ένα Γερμανό βιομήχανο; Σας αναφέρω παραδείγματα απλοϊκά και α
κραία. Με δεδομένη την πιο πρόσφατη επιστολή σας και την αναφορά σας στον ΕείίίβΓ, θα έ
πρεπε να συμπεράνω πως πιστεύετε ότι ο νέγρος και ο Εβραίος θα όφειλαν να ντρέπονται, ε
πειδή το σκάνδαλο κ.λπ., κ.λπ.... Θα έπρεπε, λοιπόν, να προσποιούνται ότι δεν είναι νέγροι ή
Εβραίοι. Στη δική σας περίπτωση, είναι η φύση σας (τουλάχιστον όπως παρουσιάζεται στην
ταινία Οι γροθιές στην τσέπη) που προκαλεί κάποιο σκάνδαλο: η φύση σας του ριζοσπάστη η
θικολόγου. Κι εσείς, επομένως, βρίσκεστε στη θέση του νέγρου ή του Εβραίου. Από την άλ
λη πλευρά, η ηθική σας δεν σας επιτρέπει να εκτιμήσετε το σκάνδαλο, επειδή κ.λπ., κ.λπ... Η
«πιατσεντίνικη» ηθική σας (αυτός ο όρος έχει σημασία για λίγους ειδικούς, αλλά ας τον κα
θιερώσουμε με την ίδια σημασία που έχει η λέξη «κινέζικη» ή «αλβανική») είναι, λοιπόν, ο
λόγος για τον οποίο προκαλείτε σκάνδαλο αλλά και ο λόγος για τον οποίο θέτετε ηθικό «βέτο»
στην πρόκληση του σκανδάλου.
Είναι άλλο πράγμα. Ο διάλογός μας (στον οποίο πολλά είναι τα σημεία που συμφωνούμε)
προβλέπει ότι το σκάνδαλο θα ήταν ανώφελο σε μία μόνο περίπτωση: εάν ο κόσμος ήταν κα
νονικά φτιαγμένος. Ο κόσμος, αντιθέτως (και η ηθική μας το γνωρίζει πολύ καλά), είναι
φτιαγμένος από ιδιαιτερότητες και από περιπτώσεις. Είναι αλήθεια ότι το σκάνδαλο που προ
καλεί ο νέγρος στην Κου-Κλουξ-Κλαν είναι, εντέλει, ανώφελο, αφού δεν κάνει άλλο παρά να
επιβεβαιώσει και να σκληρύνει τις πεποιθήσεις των μελών αυτής της σέχτας. Αλλά το σκάν
δαλο που προκαλεί ο νέγρος σε... εμάς;
Θέλω να πω ότι, εάν στην ταινία η «σκανδαλώδης στιγμή» είναι ανώφελη και καταδικαστέα
(επειδή κ.λπ., κ.λπ....) για τους μικροαστούς αποδέκτες (με τις μανάδες τους και τις οικογε
νειακές τους αξίες), είναι άραγε εξίσου ανώφελη και καταδικαστέα και για τους μαρξιστές α
ποδέκτες της;
Εννοώ ότι, στη μη κανονικότητα του κόσμου υπάρχουν τρόποι σκέψης (σύμφωνα με τις α
γαπητές στους σημειολόγους κατηγοριοποιήσεις), που είναι παρόμοιοι στον καθαυτό αστό
και στο μαρξιστή αστό. Για παράδειγμα, στην Ιταλία, τη Γαλλία κ.λπ., ο τρόπος που αντιλαμ
βάνεται την έννοια της συμπεριφοράς ο καθαυτό αστός και ο μαρξιστής αστός είναι ο ίδιος:
είτε αφορά στην πιο προσωπική και ιδιωτική συμπεριφορά (όλος ο τεράστιος και ξεχασμένος
χώρος της σεξουαλικής ζωής), είτε αφορά στη δημόσια και κοινωνική συμπεριφορά. Αστοί
γνήσιοι και αστοί μαρξιστές συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο στη ζωή τους. Για παράδειγ
μα, η τυπική ηθική (συμπεριλαμβανομένης και της πιατσεντίνικης) είναι άμεσο κληροδότη
μα της αστικής τάξης προς το μαρξισμό, ακόμα και προς τον πλέον ορθόδοξο και ευφυή. Από
τη στιγμή που εγώ και εσείς βάζουμε βέτο και λέμε, για παράδειγμα, ότι το σκάνδαλο δεν εί
ναι καλό επειδή κ.λπ., κ.λπ. (δηλαδή θέτουμε όρια και κανόνες στη συμπεριφορά), είμαστε α
στοί ηθικολόγοι (δηλαδή οι πατέρες μας ανήκουν ακόμα σε έναν κόσμο μόνον εν μέρει εκβιομηχανισμένο, έναν κόσμο που, στο μεγαλύτερο μέρος του, είναι ακόμα προ-βιομηχανικός και
γεωργικός: η Πιατσέντζα, το Φρίουλι, όλη η Ιταλία, όλη η Γαλλία κ.λπ., κ.λπ.).
Είπα πολλά πράγματα με λίγα λόγια. Αλλά πρόκειται για κουβέντες μεταξύ τυρού και αχλα
διού, που κάνουμε μεταξύ μας. Κι ελπίζω πως κατανοείτε. Λοιπόν: το σκάνδαλο δεν θα μπο
ρούσε, άραγε, να φανεί χρήσιμο για να θέσει το μαρξιστή αστό ενώπιον της επιβίωσης της α
στικής του ηθικής; Εσείς, βέβαια, γνωρίζετε ότι σκανδαλίστηκαν εξίσου βλέποντας την ται
νία σας (εξαιτίας των κοινών τρόπων σκέψης που προανέφερα) και οι καθαυτό αστοί και οι
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μαρξιστές αστοί. Δεν θα μπορούσαμε άραγε να πούμε ότι ήταν ανώφελο να σκανδαλίσει κα
νείς τους πρώτους, ενώ μπορεί να ήταν, κατά κάποιο τρόπο, χρήσιμο που σκανδαλίστηκαν οι
δεύτεροι;
Ρ. Ρ. Pasolini

Αγαπητέ Pasolini,
Στην τελευταία επιστολή σας θίγετε ορισμένα ενδιαφέροντα προβλήματα που θα άξιζε να συ
ζητηθούν πολύ πιο αναλυτικά από όσο επιτρέπει η αλληλογραφία μας. Μου φαίνεται, ωστόσο,
ότι ερμηνεύετε ακραία, μέχρι παραμόρφωσης, ορισμένες θέσεις που διατύπωσα στην προη
γούμενη επιστολή μου. Εγώ επέμεινα στην αμφισημία που ενυπάρχει στο σκάνδαλο και υπο
στήριζα ότι δεν πρέπει «να μας απασχολεί το σκάνδαλο, ούτε ως μέσο πρόκλησης, ούτε ως α
ντίδραση του θεατή». Συνεπώς, δεν είναι ότι ο νέγρος και ο Εβραίος -για να μείνω στα απλουστευτικά σας παραδείγματα-, «θα όφειλαν να ντρέπονται επειδή το σκάνδαλο... θα έπρεπε να
καμώνονται ότι δεν είναι νέγροι ή Εβραίοι»· απλά δεν θα έπρεπε να δίνουν σημασία στο γεγο
νός ότι σκανδαλίζουν ένα τμήμα της κοινωνίας. Να μη δίνουν σημασία, με την έννοια του να
μη χρησιμοποιούν το σκάνδαλο ως όπλο του αγώνα τους, όπως είπαμε. Σε αντίθετη περίπτω
ση, περιχαρακώνεται κανείς σε ένα πλαίσιο αποκλειστικά ρεφορμιστικό-ψυχολογικό, στο ο
ποίο τοποθετείται η σχέση λευκού-νέγρου, και στην οποία ο πρώτος, εκτός του ότι σκανδαλί
ζεται, έχει και συμπλέγματα σε σχέση με τον δεύτερο. Και σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να
με συνδράμει ο Feiffer, που βάζει ένα νέγρο μεθυσμένο να μιλήσει στους λευκούς συντρόφους
του με αυτά τα λόγια: «Σας δίνω μόνο μίσος και μου δίνετε μόνο κατανόηση. Νομίζετε ότι αυ
τό είναι που θέλω; Δεν θέλω να μ’ αγαπούν τσουτσέκια σαν κι εσάς»· και συνεχίζει: «Εσείς εί
στε ο εχθρός. Δεν με μισήσατε για το χρώμα μου, κι έτσι έγινα κομμουνιστής. Βέβαιοι ότι έγι
να κομμουνιστής για το πικρό παρελθόν μου, με αγαπήσατε περισσότερο... Έ τσ ι έγινα ομο
φυλόφιλος! Με τη βεβαιότητα ότι έγινα ομοφυλόφιλος επειδή δεν μπορούσα να ζήσω φυσιο
λογικά μέσα στην κοινωνία των λευκών, με αγαπήσατε ακόμα περισσότερο. Έ τσ ι έγινα πρεζόνι, επειδή δεν είχα καμιά άλλη δυνατότητα. Κι εσείς με αγαπήσατε ακόμα πιο πολύ. Πότε θα
με αφήσετε ήσυχο με τη λευκή σας αγάπη; Δεν μου δίνει τη δυνατότητα να γίνω κομμουνι
στής, δεν με αφήνει ελεύθερο να είμαι ομοφυλόφιλος, μου απαγορεύει την επιθυμία να είμαι
πρεζόνι. Κάνει τα πάντα για μένα· κι εμένα δεν μου αφήνει τίποτα να κάνω».
Νομίζω, επίσης, πως πρέπει να υπογραμμίσω το γεγονός ότι, από τους μαρξιστές αστούς που
είδαν την ταινία Οι γροθιές στην τσέπη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που τη χαρακτήρισαν «λυρι
κή», βρίσκοντας ανώριμα και χονδροειδή τα «σκανδαλώδη» σημεία (και, εδώ, παρεξηγώντας
τα, δεδομένου ότι εγώ ο ίδιος, πρώτος απ’ όλους, δεν έπαιρνα στα σοβαρά τις γελοίες εκρήξεις
του Αλεσάντρο ενάντια στην πατρίδα, το Θεό και την οικογένεια, αλλά τις θεωρούσα -και το
επαναλάμβανα μέχρι αηδίας- χαρακτηριστικές της εφηβείας).
Σε ό,τι αφορά το πιθανολογούμενο βέτο μου ως προς τη συμπεριφορά («το σκάνδαλο δεν εί
ναι καλό επειδή...»), επρόκειτο για αξιολογική κρίση: βρίσκω πως ορισμένες συμπεριφορές
που σκανδαλίζουν είναι, ουσιαστικά, αθώες και δείχνουν μάλλον αδυναμία, ακόμα και στο ε
πίπεδο της απλής προβοκάτσιας.
Η κατηγορία περί ηθικολογίας που μου απευθύνατε, μου φαίνεται λίγο γενικόλογη. Πι
στεύω, όμως, ότι δεν είναι λίγα τα σημεία στα οποία έχετε δίκιο. Από την πλευρά μου, έτσι ό
πως είμαι απορροφημένος από ένα έργο που ελπίζω να είναι διαφορετικό από τις Γροθιές στην
τσέπη, έχω την τάση να υπερασπίζομαι με πείσμα τις απόψεις μου, επειδή τις θεωρώ θεμε
λιώδεις για τη δουλειά μου στο μέλλον.
Με θερμούς χαιρετισμούς,
Μ. Bellocchio
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ΚΑΙ

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Τ ΟΥ

Αγαπητέ Βείΐοοοίύο,
Σε αυτή την ανταλλαγή επιστολών, υπήρξα, για μια φορά κι εγώ, ο προβοκάτορας· έτσι δεν
είναι; Ε, λοιπόν, μην τα βάζετε μαζί μου αν έκανα λιγάκι το «δημοσιογράφο». Για να κλείσουμε αυτό το διάλογο μεταξύ απομονωμένων, σας εύχομαι -κατά πώς ταιριάζει σε έναν επί
λογο- να ταράζετε όλο και περισσότερο τις συνειδήσεις του Στρατού, της Δικαιοσύνης, του
αντιδραστικού Κλήρου και της Μικρομεσαίας Αστικής τάξης της Ιταλίας, στην οποία έχου
με το όνειδος να ανήκουμε.
Με θερμούς χαιρετισμούς, δικός σας,
P. Ρ. Pasolini

¿o MARCO BELLOCCHIO - LEO PESCAROLO - LINO MICCICHÉ
(O διάβολος στο κορμί της)
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Την Πέμπτη 13 Φεβρουάριου άρχισε η δίκη σχετικά με την πατρότητα της ταινίας Ο διάβο
λος στο κορμί της- αποφασίστηκε αναβολή για τις 26 Φεβρουάριου. Η δίκη παρουσιάζει εν
διαφέρον επειδή αφορά στα πνευματικά δικαιώματα και γ ι’ αυτό το λόγο η απόφαση του δι
καστηρίου είναι τόσο σημαντική, επειδή o Leo Pescarolo, ο παραγωγός της ταινίας Ο διάβο
λος στο κορμί ττις, δεν περιορίστηκε στην αλλαγή του μοντάζ δίχως τη δική μου συναίνεση,
αλλά ήθελε, επιπλέον, να με αναγκάσει να υπογράψω την ταινία (ήθελε, δηλαδή, να μου στε
ρήσει το μοναδικό δικαίωμα που απομένει σε ένα δημιουργό που αποξενώνεται από το έργο
του, το δικαίωμα να αποσύρει την υπογραφή του).
Η πρόφαση ήταν, όπως γνωρίζουν όλοι, η υποτιθέμενη χειραγώγησή μου από τον Massimo
Fagioli. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για «υποδούλωση», με την έννοια που χρησιμοποίησε τον
όρο o Ettore Scola, μπορώ κάλλιστα να πω ότι η εν λόγω «υποδούλωση» δεν αφορά στην αυ
τονομία και την προσωπική μου ελευθερία (ποτέ μου δεν αισθάνθηκα τόσο ελεύθερος, δρα
στήριος και με τόση ζωντάνια και τότε, την εποχή των γυρισμάτων, αλλά και τώρα), αφορά,
όμως, στο γεγονός ότι εγώ νιώθω να με έχει «κατακτήσει» μια θεωρία και μια έρευνα, θεωρία
και έρευνα που δεν είναι δυνατό να μην έχουν επηρεάσει και τη δουλειά μου, τη φαντασία
μου, τη δημιουργικότητα μου, τα όνειρά μου· θεωρία που γνωρίζω και έρευνα στην οποία
συμμετέχω από το 1977. Αν τώρα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, επεδίωξα και είχα προ
σωπική σχέση με τον Massimo Fagioli, αυτό έγινε εξαιτίας μιας ενστικτώδους εξέγερσης κα
τά της μετριότητας, εξαιτίας μιας ακατανίκητης επιθυμίας για ομορφιά (στο πλαίσιο του α
πόλυτου σεβασμού της εργασίας τρίτων και όλων των επαγγελματικών μου δεσμεύσεων).
Έ χει δίκιο ο Ettore Scola: αν ένας καλλιτέχνης δεν «υποδουλώνεται» από μια ιδέα, αν δεν κατακτάται από μια γυναίκα, αν δεν κυριεύεται από κάποιο δαιμόνιο, είναι τελειωμένος, θα υ
πηρετεί απλά και μόνο την επαγγελματική του επιβίωση, με την ψευδαίσθηση ότι καθυστε
ρεί τη συνταξιοδότηση και το θάνατο.
Χωρίς αμφιβολία, ο Pescarolo δεν πιστεύει σε όσα πιστεύω εγώ. Αλλά δεν είναι αλήθεια ότι
τον εξαπάτησα. Στην πραγματικότητα, από την αρχή ακόμα, ο Pescarolo ήθελε να κάνει μια
ταινία διαφορετική από την ταινία που ήθελα να κάνω εγώ. Γιατί εγώ ποτέ δεν σκέφτηκα να
κάνω «ένα ωραίο μελόδραμα» (αυτή είναι σκέψη του Pescarolo και το δήλωσε σε μια συνέ
ντευξη), ούτε τον έκανα να πιστέψει κάτι τέτοιο. Άλλωστε, όλο το υλικό που γυρίσαμε, και
έτυχε της ενθουσιώδους αποδοχής του (με εξαίρεση τη σκηνή της κραυγής), δεν περιείχε τί
ποτε το μελοδραματικό. Δεν υπήρχε η δυνατότητα, ακόμα και να το ήθελε κάποιος, να προ
κόψει από το υλικό εκείνο ένα μελόδραμα. Το μοντάζ το σεβάστηκε.
Όμως ο Pescarolo δεν συμφωνεί και μπλοκάρει την ταινία. Με το έτσι θέλω. Και η ταινία, α
πό τις 14 Ιανουάριου, δεν προχωρά κι εγώ δεν κάνω τίποτα, είμαι άνεργος, τουλάχιστον μέ
χρι τις 26 Φεβρουάριου. Περιμένοντας αναρωτιέμαι: είναι δυνατό να μπλοκάρει την ταινία ο
Pescarolo -ο παραγωγός με το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής- με τόση ευκολία, γράφοντας
στα παλιά του τα παπούτσια την Italnoleggio, που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής
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(70%) στην παραγωγή της ταινίας, την Italnoleggio που συμφώνησε με τη δική μου εκδοχή
της ταινίας, δηλώνοντας ότι δεν θα δεχτεί ποτέ την άποψη του Pescarolo; Είναι δυνατό να
μπορεί o Pescarolo να καταπατά ατιμωρητί τα δικαιώματα του δημιουργού (συκοφαντώντας
τον συστηματικά και ως εκ τούτου προκαλώντας του σοβαρή επαγγελματική βλάβη), να κα
ταστρέφει την ταινία, επικρίνοντάς τη σε όλες τις εφημερίδες και εμποδίζοντας τη συμμετο
χή της σε διεθνείς εκδηλώσεις (πρόκειται να έρθει ο διευθυντής του Φεστιβάλ των Κανών
που θέλει να δει τη δική μου εκδοχή της ταινίας, της οποίας δεν υπάρχει, πλέον, ούτε μία κό
πια), με αποτέλεσμα να χάσει η ταινία όλες τις προβολές και εντέλει την κινηματογραφική
περίοδο; Δεν υπάρχουν νομικά μέσα που να μπορούν, τάχιστα, να σώσουν την ταινία από
την αυθαιρεσία και την ανευθυνότητα που την οδηγούν στην αυτοκτονία;
Και μια τελευταία παρατήρηση: ας κάνουμε την υπόθεση -που ανήκει στη σφαίρα της επι
στημονικής φαντασίας- ότι η Δικαιοσύνη δικαιώνει τον Pescarolo και με αναγκάζει, έτσι, να
υπογράψω τη «δική του» ταινία. Τότε ο παραγωγός γίνεται, εκ των πραγμάτων, ο μοναδικός,
πραγματικός δημιουργός της ταινίας.
Και ο φυσικός δημιουργός; Εκείνος που θα έπρεπε να αντιταχθεί στη δικτατορία της μετριό
τητας; Δεν θα υπάρχει πλέον.
Marco Bellocchio

«La Repubblica»,
18 Φεβρουάριου 1986.

Αγαπητέ Marco,
Σχετικά με το χτεσινό σου άρθρο. Εσύ και o Scola λέτε ότι ο καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να
«υποδουλώνεται». Μέχρι ποιου σημείου, όμως; Λες ότι η έρευνά σου άρχισε το 1977. Σύμφω
νοι. Επομένως, αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι και το σενάριο και τα γυρίσματα που έ
γιναν από σένα και με ενθουσιασμό ενέκρινα εγώ (με εξαίρεση την περίφημη κραυγή για την
οποία θα μιλήσω αργότερα). Τότε, λοιπόν, τι συνέβη στη συνέχεια; Συνέβη ότι ο εμπνευστής
σου κάθισε δίπλα σου, στη μουβιόλα, παρεμβαίνοντας σε ένα επάγγελμα που αγνοεί και σε έ
πεισε, εν ονόματι της ικανότητάς του να ερμηνεύει τα όνειρα, να περικόψεις σεκάνς που γυ
ρίστηκαν και μονταρίστηκαν από σένα, και, επιπλέον, να προσθέσεις υλικό ξεθωριασμένο, ό
πως, συχνά ίσως, ξεθωριασμένα είναι τα όνειρα. Κι αυτό έγινε σε τέτοιο βαθμό που ο μοντέρ
και ο συντονιστής της παραγωγής, άνθρωποι που εσύ επέλεξες και που με σένα συνδέονται,
ήρθαν για να μου επιστήσουν την προσοχή σε όσα συνέβαιναν. Αν αυτή η ιστορία είναι φα
νταστική, γίνεται, δυστυχώς, πιστευτή από τις δηλώσεις που έκανες τόσες φορές στον Τύπο,
στις οποίες έλεγες ότι, πολλές φορές, παραχώρησες τα σκήπτρα του σκηνοθέτη στον Fagioli
κι ότι μπήκες στη θέση του μαθητή του. Εσύ, o Marco Bellocchio!!! Και ακολουθούν οι δη
λώσεις του άλλου, που λέει ότι η υπέροχη ηθοποιός, που τη θαυμάζει όλος ο κόσμος, δεν αξί
ζει μια τρύπια δεκάρα και ότι μόνον αυτός κατόρθωσε να την κάνει να παίξει. Κι όλα αυτά σε
μια ταινία του Marco Bellocchio!!!
Αν o Scola και μερικοί άλλοι της ANAC4 εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους, θα έπρεπε να ανα
ρωτηθείς γιατί η πλειοψηφία των δημιουργών του ιταλικού κινηματογράφου, εκείνοι που α
γωνίζονται για τον πραγματικό επαγγελματισμό, δεν πήραν θέση, μη μπορώντας, προφανώς,
να συνταχθούν με τον παραγωγό. Ακόμα και η Ένωση των Μοντέρ μου ανακοίνωσε ότι είχε
παραπληροφορηθεί, και γνωρίζω μετά βεβαιότητος ότι οι δηλώσεις του Micciché αντιπροσω
πεύουν μικρό μόνο μέρος των κινηματογραφικών συντακτών.
Κι ας έρθουμε τώρα στις ανακρίβειες που περιλαμβάνει το άρθρο σου: πρώτα απ’ όλα δεν «ξανάκανα το μοντάζ της ταινίας». Πρόσθεσα μόνο ορισμένες σκηνές -που εσύ έγραψες, γύρι
σες, μοντάρισες και, εν συνεχεία, έκοψες- επειδή ήταν απαραίτητες για την κατανόηση του
έργου. Άφησα όλα τα υπόλοιπα (συμπεριλαμβανομένης και της κραυγής και εκείνων των
σκηνών που μοναδικός σκοπός τους είναι να παρουσιάσουν το φροϋδικό ψυχαναλυτή ως έ
ναν άπληστο ηλίθιο), επειδή, ούτως ή άλλως, η ταινία Ο διάβολος στο κορμί ττις είναι δική σου
και κανένας δεν θέλει το αντίθετο, αφού έκανες μια ταινία ωραιότατη! Σου ζητώ να αφήσεις

4. Ένωση Ιταλών
Κινηματογραφικών
Δημιουργών, το επαγγελματικό
σωματείο των Ιταλών
σκηνοθετών. (Σ.τ.Μ.)
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μόνο τα στοιχεία εκείνα (που σου ανήκουν όπως και τα υπόλοιπα), τα οποία είναι απαραίτη
τα για την επιτυχία της ταινίας· τα στοιχεία εκείνα που έπεισαν εμένα και τους άλλους συ
μπαραγωγούς να πραγματοποιήσουμε την ταινία.
Ειρωνεύεσαι στον Τύπο λέγοντας: «Ο Pescarolo θέλει να κλείσει το μάτι στο κοινό...». Κατά τη
γνώμη σου σε ποιον θα έπρεπε να το κλείσω; Στα σεμινάρια του Fagioli στο Τραστέβερε; Ό ταν
μου έφερες το σενάριο και μου είπες: «Αυτή τη φορά θέλω να κάνω μια επιτυχία», τρελάθηκα
από τη χαρά μου. Μη ξεχνάς ότι στο παρελθόν σου είχα προτείνει να κάνεις ένα θρίλερ και μια
περιπέτεια στο Μεξικό. Κι αυτό, λόγω της μεγάλης εκτίμησης που σου είχα και που συνεχίζω
να σου έχω. Και τώρα, αφού η ταινία που κάναμε μαζί έχει σχεδόν τελειώσει, βρισκόμαστε σε
αυτό το σημείο. Δεν είναι τρέλα; Μα είναι δυνατόν να μη μπορούμε να συμφωνήσουμε;
Δεν είμαι, αγαπητέ Marco, ο παραγωγός με το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής. Η ταινία κό
στισε -κ ι εσύ το γνωρίζεις- ενάμισι δισεκατομμύριο λιρέτες, συν την αμοιβή μου (εσύ εισέπραξες με ικανοποίηση τη δική σου), τα γενικά έξοδα και τους χρεωστικούς τόκους, ανεβάζο
ντας το κόστος κατά 300 εκατομμύρια. To Istituto Luce αγόρασε μέρος των μετοχών, πληρώ
νοντας 700 εκατομμύρια και δεν έχει την ευθύνη της παραγωγής. Η χρηματοδότηση του υ
πόλοιπου, περίπου του 70%, έγινε από μένα και τους συμπαραγωγούς μου, που απορρίπτουν
την ταινία έτσι όπως την έχετε καταντήσει. Συνεπώς, η αυτοκαταστροφική ανευθυνότητα
στην οποία αναφέρεσαι είναι μόνο δική σου, γιατί έκανες όλη αυτή τη φασαρία, μόνο και μόνο
επειδή δεν θέλεις να προσθέσεις δυο-τρεις σκηνές επιπλέον, από εκείνες που γύρισες. Και σε
αυτό το σημείο, δεν μπορώ παρά να πιστέψω ότι οι αποφάσεις αυτές δεν ανήκουν σε σένα αλ
λά σε εκείνον που, ύστερα από μια μακρά περίοδο λησμονιάς, ξαναζεί τη μεγάλη του μέρα.
Και τώρα θα ήθελα να τολμήσω να μιλήσω για το περίφημο ηθικό δικαίωμα του δημιουργού.
Εσύ υπέγραψες ένα σενάριο, σελίδα προς σελίδα, και με τη δική μου έγκριση -που την είχες
σε καθημερινή βάση- έκανες τα γυρίσματα. Κανένας άλλος, ούτε οι πιο λεπτολόγοι (Fellini,
Scola, Antonioni κ.λπ.) δεν θα έκαναν κάτι τέτοιο. Ως επαγγελματίες, θα είχαν πρώτα προβά
λει τα ηθικά τους δικαιώματα και θα είχαν αρνηθεί να υπογράψουν. Ενώ εσύ, πρώτα ανα
λαμβάνεις μια συγκεκριμένη υποχρέωση και στη συνέχεια δεν θέλεις να την τηρήσεις, καθι
στώντας ασυνεπή και εμένα απέναντι στους συνεταίρους μου (δεν γνωρίζω τη θέση του
Istituto Luce που δεν έχει ακόμα εκφραστεί), οι οποίοι, επαναλαμβάνω, θέλουν επίσης την
ταινία όπως γράφτηκε και γυρίστηκε από σένα. Η υπογραφή του συμβολαίου και ο συμβατι
κός όρος που μας δεσμεύει, ο οποίος αναφέρει ότι «η ταινία πρέπει να συμφωνεί απολύτως με
το σενάριο», δεν είναι απλή τυπικότητα.
Με παντοτινή εκτίμηση,
«La Repubblica»,

Leo Pescarolo

19 Φεβρουάριου 1986.

Αγαπητέ κ. διευθυντά,
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5 Αναψέρειαι σιον Massimo
Fagiali. (Σ.ι.Μ.)

Σχετικά με τη διαμάχη γύρω από την ταινία Ο διάβολος στο κορμί της, o Leo Pescarolo, ο πα
ραγωγός, αναφέρεται στο πρόσωπό μου («La Repubblica» της 19/2) λέγοντας ότι γνωρίζει «με
τά βεβαιότητος» πως οι δηλώσεις μου (στην ANAC) «αντιπροσωπεύουν μικρό μόνο μέρος των
κινηματογραφικών συντακτών». Συμφωνώ, δεδομένου ότι είμαι ο πρόεδρος της Ένωσης
Κριτικών Κινηματογράφου (SNCCI) και όχι των κινηματογραφικών συντακτών (SNGCI).
Όσον αφορά στις δηλώσεις μου, αυτές περιορίζονται σε ένα μόνο ζήτημα. Ας υποθέσουμε, έ
στω παραδοξολογώντας (το είπα και το επαναλαμβάνω) ότι η ταινία του Bellocchio όπως την
είδε o Pescarolo (με το μοντάζ που ο ίδιος έκανε) είναι, εντέλει, πιο «ωραία» από την ταινία του
Bellocchio όπως την είδε o Bellocchio (με το μοντάζ που ίδιος έκανε). Ας υποθέσουμε, επίσης,
όπως υποστηρίζει o Pescarolo, ότι o Bellocchio υπέστη την αρνητική επίδραση του γκουρού5
που είχε κοντά του (η ιστορία του ιταλικού κινηματογράφου βρίθει από «επηρεασμένους»
σκηνοθέτες: ο ένας από την ηθοποιό ή τον ηθοποιό με τον οποίο ήταν ερωτευμένος, ο άλλος α
πό ένα μετανοημένο Ιησουίτη ή από έναν πανταχού παρόντα πολιτικο-ιδεολογικό σύμβουλο.
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ο δείνα από τον πνευματικό που τον εξομολογούσε ή από τον ψυχαναλυτή που τον κουράρι
ζε). Όμως, στο επί της αρχής ερώτημα, όπως εκφράζεται στην υπόθεση ΒβΠοεεάίο/ΡθεεΗΓοΙο,
δεν αλλάζει ούτε κόμμα. Είτε γίνεται η προσφυγή στη δικαιοσύνη για να αποφασιστεί εάν υ
πάρχει ανικανότητα αντίληψης και έκφρασης της βούλησης, είτε απλώς υπάρχει η υποκειμε
νική πεποίθηση του παραγωγού πως ο δημιουργός της ταινίας καταστρέφει στο μοντάζ ό,τι
ορθώς έκανε στα γυρίσματα, τίποτε από αυτά δεν αρκεί. Διότι, διαφορετικά, αν υπερισχύσει η
άποψη σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός μπορεί ατιμωρητί να εκδιώξει το σκηνοθέτη από
τη μουβιόλα (και να ερμηνεύσει ο ίδιος τη βούληση του σκηνοθέτη, ο οποίος, αντιθέτως, εκ
φράζει διαφορετική βούληση) μόνο και μόνο επειδή «πιστεύει» ότι ο σκηνοθέτης επηρεάστη
κε αρνητικά, θα μπορούσε, αύριο κιόλας, ο οποιοσδήποτε να πει (θα έφτανε μόνο να το πει!), ό
τι του σκηνοθέτη του «έστριψε» και ότι η ταινία, μονταρισμένη δίχως αυτόν και παρά τη θέ
λησή του, είναι εκείνη που ο σκηνοθέτης θα ήθελε να κάνει αν δεν του είχε στρίψει!
Το όλο πρόβλημα με το ζήτημα της ταινίας Ο διάβολος στο κορμί ττις είναι αυτό. Τα υπόλοιπα
είναι απλώς φολκλόρ και κουτσομπολιό.
Lino Micciché, Πρόεδρος SNCCI.

«La Repubblica»,
20 Φεβρουάριου 1986.

CAROL BEEBE TARANTELLI - MASSIMO FAGIOLI
(Η καταδίκη)
Στην τελευταία του ταινία, Η καταδίκη, ο Bellocchio σκηνοθετεί την αρσενική φαντασίωση
της βίαιης κατάκτησης. Έ να ς άνδρας και μια γυναίκα είναι κλεισμένοι, νύχτα, στη βίλα
Φαρνέζε. Εκείνος την κάνει δική του διά της βίας. Εκείνη αντιστέκεται αλλά, ξαναμμένη α
πό το πάθος της γ ι’ αυτόν, αφήνεται στη συνουσία. Αργότερα, τον κατηγορεί ότι τη βίασε: ε
κείνος δικάζεται και (σε αντίθεση με όλους τους κανόνες του ρεαλισμού) καταδικάζεται.
Από το θέμα της και μόνο, αυτή η ταινία θα προκαλέσει αναμφίβολα αμηχανία στις γυναίκες.
Ό χι επειδή αναπαριστά, εγκρίνοντάς τον, το βιασμό (η γυναίκα συναινεί)· αλλά επειδή αυτή η
αρσενική φαντασίωση είναι το σενάριο μέσω του οποίου η κουλτούρα μας «διαβάζει» την τρο
μερή πραγματικότητα του βιασμού. Τον φανταζόμαστε σαν εισβολή μιας ακατανίκητης ανδρι
κής σεξουαλικής επιθυμίας, μιας επιθυμίας που, κατά βάθος -παρά το κουρέλιασμα και την αι
μορραγία-, το θύμα αναγνωρίζει και στην οποία ανταποκρίνεται («τα ’θελε», κατά το κοινώς
λεγόμενο). Αυτός ο τρόπος αντίληψης του βιασμού δείχνει να κατανοεί την πράξη και υπαι
νίσσεται ότι τη δικαιολογεί. Τοποθετεί ένα φίλτρο φαντασίας ανάμεσα σε μας και το βιασμό.
Στην πραγματικότητα ο βιασμός (στο βαθμό που είναι δυνατό να γίνει κατανοητός, δεδομέ
νου ότι οι μελέτες σχετικά με τους βιαστές είναι ελάχιστες, αν και εξαιρετικά σημαντικές)
δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το σενάριο της ταινίας. Αντιθέτως, ο βιασμός δεν εκπο
ρεύεται από μια υπερβάλλουσα σεξουαλική επιθυμία, αλλά από την επιθυμία υποταγής, κα
ταστροφής της γυναικείας υπόστασης του θύματος. Πρόκειται για μια πράξη βίας, κατά την
οποία το πέος χρησιμοποιείται ως όπλο. Δεδομένου, όμως, ότι η φαντασίωση αυτή είναι τόσο
θεμελιώδης στην κουλτούρα μας, καλά θα κάναμε να τη δούμε από κοντά.
Υπάρχουν δύο σεξουαλικές φαντασιώσεις στην εφηβεία -μια αρσενική και μια θηλυκή-, που
αποτελούν παραλλαγές αυτού του θέματος και οι οποίες είναι τόσο διαδεδομένες στις πολιτι
σμικές εκφάνσεις, σε βαθμό που να αποτελούν δομικά στοιχεία του σεξουαλικού φαντασιακού μας. Η φαντασίωση του αρσενικού -που είναι εκείνη που αναπαράστησε ο Bellocchio- εί
ναι κάπως έτσι: ένας άνδρας έχει ακατανίκητη σεξουαλική επιθυμία για μια γυναίκα. Εκείνη
είναι αδιάφορη. Εκείνος προσπαθεί να επιβληθεί, εκείνη αντιστέκεται. Στη συνέχεια, όμως,
κυριεύεται από το πάθος της για εκείνον, που γεννά και στην ίδια μια ακατανίκητη επιθυ
μία. Η επαφή αυτή ισοδυναμεί με την αναγέννηση του άνδρα.
Η θηλυκή φαντασίωση μοιάζει με την προηγούμενη σε ορισμένα σημεία και, στην πιο επε
ξεργασμένη μορφή της, είναι συναφής με τις άπειρες παραλλαγές του κλασικού θέματος του
αισθηματικού μυθιστορήματος. Εκείνος είναι ο σκοτεινός, δυνατός και μερικές φορές βίαιος
ήρωας. Βλέπει μια γυναίκα από μακριά, τον κατακεραυνώνει η ομορφιά της ψυχής της, δια-
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νύει ατέλειωτες αποστάσεις ακολουθώντας την. Την απαγάγει κι εκείνη τον βοηθάει να με
ταλλάξει τη δύναμή του σε προστατευτικότητα, τη βιαιότητά του σε τρυφερότητα. Με τον
κόσμο είναι σκληρός, αλλά με εκείνη ευάλωτος, ενώ παραμένει αιώνια έκπληκτος και ευ
γνώμων για τη γλυκύτητα με την οποία του περιποιείται τα τραύματα που προκάλεσε η ζωή.
Φαντασιώσεις όπως αυτή, που αφορούν σε μια σχέση που επιβλήθηκε, η οποία όμως στη συ
νέχεια έγινε αποδεκτή αλλά και επιθυμητή (φαντασιώσεις που εγώ τις ονομάζω εφηβικές,
αλλά που δεν περιορίζονται μόνο σε αυτή την ηλικία), βοηθούν τον έφηβο να αναπτυχθεί, α
φού το εγώ του είναι ακόμα εύθραυστο. Του δίνουν τη δυνατότητα να δοκιμάσει τις σχέσεις
μεταξύ των φύλων στο χώρο του φαντασιακού, όπου μπορεί, με απεριόριστη ελευθερία, να
πλάσει τις συμπεριφορές των υποκειμένων της σχέσης, σύμφωνα με τις ανάγκες του. Η φα
ντασίωση μπορεί να είναι, και για τον ενήλικο, το καταφύγιο που τον προστατεύει από τις
δυσκολίες της πραγματικής σχέσης: στη φαντασίωση ο άλλος είναι εντέλει ένα πρόσωπο ό
πως εγώ θέλω να είναι, και όχι -όπως στην πραγματικότητα- κάποιος άλλος, που οι επιθυ
μίες του και οι δυσκολίες δεν του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται πάντα στις δικές μου επι
θυμίες. Οι δυσκολίες δεν προκύπτουν από τη φαντασία αυτή καθαυτή· δημιουργούνται, αντιθέτως, από την απαίτηση να μετουσιωθεί μηχανιστικά σε πραγματικότητα. Αυτό συμβαί
νει στα υποκείμενα που είναι υπερβολικά εύθραυστα για να δημιουργήσουν σχέση με κάποι
ον άλλο, οπότε, αισθανόμενοι να απειλούνται από τη διαφορετικότητα του άλλου, του επι
βάλλουν τη δική τους φαντασίωση. Δημιουργούνται, δηλαδή, όταν η φαντασία υπερβαίνει
τα όριά της και γίνεται απαίτηση ή καταναγκασμός. Στην περίπτωση αυτή, η φαντασίωση
γίνεται βιασμός ή, καλύτερα, η συλλογική δικαιολόγηση του βιασμού.
Ενδεχομένως, όμως, να πρέπει να αναλύσουμε σε βάθος αυτές τις φαντασιώσεις, επειδή απο
τελούν την ξεθωριασμένη ανάμνηση ενός εκ των μυθικών σεναρίων, θεμελιακών της κουλ
τούρας μας, δηλαδή του μύθου του θεϊκού βιασμού. Έ να ς μεγάλος Ιρλανδός ποιητής, ο
Yeats, περιγράφει αυτή τη σκηνή στο ποίημά του Η Λήδα και ο κύκνος: «Πώς θα μπορέσουν
τα τρομαγμένα κι αβέβαια δάχτυλα, ν ’ απωθήσουν...». Στο ποίημα όμως περιγράφεται και το
αποτέλεσμα του βιασμού: «εγκλωβισμένη, κυριευμένη από το άγριο αίμα...». Η εμπειρία που
αναπαριστάται δεν είναι άλλη από την αποσταθεροποιητική επαφή της ατομικής συνείδησης
με μια τεράστια εξουσία, που προέρχεται από έναν κόσμο ξένο προς τη συνείδηση. Στη χρι
στιανική εκδοχή της, γίνεται ο ευαγγελισμός της θείας δύναμης στη θνητή γυναίκα: είναι, ό
μως, μια δύναμη μη βίαιη, που σέβεται την ατομικότητα της παρθένου.
Τι πρέπει να πούμε για την άποψη που τοποθετεί αυτή την εξουσία σε ένα ανθρώπινο ον, τον
άνδρα, που αναλαμβάνει το καθήκον να βιάσει μια άλλη συνείδηση, έστω και μόνο στο επίπε
δο της φαντασίας; Πρέπει να πούμε, πιστεύω, ότι είναι επηρμένος, ότι έχει εφηβικές ψευδαι
σθήσεις παντοδυναμίας. Από αυτή την οπτική γωνία, η ταινία του Bellocchio δεν μας βοηθά
να εμβαθύνουμε στο συμβολικό πλαίσιο της σεξουαλικότητας, αλλά λειτουργεί ως η ανώριμη
φωτογραφία πολλών ανδρών, που πολλές γυναίκες, ασυνείδητα, προβάλλουν μέσα τους.
Carol Beebe Tarantelli

Ως απάντηση στην ενδιαφέρουσα παρέμβαση της Carol Beebe Tarantelli, λίγες παρατηρή
σεις, όπως ταιριάζει σε ένα άρθρο εφημερίδας.
1. Ο Bellocchio είναι καλλιτέχνης και, υπό αυτή την ιδιότητα, αφηγείται στο πλαίσιο του «ω
ραίου» ένα γεγονός ή ένα φαινόμενο που παρατηρεί. Συνεπώς, δεν μπορεί να κατηγορηθεί
για το περιεχόμενο της αναπαράστασης.
2. Εάν, ως άνδρας, συμμερίζεται κάποιες σκέψεις και θεωρίες, αυτό είναι ένα γεγονός διαφο
ρετικό από την καλλιτεχνική αναπαράσταση.
3. Έχουμε την αναπαράσταση μιας ανδρικής πραγματικότητας στη σχέση της με μια γυναι
κεία. Οι ανδρικές πραγματικότητες είναι δύο (αρχιτέκτων και εισαγγελέας) και οι γυναικεί
ες είναι τρεις.
4. Με τρόπο υπεροπτικό, ο αρχιτέκτονας αναλαμβάνει να βγάλει στην επιφάνεια το υπό λαν-
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θάνουσα κατάσταση υποσυνείδητο μιας γυναίκας, που την έχει αποκοιμίσει η ενσυνείδητη
καθημερινή πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι έγκλημα: η «αποπλάνηση» είναι αποδεκτή.
5. Απαράδεκτο, καταδικαστέο είναι να κατέχει κάποιος το κλειδί, που ανοίγει και κλείνει το
υποσυνείδητο κάποιου άλλου κατά βούληση. Πρόκειται για εξουσία επί της επιθυμίας και σε
καμία κοινωνική συνθήκη δεν γίνεται αποδεκτό να έχει τη δυνατότητα αυτή ένας μόνον άν
θρωπος («Κατωτερότητα είναι να μην έχεις το θάρρος των ίδιων σου των επιθυμιών»).
6. Ο καλλιτέχνης Bellocchio συνέλαβε, είδε, αναπαρέστησε αυτή την εξουσία. Λάθεψε; Επρόκειτο περί ψευδαίσθησης; Πρόκειται για αφηρημένη φαντασίωση του σκηνοθέτη ή για μια
αλήθεια; Αν πρόκειται για αφηρημένη φαντασίωση, η αναπαράστασή της ισοδυναμεί με τέ
χνη; Αν είναι αφηρημένη, πρόκειται για βία, για εξαπάτηση. Μπορούν η βία και η εξαπάτηση
να είναι τέχνη; Αν πρόκειται για μια αλήθεια, το γεγονός ότι ένας άνθρωπος κατέχει το κλει
δί για να έχει πρόσβαση στο υποσυνείδητο και να το αλλάξει, είναι κάτι που ο καλλιτέχνης
δεν οφείλει να δικαιολογήσει («δεν είναι σωστό, δεν είναι ηθικό, αλλά δεν υπήρξε βιασμός με
την έννοια του Ποινικού Κώδικα»).
7. Το καλλιτεχνικό ζήτημα δεν σταματάει εδώ. Υπάρχει η γυναικεία εικόνα, η αγρότισσα, που
διαθέτει την ίδια γοητεία, την ίδια αυτοπεποίθηση· που αναμετριέται με έναν άνδρα, τον εισαγ
γελέα, προκαλώντας τον, απογοητεύοντάς τον, προσπαθώντας να τον οδηγήσει στην επιθυμία.
8. Το «θείο» δώρο της δύναμης και της φυσικής ομορφιάς, εκείνης που δεν είναι αποτέλεσμα αναζή
τησης ή κατασκευής, βρίσκεται στη γυναικεία εικόνα που πηγάζει από τη φύση (ας αυτοφυές φυτό.
9. Ίσως, όμως, στην πραγματικότητα το «θείο» θηλυκό να αδυνατεί να κινητοποιήσει τον ει
σαγγελέα για να του προκαλέσει την επιθυμία.
10. Ο αρχιτέκτων απέκτησε με τα χρόνια τη βεβαιότητα της ταυτότητάς του· είναι πιο αν
θρώπινος: χυδαία υλιστής, συμμετέχει στη συγκεκριμένη σχέση έστω κι αν πρόκειται για
ψυχική κατάκτηση. Εξαναγκάζει την άλλη να αποκτήσει ταυτότητα, ομορφιά, χαρά, ζωή. Η
άλλη δεν είναι μόνο γυναίκα, είναι ένας σκηνοθέτης, ένας ασθενής, η συλλογική ανάλυση.
11. Ίσως σε αυτού του είδους την ανθρωπιά να βρίσκεται η δύναμη, η «βία». Στη μη αποχή,
στο να μη μένουμε νάρκισσοι, ικανοποιημένοι από την ευφυΐα, την τέχνη, την ομορφιά.
12. Ίσω ς σε αυτό το ιδεώδες, της γυναίκας που δεν έχει ανάγκη από θεραπείες για να υπάρ
χει, να βρίσκεται ένα αμάρτημα ανδροκρατικό ή της παιδικής ηλικίας (άλλωστε όλοι οι καλ
λιτέχνες είναι λιγάκι παιδιά και ελάχιστα ορθολογικοί).
13. Ίσως ένα ψυχαναλυτικό αμάρτημα να ενυπάρχει σε αυτή την υποταγή στη γοητεία ενός
ανορθολογικού ωραίου. Μια εικόνα που δεν μιλά, είναι μόνο μια γυναικεία εικόνα.
14. Ίσως η απάνθρωπη αλαζονεία του αρχιτέκτονα, δηλαδή η ικανότητά του να εξουσιάζει
το υποσυνείδητο, να οφείλεται σ’ αυτό το κάτι από τον καλλιτέχνη που έχει, που απορροφά
από τη γυναικεία εικόνα. Από τη φυσική ελευθερία της γυναίκας απομυζά το δικαίωμα να
μην υποτάσσεται στους νόμους. Ο καλλιτέχνης πρέπει να υποτάσσεται στους νόμους;
Massimo Fagioli

- L ’ Unita-, 14 Μαριίου 1991.
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Όταν πήγα να δω την τελευταία σου ταινία, Το όνειρο της πεταλούδας, στον κινηματογράφο
δεν ήμασταν πολλοί. Το γεγονός δεν με εξέπληξε καθόλου, όπως άλλωστε ούτε κι εσένα.
Όταν αποφάσισες να αναλάβεις αυτό το εγχείρημα -αναλαμβάνοντας και το κόστος της πα
ραγωγής- δεν ήταν δυνατό να μην περιμένεις την τιμωρία του κοινού. Κι όμως, θέλησες να
ρισκάρεις, όπως μπορούσαμε να κάνουμε άλλοτε με σχεδόν ένοχη υπερηφάνεια. Ποτέ η ποί
ηση δεν ιιέραοε τόσο χαλεπούς καιρούς όπως οι τωρινοί. Και κανείς δεν μπορεί να πει με βε
βαιότητα αν φταίνε οι αναγνώστες ή οι ποιητές.
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Το Όνειρο της πεταλούδας με συγκίνησε για πολλούς λόγους, άλλους σχετικούς και άλλους α
νεξάρτητους με την ταινία. Θα ήθελα να προσπαθήσω να σου απαριθμήσω συνοπτικά τους
μεν και τους δε. Το ντεκόρ, το λεξιλόγιο, υπαινικτικό μυθικών και ανθρωπολογικών κλιμά
των (εντελώς μεσογειακών), το παραδειγματικό στιλ, ο πυρετώδης τόνος των διαλόγων (οι
οποίοι απορρέουν άμεσα από το υποσυνείδητο που απαρνείται τον εαυτό του), η υπόκωφη
και σπαραχτική ανατρεπτικότητα των ηρώων, κάνουν, αυτό το τελευταίο έργο σου, να μοι
άζει με τις τραγωδίες του Pasolini. Η διαφορά ανάμεσα σε σένα και σε εκείνον είναι, ουσια
στικά, μία: αντικαθιστάς την ανθρωπολογική του αντίληψη των πραγμάτων με την ψυχα
ναλυτική. Αμφότεροι, όμως, κατά τη γνώμη μου, σταματάτε συνειδητά ένα βήμα πριν από
την καθαρή μεταφυσική. Την ίδια στην οποία βούτηξε ο Bergman στις τελευταίες του ται
νίες.
Η αναπαράσταση της σύγκρουσης ανάμεσα στα λόγια που ειπώθηκαν (και συνεπώς ολοκλη
ρώθηκαν) και τα λόγια της σκέψης (και συνεπώς ανολοκλήρωτα), αυτής της τόσο ριζικής
και αποκλειστικής σύγκρουσης που βιώνει ο νεαρός ήρωας, γίνεται μοιραία η παραβολή μιας
βαθιάς απόρριψης της αρχής της πραγματικότητας, έτσι όπως τη διατύπωσε ο Freud. Ο νεα
ρός της ταινίας σου μπορεί και μιλά μόνο όταν χρησιμοποιεί μια σύνταξη που δεν απορρέει α
πό το Εγώ του, που δεν έχει καθόλου μολυνθεί από το υποσυνείδητο, οπότε εκ των πραγμά
των θα ήταν ψευδής. Κι ακόμα: εκφράζεται, αναμφίβολα, μέσα από τα ψεύδη των μεγάλων
ποιητών του παρελθόντος, που στέκουν εκεί, αποκρυσταλλωμένα, όχι για να «λένε» αλλά για
να ανακαλούν σημαινόμενα που δεν μπορούν να έχουν σημαίνοντα. Στην ιδεολογική -και ό
χι νευρωτική- άρνηση του νεαρού να ανοίξει το στόμα του κρύβεται η απόφαση να καθορί
σει μια σχέση με τον κόσμο, που αποκλείει κάθε συναλλαγή. Δεν μιλώ, σημαίνει δεν ρωτώ.
Ίσως, απλά, να σημαίνει απαιτώ τα δικαιώματα που καθόρισε η φύση. 'Ετσι, εκείνοι που
προσεγγίζουν τον ήρωα αποδεχόμενοι τη γλώσσα της σιωπής μοιάζουν «υγιείς», και εκείνοι
που για να εκφραστούν ανατρέχουν στις λέξεις μοιάζουν «άρρωστοι», νευρωτικοί.
Η εξαιρετική σου ικανότητα να διευθύνεις τους ηθοποιούς (και στο σημείο αυτό ήταν αδύ
νατο να γίνουν περισσότερα από όσα έκανες) και να συγκινείς με τη μηχανή λήψης, «καλύ
πτει», συχνά, τους διαλόγους του Fagioli, οι οποίοι, μολονότι στο χαρτί είναι αναμφισβήτητα
αξιόλογοι, στην οθόνη δεν δίνουν την παζολινική ένταση που είναι αναγκαία για μια ποιητι
κή ταινία όπως είναι, δίχως άλλο, Το όνειρο της πεταλούδας. Θέλω, όμως, εν προκειμένω, να
κάνω ακόμα μια παρατήρηση που συνδέεται με τους «ανεξάρτητους» λόγους για τους οποί
ους η ταινία με συγκίνησε. Μια τραγωδία του Pasolini (κάθε του έργο, θα έλεγα) αποκωδικοποιείται καλύτερα όταν τοποθετείται στο πλαίσιο του ποιητικού λόγου μιας ολόκληρης ζω
ής. Δηλαδή, η τέχνη του Pasolini (και η κοινωνική του ευαισθησία) λειτουργεί ως κείμενο ε
κτός του κειμένου, ως πίνακας οδηγιών για την αποκωδικοποίηση της σύνθετης γλώσσας
της τραγωδίας. Τώρα, στην περίπτωσή σου, ο θεατής παρακολουθεί μια έντονη αλλαγή πο
ρείας στην ποιητικότητα και το ύφος, και δυσκολεύεται να παρακολουθήσει βήμα-βήμα την
έρευνά σου, δεδομένου ότι, στο χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο ταινιών, παραμένεις ηθελη
μένα στο περιθώριο. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι, μη μπορώντας να καταλάβει την αλλαγή,
το κοινό σου μπορεί να νιώσει χαμένο και να σε προδώσει.
Εγώ, φυσικά, δεν υπεισέρχομαι στο ζήτημα των ποιητικών σου επιλογών. Μπορώ μονάχα να
σου πω, ότι το ρίσκο της άβολης ιδεολογικοποίησης που ανέκαθεν αναλάμβανες, με τον
Fagioli πολλαπλασιάστηκε. Κι αυτό σε κάνει να μη μιλάς πλέον με τους ηθοποιούς (όπως εσύ
ο ίδιος δήλωσες), οι οποίοι σιγά-σιγά χάνουν την ανθρώπινη υπόστασή τους, για να αποκτή
σουν μιαν υπόσταση αφηρημένη, δογματική. Κατά βάθος, ακολουθώντας αυτό το δρόμο,
μπορείς να βρεις μόνο προσχηματικούς, αχυρένιους ήρωες, εκείνους που στην αργκό ονομά
ζονται «ψάρια». Ίσως, με αυτό τον τρόπο, να απαρνείσαι το σημαντικότερο σου προσόν, την
ασύγκριτη ικανότητα να περιγράφεις τη βαθιά, μυστική και αληθινή ψυχή των ζωντανών
ανθρώπων. Αυτό, ακριβώς, που με συγκινεί (ανεξάρτητα από την τελευταία σου ταινία), δεν
είναι τόσο οι ψυχαναλυτικές συγκρούσεις -που πολύ σου αρέσουν-, όσο οι σκοτεινοί, οπισθοδρομικοί, σπαραχτικοί λόγοι εν ονόματι των οποίων επέλεξες να θυσιαστείς.
Vincenzo Cerami

«Il Messaggero»,
1 Ιούνιον 1994.
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Αγαπητέ Cerami,
To άρθρο σου στην εφημερίδα «II Messaggero» της 1ης Ιουνίου 1994, με τίτλο «Η πολλή ιδεο
λογία πνίγει τους ποιητές», σχετικά με την ταινία Το όνειρο της πεταλούδας, μου προκάλεσε
αντιφατικά συναισθήματα. Συγκίνηση για τη μεγάλη προσοχή, τις οξείες παρατηρήσεις ενός
παλιού φίλου, αλλά και ουσιαστική διαφωνία. Δεν σου γράφω για να αντικρούσω ένα προς έ
να τα επιχειρήματά σου- η γραφή δεν είναι η φυσική μου γλώσσα, θα δυσκολευόμουν πολύ
και το αποτέλεσμα θα ήταν μια ιδεολογική υπεράσπιση που δεν θα έπειθε κανένα. Με την
ταινία, ερμηνεύοντας το σενάριο του Massimo Fagioli, κατά βάθος δήλωσα: έτσι είμαι εγώ,
αυτή είναι η ομορφιά που τώρα ψάχνω, ομορφιά αξεχώριστη από μια ολόκληρη ψυχαναλυ
τική, θεωρητική και πρακτική εμπειρία, που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της
σχέσης μου με τον Fagioli (μιας σχέσης ψυχαναλυτικής και εξω-ψυχαναλυτικής) και μέσω
της συμμετοχής μου σε σεμινάρια ομαδικής ψυχανάλυσης.
Ωστόσο, πέρα από αυτή τη δήλωσή μου (που ανάγκασε έναν κριτικά να γράψει ως κατακλεί
δα στο άρθρο του σχετικά με Το όνειρο της πεταλούδας «τη δεχόμαστε ή την απορρίπτουμε»),
υπάρχει ένα σημείο στο κείμενά σου που με παροτρύνει να σου απαντήσω. Αναφέρω το από
σπασμα: «Αυτά, ακριβώς, που με συγκινεί (ανεξάρτητα από την τελευταία σου ταινία), δεν εί
ναι τόσο οι ψυχαναλυτικές συγκρούσεις -που πολύ σου αρέσουν-, όσο οι σκοτεινοί, οπισθοδρομικοί, σπαραχτικοί λόγοι εν ονόματι των οποίων επέλεξεςνα θυσιαστείς».
Θυσιάζομαι σημαίνει για μένα να απαρνηθώ κάτι, για να αποδεχτώ κάτι άλλο· οι ήρωες θυ
σιάζονται για να μην προδώσουν ένα ιδανικό, οι μάρτυρες υφίστανται το μαρτύριο για να
μην προδώσουν την πίστη τους. Στην έννοια της θυσίας υπάρχει η εξάρτηση από ένα ιδεώδες
που υπηρετείται με φανατισμό και συνεπώς, κάποιος εκμηδενίζει τη φυσική του ταυτότητα
στο όνομα αυτού του ιδεώδους. Η θυσία, όμως, η άρνηση της ταυτότητάς μας, είναι το ακρι
βώς αντίθετο των όσων υποστηρίζει η ψυχανάλυση, τουλάχιστον εκείνη που εγώ γνωρίζω
και αποδέχομαι: αυτή που έχει ως τελικό στόχο τον αποχωρισμό μας από τον ψυχαναλυτή,
τον εμπλουτισμό της ταυτότητας, της ελευθερίας, της ευαισθησίας μας, ή ακόμη, σε ορισμέ
νες περιπτώσεις, και την πραγματική γέννηση ή αναγέννηση της ταυτότητάς μας.
Παρά τη διακριτικότητα της επισήμανσής σου, η έννοια της θυσίας δεν παύει να συνεπάγε
ται, κατά βάθος, μια ιδέα περί εύθραυστου, περί μιας παθητικότητας, η οποία βρίσκει κατα
φύγιο στις απόψεις που κάποιος υιοθετεί και στον «υποβολέα» αυτών των απόψεων. Μια φυ
γή από το άγχος της ομορφιάς, λόγω της ανικανότητας να αντέξεις τις συνέπειες που συνε
πάγεται για το μυαλό σου η έρευνα για την ομορφιά. Με μια διπλή, κατά βάθος, άρνηση της
ομορφιάς και της ζωής. Πρόκειται για ένα μηχανισμό παρόμοιο με εκείνον που έκανε εμένα
-τον γεμάτο ενοχές αστό- να υποταχτώ (έστω και με μια δόση ειρωνείας που καθιστούσε α
κόμα πιο αμφίσημη την ένταξη) στη δικτατορία του προλεταριάτου, εκμηδενίζοντας την
ταυτότητά μου ως κινηματογραφιστή. Εκμηδένιζα τον εαυτό μου συνειδητά, από φόβο να
μην είμαι τίποτα, να μην εξαφανιστώ στο τίποτα. Θυσιαζόμουν, και στην πραγματικότητα έ
κανα κινηματογράφο προπαγάνδας, που ήταν διπλά αποτυχημένος επειδή ήταν άσχημος και
δεν με έκανε ευτυχισμένο. Ή ταν το 1969.
Σήμερα, όμως, δέκα χρόνια μετά την ταινία Ο διάβολος στο κορμί της, που ομόφωνα έχει πλέ
ον αποκατασταθεί και αναγνωριστεί ως αριστούργημα (με την έννοια μιας ταινίας που ανα
καλύπτει και προτείνει ένα νέο τρόπο αναπαράστασης της ομορφιάς), μπορεί να υποστηρι
χτεί σοβαρά η άποψη ότι είμαι υποχείριο του Massimo Fagioli; Κι αφού εσύ ο ίδιος μιλάς για
ταινία ποιητική (και όχι προπαγάνδας) αναφερόμενος στο Όνειρο της πεταλούδας, πώς είναι
δυνατό να υποστηρίζεις ότι «θυσιάστηκα», ότι «εν ονόματι σκοτεινών, οπισθοδρομικών,
σπαραχτικών λόγων» θυσίασα την καλλιτεχνική μου φύση; Ή μήπως είμαι και πάλι ένοχος,
επειδή επαναστάτησα ενάντια στην ιδέα ότι είναι αδύνατο να αλλάξω ως καλλιτέχνης (σαν
να είναι η τέχνη πίστη και ιεροσύνη), που είναι ανάλογη με μια άλλη ιδέα, ότι είναι αδύνατο
να αλλάξει κανείς ως άνθρωπος;
Είμαστε όπως γεννηθήκαμε, είμαστε όπως μας έφτιαξαν οι άλλοι. Για πάντα. Η ιδέα της αλ
λαγής, της ίασης δεν είναι καν κατανοητή και γ ι’ αυτό απορρίπτεται ορθολογικά. Όμως, ε
παναλαμβάνω: είναι άραγε σφάλμα να μην αποδέχεσαι τη διάσταση ζωής-τέχνης, ή ακριβέ-
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στερα, χην ακαχάλυχη ενότητα θανάχου-χε'χνης, αυτή χην κοινότοπη ιδεολογία που κυριαρ
χεί ευρέως ακόμα και σήμερα; Ε, λοιπόν, κι εγώ σχο παρελθόν ήμουν πεπεισμένος και ζούσα
σύμφωνα με αυχή χην ιδεολογία. Τώρα δεν χην πισχεύω πια, και αισθάνομαι ζωνχανός όσο
συνεχίζω να κάνω χον ποιηχή.

Μετάφραση επιστολών:
Παναγιώτης Ράμος.

Marco Bellocchio

MASSIMO FAGIOLI: H ΠΡΟΚΛΗΣΗ
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Μεχά χον Ερρίκο Δ', ο Marco επισχρέφει σχις συνεδρίες και αρχίζει να δουλεύει για χο σενά
ριο χου ριμέικ χης χαινίας Ο διάβολος στο κορμί της, χου Autant-Lara. Έ χσι άρχισε όλη η ισχορία, όχαν με έβαλε να διαβάσω χο σενάριο κι εγώ δεν κράχησα χο σχόμα μου κλεισχό. Ο
Marco ετοίμαζε μια αισθημαχική ισχοριοόλα για έναν παιδιάσχικο έρωχα, ενώ η σχέση άνδραγυναίκας, που αποχελούσε χη βάση, όχι μόνο χης χαινίας, μα και χης αναζήχησής χου σχις
συνεδρίες, ήχαν χελείως διαφορεχική: ήχαν συνάνχηση και σύγκρουση χαυχόχρονα. Ο έρωχας δεν είναι «μου αρέσεις, σ’ αγαπώ, πάμε μια βόλχα σχο πάρκο πιασμένοι χέρι-χέρι»! Λάθος:
η αλήθεια έγκειχαι σχη σύγκρουση (για χον νεαρό σχη σύγκρουση με χον ψυχαναλυχή πατέρα, για εκείνη σχη σύγκρουση με χην πεθερά και χον επίσημο αρραβωνιαστικό και, επιπλέον,
σχις εσωχερικές συγκρούσεις χης σχέσης χους) που συνεπάγεχαι και χην ολοκλήρωση αμφοχέρων.
Η αλλαγή χου σεναρίου δεν χου ήχαν αρκεχή: χο 1985, ο Marco με φώναξε σχο πλαχό και εγώ
παρενέβην ευθέως προκαλώνχας ένα μικρό σκάνδαλο σχους «καθωσπρέπει», το οποίο γέννη
σε και ένα ξέσπασμα οργής εναντίον χης σχέσης μου με τον Marco. Ή τα ν ένα παράλογο φαι
νόμενο, που δεν έχω καταφέρει ακόμα να το κατανοήσω. Θα έπρεπε να το ερευνήσει κανείς
περαιτέρω, δεδομένου όχι ο Marco δεν είναι φυσικά ο μόνος σκηνοθέτης που έχει μια στενή
σχέση με τον ψυχαναλυτή του: αρκεί να θυμηθούμε τον Woody Allen. Μα για τον Allen δεν
λέει κανείς τίποτα, ενώ στην περίπτωση του Marco η σχέση μας επικρίθηκε δριμύτατα. Πι
στεύω πως αυτό που ενόχλησε ήταν η κοινή μας αναζήτηση: όσο για μένα, αρνούμαι την πα
ραδοσιακή ψχτχανάλυση, και ίσως ο Marco βρέθηκε μπλεγμένος μέσα στο όλο εχθρικό κλίμα
γύρω από την επαγγελματική μου θέση. [...]
Έ χοντας τελειώσει χην από κοινού διόρθωση χου σεναρίου χης χαινίας Ο διάβολος στο κορμί
της, το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήχαν η ηθοποιός: πέρα από τις δυσκολίες για να
τη βρούμε, όχαν τελικά ήρθε η Maruschka, ο Marco δεν μπορούσε να χης αποσπάσει χην ερ
μηνεία που απαιτούσε η ταινία. Σχη δική μου παρέμβαση δεν έλαβα υπόψη μου χην ερμη
νεία: δεν χην είχα ξαναδεί να παίζει και δεν γνώριζα τις δυναχόχητές χης. Ήξερα μόνο όχι έ
πρεπε να μεταδώσει μια θηλυκότητα γεμάτη ζωή, ομορφιά, κίνηση, βάθος, μια αισθανχική
και όχι εκλογικευμένη ευφυΐα, που παίζει ανάμεσα σε προθέσεις, αποκρίσεις, σχέσεις. [...] Η
Maruschka δεν μπορούσε να αποδώσει ένα τέτοιο χαρακτήρα προσεγγίζοντάς χον διανοητι
κά. Έπρεπε, κατά κάποιο τρόπο, να χον βγάλει μέσα από χο δικό χης «είναι»· και μου είναι
δύσκολο να εξηγήσω πώς παρενέβην, διότι είχε προηγηθεί μια μεγάλη θεωρητική έρευνα με
θέμα χο παράλογο, την εσωτερική φαντασία, τις εσωτερικές εικόνες. Κατά χη γνώμη μου, ό
λα αυτά χα έχουν περισσότερο οι γυναίκες παρά οι άνδρες: οι γυναίκες ξέρουν να βάζουν σε
παρένθεση χη λογική και να αφήνουν να αναδυθεί χο παράλογο, πράγμα δύσκολο ακόμα και
για τους καλύτερους των ανδρών.
Στις ταινίες Ο διάβολος στο κορμί της και Καταδίκη, πέρα από χη φαινομενικά τυπική σχέση
μας, υπήρχε και μια αφανής συνεργασία με χον Marco, με χην έννοια όχι εγώ πήγαινα πότε
σχο πλαχό και πότε σχο μοντάζ. Και σχις δύο περιπτώσεις, η παρέμβασή μου αφορούσε κυρίως
οχη σχέση με χον ηθοποιό, γιατί το αποτέλεσμα μιας χαινίας εξαρχάχαι από χο χειρισμό αυτής
της σχέσης. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρητική πρόκληση: είναι ο ηθοποιός δη
μιουργός χης χαινίας ή απλά κάνει αυτό που θέλει ο σκηνοθέτης; Εγώ κλίνω προς χη δεύτερη
υπόθεση: για μένα ο ηθοποιός πρέπει να αναπαρισχά μια εικόνα (όχι να δείχνει τις ικανότητες
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χου) και η εικόνα αυχή ανήκει σχο σκηνοθέχη. Η προσωπική χαυχόχηχα χου ηθοποιού, σεβασχή καθ’ όλα, αφορά σχην προσωπική χου ζωή. Σχη σκηνή υπάρχει μόνο ο χαρακχήρας, και ο
ηθοποιός πρέπει να χον υποδυθεί. Σε αυχά χα θέμαχα υπήρχε μια ένχονη σύγκρουση με χους
ηθοποιούς χης Καταδίκης, γιαχί υποσχήριξα αυχή χη θεωρία καχά χη διάρκεια ενός διαλείμμαχος, και όσοι ηθοποιοί ήχαν παρόνχες θεώρησαν χα λόγια μου προσβληχικά.
Το ουσιασχικό μοχίβο χης χαινίας Ο διάβολος στο κορμί της (μια γχτναίκα που πρόκειχαι να
πανχρευχεί και να γίνει κυρία, αλλά που παραμένει ικανή να παρασυρθεί από μια νέα γνωρι
μία) χο συνανχάμε και σχη Μάγισσα και σχην Καταδίκη, με μικρές παραλλαγές. Όσον αφορά
σχους άνδρες, θα έλεγα όχι σε αυχές χις χαινίες χωρίζονχαι σε «παραδοσιακές» μορφές (άνδρες
που, ακόμα και με χην καλύχερη έννοια, χου χίμιου, ακέραιου, δίκαιου κ.λπ. ανθρώπου, πα
ραμένουν προσηλωμένοι σχο μονχέλο χου καλού πάχερ-φαμίλια, ελληνικής καχαγωγής σε
ό,χι αφορά χην πολιχισμική παράμεχρο και λαχινικής σε ό,χι αφορά χην αίσθηση χου δικαί
ου) και σε «προβοκάχορες» (που με χον χρόπο χους αναζηχούν χο ανορθολογικό κι επομένως
ολοκληρώνουν μια αναζήχηση άρρηκχα δεμένη με χο θηλυκό σχοιχείο). Αυχοί οι χελευχαίοι
δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς χις γυναίκες γιαχί -ανχίθεχα με χον καλό πάχερ-φαμίλια,
που έχει δομηθεί πάνω σχην ασυνείδηχη άρνηση χου ανορθολογικού, δηλαδή σχην παρα
φροσύνη- δεν έχουν χάσει ενχελώς μέσα χους χη διάσχαση χου ανορθολογικού. Επομένως,
μπορούν να αναζηχήσουν αυχή χη διάσχαση σχις γυναίκες, ακόμη κι αν ενυπάρχει σε καθεσχώς νάρκης, και να χις βγάλουν από χην αδράνεια και χην παραίχησή χους, η οποία πολλές
φορές κρύβεχαι πίσω από μια φαινομενική ευχυχία, που προέρχεχαι από χην κοινωνική και
επαγγελμαχική καχαξίωση. Αυχοί οι προβοκάχορες (όπως ο αρχιχέκχονας ττ\ς Καταδίκης, μο
ναχικός θεράπων χης χέχνης, ο οποίος ζει σχο Κάσχρο-Μουσείο χου) δεν είναι παράφρονες,
ούχε αυχοκαχασχροφικοί, ούχε εγωισχές. Ανχιθέχως, είναι ευφυείς (ο μαθηχής λυκείου σχην
χαινία Ο διάβολος στο κορμί της, για παράδειγμα, είναι καλός μαθηχής) αλλά γνωρίζουν πως
η ευφυΐα δεν είναι αρκεχή και πως ανορθολογισμός δεν σημαίνει απαραίχηχα να μη σέβεσαι
χους κανόνες, να χα χινάζεις όλα σχον αέρα κ.λπ., όπως πίσχευαν χο ’68.
O Marco, σε ανχίθεση με χόσους καλλιχέχνες που έκαναν χο νχεμπούχο χους με καχαπληκχικό χρόπο σχη δεκαεχία χου ’60, κι έπειχα μπλοκαρίσχηκαν, είχε χο κουράγιο να χα παίξει όλα
για όλα, να ρισκάρει κάθε φορά ό,χι είχε πεχύχει νωρίχερα, δίνονχας έμφαση σχην έρευνα και
χην πραγμαχικά ζωνχανή και αδιάκοπη αναζήχηση. Αυχό είναι χο μεγαλείο χου, και είμαι πε
πεισμένος πως οι βαθύχεροι λόγοι ύπαρξης χης σχέσης μας ενχοπίζονχαι σχο γεγονός όχι εγώ
χον προβοκάρω και χον προκαλώ συνεχώς. Είμαι ψυχαναλυχής που δεν εφησυχάζω, παρά
προκαλώ κρίση σχους ασθενείς μου. Προσωπικά είμασχε πολύ φίλοι, αλλά ανάμεσά μας υ
πάρχει αυχή η συνεχής πρόκληση, ακόμα και σχο θέμα χης αναπαράσχασης.
Η δική μου έρευνα δεν επικενχρώνεχαι σχο οραχό, ούχε σχη συνειδηχή μνήμη, αλλά σχις εσωχερικές εικόνες. Αυχές δεν είναι η αναπαραγωγή χης πραγμαχικόχηχας, αλλά η δημιουργία νέ
ων εικόνων δεμένων σχην πραγμαχικόχηχα, που σχεχίζονχαι με χο ονειρικό μα δεν συμπίπχουν με αυχό. Πρέπει να κάνουμε ό,χι καλύχερο μπορούμε σε συνειδηχό επίπεδο, για ό,χι αναδύεχαι από χο ασυνείδηχο. Δεν φχάνει να προβάλουμε σχην οθόνη χο όνειρο ως έχει, όπως
κάποιος χο θυμάχαι χο πρωί: αυχή είναι υλική περιγραφή, δεν είναι φανχασία. Φανχασία είναι
να πλάθεις μια ασυνείδηχη εικόνα, όχι συνειδηχή, ούχε ονειρική, δηλαδή μια εσωχερική εικό
να. Εφόσον χο κένχρο χης ερευνάς μου είναι αυχό, χο γεγονός όχι o Marco ήρθε σχις συνεδρίες
και παρέμεινε εκθέχονχας χις δικές χου προσωπικές αναζηχήσεις, προκαλώνχας με με χις ει
κόνες χου, πρόσθεοε ένα βασικό σχοιχείο σχα είκοσι πένχε χρόνια συλλογικής ψυχανάλυσης
και συν έβαλε σχη δόμηση ενός συγκεκριμένου λόγου γύρω από χις εικόνες- διότι άλλο είναι
να μιλάς θεωρηχικά κι άλλο να πειραμαχίζεσαι σχην πράξη. Ό χαν έφχασε σχις συνεδρίες, θυ
μόμουν αμυδρά χις Γροθιές στην τσέπη, ενώ χώρα έχω μελεχήσει με προσοχή χην χαινία. Κι ε
κεί, χο επίπεδο χης αναπαράσχασης ήχαν ήδη αξιοσημείωχο για χην ικανόχηχα χου Marco να
δημιουργεί εικόνες πέρα από χην αφήγηση, χην ισχορία και χην απεικόνιση χης πραγμαχικόχηχας, παρόχι ξεκινούσε από αυχή. Το μυσχικό χου κινημαχογράφου είναι να επινοείς κραχώνχας πάνχα ζωνχανή χη διαφορά ανάμεσα σχη φανχασία και χη φανχασιοκοπία. Αληθινή δημιουργικόχηχα είναι να πλάθεις εικόνες που μπορούν να υπάρχουν ακόμα κι όχαν δεν υπάρ
χουν. [...JO διάβολος στο κορμί της κινείχαι σχη σφαίρα χης φανχασίας διόχι, μπορεί μια χέχοια
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γυναίκα να μη τη συναντάς συχνά στην καθημερινότητα -αν και είναι πιθανό-, δεν πρόκειται
όμως και για μια αφηρημένη ιδέα έξω από τον κόσμο. Αυτή ήταν η καινοτομία του χαρακτή
ρα της Maruschka, και αυτή είναι η έρευνα που ενώνει εμένα και τον Marco.
Είμαι ευγνώμων στον Marco για τη συμβολή του στη συλλογική ψυχανάλυση, ωστόσο, η
παρουσία του στις συνεδρίες δημιούργησε ορισμένα προβλήματα: όπως δεχόταν επιθέσεις α
πό τον έξω κόσμο για τη σχέση μας, έτσι και στις συνεδρίες η επιτυχία ή η αποτυχία μιας από
τις ταινίες του μπορούσε να προκαλέσει την αμφισβήτηση μερικών ασθενών μου για το απο
τέλεσμα της δουλειάς μου. «O Marco είναι γνωστός, γ ι’ αυτό και οι συνεδρίες έχουν επιτυ
χία», «o Marco δεν τα καταφέρνει, γ ι’ αυτό οι συνεδρίες έχουν πλήρη αποτυχία». [...] Ή ταν
μια διπλή πρόκληση που απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς, δύσκολη, δεσμευτική ακόμα και για
μένα: δεν είχα καμία πρόθεση να χάσω τον Marco, δεν ήθελα να μου ξεφύγει η ευκαιρία να
εμβαθύνω την έρευνά μου, μα η παρουσία του δεν μπορούσε να καταστρέψει την έρευνα κα
θώς και την ψυχανάλυση όλων των υπολοίπων.
Από τη στενή συνεργασία στις ταινίες Ο διάβολος στο κορμί της και Καταδίκη, περάσαμε σε
μια πιο ολοκληρωμένη, οργανική και πάντα εν πολλοίς προκλητική κατάσταση με το Όνει
ρο της πεταλούδας, το οποίο άρχισα να γράφω στη δεκαετία του ’90, κατά τη διάρκεια χηςΑαταδίκης (ο Μάσιμο, παραιτούμενος από την καθημερινή κοινοτοπία, θα μπορούσε να είναι ο
νεαρός που ήταν κάποτε ο αρχιτέκτονας- η «σιωπή» του δεν είναι αυτισμός: είναι άρνηση της
φυσιολογικής κοινοτοπίας, είναι αυτό που όλοι πρέπει να επιδιώκουμε). Έ γραψα το σενάριο
μόνος, σαν να ήθελα να πω στον Marco: «για να δούμε τι θα κάνεις τώρα...», και o Marco δέ
χτηκε την πρόκληση. Ύστερα από αυτό, οι δρόμοι μας χώρισαν: τον Πρίγκιπα του Χόμπουργκ τον είδα στον κινηματογράφο, σαν ένας οποιοσδήποτε θεατής και, αργότερα, χωρίς τη
βοήθεια του Marco, αλλ,ά με αυτή του Giampaolo Conti, άρχισα να δουλεύω χη δική μου ται
νία, II cielo della luna. Μία ακόμη πρόκληση.

Το κείμενο amó βασίστηκε σε
μια συνέντευξη του Massimo
Fagioli στην Paola Malanga,
και πρωτοδημοσιεΰτηκε στο β ι
βλίο Marco Bellocchio, Catalogo
ragionato, εττιμ. Paola
Malanga, εκδ. Olwares, Μιλά
νο, 1998.
Μετάφραση:
Δέσποινα Χαραυγή.

And την ουτοπία στο παρόν
Συνέντευξη, του Marco Bellocchio
στον Goffredo Fofi και την Paola Malanga*

- Ας ξεκινήσουμε από το ’68, ή μάλλον, από το τέλος τον ’68. Σε μια συνέντευξή του, o Mario
Schifano1αναφέρθηκε στην πρώτη συνάντηση των μαρξιστών-λενινιστών της Ένωσης που μόλις
είχε συσταθεί, και των «διανοουμένων του Κινήματος», την οποία είχαν επιδιώξει οι Meldolesi,
Stame και Brandirait, λέγοντας: «Ποιος θα πέσει στην παγίδα; Φυσικά πρώτος εγώ, ύστερα ο
Marco, ύστερα ο Lou Castel, ύστερα ο Franco Angelí...». Σας εντόπιζε έναν-έναν...
- Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ο Moravia. Ο Pasolini δεν νομίζω, αλλά ο Moravia είχε πάντο
τε την περιέργεια του διανοούμενου... Ή ταν, αν δεν κάνω λάθος, στις αρχές του ’69, η πιο
«υπέροχη» στιγμή της Έ νωσης Ιταλών Κομμουνιστών και με την πιο μεγάλη συναίνεση του
λαού. Είχε δημιουργηθεί, τότε, ένα είδος «γραφείου για τον Πολιτισμό». Αλλά ο Luca
Meldolesi, που ήταν ένας από τους ιδρυτές, έπεσε σε δυσμένεια (δεν διαγράφηκε, αλλά του αφαιρέθηκαν όλες οι αρμοδιότητες), ενώ ήρθε στη δημοσιότητα το όνομα του αδελφού του,
του Claudio, που έγινε υπεύθυνος των πολιτιστικών θεμάτων. Μπήκα στον πειρασμό να κινηματογραφήσω κάποιες συνεδριάσεις μας -φυσικά όχι ως ρεπορτάζ- αλλά τα παράτησα.
Ή ταν συνεδριάσεις όπου γινόταν κριτική και αυτοκριτική, όπου γινόταν ενός είδους ψυχα
νάλυση του μαρξισμού και όπου θίγονταν ακόμα και προσωπικά θέματα. Θυμάμαι, στη διάρ
κεια μιας συνεδρίασης, σε μια μικρή βίλα στο Μοντεσάκρο, μια συντρόφισσα κατηγορήθηκε
επειδή είχε κάνει έκτρωση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που της είπαν: «Αφαίρεσες ένα παιδί α
πό το λαό!». Δεν διεγράφη βέβαια, αλλά εκείνη η ατάκα του αρχηγού -απάνθρωπη κατά κά
ποιο τρόπο- με σημάδεψε.
- Έβγαιναν στην επιφάνεια και ορισμένα κατάλοιπα καθολικισμού της Ένωσης, αφού η σκηνή
αυτή ήταν η παρωδία, ή τουλάχιστον ο καθρέφτης ενός ορισμένου τύπου καθολικισμού...
- Ναι, η εμπειρία εκείνη ήταν για μένα μια μετατόπιση της θρησκευτικής διάστασης. Για
τους άλλους δεν ξέρω, αλλά για τον εαυτό μου είμαι σίγουρος: κατά βάθος, αυτό που με ενδιέφερε δεν ήταν ο ταξικός αγώνας, ο αγώνας των χωρικών, αλλά η ουτοπικο-θρησκευτική
διάσταση, η αρχή «να υπηρετούμε το λαό», που εμπεριείχε την έννοια της μετάνοιας του α
στού, ο οποίος πρέπει να θέσει εαυτόν στην υπηρεσία των απόκληρων. Άλλωστε, μετά τον
τόσο εύθραυστο αυθορμητισμό του ’68, αυτή ήταν η αναπόφευκτη αντίδραση. Το ’68, που
τόσο εγκωμιάστηκε, στην πραγματικότητα διήρκεσε λίγους μήνες. Ή δη από τον Οκτώβριο
οι ηγέτες έλεγαν ότι έπρεπε να οργανωθούμε, να προετοιμάσουμε την κατάληψη της εξου
σίας, να ιδρύσουμε τα κόμματα κ.λπ.. Και όσοι συμμετείχαν στο ’68, είτε γιατί τους έλειψε το
κουράγιο, είτε γιατί δεν μπορούσαν να αντισταθούν, έτειναν να πιστέψουν ότι αυτός ήταν ο
σωστός δρόμος. Για μένα, τα πάντα τέλειωσαν το καλοκαίρι του ’69, με την εμπειρία ήδη να
ξεθωριάζει, έστω κι αν κράτησε κανένα χρόνο ακόμα...
- ...κράτησε, μ ε το διαχωρισμό σε ομάδες, που η κάθε μία είχε το δικό της τυπικό, το δικό της
προσδιορισμό της διαφορετικότητας, το δικό της Αένιν. Συνεπώς, αυτή που έμοιαζε να είναι μια
ιστορία της Νέας Αριστερός, σύντομα μετατράπηκε σε ιστορία της Παλαιάς Αριστερός...
- Στην περίπτωσή μου, ένα άλλο βαθιά θρησκευτικό στοιχείο που αναδύθηκε κατά το χρόνο
της «στράτευσης» (στην πραγματικότητα δεν ήταν καν ολόκληρος χρόνος, αφού κράτησε α
πό τον Οκτώβριο του ’68 μέχρι τον Ιούνιο του ’69), ήταν το πρόβλημα της παραχώρησης των
υπαρχόντων σου στο κόμμα. Εγώ, ως καλός καθολικός, έδωσα, αλλά όχι τα πάντα. Φαίνεται
(να ’ναι άραγε αλήθεια;) ότι ορισμένοι τα έδωσαν όλα κι ότι κάποιοι έφτασαν μέχρι το σημείο
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ιταλικής κινηματογραφικής
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1. Γνωστός Ιταλός ζωγράφος.
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να χρεωθούν για τα καλά. Ό ταν γύριζα την ταινία Εν ονόμαη του Πατρός, ήρθε κάποιος, τον
οποίο είχαν διαγράψει, αφού προηγουμένως είχε νοικιάσει στο όνομά του, για λογαριασμό
του κόμματος, ένα ολόκληρο κτίριο. Μου ζητούσε βοήθεια, ήταν απελπισμένος· εγώ όμως,
που ήμουν ήδη έξω από την Ένωση, τι μπορούσα να κάνω; Εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι ό
τι κι εγώ έδωσα, συνολικά, ένα σεβαστό ποσό, όμως πάντα με μέτρο και καταβάλλοντας τα
χρήματα σε δόσεις. Άλλωστε, την οικογενειακή μας περιουσία δεν την είχαμε ακόμη κληρο
νομήσει...
- Ανέφερες ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, που μας βοηθάει να κατανοήσουμε την εμπειρία σου.
Στην πραγματικότητα, το κίνητρο ήταν ατομικό, όχι πολιτικό. Από κει που κρατούσες τα εξαπτέρυγα, μέχρι να γίνεις «δολοφόνος μανάδων» και μαρξιστης-λενινιστης, και μέχρι τον προβλημα
τισμό σου πάνω στην ιδιωτική ζωή (δηλαδή, μια σε βάθος έρευνα για τα αίτια της δυσθυμίας, της
ανησυχίας, της τρέλας), ακολούθησες πάντα ένα δρόμο πολύ προσωπικό, ο οποίος, παρά τις κά
ποιες παρεκκλίσεις, βασικά παρέμενε ο ίδιος. Σε ποιο βαθμό βλέπεις να συνδέεται αυτή η ατομι
κή πορεία με την ιστορία εκείνης της εποχής; Παρόλο που έχεις ένα έντονο προσωπικό στίγμα,
κατά βάθος είσαι κι εσύ προϊόν εκείνης της εποχής...
- Πρόκειται, οπωσδήποτε, για ένα δεσμό αμφίσημο και περίπλοκο· αυτό όμως που συνέβαινε
στην Ιταλία με συντάραξε ουσιαστικά, και με σημάδεψε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι άλ
λους συναδέλφους. Μετά την αμφισβήτηση του φεστιβάλ της Βενετίας το ’68, ο ιταλικός κι
νηματογράφος συνέχισε την πορεία του σαν να μη συνέβη τίποτα, ενώ για μένα είχε επέλθει,
πραγματικά, μια ρήξη. Σταμάτησα να εργάζομαι, κατόπιν έκανα το λεγόμενο «στρατευμένο
κινηματογράφο», με λίγα λόγια είχα πάρει το πράγμα στα σοβαρά. Και το γεγονός ότι δεν ε
μπιστευόμουν τον Brandirali και την ομάδα του τόσο ώστε να ξεπαραδιαστώ εντελώς, δεν το
θεωρώ σήμερα δείγμα τσιγγουνιάς, αλλά ένα γεγονός θετικό. Το ότι αναρωτήθηκα: «ποιος εί
μαι;», το ότι είπα στον εαυτό μου: «δεν μου αρέσω έτσι όπως είμαι, πρέπει να βρω μια διέξοδο
και να μην επαναλαμβάνομαι, να μην επαναλάβω τις Γροθιές στην τσέπη», όλα αυτά ήταν ε
ντελώς αληθινά και, κατά κάποιο τρόπο, ήταν σημάδια εξέγερσης, ρήξης. Αν εξαιρέσεις κά
ποιες περιπτώσεις, όπως τη δική μου, μετά τους μήνες εκείνους του ’68, ο ιταλικός κινημα
τογράφος προχώρησε με τη συνήθη αδιαφορία και τον συνήθη κυνισμό του. Φτάνει να δει
κανείς τις ταινίες· κι αυτό, παρόλο που παρατηρήθηκε κάποια αμφισβήτηση συγκεκριμένων
θεσμών (όπως με τις περίφημες Ημέρες του Ιταλικού Κινηματογράφου στη Βενετία, το ’72,
που έγιναν σε αντιπαράθεση με τη Mostra, που γινόταν στο Λίντο). Πάντως εγώ, στη φάση
που βρισκόμουν, δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου μέσα σε ολόκληρο τον ιταλικό κινηματο
γράφο. Δεν ξέρω πόση αξία μπορεί να έχει μια τέτοια γενίκευση, δεδομένου ότι υπήρχαν ε
ναλλακτικές μορφές που θαύμαζα, οι οποίες όμως έμεναν στο περιθώριο... Θυμάμαι μια ε
κρηκτική συνεδρίαση της ANAC, το ’68, όπου ένας σκηνοθέτης μου είπε: «Είναι δυνατόν;
Εμείς σε στείλαμε στα Όσκαρ2 κι εσύ μας κάνεις τέτοια επίθεση;». Κοντέψαμε να έρθουμε
στα χέρια. Επενέβη ο Bertolucci για να με υπερασπιστεί...
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2. Η ιαινία Η Κίνα είναι κονιά
είχι cniXtyt i για να
βκίψοοωηήαει ιην ha.Ua. αιην
και η γομία ιης καΧνημης ξένης
ιωνίας ίω νβραβείων Όυκαμ,
αλλά άεν μιιήκι αιην άλικη
ηενιάΰα ιυν ΰιαγωνιαμυι).

- Υπήρχαν δύο ειδών κινηματογράφοι της «αμφισβήτησης», όπως ονομαζόταν τότε, με την έν
νοια μιας κριτικής ματιάς πάνω στις κοινωνικές και πολιτικές αντιθέσεις. Το ένα είδος συμπο
ρευόταν ξεκάθαρα με τις απόψεις του Togliatti, της «Τρίτης Διεθνούς», που γεννήθηκε από την
κρίοη εκείνου του πολιτικού μοντέλου: οι Petri, Maselli, οι αδελφοί Ταυίατιί, επηρεασμένοι πρώ
τα από το μοντερνισμό και στη συνέχεια από το ’68, ακολουθούν μεν διαφορετικές πορείες, αλλά,
οε κάθε περίπτωση, ο κινηματογράφος τους διαφέρει από τον προηγούμενο. Από την άλλη πλευ
ρά, υπάρχουν κάποιοι σκηνοθέτες (οι περισσότερο ενδιαφέροντες από τους οποίους είστε εσύ, ο
Bertolucci και ο Ferreri -αν και ο Ferreri δεν υπήρξε κομμουνιστής και ήταν και μεγαλύτερος οε
ηλικία) που παρασύρονται με τρόπο πιο φυσιολογικό από το κύμα του μετασχηματισμού, και
μάλιστα με την αρνητική έννοια, επειδή δεν είναι πάντα οε θέση να κάνουν επιλογές, να βρουν
μια κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι εντός αυτού του ρεύματος κι αυτό είναι εμφανές... Ο κινηματο
γράφος τους δεν έχει να κάνει με τον ορθολογισμό, με την αντικειμενικότητα. Είναι δημιουργοί
επηρεασμένοι από τη Νουβέλ Βαγκ, η οποία, πράγματι, χαρακτηρίζεται από την εισβολή της υ
ποκειμενικότητας στην οθόνη. Παρόλο που, για πολύ καιρό, εσύ συνέχισες να γυρίζεις ταινίες με
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τρόπο «αντικειμενικό», το έκανες πάντοτε στο πλαίσιο μιας ισχυρής υποκειμενικής δέσμευσές.
Μια ταινία όπως το Εν ονόμαιι του Πατρός, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να έχει γεννηθεί
στην Ιταλία της δεκαετίας του ’50.
- Μου έρχεται στο μυαλό κάτι μικρό αλλά σημαντικό. Δεν γνωρίζω επακριβώς την πολιτική
διαδρομή του Bernardo, ούτε και του Ferreri, αλλά σε σχέση με τους σκηνοθέτες που προανέφερες -Petri, Maselli και τους Taviani- η δική μου διαδρομή ήταν από την Καθολική Δρά
ση στο μαρξισμό-λενινισμό. Μόνο αργότερα κατάλαβα τι αντιπροσώπευε για πολλούς Ιτα
λούς κινηματογραφιστές το Κομμουνιστικό Κόμμα· την εποχή εκείνη το αγνοούσα εντελώς.
Εγώ δεν είχα την εμπειρία από το Ι.Κ.Κ., δεν ήταν ποτέ η «οικογένειά» μου. Εκείνοι, ναι, ή
ταν κομμουνιστές, αλλά και εντελώς ενσωματωμένοι στο κινηματογραφικό κατεστημένο.
Άλλωστε, κάποιοι έλεγαν τότε ότι δεν υπάρχει άλλος κινηματογράφος από τον αριστερό κι
νηματογράφο κι αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι υπήρξε μια διάσπαση στην ANAC, ό
που οι σοσιαλδημοκράτες αντιμετωπίζονταν σαν τους φασίστες. O Germi, για παράδειγμα, εθεωρείτο φασίστας. Συγχωρούσαν μόνο τον Rossellini, επειδή ήταν υπεράνω των κομμάτων.
Εκείνος μπορούσε να κάνει τα πάντα, ακόμα και να γυρίσει μια ταινία με θέμα τον De
Gasperi...
- Πράγματι, στην κηδεία του Rossellini ήταν όλο το Ι.Κ.Κ., όλος ο καθολικός κόσμος κι όλο το
’68. O Andreotti, o Trombadori κι εσύ... Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στην προσωπική σου διαδρομή.
Στον κινηματογράφο σου υπάρχουν αφηγηματικά στοιχεία που μονίμως επανέρχονται, όσο κι αν
κάπου-κάπου εξαφανίζονται. Για παράδειγμα, είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των νυχτερινών
σκηνών που έχεις γυρίσει. Σε μερικές από τις ταινίες σου υπάρχει μια σαφής μετατόπιση προς το
σκοτάδι, το βύθισμα στη νύχτα ως εφιάλτης, όνειρο, αποκάλυψη, φαντάσματα... Το έργο σου είναι
το πιο εξπρεσιονιστικό σε ολόκληρο τον ιταλικό κινηματογράφο.
- Έ νας λόγος είναι ότι, πέρα από τις αφηγηματικές επιλογές, τη νύχτα μπορείς να προσωπο
ποιήσεις σε μεγαλύτερο βαθμό τις εικόνες. Έ χεις περιορισμένη εξουσία στη μηχανή λήψης,
επειδή η μηχανή λήψης καταγράφει τα πάντα. Τη στιγμή κατά την οποία κλείνεις, σκοτει
νιάζεις, χρησιμοποιείς μια σειρά εστιακών σημείων (εγώ ποτέ δεν ήμουν κι ούτε ποτέ θα γί
νω βιρτουόζος, όμως κάθε φορά που προσπάθησα να εστιάσω ή να θολώσω το έκανα από πρό
θεση), τη στιγμή κατά την οποία προσπαθείς να γεμίσεις με τρόπο προσωπικό το καρέ, ε, λοι
πόν, η νύχτα είναι πολύ καλύτερη από την ημέρα. Προφανώς, η εξήγηση αυτή έχει να κάνει
με το στιλ. Η άλλη, η βαθύτερη έχει να κάνει με το υποσυνείδητο. Παρόλο που κατά καιρούς
απέδωσα διαφορετική σημασία στη νύχτα, είναι σαφές ότι το πραγματικό αίτιο είναι αυτό. Ως
προς τα όρια και τα αποτελέσματα, είμαι ένας ανώμαλος δημιουργός του ιταλικού κινηματο
γράφου, επειδή, εκτός των άλλων, ποτέ δεν έκανα ρεαλιστικές ταινίες, ούτε καν όταν έμοια
ζαν ρεαλιστικές. Για παράδειγμα, το Εν ονόματι του Πατρός, όπου η βαρβαρότητα ορισμένων
εικόνων είναι σαφής, ξεκάθαρη, δεν είναι σε καμιά περίπτωση μια ρεαλιστική ταινία. Από
δειξη αποτελεί το ότι οι καθολικοί -και αναφέρομαι ιδιαίτερα στους καθηγητές μου στο κο
λέγιο- δεν σκανδαλίστηκαν καθόλου βλέποντάς την, όπως θα μπορούσε, αφελώς, κάποιος να
σκεφτεί. Απλά είπαν: «Μα εμείς δεν είμαστε σαν αυτούς!»· και είχαν πράγματι δίκιο, επειδή
οι ήρωες της ταινίας τούς έμοιαζαν κάπως, αλλά με τρόπο εντελώς μεταφορικό.
- Είναι περίεργο, όμως, ότι στις ταινίες σου δεν υπάρχει ποτέ ο θρησκευτικός προβληματισμός. Η
διάστασή σου είναι γήινη, είναι το εγώ που αναρωτιέται για τους λόγους ύπαρξής του, αλλά χωρίς
να αναζητεί τη σωτηρία ή τη διέξοδο αλλού. Σε αυτή την οπτική, υπάρχει, ίσως, μια διαφορά όταν
διασταυρώνεις απόψεις που αφορούν τους θεσμούς, όταν αντιμετωπίζεις όχι την τρέλα σου ή τη
φυσιολογικότητά σου, αλλά την τρέλα ή τη φυσιολογικότητα της κοινωνίας, στην οποία φτάνεις
μέσα, ακριβώς, από τους θεσμούς: το κολέγιο, το ψυχιατρείο, το στρατώνα, την οικογένεια...
- Για μένα όλα αυτά είναι κάπως πολύπλοκα, αλλά, οπωσδήποτε, δύο πράγματα ισχύουν.
Από τη μια πλευρά, ομολογώ έναν αθεϊσμό για τον οποίο είμαι πεπεισμένος. Δεν έχω προο
πτικές για το Επέκεινα, το παιχνίδι παίζεται εδώ. Από την άλλη πλευρά, όμως, η θρησκευτι
κή, η καθολική παιδεία εμφανίζεται στη συμπεριφορά μέσω του ριζοσπαστισμού (αναφέρθη
κα στο παράδειγμα της Ένωσης), που στη συνέχεια καταλήγει στο συμβιβασμό, στη διαμε-
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σολάβηση. Ό χι με την έννοια της εν γένει διαφθοράς, για παράδειγμα, αλλά με χην έννοια
της νοηχικής λειχουργίας.
Υπάρχει, βέβαια, και χο θέμα χης θρησκείας, άχαν προσπαθώ να διερευνήσω χο ζήχημα χης
χρέλας και να χην αναπαρασχήσω. Καχά χη γνώμη μου, όλα όσα ανάγονχαι σχη σφαίρα χης
φανχασίωσης, χης χρέλας, εμπεριέχουν χο θρησκευχικό σχοιχείο επειδή είναι αφηρημένα, ό
χι ανθρώπινα. Η θρησκευχική διάσχαση που αναφέρεχαι σε ένα Θεό που δεν είναι χου κό
σμου χούχου -είναι δηλαδή ιδέα αφηρημένη, φυγή από χη συγκεκριμένη πραγμαχικόχηχαείναι χρελή επειδή είναι «απάνθρωπη» και είναι αρνηχική επειδή, συνυπάρχονχας με μια φυ
σιολογική κοινωνική συμπεριφορά, ευνοεί εκ χων πραγμάχων χη σχιζοφρένεια.
- Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε χαρακτηρίζει η απόρριψη ορισμένων μορφών παραμυθίας,
έστω και απόλυτης, συμπεριλαμβανομένης και της πολίτικης. Στα σεμινάρια, όμως, της περιόδου
Fagioli, φαίνεται ότι ανακάλυψες μια διάσταση στην οποία μπορείς να βρεις, αν όχι την παρηγο
ριά, τουλάχιστον μια εξήγηση...
- Έπειχα από μια σειρά πολύ προσωπικών προσπαθειών (δεν κάνει αυχό, δεν κάνει εκείνο, η
θρησκεία σχην οποία καχέληξαν οι πολλοί, για μένα δεν έχει νόημα κ.λπ.), σχράφηκα με πο
λύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνον ως καλλιχέχνης αλλά και ως άχομο, προς χην έρευνα που
προσπαθούσε να ενχοπίσει, να προσδιορίσει και να ανχιμεχωπίσει χη νοηχική ασθένεια με μια
θεωρία, και να χη θεραπεύσει με κάποια πρακχική. Δεν ήχαν εύκολο να προχωρώ με χρόπο
μη σχημαχικό, κυρίως σε μια χόσο ριζοσπασχική έρευνα σχην οποία διέχρεξα κινδύνους, και
όπου συνάνχησα χην πλήρη έλλειψη καχανόησης από χους άλλους. Το ενδιαφέρον και η
συμμεχοχή μου σχα σεμινάρια χου Ρ^^οΐί προέκυψαν, πρώχα από όλα, λόγω χης απόλυχης απογοήχευσης που ένιωθα για χον εαυχό μου, πρωχίσχως ως άνθρωπο παρά ως καλλιχέχνη.
Αλλά και ως καλλιχέχνη, επειδή δεν με ενδιέφερε πλέον καθόλου να αναπαρισχώ χον εαυχό
μου ως νικημένο επανασχάχη! Για μένα, αυχό ήχαν ψευδές! Οι απανχήσεις χου Γπ^οΐί, «επιδεινώνονχας», μπορώ να πω, χην προσωπική μου καχάσχαση, μου έδωσαν νέες προοπχικές.
Συνεπώς, καμία παραμυθία: ενδεχομένως μια προσπάθεια να εξωχερικευχεί η κρίση, να συγκρουσχώ με έναν ψυχίαχρο ο οποίος, χωρίς ποχέ να με παρηγορεί, ήξερε να ανχιμεχωπίζει
χη δική μου διαρκή και ιδιαίχερα επιχηδευμένη ικανόχηχα άρνησης.
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- Μια άλλη σταθερά της διαδρομής σου είναι η τελετουργία: στις ταινίες σου επανέρχονται συνε
χώς δημόσια τελετουργικά, αλλά κυρίως τελετουργικά ιδιωτικά, όπως το γεύμα ή οι συναθροίσεις
των μελών μικρών κοινοτήτων, όπως η οικογένεια ή μια ομάδα. Αυτό υπάρχει και στο Τρελοί για
«λύσιμο», και όχι μόνο στις ταινίες με υπόθεση. Μέχρι τώρα, άλλωστε, δεν πήρες ποτέ κάποιο
μυθιστόρημα ή διήγημα για να το προσαρμόσεις σε σενάριο· αντίθετα, μετέφερες στην οθόνη θεα
τρικά κείμενα και θα μπορούσαμε εν γένει να πούμε ότι ο κινηματογράφος σου είναι πολύ θεα
τρικός. Αλλά και το θέατρο είναι, με τον τρόπο του, μια τελετουργία και η τελετουργία γεννιέται α
πό την οικογένεια και από την Εκκλησία...
- Είναι σαφές όχι η μύηση σχην χελεχουργία γίνεχαι μέσα σχην οικογένεια, παρόλο που σχη
δική μου οικογένεια υπήρχαν μάλλον χάσεις διάλυσης, που οφείλονχαν σε διάφορες εσωχερικές καχασχροφές. Σχο σπίχι μας χα πράγμαχα δεν ήχαν όπως σε ορισμένες χαινίες, όπου χα
παιδιά, καλονχυμένα και με άψογους χρόπους, κάθονχαι σχο χραπέζι... Ζούσαμε με κάποια ά
νεση, ήμασχαν όμως οκχώ παιδιά κι όλα ήχαν άνω κάχω. Ωσχόσο, αν αναλογισχώ χη δομή
χων χαινιών μου, η σχαθερά που μου έρχεχαι σχο μυαλό είναι πράγμαχι η χελεχουργία, η ο
ποία, όμως, κάποια σχιγμή εκρήγνυχαι. Γίνεχαι η αρχή με χο χελεχουργικό, με χην επανάλη
ψη, και σχη συνέχεια η επανάληψη διακόπχεχαι: κάποιος γελάει, κάποιος παρεμβαίνει, κά
ποιος δέρνει...
Όσον αφορά σχο θέαχρο, χο ακεφχόμουν και εγώ χελευχαία και μάλισχα πολύ σοβαρά. Με ε
ξαίρεση χο έργο Τίμων ο Αθηναίος, ιπσχεύω πως χο θέαχρο άσκησε επάνω μου μια χεράσχια
γοηχεία αλλά ενχέλει, έχσι όπως είμαι, χρησιμοποίησα χον κινημαχογράφο, ακριβώς, για να
προοχαχευχώ από χο θέαχρο. Το θέαχρο είναι η ζωή, δεν υπάρχουν διαμεσολαβήσεις. Κι εγώ
είμαι σίγουρος όχι χρησιμοποίησα συχνά χη μηχανή λήψης για να προοχαχευχώ από αυχή
ιην άμεοη σχέση. Φυσικά, σχη συνέχεια και αφού χην ανέλυσα διαλεκχικά, αυχή η σχέση με-
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Σκηνή από την ταινία Βιασμός
στην πρώτη σελίδα.

Σκηνή από την ταινία Η Κίνα
είναι κοντά
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ταμορφώθηκε- πάντα όμως έβρισκα δικαιολογίες για να μην ξανακάνω θέατρο. Στον κινημα
τογράφο έχεις τη μηχανή λήψης σαν ασπίδα και στο φιλμ αποτυπώνονται πράγματα που αρ
γότερα μπορείς να ξαναμοντάρεις, να αλλάξεις, να μεταβάλεις... Ίσω ς εκ των υστέρων αυτές
οι διαμεσολαβήσεις να μην έχουν καμιά αξία· λέγεται, για παράδειγμα, ότι ο Dreyer τρέλανε
την Falconetti. Στο θέατρο, ωστόσο, ο κίνδυνος και η εμπειρία μιας άμεσης αναμέτρησης εί
ναι πολύ μεγαλύτεροι. Επί του θέματος του τελετουργικού-θεατρικού, μου έρχεται στο μυα
λό ότι -πράγματι- στο Γλάρο υπογράμμισα τις στιγμές που συνδέονται με το τραπέζι. Αντί
θετα, όμως, από ορισμένους δημιουργούς που αποδίδουν το τελετουργικό με τρόπο μεγαλο
πρεπή, εγώ είχα πάντα την ανάγκη να μην περιμένω πολύ, να διαρρήξω τη συνέχεια. Στις
Γροθιές στην τσέπη, για παράδειγμα, υπάρχει το τελετουργικό αλλά, ύστερα από λίγο, ο
Castel το καταστρέφει. Και σε εκείνη την παράξενη ταινία, Τα μάτια, το στόμα, όπου αντιμε
τωπίζω το θάνατο του αδελφού μου μετασχηματίζοντάς τον, αλλά όχι όπως θα έπρεπε (κατά
βάθος, η δύναμη της ταινίας Οι γροθιές στην τσέπη βρίσκεται ακριβώς στη μη πιστή απόδοση
των αυτοβιογραφικών στοιχείων), κάποια στιγμή ο Castel διακόπτει το τελετουργικό, αφού,
για να παρηγορήσει τη μητέρα του, της διηγείται ένα όνειρο που επινοεί. Κατά κάποιο τρό
πο, εκείνη ευθυγραμμίζεται με το συναισθηματικό του εκβιασμό, αλλά η αίσθηση της ρήξης
παραμένει. Τελικά, στον κινηματογράφο μου, ένα γεύμα δεν καταφέρνει ποτέ να διαρκέσει α
πό το ορεκτικό μέχρι τον καφέ.
- Στις ταινίες σου εμφανίζονται κάθε τόσο θεατρικές φόρμες, που τοποθετούνται σε ένα πλαίσιο
το οποίο μάλλον συνδέεται με το υποσυνείδητο. Ας πούμε ότι πρόκειται για σύμβολα, που άλλοτε
είναι προφανή, όπως ο σκύλος ή τα ονόματα των ηρώων στο Εν ονόματι του Πατρός, κι άλλοτε
πιο άμεσα συνδεδεμένα με την εσωτερική λογική της ιστορίας, και που οπτικά δεν επιαημαίνονται. Στον Πρίγκιπα του Χόμπουργκ, όμως, υπάρχει μια διέξοδος αυτής της έντασης: τα σύμβο
λα, το υποσυνείδητο, η νύχτα, φαίνεται να σχηματίζουν ένα αμάλγαμα και να καταλαγιάζουν...
- Ό ταν ήμουν στη σχολή, παρόλο που θαύμαζα πολύ τον Antonioni, δεν άντεχα ορισμένους
προφανείς συμβολισμούς του. Για τη δική μου δουλειά μπορώ να πω ότι, όπου το σύμβολο εί
ναι συγκεκαλυμμένο και εντελώς μη αναγνωρίσιμο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό που, αντίθε
τα, είναι υπερβολικά προφανές, όπως σε ορισμένα σημεία της ταινίας Εν ονόματι του Πατρός,
προφανώς δεν λειτουργεί, δεν μου αρέσει. Έ πειτα, ο χρόνος μας αναγκάζει να βλέπουμε την
ταινία σχεδόν με τα μάτια του αρχαιολόγου κι έτσι ορισμένα πράγματα, δεν λέω ότι γίνονται
όμορφα εάν είναι άσχημα, γίνονται, όμως, πιο ενδιαφέροντα. Εγώ, φυσικά, δεν έχω κλίση στα
σύμβολα. Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές για μένα, εκεί όπου συνάντησα τα μεγαλύτερα
προβλήματα στο χειρισμό του συμβόλου και της σημασίας του, ήταν κατά τη διάρκεια των
γυρισμάτων στο Όνειρο της πεταλούδας. Αν έπρεπε να ξανακάνω, σήμερα, αυτή την ταινία,
θα την ξανάκανα με τρόπο εντελώς διαφορετικό, επειδή τώρα είμαι πολύ πιο ελεύθερος σε
σχέση με το κείμενο. Τότε, όμως, υπεισέρχονταν παράγοντες που αφορούσαν στην προσωπι
κή μου σχέση με τον Fagioli και, κατά συνέπεια, καθώς ήμουν και εγώ υπερβολικά προσε
κτικός και πιστός στο κείμενο, έβγαινε στην επιφάνεια η κυριολεκτική σημασία, η οποία
στην τέχνη πρέπει να μεταρσιώνεται, να διαχέεται, να εξαφανίζεται.
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- Παράλληλα με την εντονότατη παρουσία της νύχτας στις ταινίες σου, παρατηρείται η σχεδόν α
πόλυτη απουσία των φλας-μπακ. Στον κινηματογράφο σου η διαλεκτική παρελθάν-παρόν δεν τέ
θηκε ποτέ με όρους παραδοσιακούς, δηλαδή μέσα από ένα «πριν» κι ένα «μετά» λιγότερο ή περισ
σότερο αντικειμενικά, αλλά μάλλον ως συν-παρουσία, ως ταυτόχρονη παρουσία εξαιρετικά υπο
κειμενική. Οι ήρωές οου, που επίσης φέρουν πάντα το φόρτο της προσωπικής τους ιστορίας, ζουν
στο σήμερα. Και τις σπάνιες φορές που κοιτούν πίσω (μου έρχεται τώρα η εικόνα των ονειρικών
εμβόλιμων πλάνων στην ταινία Διακοπές στην κοιλάδα Τρέμπια, ή σε ορισμένους διάλογους του
Lou Castel στην ταινία Τα μάτια, το στόμα, που περιέργως είναι παρεμβάσεις αυτοβιογραφικές,
έστω κι αν γίνονται με τη μορφή της μυθοπλασίας), αυτές οι αναδρομές αντιμετωπίζονται με μια
κάποια σβελτάδα και η αφηγηματική και μορφολογικήλύση δεν είναι, σίγουρα, κλασική...
- Και στο Πήδημα στο κενό υπάρχει, επίσης, η ανάκληση μιας σειράς αναμνήσεων. Είναι α
λήθεια, όμως, πως και σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται για κλασικό φλας-μπακ, δηλαδή
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ένας ήρωας που θυμάται ένα επεισόδιο το οποίο αναπαριστάνεται με πιστότητα. Στην περί
πτωση εκείνη, ήταν μια απόπειρα μετασχηματισμού της ανάμνησης και αναπαράστασης της
σημασίας της, δηλαδή, τι σήμαινε για τους ήρωες και για μένα, σε σχέση με τη στιγμή που
γύριζα την ταινία και σε σχέση με το παρόν των ηρώων. Στο Πήδημα στο κενό τα μικρά παι
διά ζουν στο παρόν και παρεμβαίνουν ως φαντάσματα, σε σημείο που, όταν βγαίνουν από το
σπίτι, μετά το τελικό ξεφάντωμα, στο μυαλό της αδελφής διαλύονται και καταλήγουν να γί
νουν εικόνες που σε κατατρέχουν.
Η τάση μου να μη χρησιμοποιώ τα φλας-μπακ έχει, οπωσδήποτε, κι άλλο ένα σημαντικό κίνη
τρο: προσπαθώ, πάντοτε, να αποφεύγω να δίνω στον κινηματογράφο μια επεξηγηματική διά
σταση. Για μένα το φλας-μπακ είναι ένας εμπλουτισμός της αφήγησης μέσω της επεξήγησης
γεγονότων που προηγήθηκαν· και από την πλευρά μου, χωρίς ποτέ να το έχω προγραμματί
σει, ούτε να το έχω θεωρητικοποιήσει (το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή), υπάρχει η άρνηση της
επεξήγησης, της αποσαφήνισης. Στον αμερικανικό κινηματογράφο, ακόμα και στις πιο ευγενείς και στις πιο όμορφες ταινίες, δεν υπάρχει τίποτα που να μην εξηγείται, η συσκότιση είναι
εκτός νόμου. Ακόμα και η λεπτομέρεια που στην αρχή είναι ακατανόητη, στο τέλος της ται
νίας αποσαφηνίζεται, όπως στις αστυνομικές ταινίες... πρόκειται για υποχρέωση, για κάτι που
δεν μπορεί να λείψει από αυτό τον τύπο κινηματογράφου. Αναφέρομαι κυρίως στον αμερικα
νικό κινηματογράφο τον οποίο μελέτησα στη σχολή, επειδή ο νεότερος κινηματογράφος είναι
σε μικρότερο βαθμό υπόδουλος της επεξήγησης και, συνεπώς, του ορθολογισμού.
- Η εμμονή σου στην άρνηση των φλας-μπακ, από την εποχή της ταινίας Οι γροθιές στην τσέπη,
αφήνει χώρο σε εκείνη την υπερρεαλιστική διάσταση που με τον καιρό οδηγεί, όλο και περισσότε
ρο, σε μια περιοχή του υποσυνείδητου, όπου ο ύπνος και ο ξύπνος διαλέγονται και συγχέονται, δί
νοντας διέξοδο σε μια «άλλη» διάσταση, όπως στον Πρίγκιπα του Χόμπουργκ...
- Μου έρχεται στο μυαλό το εξής: ορισμένες φορές, τη στιγμή κατά την οποία σχεδιάζεις,
γράφεις, γυρίζεις, υπάρχει ένα ποσοστό ανασφάλειας ως προς την επικοινωνιακή σου ικανό
τητα, που σε κάνει να χρησιμοποιείς τη λύση της επεξήγησης. Αρχικά, είχα κατά νου να χρη
σιμοποιήσω το φλας-μπακ στο Εν ονόματι του Πατρός: θα αφηγούμουν την ιστορία του τε
χνοκράτη και του διανοούμενου στο παρόν, το ’72, ενώ η εμπειρία του κολεγίου θα ήταν το
’59. Γυρίστηκε μάλιστα και μια σκηνή, όπου οι φοιτητές αμφισβητούσαν και προπηλάκιζαν
το διανοούμενο που έβγαινε από το πανεπιστήμιο, ενώ ο τεχνοκράτης καθόταν στο γραφείο
του, πάντα εξαιρετικά σίγουρος για τον εαυτό του. Στη συνέχεια, οι σκηνές αυτές κόπηκαν
στο μοντάζ, ακριβώς επειδή για μένα ο κινηματογράφος έχει ένα δικό του παρόν, που ισχύει
ακόμα κι όταν αναπαριστάς το παρελθόν. 'Ημουν πάντοτε αντίθετος σε αφηγηματικές μορ
φές που ξεκινούν από το παρόν για να αφηγηθούν το παρελθόν, πράγμα που είναι διαφορετι
κό από την «επικαιροποίηση». Ακόμα και στην Έλενα, δεν υπάρχει φλας-μπακ της πρωτα
γωνίστριας. Υπάρχει απλά η Έλενα, που ξαφνικά βλέπει τον εαυτό της όπως ήταν μερικά
χρόνια πριν- αυτό που έχει σημασία είναι η σχέση ενός κοριτσιού τριών χρόνων, ή μάλλον,
δυόμισι χρόνων, με το παρελθόν του, αφού και εκείνο έχει ήδη ένα παρελθόν κι όχι μονάχα έ
νας γέρος ενενήντα χρόνων.
Το κατεξοχήν κλασικό φλας-μπακ είναι αυτό της ταινίας του Hitchcock Νύχτα αγωνίας, ό
που, λίγο-λίγο κάθε φορά, ανασυγκροτείται η τραυματική στιγμή που καθόρισε την ψυχική
διαταραχή του Gregory Peck. Για μένα αυτό είναι αναποτελεσματικό, η ταινία παίζεται τη
στιγμή που τη ζουν οι ήρωες και η επιστροφή στο παρελθόν αποκαλύπτει την ανικανότητα
του κινηματογραφικού παρόντος.
Άλλωστε και η έρευνα του Fagioli μου επιβεβαίωσε τη σημασία που έχει να δουλεύεις, όχι τό
σο για την υπομονετική ανασύνθεση των άπειρων λεπτομερειών του παρελθόντος, αλλά γ ι’
αυτό που βιώνεις στο παρόν. Επιπλέον, προσωπικά δεν πιστεύω πως υπάρχει ένα και μονα
δικό τραύμα που καθόρισε τη δυστυχία και την τρέλα, ούτε πως, όταν εντοπιστεί, όλα θα
βρουν τη λύση τους· υπάρχει, αντίθετα, μια ατέλειωτη αλυσίδα από ήττες και απογοητεύ
σεις, που οδηγούν στην αφασία, την αδιαφορία, την ανικανότητα να ζεις.
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- Στις τελευταίες δύο ταινίες, Το όνειρο της πεταλούδας και Ο πρίγκιπας του Χόμπουργκ, υ
πάρχει από την πλευρά σου έντονο ενδιαφέρον για τη μορφή του θετικού ήρωα. Αυτή η εξέλιξη
πρέπει να συνδεθεί με την απώλεια της γοητείας της μορφής του τρελού, για την οποία μιλούσες
προηγουμένως;
- Οπωσδήποτε. Στο Όνειρο της πεταλούδας υπάρχει κάτι φαινομενικά παράδοξο. Από τότε
που το ενδιαφέρον μου εστιάστηκε σε έρευνες, θεωρίες και τρόπους ζωής που εργάζονται
προς την κατεύθυνση της αλλαγής, της πιθανότητας να μην είμαστε πλέον οι ίδιοι, να μη
ζουμε με τα δεκανίκια των ιδεολογιών (ίσως εξαιρετικά ριζοσπαστικών, που όμως οδηγούν
στην καταστροφή), είναι σαφές ότι δεν μου αρκεί πλέον να αναπαραστήσω έναν ήρωα που
πεθαίνει. Εγώ, όμως, έβαλα μυαλό, ξέρω ότι η αλλαγή είναι πάρα πολύ αργή. Ακόμα κι όταν
ήμουν στην Ένωση των Κομμουνιστών, το έκανα ως απάντηση σε μια συγκεκριμένη ηθική
ανάγκη, ποτέ όμως δεν πίστεψα ότι είμαι ένας τέλειος επαναστάτης, με καινούργια μυαλά.
Και όταν διάβασα το σενάριο της ταινίας Το όνειρο της πεταλούδας, κατάλαβα μεν ότι περιεί
χε ύλη ζωντανή, που σε συνέπαιρνε, αλλά η προσέγγισή μου σε αυτό έγινε μέσα από πολλές
συγκρούσεις. Νιώθω ζωντανός σε αυτή την έρευνα, αλλά ποτέ μου δεν θριαμβολόγησα· δεν
είναι της φύσης μου.
- Στην Παραμάνα του Pirandello σε οδήγησε το ενδιαφέρον σου για τη γυναικεία μορφή;
- Ναι. Σε αυτό το διήγημα του Pirandello εντόπισα ορισμένες ενδιαφέρουσες δυνατότητες, οι
οποίες, φυσικά, μένει να επιβεβαιωθούν στο σενάριο και τα γυρίσματα. Η Παραμάνα έχει τυ
πική αφηγηματική δομή, αρκετά κλασική, και η βασική πρόκληση είναι πώς θα αναπαρα
στήσω, όχι τόσο το θηλασμό ως φυσική διαδικασία, όσο την ικανότητα της τροφού να ανταποκριθεί σωματικά και ψυχικά, τόσο στις φυσικές, όσο και στις βαθύτερες ανάγκες ενός βρέ
φους, στις οποίες η φυσική του μητέρα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί. Βρισκόμαστε, συ
νεπώς, σε μια τάξη πραγμάτων που για την ώρα δεν έχουν εκφραστεί. Οπωσδήποτε, στη «δι
κή μου» Παραμάνα, ο αρσενικός ήρωας δεν θα είναι δειλός, αχυράνθρωπος, ηλίθιος, γελοίος,
όπως στο κείμενο του Pirandello. Είναι ένας άνθρωπος προβληματικός, αλλά σε θέση να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να υφίσταται και την υστερία, και την «τρέλα» της συζύγου του.
Πρέπει να πάρει θέση και να προσπαθήσει να υπερασπιστεί το βρέφος. Με τον τρόπο του εί
ναι ήρωας, με δισταγμούς, αλλά χωρίς παθητικότητα. Κι αυτός, όπως κι εγώ, πρέπει να θέσει
στον εαυτό του το πρόβλημα: να μην υποστεί την τρέλα, να αντιδράσει στην καταστροφή.
Εγώ προς το παρόν έφτασα εδώ που είμαι, παρακάτω δεν ξέρω τι θα συμβεί.
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- Στον κινηματογράφο σου το σώμα είχε ανέκαθεν σημαντικό ρόλο, πριν ακόμα γίνει, με την ται
νία Ο διάβολος στο κορμί της, το εξειδικευμένο πεδίο της ανθρώπινης και καλλιτεχνικής σου έ
ρευνας. Από στιλιστική άποψη, ευνοείς περισσότερο τα πλάνα αμερικέν ή τα γκρο πλαν αλόκληρου του προσώπου· συνεπώς, η ενιαία μορφή έχει έντονη παρουσία στις ταινίες σου. Αυτή η μορ
φή, όμως, έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Αν κάνω μια αναδρομή, μου έρχονται στο νου ορισμέ
νες στιγμές-κλειδιά σε σχέση με την απεικόνιση του σώματος στον ιταλικό κινηματογράφο: το με
τωπικό βλέμμα του Rossellini και εκείνη η καταπληκτική στιγμή «ρήξης», όταν το σώμα της
Magnani πέφτει από τις ριπές των πολυβόλων, στην ταινία Ρώμη ανοχύρωτη πόλη· το φινάλε
στη Μάμα Ρόμα του Pasolini, με το πτώμα που παρουσιάζεται σαν το Χριστό του Mantegna.
' Υστερα, ερχόμενος σε «εσάς τους τρεις»: το σώμα που ο Ferreri το βλέπει διογκωμένο και «τερα
τώδες», όπως στην ταινία Ό ταν την είδα γυμνή· τα σώματα στο Τελευταίο ταγκό στο Παρίσι
του Bertolucci, κάπου ανάμεσα στην εσωτερική αποσύνθεση αλά Francis Bacon και την εκ νέου
ανακάλυψη μιας πρωτόγονης κτηνωδίας, μέσα στην ψευδαίσθηση της σωτηρίας· και, φυσικά,
πρώτο και καλύτερο το σώμα του Α\ε, που αναταράζεται από τους σπασμούς στις Γροθιές στην
τσέπη. Στον κινηματογράφο σου, από την αρχή, παράλληλα με την «τρελή» οωματικότητα ορι
σμένων ηρώων ή την καθωσπρέπει οωματικότητα άλλων, ήταν πάντα αισθητή με τρόπο έντονο
και μια ακόμα ένταση, μια άλλη σταθερή επιθυμία: να βρεις μια οπτική γωνία διαφορετική για
να κινηματογραφήσεις το κορμί και μεμονωμένα, αλλά και σε σχέση με άλλα σώματα και με το
περιβάλλον...
- I ..] Εμένα δεν μου άρεσε ποτέ ο μανιερισμός. Υπάρχουν δημιουργοί που εμπνέονται από τη
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O Andrea Di Stefano ακούει
προσεκτικά τις οδηγίες τον
Marco Bellocchio στα γυρίσματα
της ταινίας Ο πρίγκιπας του
Χόμπουργκ.

Ο Fabrizio Bentivoglio και η
Maya Sansa στην Παραμάνα.
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ζωγραφική, όπως ο Pasolini, αλλά για μένα αυτή είναι μια στάση παραίτησης. Άλλοι, αντίθε
τα, βλέπουν το σώμα με τρόπο ηδονοβλεπτικό, αλλά σε αυτή τη στάση αντιδρώ εσωτερικά.
Εγώ πάντα προσπαθούσα, άλλοτε κατορθώνοντάς το κι άλλοτε όχι -ή όχι εντελώς-, να βλέπω
στα υποκείμενα και να αναζητώ, τόσο στα γκρο-πλαν όσο και στα μεσαία πλάνα, τη λεγάμενη
κίνηση. Για μένα είναι βασικό, και στο επίπεδο της μηχανής λήψης και στο επίπεδο των ηθο
ποιών, να ζωντανεύεις τις σκηνές, τις σχέσεις, την υποκριτική, προσπαθώντας όσο είναι δυ
νατό να αποφεύγεις τις λεγάμενες κινήσεις μετάβασης, δηλαδή τις τεχνικές μετακινήσεις της
μηχανής λήψης. Με αυτή την έννοια, αισθάνομαι κοντά στη φιλοσοφία της Νουβέλ Βαγκ,
που συνοψίζεται στο αξίωμα «το τράβελινγκ είναι ζήτημα ηθικής», έστω κι αν, για μένα, η η
θική είναι μια εσωτερική ανάγκη που ξεπερνάει την ηθική, είναι μια ικανότητα να φαντάζε
σαι, η οποία έρχεται αυθόρμητα. Στη συνέχεια, παραμένει το συγκεκριμένο κινηματογραφικό
πρόβλημα, να μπορέσεις να υλοποιήσεις αυτό που σκέφτηκες, επειδή, ενδεχομένως, υπάρχει έ
νας τοίχος, υπάρχουν φώτα κ.λπ.. Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση (της μηχανής λήψης και των
ηθοποιών) πρέπει πάντα να υπακούει σε μια δική της εκφραστική αναγκαιότητα. Εμένα δεν
μου φτάνει μονάχα να κοιτώ. Επειδή είμαι και εγώ άνθρωπος που βιώνει διάφορες συγκρού
σεις, είναι σαφές ότι τώρα, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, προσπαθώ να μην κρύβομαι
ποτέ πίσω από τη μηχανή λήψης. Παρατηρώ συχνά στις ταινίες και τους σκηνοθέτες μια διά
σταση παραλυσίας, όπου ο φακός της μηχανής λήψης μετατρέπεται σε ασπίδα, σαν να κοιτάς
από την κλειδαρότρυπα, σαν να λες στους ηθοποιούς: «εσείς κινηθείτε, εγώ, στο μεταξύ, γυρί
ζω, ρίχνω ένα δίχτυ, το μαζεύω και μοντάρω την ταινία μόνος μου», χωρίς καθόλου οι άλλοι
να εμπλέκονται και να συμπάσχουν. Για μένα, σε επίπεδο ανθρώπινο περισσότερο από ό,τι σε
επίπεδο ηθικής, είτε όταν τα κατάφερνα, είτε όταν δεν τα κατάφερνα, η σχέση με τα ανθρώπι
να όντα βρισκόταν πάντα σε πρώτη θέση, ξεχωρίζοντας φυσικά τον άνδρα από τη γυναίκα, ε
πειδή με τον άνδρα μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα μια σχέση ταύτισης. Αντίθετα, όταν έ
χεις απέναντι σου μια γυναίκα, το ζήτημα περιπλέκεται για διάφορους λόγους: επειδή, είτε
μασκαρεύεσαι είτε δεν μασκαρεύεσαι· ή γιατί εκείνη είναι, κατά κάποιο τρόπο, πλουσιότερη α
πό σένα σε ανθρώπινο επίπεδο και σου δίνει κάτι που εσύ δεν έχεις- ή γιατί έχεις εσύ κάτι που
πρέπει να της δώσεις και εκείνη, ενδεχομένως, σου το επιστρέφει. Από τις γυναίκες δεν μπο
ρείς να ξεφύγεις: η δράση, σε ολόκληρο σχεδόν τον κινηματογράφο, ισοδυναμεί με τη φυγή, ε
νώ όταν μιλάμε για την κίνηση των σωμάτων των ηθοποιών, που ενεργοποιούνται με βάση τα
συναισθήματα (ακόμη και αν μένουν ακίνητοι, αφού η αναπνοή είναι ήδη μια κίνηση), και για
την κίνηση της μηχανής λήψης, η κουβέντα αποκτά ενδιαφέρον.
Θα έλεγα ότι, με το πέρασμα του χρόνου (χωρίς να αναφερθώ απλουστευτικά ούτε στην κα
τάσταση της υγείας, ούτε στο ζήτημα της ένδειας ή της διαθεσιμότητας των μέσων, ούτε καν
στη λίγο-πολύ στοιχειώδη τεχνική), ενδιαφέρομαι όλο και περισσότερο για τις «εσωτερικές»
κινήσεις. Αναλογίζομαι το Γλάρο του Τσέχωφ που γυρίστηκε σε μια εποχή που ένιωθα χάλια
και ήμουν κατάκοπος, με ένα σενάριο πιστό στο θεατρικό κείμενο. Οι εικόνες του Γλάρου εί
ναι έντονα συναισθηματικές και αυτή η αγωνία επικοινωνίας αποτυπώθηκε με θετικό τρόπο
στην ταινία, ενώ, λογικά, θα έπρεπε να έχει συμβεί το αντίθετο: από τη στιγμή που στα γυρί
σματα κυριάρχησε η πιο μαύρη απελπισία και τρέλα, οι εικόνες θα έπρεπε να είναι στεγνές
σαν την άμμο της ερήμου. Εγώ, φυσικά, υποστηρίζω την ανάγκη ύπαρξης ψυχικής ηρεμίας,
αλλά το θέμα είναι mo πολύπλοκο. Η τρίτη προσωπική μου επανάσταση ήταν Ο διάβολος στο
κορμί ττις. Και σε αυτή την περίπτωση, όλα ξεκίνησαν από μια βαθιά δυσαρέσκεια. Τη δεύτε
ρη εβδομάδα των γυρισμάτων ζήτησα τη συνδρομή του Fagioli για να εμβαθύνω σε αυτό που
συνέβαινε κι όχι για να τελειώσω την ταινία. Η ταινία θα τελείωνε έτσι κι αλλιώς, ίσως μά
λιστα να είχε και μεγαλύτερη επιτυχία. Το να αναπαραστήσεις μηχανιστικά δύο ανθρώπους
που κάνουν έρωτα είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αλλά το να αναπαραστήσεις κάτι
πιο πρωτότυπο και, κυρίως, το να απαντήσεις στη δυσαρέσκεια της Maruschka και στη δική
μου (που αμφότεροι αποκρύβαμε), ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός ήταν ο λόγος
που δημιουργήθηκε εκείνο το τόσο οκανδαλιστικό τρίο, με τον Massimo στο ρόλο αυτού που
προτείνει ορισμένες εικόνες. Αργότερα ανακάλυψα, προοδευτικά, ένα διαφορετικό τρόπο για
να βλέπω και να αντιλαμβάνομαι τον κινηματογράφο προσωπικά και σε βάθος. Οι μεγάλοι
καινοτόμοι όπως ο Bresson, ο Welles κ.λπ., έχουν αναμφισβήτητη αξία, αλλά για ένα σκηνο-
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θετή έχουν μεγάλη, αν όχι μεγαλύτερη αξία, οι σπουδαίες ανθρώπινες εμπειρίες. Με αυτή
την έννοια Ο διάβολος, στο κορμί της ήταν μια ταινία τόσο διδακτική και κρίσιμη για μένα, ε
πειδή έθεσε υπό αμφισβήτηση (ωθώντας με «πιο πέρα») την ταυτότητά μου ως καλλιτέχνη,
την οποία σαφώς αναζητούσα. Προφανώς, το ότι δέχτηκα να μου «επιβληθούν» εκ μέρους
του Fagioli ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούσαν στη Maruschka, μας επιτρέ
πει να κατανοήσουμε το βάθος και, αν μου επιτρέπεται, το μεγαλείο μιας κρίσης, όπου η επι
θυμία να προχωρήσω βαθύτερα υπερίσχυσε του φόβου ότι θα μπορούσε να τρωθεί η ταυτό
τητά μου ως σκηνοθέτη. Παρά τη φασαρία που ακολούθησε, αντιμετωπίστηκε με έκπληξη το
γεγονός ότι κάποιος σαν κι εμένα (κατά βάθος έχαιρα μεγάλης εκτίμησης ως σκηνοθέτης) εί
χε αποδεχτεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση η υπόστασή του.
- Σχετικά μ ε τη, ζωγραφική: στις ταινίες σου οι πίνακες αποτελούν άλλη μια σταθερή παρουσία
και η αναγνώσιμοτητά τους, σε σχέση με την εποχή, τα πρόσωπα, το περιβάλλον, είναι πάντα δια
φανής. Ωστόσο, και ο αριθμός τους και ορισμένες λεπτομέρειες (για παράδειγμα, το καινούργιο
διαμέρισμα στην ταινία Τα μάτια, το στόμα, όπου στο καθιστικό υπάρχουν, αφημένοι στο πάτω
μα, πίνακες ανεικονικον και, φυσικά, το μουσείο στην ταινία Η καταδίκη), οδηγούν τη σκέψη σε
μια βαθύτερη σημασία, σε ένα πιο σύνθετο λόγο ύπαρξης, παρά σε μια απλή ατμοσφαιρική, ψυ
χολογική η ιστορική αναφορά...
- Αντίθετα από άλλους σκηνοθέτες, εγώ δεν αποδίδω ποτέ στους πίνακες -ούτε στα άλλα α
ντικείμενα- μια συγκεκριμένη στιλιστική σημασία με την έννοια της παραπομπής, όπως συ
νηθιζόταν από τους σκηνοθέτες της Νουβέλ Βαγκ και όπως ήταν, επίσης, πολύ της μόδας τη
δεκαετία του ’70. Στις ταινίες μου, δεν μπορεί ποτέ να υπάρχει μια εικόνα κρεμασμένη στον
τοίχο, που να προηγείται της εικόνας που δημιούργησα εγώ. Ποτέ δεν σκέφτηκα να επιλέξω έ
ναν πίνακα που από μόνος του θα μπορούσε να υποκαταστήσει ένα χαρακτήρα ή ένα διάλογο,
ή που θα υπονοούσε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δούμε στην οθόνη. Εμένα αυτή η γλώσσα
δεν μου φτάνει. Ακόμα και στην Καταδίκη, η αναφορά στον πίνακα Έρωτας και Ψυχή μένει σε
δεύτερο πλάνο. Το ίδιο συμβαίνει με τη φωτογραφία του Marlon Brando στις Γροθιές στην τσέ
πη ή με τον πίνακα του Severini στο Πήδημα στο κενό. Αντιθέτως, μπορεί ένας πίνακας να
συμμετέχει στη δράση, αλλά πάντοτε σε σχέση με τους ήρωες (όπως ο πίνακας Η Παναγία με
το βρέφος στην Καταδίκη, ή η έκθεση των πορτρέτων των καλύτερων μαθητών του κολεγίου
στο Εν ονόματι του Πατρός). Για μένα οι πίνακες αποτελούν μέρος του πλάνου και είναι σημα
ντικό συστατικό του, ωστόσο δεν θέλω να είναι μια βίαιη παρένθεση που απευθύνεται στο θε
ατή και στην οποία του ζητάμε να επικεντρώσει το βλέμμα του. Θα μπορούσα να πω ότι, όταν
σκέφτομαι τους ήρωές μου, διαλέγω έναν πίνακα, ένα χρώμα ή ένα θέμα. Έ πειτα (και τούτο
δεν αποτελεί αντίφαση), στην Έλενα υπάρχει το ζήτημα του μετασχηματισμού της μορφής
στην αφηρημένη της απεικόνιση, αλλά εδώ ο πίνακας μεταβάλλεται σε απόλυτο πρωταγωνι
στή αυτών των σύντομων στιγμών, με την έννοια ότι η Έλενα κοιτάζει τον εαυτό της· αυτό
το παρεμβάλλω σε ένα βίντεο που γύρισα, ενώ το κατά δύο χρόνια νεότερο κορίτσι κοιμόταν
κι εγώ ξεφύλλιζα -τυχαία ή όχι- ένα βιβλίο σχετικό με τον Mondrian. Ο Mondrian, ξεκινώ
ντας από την εκκλησία του χωριού, φτάνει προοδευτικά (μέσα από τον κατακερματισμό και
την αποσύνθεση της εικαστικής μορφής) σε μια απόλυτη αφαίρεση και, συνεπώς, αυτό με πα
ραπέμπει στο θέμα του νεογέννητου και του υποσυνείδητου που συζητούσαμε πρωτύτερα, ό
ταν αναφερθήκαμε στην Παραμάνα. Στην Έλενα, όμως, ο πίνακας είναι πρωταγωνιστής, δεν
πρόκειται για αναφορά. Αν εγώ κινηματογραφώ εσένα, στο πλάνο μου είσαι εσύ, ανεξάρτητα
από το τι βρίσκεται πίσω σου. Η τάση να χρησιμοποιούνται στον κινηματογράφο αναφορές
στη ζωγραφική είναι ένα στιλ που δεν είναι δικό μου, κι αυτό ίσως να οφείλεται στην περηφάνεια μου. Αν με συγκλονίζει ένας πίνακας του Van Gogh, δεν μου πάει να παρεμβάλω τον
πίνακα σε μια ταινία, γιατί θα ένιωθα ότι παραδίδω τα όπλα μπροστά στην ομορφιά μιας εικό
νας που ήδη υπάρχει. Γιατί πρέπει να ξεκινήσω ηττημένος; Κάνω κάτι άλλο. Ο κινηματογρά
φος είναι μια πρόκληση για τη δημιουργία νέων εικόνων.
- Τα σχέδια που κάνεις κατά την προετοιμασία της ταινίας, άλλοτε είναι ένα είδος άτυπου story
board κι άλλοτε πραγματικοί πίνακες. Με το πέρασμα του χρόνου υπήρξε, προφανώς, μια εξέλι-
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ξη: από τις βιαστικές και νευρικές γραμμές των σχεδίων ττις ταινίας Οι γροθιές στην τσέπη περ
νάς στιιν απόδοοτι των λεπτομερειών με μεγαλύτερη ακρίβεια, μέχρι που, στον Ερρίκο Δ', αρχί
ζεις να χρησιμοποιείς το χρώμα, το οποίο στη συνέχεια, στην προετοιμασία των τεοοάραχν τελευ
ταίων ταινιών σου, «φουντώνει»...
- Στις αρχές της δεκαετίας του ’60, οι φίλοι μου στην Πιατσέντζα και ιδιαίτερα η Grazia
Cherchi (που ο Giampiero Mughini, όντας πολύ διαφορετικός από ό,τι είναι σήμερα, την αποκαλούσε «το τσεκούρι της Πιατσέντζα», εξαιτίας της άκαμπτης αυστηρότητάς της), υπο
στήριζαν ότι έπρεπε να αφοσιωθώ στη ζωγραφική και την ποίηση. Εγώ, όμως, δεν ακολού
θησα αυτό το δρόμο. Πιστεύω ότι τα σχέδια για τις Γροθιές στην τσέπη ανταποκρίνονταν
στην ανάγκη μου να δω εκ των προτέρων τις σκηνές, να τους δώσω μορφή, για λόγους που
είχαν σχέση με την παραγωγή, ώστε να είμαι καλύτερα προετοιμασμένος τη στιγμή που θα
άρχιζαν τα γυρίσματα της ταινίας. Ή δη, όμως, από τότε, πέρα από το καλλιτεχνικό αποτέλε
σμα, ποτέ δεν μπόρεσα να κάνω σχέδια που να είναι χρήσιμα στα γυρίσματα. Μερικές φορές
ξεφυλλίζω τα story board· μπορεί να είναι χρήσιμα για τα γυρίσματα, αλλά η ασχήμια τους
είναι απίστευτη, με την έννοια ότι πρόκειται για πράγματα τεχνικού χαρακτήρα που εξυπη
ρετούν την πρακτική διαδικασία. Είναι αλήθεια ότι τα σχέδια που κάνω -κ ι αυτό μου συμ
βαίνει συνέχεια- δεν τα χρησιμοποιώ ποτέ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων· εκεί μου έρχε
ται πιο φυσικό να απευθυνθώ στους ηθοποιούς και να παρακάμψω τη μοναχική φάση της
σχηματοποίησης. Όσον αφορά στην Καταδίκη, επειδή η σχέση μου με τον Fagioli ήταν πλέ
ον διαφορετική από τη σχέση που είχαμε όταν έκανα την ταινία Ο διάβολος στο κορμί της, πι
στεύω ότι έφτιαξα ορισμένα σχέδια για να ζητήσω τη γνώμη του, για δει εάν θα μπορούσε να
λειτουργήσει η εικόνα σε συνάρτηση με το σενάριο. Αλλά είναι δύσκολο να σου πει ο
Massimo αν κάτι είναι καλό ή όχι· συνήθως λέει «όπως νομίζεις», επειδή, γ ι’ αυτόν, σημασία
έχει η αυτονομία του ψυχαναλυτή, τον ενδιαφέρει η ελευθερία σου και γ ι’ αυτό αποστασιο
ποιείται. Άλλες φορές, συνέβη να πρέπει να περιμένουμε εβδομάδες ή μήνες για να αρχίσου
με μια ταινία. Τότε, κατά τη διάρκεια της αναμονής, μου άρεσε να σχεδιάζω,.προφανώς όχι ό
λες τις σκηνές, αλλά εκείνες που μου κινούσαν περισσότερο την περιέργεια. Κι επειδή, ακρι
βώς, μου είναι αδύνατο να κάνω σχέδια μόνον εξ ανάγκης, αν εκείνη τη στιγμή έχω χρώμα
τα, γίνομαι και λίγο ζωγράφος. Αυτό που μένει, όμως, είναι η διασκέδαση της στιγμής, ο ερα
σιτεχνισμός. Ποτέ δεν σκέφτομαι να τα χρησιμοποιήσω αργότερα.
- Παρακολουθώντας τη διαδρομή οου, ένας ορισμός της ουτοπίας (ενός θέματος που υφέρπει σε
όλο το έργο σου) θα μπορούσε να είναι αυτός: η συμφιλίωση της τάξης με την αταξία, της λογικής
με την τρέλα, του ατόμου με το νόμο... Αλήθεια όμως, τι είναι για σένα η ουτοπία;
- Το θέμα της ουτοπίας ανέκυψε από τα μέσα της δεκαετίας του ’70. Αναφέρομαι για παρά
δειγμα στο Γλάρο, στην παραληρηματική ουτοπία της Νίνας, που δεν είναι ακριβώς ουτοπία,
αλλά μάλλον παραλήρημα... Η εποχή της ουτοπίας για μένα ήταν η Ένωση Ιταλών Κομμου
νιστών. Αλλά τουλάχιστον στο επίπεδο της συνειδητής ειλικρίνειας, η ουτοπία είναι ένας ό
ρος που δεν μου αρκεί πλέον. Τον βρίσκω φτωχό. Η ουτοπία είναι ωραία, γενναιόδωρη, συ
μπαθής, αλλά πίσω από την ουτοπία υπάρχει μια ήττα, με την έννοια ότι πρόκειται για μια
αυταπάτη. Ό χι ότι εγώ είμαι τώρα στην πλευρά των νικητών, ή τουλάχιστον ορισμένων νι
κητώ ν σίγουρα όχι. Η ουτοπία, όμως, είναι κάτι το μερικό, παρόλο που συνεχίζω να εκτιμώ
την αξία της. Στο πλαίσιο της κινηματογραφικής έρευνας, μέσα στις πολυάριθμες διαλεκτι
κές των σχέσεων και των χαρακτήρων, εγώ αναζητούσα κάτι άλλο, κάτι που τις ξεπερνούσε,
που ήταν ακραία πιο ανθρώπινο, σαρκικό, περίπλοκο και που δεν είχε ως κατάληξη την ου
τοπία. Την ουτοπία εγώ την κατάλαβα εκ των υστέρων: ήταν το φλάμπουρο των χρόνων της
στράτευσης, αλλά και παλαιότερων εποχών.
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- Στον Πρίγκιπα του Χόμπουργκ, στη σύγκρουση μεταξύ του πρίγκιπα και του Εκλέκτορα, εκ
δηλώνεις μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο του τελευταίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έΐεγα
ότι η ιδιαίτερη ουτοπία για σένα είναι, ίσως, η αναζήτηση της ισορροπίας μεταξύ τάξης και ατα
ξίας, μειαξύατομικής έντασης και αναγκαιότητας των κανόνων...
- Σε σχέση με τον Χόμπουργκ, πολλές φορές έθεσα στον εαυτό μου μια ερώτηση, στην οποία
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Σκηνές από τα γυρίσματα της
ταινίας Διακοπές στην κοιλάδα
Τρέμπια.
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δεν μπορώ να απαντήσω: πώς είναι δυνατό, σήμερα, να συνεχίσουμε να είμαστε επαναστάτες
σεβόμενοι τους νόμους; Ό χι δηλώνοντας υποταγή στους πατέρες μας, αλλά σεβόμενοι τους
νόμους; Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η διατύπωση είναι πολύ επικίνδυνη και αμφίσημη, ή ότι
θα μπορούσε να εκληφθεί ως θρησκευτική αντίληψη...
- Η θεωρία της κοινωνικής ανυπακοής: εγώ σέβομαι τους νόμους αλλά, ακριβώς επειδή τους σέ
βομαι, θέλω να τους αλλάξω. Τίθεμαι στην υπηρεσία του νόμου, τον παραβαίνω και λέω «τιμω
ρήστε με»...
- Ναι. Μια μορφή μη βίας... Βέβαια, ας γίνει σαφές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις νομιμοποι
είσαι και με το παραπάνω να σκοτώσεις τον τύραννο ή να πάρεις τα όπλα... Όμως, στον Χόμπουργκ με γοήτευαν πολύ ο χαρακτήρας του πρίγκιπα και η καλοσυνάτη, πατρική μορφή
του Εκλέκτορα: από τη μια πλευρά, το ασυγκράτητο πάθος και η υποβάθμιση του τρομακτι
κού χαρακτήρα της χειρονομίας· από την άλλη, οι συνέπειες της ακραίας τυπολατρείας. Ο
Εκλέκτορας είναι καλός, αλλά γίνεται και σκληρός, με τον τρόπο που μπορούν οι καλοί να
γίνονται σκληροί.
- Σε κινηματογραφικό επίπεδο, δεν είχες δασκάλους, ήσουν δάισκαλος του εαυτού σου...
- Δεν είχα δασκάλους, ούτε μαθητές...
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- Το μοναδικό πρόσωπο που θα μπορούσε να είχε παίξει ένα ρόλο που να πλησιάζει στο ρόλο του
δασκάλου, είναι ο Pasolini, ο οποίος από κινηματογραφικής άποψης σου στάθηκε σαν μεγαλύτε
ρος αδελφός. Εσύ, όμως, δεν έκανες ποτέ σου κινηματογράφο στο στιλ του Pasolini...
- Γνώρισα τον Pasolini μέσω της Laura Betti στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Ό ταν ήμουν
στη Σχολή Κινηματογράφου της Ρώμης, ο Pasolini ήταν για μένα ταυτισμένος με τα Παιδιά
της ζωής, την ομοφυλοφιλία. Την πλευρά του καθολικισμού, της οικογένειας, του επαρχιω
τισμού του (που ήταν και η δική μου πρωταρχική μήτρα), την εντόπισα σε όλο του το έργο
μόνον αργότερα. Ό ταν πρωτοεμφανίστηκα στον κινηματογράφο, η εικόνα του Pasolini ήταν
διαφορετική και μάλιστα, όταν υπήρξε εκείνη η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ μας, απάντη
σαν για λογαριασμό μου ο Piergiorgio [Bellocchio] και η Grazia [Cherchi]. Εκείνοι είχαν τα
θεωρητικά και διαλεκτικά εργαλεία για να απαντήσουν στις απόψεις του· εγώ, εκείνη τη
στιγμή, όχι.
Η σχέση μου με τον Bertolucci ήταν σχέση εκτίμησης και ανταγωνιστικότητας ταυτόχρονα.
Πρώτος εμφανίστηκε εκείνος, στη συνέχεια εγώ, κατόπιν πάλι εκείνος... Κάποια στιγμή εκεί
νος πήρε το δρόμο των μεγάλων επιτυχιών κι εγώ παραδέχομαι ότι ένιωσα μέχρι και φθόνο α
πέναντι του, μετά τον Κορφορμίστα και κυρίως μετά το Τελευταίο ταγκό... Στην αρχή της δε
καετίας του ’70, εγώ έκανα το Εν ονόματι του Πατρός, δηλαδή ταινίες μικρότερες σε σχέση με
εκείνες που έκανε ο Bernardo και, πρέπει να πω, ότι ο Pasolini, κατά κάποιο τρόπο, «ήταν από
τη δική μου πλευρά». Για παράδειγμα, με συνεχάρη με θέρμη για το Εν ονόματι του Πατρός,
που προβλήθηκε την ίδια χρονιά με το Τελευταίο ταγκό στο Παρίσι και δεν είχε επιτυχία Αλλά
ανάμεσα σε μένα και τον Pasolini δεν υπήρξε ποτέ φιλία και οικειότητα. Για αρκετά μεγάλο
διάστημα, βλεπόμασταν συχνά στην κουζίνα της Laura Betti, αλλά και στο εστιατόριο, με τον
Moravia και τη Dacia Maraini. Εκείνος, όμως, ήταν φοβερά συνεσταλμένος και επιπλέον είχε
ένα δικό του, ξεχωριστό κόσμο της νύχτας. Στο δείπνο, σε μια συζήτηση, σε ένα δημόσιο διά
λογο, ήταν πολύ ευγενικός, πολύ διακριτικός, πολύ προσεκτικός, κι ύστερα εξαφανιζόταν σε
μια δική του πραγματικότητα, από την οποία αποκλείονταν όλοι, εκτός αν τη μοιράζονταν.
Καθώς ήταν αριστερός και αμφισβητίας, στην πραγματικότητα βρισκόταν μονίμως υπό αμφι
σβήτηση από όλους όσοι ήταν -στα λόγια- πιο ριζοσπάστες από εκείνον, όπως συνέβη το ’68,
με το περίφημο ποίημα για τους αστυνομικούς. Θυμάμαι ότι, το 1972, κατά τη διάρκεια των
Ημερών Κινηματογράφου της Βενετίας, εκείνος κι εγώ φύγαμε από την εταιρεία του Franco
Cristaldi. Προτού κλέψω μια κόπια του Εν ονόματι του Πατρός για την πάω στις Ημέρες, προοπάθησα να διαπραγματευτώ με τον παραγωγό, ο οποίος δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Ο
Pasolini κι εγώ πήγαμε μαζί να γευματίσουμε στην πριγκιπική κατοικία του Cristaldi, για να
συζητήσουμε την πιθανότητα η ταινία μου να πάει στη Βενετία και όχι στοΛίντο. Στην πραγ-
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μαχικόχηχα μιλήσαμε για άλλα θέμαχα και, ούχε εκείνος, οάχε εγώ επιμείναμε να πείσουμε
χον Cristaldi να παραχωρήσει χην κόπια. Ο Cristaldi επέμεινε σχις ιδέες χου, εμείς μιλήσαμε
για κινημαχογράφο, για πράγμαχα θεωρηχικά, σαν να έπρεπε να εκπληρώσουμε αυχή χην πολιχική αποσχολή, αλλά δίχως να χην πολυπισχεύουμε. Ο Pasolini ήχαν έχσι: ενδιαφερόχαν μέχρις ενός σημείου, όχι από καιροσκοπισμό, αλλά επειδή δεν ήχαν ο χύπος που θα πήγαινε να
δώσει μάχη με αυχό χον χρόπο, έσχω κι αν συχνά βρισκόχαν σε παρόμοια θέση. Με συνοδέυσε
ως χο σπίχι και διαπισχώσαμε όχι δεν γινόχαν χίποχε. Τόχε εγώ αποφάσισα να δράσω με σχιλ
πιο προσωπικό, κάχι σαν χο Διαγωγή μηδέν χου Jean Vigo. Πήγα, δηλαδή, σχην Italnoleggio
και, με χη σχτνέργια χου γραφείου χύπου, πήρα χις μπομπίνες λέγονχας όχι πρέπει να χις μεχαφέρω σχη Mostra χου Λίνχο- ανχίθεχα, χις έσχειλα με χο αεροπλάνο σχις Ημέρες Κινημαχογράφου, σχο λεγόμενο Ανχι-φεσχιβάλ, που διεξαγόχαν χαυχόχρονα σχη Βενεχία. Για μένα, η
σχιγμή εκείνη ήχαν σαν παιχνίδι, σαν μια προσωπική αναμέχρηση, μια μικρή εξέγερση απένανχι σχο είδος χου παχέρα που ανχιπροσώπευε ο Cristaldi. Εκείνος θύμωσε πολύ και μάλισχα
μου έκανε μήνυση. Αλλά χο θέμα έληξε δίχως να δοθεί συνέχεια. Σχον Pasolini δεν είχα πει χί
ποχε για χις προθέσεις μου, πισχεύονχας όχι δεν θα είχε εγκρίνει χην κλοπή. Υπήρχε σημανχική διαφορά μεχαξύ μας και πολλά από χα έργα χου, και ποιηχικά και κινημαχογραφικά, χα καχάλαβα αργόχερα. Υπήρχε, όμως, η καλλιχεχνική εκχίμηση, έσχω και με συγκρούσεις από χην
πλευρά μου, επειδή ασκούσε ένχονη κριχική σχο «κόμμα χης Πιαχσένχζα».
- Από όλες τις ταινίες σου, ττοιες είναι οι τρεις που σε αντιπροσωπεύουν καλύτερα; Ό χι οι πιο ω
ραίες, όχι εκείνες για τις οποίες νιώθεις περισσότερο ικανοποιημένος, αλλά εκείνες όπου συνέβη
κάτι σημαντικό για σένα...
- Ξαναβλέπονχάς χες χώρα, σχις χαινίες που σημαχοδόχησαν μια «σχροφή» θα καχέχασσα σί
γουρα, χις Γροθιές στην τσέπη: είναι η πρώχη μου χαινία και παρόλο που είναι πάρα πολύ ά
σχημη, ανχιπροσωπεύει μια μοναδική εμπειρία. Το Γλάρο, επειδή είναι μια χαινία πολύ προ
σωπική, σχην οποία έζησα μια καχαιγισχική εμπειρία όσον αφορά σχις σχέσεις μου με χους
άλλους. Η χαινία εκείνη ήχαν ένα ψυχόδραμα, σε σημείο που κάποια σχιγμή σκέφχηκα όχι έ
πρεπε να διακόψουμε χα γυρίσμαχα. Μερικές φορές, σχον κινημαχογράφο όπως και σχη ζωή,
λες: «ενχάξει, χα παραχάω». Μεχά συνειδηχοποιείς όχι, αν αφήσεις σχη μέση κάχι, αυχό σχτνεπάγεχαι μια σειρά από περιπλοκές και ακυρώσεις που σου αφήνουν αρνηχική αίσθηση. Το ό
χι δεν χην παράχησα σχη μέση και μάλισχα χη σχιγμή που βρισκόμουν σε μια καχάσχαση που
υπέφερα, είναι θεμελιώδες. Ή χαν όλα παράλογα, ασυνάρχηχα... Για μένα ήχαν φυσιολογικό,
αλλά θυμάμαι χον Stefano Rulli, βοηθό μου σχην χαινία εκείνη, που όνχας σε κάποια απόσχαση από χα πράγμαχα, μου μεχέφερε και χην αίσθηση χης διάλυσης, αλλά και κάποιο θαυ
μασμό για χο πώς καχόρθωνα να διαχειρίζομαι χην καχάσχαση εκείνη, που ήχαν ένα είδος
συλλογικής χρέλας. Και όλα αυχά, παρόλο που με καχηγόρησε, επειδή χον ανάγκασα να στη
ρίξει χη Νίνα, κραχώνχας σχις πρόβες χο ρόλο χου Κόσχια. Οι γυναίκες, θέλονχας να δείξουν
πόσο καλές ηθοποιοί είναι, συχνά έβαζαν χα κλάμαχα σχη διάρκεια χου μονόλογου· κι εκεί
νος, ύσχερα από λίγο καιρό, μου δήλωσε όχι δεν άνχεχε χις δοκιμές γιαχί χον χάραζαν... Και
-πολύ σωσχά- μου είπε να παίξω εγώ χο ρόλο χου σχηρίγμαχος.
Έπειχα, Ο διάβολος στο κορμί της.
Ανάμεσα σχις χαινίες μου που σημαχοδόχησαν κάποια σχροφή θα μπορούσε να συμπεριληφθεί, όμως, και χο Πήδημα στο κενό, που ολοκλήρωσε μια συγκεκριμένη φάση. Και σε σχέση
με χην ουχοπία, μια πολύ μεγάλη εμπειρία ήχαν η χαινία Τρελοί για «λύσιμο». Επικριχέα όσο
θέλεις, αλλά με πράγμαχα που χόχε με άγγιζαν βαθιά. Όχ,αν βλέπεις χον ψυχωχικό, βλέπεις
χο φρενοκομείο, βλέπεις έναν άνθρωπο μέσα σχο ζουρλομανδύα και καχαλαβαίνεις όχι κι εσύ
έχεις προβλήμαχα σοβαρά, όχι εκεί υπάρχει κάχι που σε αφορά, συγκλονίζεσαι, έσχω κι αν
δεν χο καχαλαβαίνεις αμέσως, δεν χο συνειδηχοποιείς. Αισθάνεσαι, όμως, όχι η χρέλα μπορεί
να διαπεράσει όλες χις χάξεις. Δεν κάνει διάκριση μεχαξύ ασχών και προλεχάριων.

Ρώμη, Μάιος 1998.
Η συνέντευξη πρωτοδημοσιεΰτηκε στο Marco Bellocchio,
Catalogo ragionato, επιμ. Paola
Malanga, εκδ. Olivares,
Μιλάνο, 1998.
Μετάφραση:
Παναγιώτης Ράμος.
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Απολογισμός μιας σαραντάχρονης διαδρομής
Μια συνέντευξη του Marco Bellocchio
μ ε τον Giacomo M artini

- Μετά από σαράντα χρόνια κινηματογράφου και καλλιτεχνικής, δραστηριότητας, θα μπορούσες
να μας κάνεις έναν απολογισμό και να μας πεις εάν, ενδεχομένως, σου έχουν μείνει κάποιες πι
κρές γεύσεις, αν νομίζεις ότι έχεις κάνει λάθη...
- Αν υπολογίσουμε και χη Σχολή Κινηματογράφου χης Ρώμης, είναι πάνω από σαράντα χρό
νια δουλειάς -πράγματι, μπήκα στη Σχολή το 1960. Αν όμως ξεκινήσουμε από την πρώτη
ταινία, Οι γροθιές στην τσέπη, τότε είναι τριάντα επτά. Μπορώ να πω ότι πρόκειται για έναν
απολογισμό πολύ ουσιώδη. Ακόμα κι όλες αυτές οι φαινομενικές αλλαγές πορείας, όχι ύφους,
μεταφραζόμενες σε ελευθερία, έρευνα, αποφυγή επανάληψης, με ωφέλησαν. Έ χω κάνει κά
ποιες καλές ταινίες, και άλλες λιγότερο καλές. Το γεγονός όμως ότι, μετά από σαράντα χρό
νια, βρίσκομαι πάλι εδώ, με ειλικρινή ακόμα ενθουσιασμό και διάθεση για έργο (πράγμα που
οφείλεται και σε συγκεκριμένες επιλογές), είναι η επιβεβαίωση ενός θετικού απολογισμού, ό
σο κι αν έγιναν, πιθανόν, και λάθη.
- Υπάρχουν πράγματα για τα οποία λυπάσαι, κάποια επιλογή που τη θεώρησες ως λάθος το ο
ποίο δεν θα ήθελες να επαναλάβεις · η, ίσως, πράγματα που θα ήθελες να είχες κάνει και που δεν
είχες τη δυνατότητα, για διάφορους λόγους, να τα πραγματοποιήσεις;
- Υπήρξαν δευτερεύουσας σημασίας λάθη σχετικά με επιλογές ηθοποιών, για τα οποία δεν θα
ήθελα να μιλήσω, για ευνόητους λόγους. Αντικειμενικά βλέποντάς το, ήταν λάθος (ίσως από
έπαρση και ανευθυνότητα, ίσως ακόμα και από έλλειψη ενδιαφέροντος) το ότι δέχτηκα να
γυρίσω την ταινία Βιασμός στην πρώτη σελίδα. Λάθος, με την έννοια ότι δεν είχα καταλάβει
πως ένα θέμα αυτού του είδους, μια τόσο δυνατή ιστορία, απαιτούσε μια ανάπτυξη ριζικά εξατομικευμένη- αντίθετα εγώ, μαζί με τον Goffredo Fofi, τα θαλάσσωσα με το σενάριο και
την πολιτικοποίησα. Δεν μπόρεσα να αποφύγω κάποιες ιδεολογικές εμμονές, που στη πορεία
έκαναν την ταινία πιο φτωχή. Υπήρξε, επίσης, μια κατασπατάληση ενέργειας και ταλέντου,
σε μια ταινία που είχε σημαντικούς ηθοποιούς (Gian Maria Volonté, Laura Betti...). Παρόλ’
αυτά, σε μια πρόσφατη ρετροσπεκχίβα στην Ταινιοθήκη του Μιλάνου, άκουσα πολύ ενδια
φέρουσες παρατηρήσεις και κρίσεις για την ταινία...
- Έ γινε μια επαναξιολόγηση της ταινίας επειδή προέβλεπε γεγονότα, τα οποία αργότερα ο ιταλι
κός τύπος θα κατέγραφε πικρόχολα.
- Μιλάω ως δημιουργός. Νοιώθω καλά, όταν έχω να κάνω με ένα υλικό που γνωρίζω σε βά
θος. Σε εκείνη όμως την ταινία υπήρχαν σημεία όπου υπερίσχυαν στοιχεία σχηματικά, αφηρημένα, εγκεφαλικά.
- Υπάρχουν κάποια θέματα και επεισόδια ιδιαίτερα σημαντικά, που έχουν χαρακτηρίσει και ση
ματοδοτήσει τη σκηνοθετικη σου διαδρομή. Καταρχήν η λογοκρισία, όπως συνέβη και στην τελευ
ταία σου ταινία, Το χαμόγελο της μητέρας μου.
- Ό ταν ξεκίνησα να δουλεύω, η λογοκρισία προκαλούσε μεγαλύτερο δέος, εφόσον οποιοσδή
ποτε πολίτης, μεμονωμένα, μπορούσε να ζητήσει την κατάσχεση μιας ταινίας- και εάν έβρι
σκε δικαστή που θα συναινούσε, η ταινία κατασχόταν. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν, οι ταινίες
προβάλλονταν όπου υπήρχαν δικαστές πιο δημοκρατικοί, πιο προοδευτικοί. Αυτό συνέβη με
τις Γροθιές στην τσέπη. Υπήρξε μια καταγγελία, αλλά ο δικαστής έκλεισε την υπόθεση χωρίς
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να προβεί σε κατάσχεση. Ο Διάβολος στο κορμί της λογοκρίθηκε από την τηλεόραση, με την
έννοια ότι, αγοράστηκε μεν από την Penta με τον όρο η ταινία να είναι κατάλληλη από τα δε
κατέσσερα και πάνω, ενώ τελικά απαγορεύτηκε για τους νέους έως δεκαοκτώ ετών. Ξαναπέρασε από λογοκρισία και της επέβαλαν κυρώσεις. Η περίφημη «fellatio»1 (σε δύο κάδρα) κό
πηκε μαζί με άλλες σκηνές. Σήμερα η κατάσταση είναι διαφορετική· έχει αλλάξει ο νόμος αλ
λά, κυρίως, η στάση και η ηθική των ανθρώπων.
Η ταινία Οι γροθιές στην τσέπη απαγορεύτηκε για τις ηλικίες κάτω των δεκαοκτώ κι όταν η
τηλεόραση άρχισε να αγοράζει ταινίες (στη δεκαετία του ’80), χρειάστηκε να ξαναπεράσει α
πό λογοκρισία· σήμερα θεωρείται κατάλληλη για όλους. Μια ακόμη μαρτυρία της βαθιάς αλ
λαγής της κοινωνικής συμπεριφοράς.
- Και το Χαμόγελο της μητέρας μου είχε προβλήματα;
- Ναι. Η επιτροπή λογοκρισίας μου είπε πολύ καθαρά ότι, αν έκοβα τις δύο βλαστήμιες, η
ταινία θα χαρακτηριζόταν κατάλληλη για όλους· διαφορετικά θα την απαγόρευαν μέχρι την
ηλικία των δεκατεσσάρων. Τις βλαστήμιες τις αφήσαμε, αλλά είχα ξεχάσει ότι υπήρχε μια
ρήτρα στο συμβόλαιο με τη RAI, σύμφωνα με την οποία η αγορά της ταινίας θα γινόταν με
την προϋπόθεση πως θα ήταν κατάλληλη για όλους. Οπότε, έπρεπε να ξαναπεράσουμε από
λογοκρισία, για να πάρουμε καινούργια έγκριση.
- Με τι θα αντικαταστήσεις αυτές τις βλαστήμιες;
- Με τη σιωπή. Υπάρχει μια μουσική πολύ δυνατή, ως αντιστάθμισμα στη σιωπή. Στο σενά
ριο ο αδερφός βλαστημούσε, αλλά δεν είχε αποφασιστεί το τι ακριβώς θα έλεγε. Ή τα ν μια α
πόφαση που πήραμε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Συνυπολογίζοντας και τη γνώμη
μερικών συνεργατών, μας φάνηκε σωστό αυτή η προσβολή κατά του Θεού να προφερθεί, να
μην είναι απλώς υπαινικτική. Στο σενάριο υπήρχαν και οι εξής εκδοχές: ο ήρωας να προφέ
ρει μονάχα το επίθετο και όχι το ουσιαστικό, ή η βρισιά να καλύπτεται από τη μουσική.
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1. Λατινικά στο κείμενο:
ηεολειχία. (Σ.ι.Μ.)
2. Γαλλικά στο κείμενο:
κινηματογράφος πολιτικά
σιματευμένος, με ιδεολογική
θέση. (Σ.ι.Μ.)
3 Εμβληματική φράση που
χρησιμοποίησε ένα παρακλάδι
της Ένωσης μαρί,ισιώνλενινισιών, αποιελυϋμενο
κυρίως ano διανοουμένους:
υπηρετώ ιυλαό. (Σ.ι.Μ.)

- Ο κινηματογράφος σου συναντιέται μ ε την πολιτική και την πολιτική σου δράση, η οποία συν
δέεται με την προσωπική σου ιστορία, με τη διαμόρφωση της κουλτούρας σου. Πόσο έντονα ση
μάδια έχει χαράξει στη δουλειά σου αυτή η σχέση με την πολιτική και με την ιδεολογία; 'Εχεις πά
ρει κι εσύ μέρος στον «engagé»2 ιταλικό κινηματογράφο.
- Είναι ένας όρος παρωχημένος, αλλά σωστός. Ως δημιουργό, αυτό που με απασχόλησε κυ
ρίως ήταν να διαφυλάξω την ακεραιότητά μου. Στη διαμόρφωσή μου η ηθική είχε ανέκαθεν
μεγάλη σημασία, θα έλεγα τεράστια. Είχα πάντα ενεργή συμμετοχή, ποτέ όμως ως πρωτα
γωνιστής· πιο πολύ ως κάποιος που βρισκόταν στο πλάι. Θα δώσω ένα παράδειγμα: στο
«Quaderni Piacentini» (ένα από τα πιο έγκυρα περιοδικά της ιταλικής αριστερός των δεκαε
τιών του ’60 και του ’70), στο οποίο εκδότης και διευθυντής ήταν ο αδελφός μου, συνεργά
στηκα κι εγώ, αλλά ούτε καν ως δεύτερος τη τάξη, απλά ως αδελφός του διευθυντή. Συμμε
τείχα, αλλά όχι ενεργά. Μόνο στα πρώτα τεύχη δημοσίευσα κάποια ποιήματα. Μετά ήρθε το
’68, οπότε πια με αντιμετώπιζαν ως «γέρο». Και εκείνη την εμπειρία την έζησα παράλληλα.
Θυμάμαι, όταν έκανα μαζί με άλλους σκηνοθέτες τη σπονδυλωτή ταινία Amore e rabbia, το
1969, περνούσα μια πολύ δύσκολη προσωπική κατάσταση. Γύρισα το επεισόδιο μέσα στο χώ
ρο του πανεπιστημίου, με τους φοιτητές. Υπήρχε απέναντι μου -ήμουν τότε 29 χρονών- μια
κριτική στάση, με θεωρούσαν μεγάλο και λίγο συμβιβασμένο. Οι νεαροί επαναστάτες..., δεν
θα έλεγα ότι με εκμεταλλεύονταν, όσο ότι είχαν απαιτήσεις από εμένα, θεωρώντας με ταυτι
σμένο και συμβιβασμένο με το σύστημα. Αυτή η στάση τονίστηκε ακόμα περισσότερο όταν,
το 1969, στρατεύτηκα στην Ένωση Ιταλών Κομμουνιστών (servire il popolo)3. Η σχέση είχε
τη λογική του μοναχικού βίου: ο σύντροφος έπρεπε να δώσει όρκο πενίας και ως εκ τούτου
να παραχωρήσει στο κόμμα όλα του τα υπάρχοντα. Ως καθολικός, έδωσα μια καλή εισφορά
εκείνη τη χρονιά της στράτευσης, αλλά αυτοί σου ζητούσαν ακόμη και τα ακίνητα αγαθά.
Πιστεύω πως κάποιοι τα έδωσαν, γ ι’ αυτό και ορισμένοι αντιμετώπισαν σοβαρά οικογενεια
κά προβλήματα, άλλοι είχαν κακή κατάληξη, σύρθηκαν σε καταστάσεις δραματικές... Εγώ,
αν και παρέμενα μέσα σε αυτή την κατάσταση, ταυτόχρονα προσπαθούσα να στέκομαι κά-
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πως πιο έξω. Έσωσα ένα μέρος από τη μέτρια περιουσία μου, συνεισφέροντας κυρίως σε με
τρητά.
- Ξαναβλέποντας τις ταινίες σου, ποιες είναι εκείνες που περισσότερο απηχούν αυτόν τον πολιτι
κό και ιδεολογικό προβληματισμέ σου;
- Το πιο σκληρό και πικρό κομμάτι ήταν εκείνο των φτωχών στην ταινία Εν ονόματι του Πατρός. Ή ταν γυρισμένο εξολοκλήρου σε υπόγεια, με τον Lou Castel, που υπήρξε ένα από τα
θύματα της Έ νωσης Ιταλών Κομμουνιστών αυτό το κομμάτι είχε μια ταξική διάσταση που
έμελλε να ανατρέψει τον κόσμο μου. Στα προσωπικά μου βιώματα από το κολέγιο, εισέβαλε
δυναμικά μια ιστορική πραγματικότητα. Αυτοί, οι άνθρωποι που είχαν υποστεί ακραία εκ
μετάλλευση, ήταν το περίφημο υποπρολεταριάτο που, όπως γνωρίζουμε, μπορεί τη μια μέρα
να επαναστατεί και την επομένη να μην είναι σε θέση να συνεχίσει τη δράση του. Εδώ ούτε
το προλεταριάτο δεν κατάφερε ποτέ να ισχυροποιήσει τις κατακτήσεις του, πόσο μάλλον αυ
τοί οι φτωχοδιάβολοι!
Και μια άλλη ταινία, σε σχέση με το ερώτημά σου: το Βιασμός στη πρώτη σελίδα, όπου η βρα
δύνοια, η εγκεφαλικότητα και το αφηρημένο της ιδεολογίας, το να σκέφτεσαι με αφηρημένους όρους, έχει το μειονέκτημα να υπεραπλουστεύει την εξέγερση, τη διαμαρτυρία. Κατόmv η σχέση άλλαξε. Στο Θριαμβικό εμβατήριο όλα κύλησαν μέσα σε μια μυθιστορία πιο κλα
σική, ενώ σε άλλες ταινίες αυτός ο θεωρητικός προβληματισμός είναι λιγότερο αισθητός.
- Στην ταινία Το χαμόγελο της μητέρας μου υπάρχει πάλι μια έντονη καταγγελία πολιτική, η
θική, πολιτειακή και πολιτιστική. Στο επεισόδιο με τη γιορτή σε ένα ρωμαϊκό σαλόνι, σκιαγραφούνται αμείλικτα καρικατούρες προσωπικοτήτων πολιτικών, εκκλησιαστικών και κοσμικών.4
Πρόκειται για ένα σαλόνι όπου η εξουσία ασκεί την «κρυφή» της δύναμη.
- Δεν έχω ανάλογες προσωπικές εμπειρίες, τις γνωρίζω από τα πρωτοσέλιδα. Το να ανακατέ
ψω στη γιορτή τον παπά με τον λαϊκό, αυτό ίσως παραπέμπει στο γεγονός ότι στην άβυσσο,
στο κενό της ουτοπίας (γιατί στην ενασχόλησή μου με την πολιτική υπήρχε η ουτοπία, η ε
πιθυμία να αλλάξω τον κόσμο), και σήμερα που αυτή η προοπτική ηττήθηκε, παραμένει μια
πολιτική τάξη πανομοιότυπη.
- Στο διάλογο μεταξύ Ερνέστο Πιτσιαφουόκο και θείας, βγαίνει στην επιφάνεια μια πολύ σκληρή
κριτική για τους συμβιβασμένους, ακόμα και τους πιο αξιολύπητους, που κυριαρχούν στην εποχή
μας. Μας δείχνεις μια κοινωνία διεφθαρμένη, που έχει ανάγκη από «νονούς» και πολιτικούς
προστάτες.
- Είναι αλήθεια. Πρόκειται για ένα ζήτημα περισσότερο γενικού ενδιαφέροντος, που όμως α
ντιστοιχεί σε μια πραγματικότητα βαθιά ριζωμένη στη χώρα μας. Αναζητείται σχεδόν καταναγκαστικά μια πατρική μορφή ως προστασία, ως εγγύηση για κάποιες αλήθειες, συχνά πέ
ρα από ηθικές αξίες. Εδώ όμως υπάρχει και το θρησκευτικό ζήτημα. Ας σκεφτούμε τι συμ
βαίνει τώρα με τον Padre Pío,5 αυτό το θρησκευτικό σύμβολο της εποχής μας, αυτόν τον αι
ώνιο πατέρα, που στέκεται υπεράνω, πέρα από τον κόσμο τούτο· που εξυμνείται και λα
τρεύεται και αναγνωρίζεται απ’ όλο τον πολιτικό κόσμο, για να μη μιλήσουμε για τον κόσμο
του θεάματος. Ελάχιστοι στην αριστερά πήραν αποστάσεις από αυτό το φαινόμενο της μαζι
κής υστερίας. Από τη στιγμή που μιλάς για μια εξουσία υπερβατική, είναι σαφές ότι οποια
δήποτε δυνατότητα αλλαγής της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας ελαχιστοποι
είται, επειδή σε κάθε επιλογή σου πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου αυτόν τον κύριο, αυτόν
τον άγιο.
- Πρόκειται για μια ολοφάνερη καταγγελία και καταδίκη μιας άρχουαας τάξης, α π ’ όπου κι αν
προέρχεται, καθολική, λαϊκή, της αριστεράς ή της δεξιάς.
- Αυτό είναι αλήθεια. Πρόκειται για πράγματα που όλοι σκέφτονται· και ίσως να προκαλεί
κατάπληξη να ακούς να μιλάνε γ ι’ αυτά, διότι ο ιταλικός κινηματογράφος που κάποτε ανα
φερόταν σε αυτά τα ζητήματα, τώρα σιωπά.

4. Στην ιταλική -γλώσσα, laico
σημαίνει αποκλειστικά:
κοσμικός, μη εκκλησιαστικός.
(Σ.τ.Μ.)
5. Πρόκειται για τον μοναχό
Francesco Forgione (18871968), που πρόσφατα
ανακηρόχθηκε άγιος από το
Βατικανό. (Σ.τ.Μ.)
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- Γιατί ο ιταλικός κινηματογράφος σταμάτησε να μιλάει γι ’αυτά τα πράγματα, να καταγγέλλει τις
αδικίες, μολονότι πάνω σε αυτές ακριβώς τις καταγγελίες θεμελιώθηκε η αναγέννηση του;
- Ή μουν παιδάκι τότε· υπήρχε μεγάλη κινητικότητα, αγώνας, ελπίδα, και όλα στόχευαν
στην αλλαγή αυτής της άθλιας και άδικης κατάστασης. Τότε υπερίσχυε αυτό το αίσθημα.
Σήμερα υπάρχει ένας πολύ έκδηλος κυνισμός.
- Ίσως να υπερισχύει στους δημιουργούς μια τάση αυτολογοκρισίας, καθαρά καιροσκοπική...
- Η περίφημη φράση «έχω οικογένεια να θρέψω» ισχύει σήμερα περισσότερο απ’ ό,τι στο πα
ρελθόν. Και κυρίως στον μικρό κόσμο του κινηματογράφου, όπου υπάρχει ένα αφεντικό μό
νο, ένα μόνο σημείο αναφοράς, ακόμα και για τη RAI.
- Υπάρχουν όμως μερικές εξαιρέσεις: η ταινία του Marco Tullio Giordana, εκείνη του Pasquale
Scimeca γύρω από τα εγκλήματα της μαφίας και τις μυστικές συμφωνίες μαφίας και πολιτικών,
καθώς επίσης και η τελευταία σου ταινία.
- Υπάρχουν εξαιρέσεις, ελάχιστες όμως σε σχέση με το σύνολο. Θα ήθελα επίσης να θυμίσω ό
τι το αποτέλεσμα της δουλειάς της RAI Cinema ήταν θετικό, αν και, εδώ που τα λέμε, η τελι
κή κρίση εναπόκειται στη RAI η οποία εδώ και δύο χρόνια είναι στα χέρια της κεντροδεξιάς.
- Μα και πρώτα, που ήταν στα χέρια της κεντροαριστεράς, δεν νομίζω πως τα πράγματα διέφεραν
και πολύ.
- Η αριστερά σίγουρα απογοήτευσε τους ιδεαλιστές. Και χωρίς αμφιβολία χρησιμοποίησε συ
χνά ένα σύστημα πελατειακών σχέσεων.
- Ας αλλάξουμε θέμα και ας μιλήσουμε για ψυχανάλυση, για ψυχιατρική, ζητήματα που σημάδε
ψαν βαθιά την καλλιτεχνική σου διαδρομή. Τι είναι για σένα η ψυχανάλυση;
- Η ψυχανάλυση από μόνη της είναι μια λέξη περιοριστική. Στις μεγάλες διακρίσεις που κά
νουν όλοι μεταξύ καλού και κακού, για μένα υπάρχει μια άλλη διάκριση· εκείνη μεταξύ δια
νοητικής υγείας και διανοητικής ασθένειας, οπότε το θέμα κατά τη γνώμη μου αφορά περισ
σότερο στην ψυχιατρική. Εγώ δεν είμαι ψυχίατρος, μα ενδιαφέρομαι για τον κόσμο που υ
ποφέρει, τον κόσμο που ζει σε αδιέξοδα, που είναι απελπισμένος, που πάσχει από κατάθλιψη,
όχι μόνο από εσωτερικά αίτια αλλά και εξαιτίας αδικιών, που βιώνει δηλαδή μια απελπισία
που προέρχεται από τις πραγματικές συνθήκες της ζωής. Το ζήτημα που αφορά στη ζωτικό
τητα (κάτι δηλαδή που το έχουμε μέσα μας αλλά το έχουμε κατασπαταλήσει, που ίσως δεν το
έχουμε ή που μπορούμε με κάποιο τρόπο να το επανακτήσουμε), αποτελεί εδώ και πολλά χρό
νια μέρος μιας νέας, συνολικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε από μια ψυχανάλυση πιο παραδο
σιακή και έφτασε στην αιρετική έρευνα του Massimo Fagioli.
- Μια συνάντηση -αυτή με τον Fagioli- που σου κόστισε πολλές κριτικές, μερικές δυσμενέστα
τες...
- Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κριτικές, παρανοήσεις και επιδερμικές κρίσεις. Ο διάλογος με τον
Fagioli (που κράτησε πολύ, διεκόπη και ξανάρχισε, εφόσον αναγνώρισα τη ζωτική σημασία
μιας έρευνας, όπου βρίσκω στοιχεία πολύτιμα για μένα) είναι ακόμα σημαντικός. Αντίθετα
απ’ ό,τι σκέφτηκαν και έγραψαν, Το χαμόγελο της μητέρας μου εμπνέεται και εμπλουτίζεται
από μια ολόκληρη αλυσίδα θεωρητικών διεργασιών αυτής της έρευνας και των καινοτόμων
πορισμάτων της. Η ταινία αναφέρεται και κρατά ως πολύτιμο δεδομένο την εμπειρία της ται
νίας Οι γροθιές στην τσέπη, όπου η εξέγερση οδηγεί στην απελπισία και την τρέλα. Τη σκέψη,
δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να σκοτώνουμε τον κόσμο (αν και αυτή η άποψη υπήρχε τότε,
συμβολική φυσικά) όσο κι αν αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια ιδιωτική λύση: το να εξα
φανίζουμε όποιον μπαίνει στο δρόμο μας. Αν δηλαδή μια μητέρα σε εμπόδιζε να είσαι ευτυχι
σμένος, η σκέψη οδηγούσε στη δολοφονία της.
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- Μα και στο Χαμόγελο της μητέρας μου υπάρχει μητροκτονία, η δολοφονία της μητέρας.
- Ναι, αλλά αναφέρεται οτις Γροθιές στην τσέπη, οαν εκείνο το έγκλημα να επιστρέφει και στο

M A R C O
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O Federico Pitzalis στην ταινία
O διάβολος στο κορμί της.

Η Anouk Aimée και ο Michele
Placido στο Πήδημα στο κενά.
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Χαμόγελο της μητέρας μου, με τη γνώ σ η ότι ε κ είνο ς π ο υ το διέπραξε α π έ τ υ χ ε μέσα σ τη ν ίδια
του τη ν εξέγερση. Κ ατά κάποιο τρόπο, ο Ε ρ νέσ το Π ιτσ ια φ ο υ ό κ ο , με το ρεαλισμό και το ν αν τιη ρ ω ϊσ μ ό του, υ ιο θ ε τε ί ένα διαφ ορ ετικ ό δρόμο εξέγερσης.

- Αυτή σου την αναζήτηση τη συναντούμε και σε άλλες ταινίες, μεταξύ των οποίων η πλέον δύ
σκολη και αμφισβητημένη υπήρξε Το όνειρο τ η ς π εταλούδα ς. Μπορείς να μας εξηγήσεις τους
κινηματογραφικούς σταθμούς αυτής της ψυχαναλυτικού χαρακτήρα έρευνας;
- Η α π ά ντη σ η είναι απ λή. Τ ρ εις ή τα ν οι σταθμοί: ω ς δη μ ιο υ ρ γ ό ς, ω ς κ α λ λ ιτ έ χ ν η ς, ενδια φ ε
ρ όμουν γ ια κ α ιν ο ύ ρ γ ιες εικόνες, κ α ιν ο ύ ρ γ ιες π ρ ο ο π τικ ές. Ε π ο μ ένω ς, επ ειδή π ισ τε ύ ω ό τι α υ 
τό π ο υ κ άνεις, φ αντάζεσα ι, γ ρ ά φ ε ις ή δη μ ιο υ ρ γ είς, κ α τά κ ά π ο ιο τρ ό π ο β γ α ίν ε ι μέσα από τη
ζω ή σου, είναι σαφ ές ότι, η π ο λ υ σ υ ζη τη μ έ ν η κ α ι σ κ α ν δ α λ ισ τικ ή εισ βολή το υ M assim o
Fagioli σ τη ζωή μ ο υ ω ς κ α λ λ ιτ έχ ν η , έ γ ιν ε μ ε τ η ν τα ιν ία Ο διάβολος στο κορμί της, κ α ι προέκ υ ψ ε από μια α νεπ άρκ εια , από το γ ε γ ο ν ό ς ότι τα β ρ ή κ α δύ σ κ ο λ α σε σχέσ η μ ε α υ τό π ο υ επ ι
θυμούσα να κάνω .

- Για να βοηθήσουμε τους αναγνώστες να κατανοήσουν καλύτερα το σκεπτικό σου, θα ήθελες να
μας εξηγήσεις τη διαφορά μεταξύ της παραδοσιακής ψυχανάλυσης και της έρευνας του Massimo
Fagioli, για την οποία θεωρήθηκε αιρετικός, και ιδιαίτερα μέσα από τις ταινίες σου που αξιολο
γήθηκαν συγκριτικά με αυτή την έρευνα;
- Σε σχέση με τη φ ρ ο ϋ δ ικ ή ψ υ χ α ν ά λ υ σ η , π ο υ κ α τά β ά θο ς έχει μ ια διάσ τασ η στο έπα κρ ο κατα θ λ ιπ τικ ή , π ρ ο τείν ο ντά ς σου ν α δ ε χ τε ίς α υ τό π ο υ είσαι κ α ι ν α σ υ μ β ιώ σ εις μ ε τ η ν ασθένειά
σου, η ψ υ χα ν ά λ υ σ η του M assim o Fagioli, η ψ υ χ ια τ ρ ικ ή το υ έρ ευ να, α ν α τρ έπ ει α υ τ ή τ η ν ά
ποψ η . Θ εω ρεί και δη λ ώ νει με έμφ αση ό τι η τρ έλ α θερ α π εύ ετα ι, με τ η ν έ ννο ια ότι ο κατα θλιπ τικ ό ς, μέσω μ ια ς θεραπ εία ς π ο υ έχει μ ια μ ά λ λ ο ν α υ σ τη ρ ή θ ε ω ρ η τικ ή βάση, μ π ο ρ ε ί ν α ξαναβ ρ ε ί ένα είδος ελπίδας, όχι θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ο ύ χα ρ α κ τή ρ α , μ α π έρ α γ ια π έρ α α ν θ ρ ώ π ιν η . [...] Το
σκάνδαλο γ ε ν ν ή θ η κ ε γ ια τ ί θεω ρούσ αν το ν F agioli ψ υ χ ο θ ε ρ α π ε υ τ ή μου, ενώ δ εν ή τα ν. Θα ή
τα ν π ρ ά γμ α τι παράλογο και κ ο υ τό εάν εγώ ε ίχ α μ ια π ρ ο σ ω π ικ ή ψ υ χ ο θ ε ρ α π ε υ τ ικ ή σχέση· α
πό τη σ τιγμ ή , όμως, π ο υ επρ όκ ειτο γ ια ο μ α δικ ή α ν ά λ υ σ η , το δ έχτη κ α . Φ υ σ ικ ά , α υ τ έ ς οι ε
λευθερίες, α υ τές οι ν έες ιδέες, α υ τέ ς οι εικ όνες, μ ο υ άνοιξαν π ρ ο ο π τικ έ ς όσον αφ ορά σ τη σχέ
ση το υ αγοριού και τ η ς ω ραίας γ υ ν α ίκ α ς κ α ι με ο δή γη σ α ν ν α κ ά ν ω α υ τ ή τ η ν τ α ιν ία με έναν
τρόπο διαφ ορετικό από εκείνον π ου είχα σ κ ε φ τε ί α ρ χικ ά . Σ ίγ ο υ ρ α ή τ α ν ένα ρ ίσ κ ο - μ ε τη ν έν
νοια ότι έθεσα υ π ό α μ φ ισ β ή τη σ η τη ν τ α υ τό τη τά μ ο υ -, ένα ρ ίσ κ ο γ ια το οποίο δεν μ ετα νιώ νω ,
αφ ού με έκα νε ν α ωριμάσω. Μ ετά τ η ν τα ιν ία Ο διάβολος στο κορμί της, το επόμ ενο β ή μ α π ή 
γε παραπέρα, γ ια τ ί με το ν Faggioli τα π ρ ά γ μ α τα π ο τέ δεν επα να λ α μ β ά ν ο ντα ι. Ο ι τ α ιν ίε ς σ τις
οποίες ξα ναγύρισ ε το θέμα τ η ς ψ υ χ α ν ά λ υ σ η ς ή τ α ν Η καταδίκη, το σ ενάριο τ η ς ο π οία ς γρ ά 
ψ αμ ε μαζί, και Το όνειρο της πεταλούδας· α υ τ ή η τε λ ε υ τα ία ή τ α ν το τρ ίτο ρ ίσ κ ο, επ ειδή για
π ρ ώ τη φορά σ τη καριέρα μ ο υ και γ ια λ ό γ ο υ ς μ ά λ ισ τα π ο λ ύ π λ ο κ ο υ ς, α ποφ άσ ισ α ν α κινηματογραφ ήσ ω ένα σενάριο το υ Fagioli, ένα π ο λ ύ δύσ κολο σενάριο, δια φ ορ ετικ ό. Σ τ η ν π ρ α γμ α 
τικ ό τη τα ή τα ν ένα πείραμα, η π ρ ο σ ω π ικ ή μου θέση π ά ν ω σε ένα κείμ ενο, σε σ κ η ν ές κ α ι εικό
ν ε ς π ου δεν τις είχα γεννή σ ει εγώ . Μ ετά από α υ τ ή τ η ν εμ π ειρ ία , επ ή λ θ ε εκ ν έ ο υ έ να ς θερα
π ευ τικ ό ς χω ρ ισ μ ός σε κ ιν η μ α το γ ρ α φ ικ ό επίπεδο, δηλαδή π ή ρ α π ά λ ι το δ ικ ό μ ου δρόμο με τον
Πρίγκιπα του Χόμπουργκ, τη ν Παραμάνα κ α ι το Χαμόγελο της μητέρας μου, χ ω ρ ίς ν α απαρνηθώ τη σχέση μου με τον Fagioli.

- Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το Π ή δη μ α στο κενό;
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- Ε ν μέρει. Α υτή η τα ιν ία είναι π ερισσότερο μ ια α π ό π ειρ α α ν ά λ υ σ η ς τ η ς π ρ α γ μ α τικ ό τη τα ς
και τω ν α ντιφ ά σεω ν τη ς οικογένειας. Με α υ τή τ η ν τα ιν ία κ λ ε ίν ω ένα ν κ ύ κ λ ο σ π ο υ δή ς γύρ ω
από τη ν οικογένεια. Έ χ ω α φ η γ η θ ε ί ά λ λ ες κ ο ιν ω ν ικ έ ς π ρ α γ μ α τικ ό τη τε ς , π ο υ όμ ω ς παρέπεμπαν κ ά π ω ς σε δομές, θεσμού ς ο ικ ο γ ενεια κ ο ύ τύ π ο υ , α υ τ α ρ χ ικ ο ύ χα ρ α κ τή ρ α , κ α τα σ τα λ τι
κώ ν μη χα νισ μ ώ ν, ό π ω ς η φ υ λ α κ ή , το ψ υ χ ια τρ ε ίο , ο στρ ατός, το κ ολέγιο, κ α ι έχω μ ετα τρ έψ ει
σε εικ ό νες μια ο λ όκλ η ρη σειρά α π ο τυ χ η μ έ ν ω ν επ α να σ τα τώ ν, μ ια γ ε ν ιά η ττ η μ έ ν ω ν . Το Πή
δημα στο κενό κ α τέλ η γε σε φάρσα, σε μια τρ α γ ε λ α φ ικ ή κατά στα ση, όπ ου ο εξεγερμένος γ ίν ε 
ται ένας παλιάτσος.

M A R C O

B E L L O C C H I O

- Για va κλείσουμε αυτή, τη, συζήτηση γύρω από την ψυχανάλυση και την ψυχιατρική, τι ρόλο έ
παιζε η ταινία σου Τ ρελοί γ ια «λύσιμο» που μπορούμε να την ορίσουμε ω ς ντοκουμέντο-έρευνα
πάνω στην τρέλα και τα ψυχιατρεία;
- Α υ τ ή ή τ α ν μ ια δ ο υ λ ειά π ο λ ύ π ρ ο σ ω π ικ ή , π ο υ μ ε σ υ μ π α ρ έσ υρ ε. Σ τ ις α ρ χέ ς τ η ς δ εκ α ετία ς
το υ ’70, μ ε κά λ εσ ε o M ario T o m a sin i, έ να ς φ ίλ ο ς από τ η ν Π άρμα, π ο υ ενδια φ ερ ό τα ν α ν έκ α 
θεν γ ια τα κ ο ιν ω ν ικ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α κ α ι ε ίχ ε τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α κ ά π ο ια ς χρ η μ α το δ ό τη σ η ς. Κ α
τά λα βα ό τι το ε γ χ ε ίρ η μ α θα ή τα ν π ο λ ύ σ κ λ η ρ ό κ α ι δύσ κολο. Υ π ή ρ χε τό τε το π ρ ό β λ η μ α με
το ν B asag lia, τ η ν α ν τ ι-ψ υ χ ια τ ρ ικ ή , κ α ι φ ο β ό μ ο υ ν μ ή π ω ς εισ χω ρ ή σ ω σε α υ τά τα ζ η τή μ α τα
με τρ ό π ο ψ ε υ δ ο -α ν τ ικ ε ιμ ε ν ικ ό . Π ρ ώ τα έμ π λεξα σ τ η ν ισ το ρ ία το ν S tefan o R ulli κ α ι το ν
S a n d ro P e tra g lia , μ ε τ ο υ ς ο π ο ίο υ ς κ ά ν α μ ε όλες τ ις λ ή ψ ε ις , κ α ι μ ε τά α π ε υ θ υ ν θ ή κ α μ ε στον
S ilvano A gosti γ ια ν α μ ο ν τ ά ρ ε ι το υ λ ικ ό τ ω ν γ υ ρ ισ μ ά τω ν . Ή τ α ν μ ια π ο λ ύ σ υ γ κ ιν η τ ικ ή ε
μ π ειρ ία . Ό τ α ν κ α τ α γ ρ ά φ ε ις μ ια π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α , π ο υ δεν είν α ι η δ ικ ή σου, φ ο ρ τίζο ν τά ς
τη σ υ γ κ ιν η σ ια κ ά , η ε μ π ειρ ία ε ίν α ι μ ε γ α λ ε ιώ δ η ς αλ λ ά κ α ι διχα σ μ έν η . Γ ια ν α μ η ν ε ίν α ι α
π λ ώ ς κ ά π ο ιο ς π ο υ γ υ ρ ίζ ε ι ένα ν τ ο κ ιμ α ν τ έ ρ , ο κ α λ λ ιτ έ χ ν η ς α ν α ρ ω τιέ τα ι «μα, π ο ιο ς είμ αι ε
γώ;». Γ Ρ α υ τό η ε μ π ειρ ία π ά ν ω σ τη δ ια ν ο η τ ικ ή ασ θένεια εξε λ ίχθ η κ ε μ ε δ ια φ ο ρ ετικ ό τρόπο.
Α ς μ η ν ξεχν ά μ ε ό τι ε ίχ α τ ις π ρ ο σ ω π ικ έ ς μ ο υ ο δ υ ν η ρ ό τα τ ε ς εμ π ειρ ίες. Ή δ η , μέσα από τον
ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ό μ ο υ χώ ρ ο , γ ν ώ ρ ιζ α τ ι σ η μ α ίν ε ι δ ια ν ο η τ ικ ή α ρ ρ ώ σ τια. Μ ε α υ τ ή ν όμ ω ς τ η ν
τ α ιν ία α ν α π τ ύ χ θ η κ ε κ α ι ε μ π λ ο υ τ ίσ τ η κ ε η ε μ π ειρ ία μου. Ε π ε ιδ ή δεν θέλω ν α υ π ε ρ α π λ ο υ 
σ τεύω , δ εν θέλω μ ε κ α ν έ ν α τρ ό π ο ν α π ω ό τι ο ν ό μ ο ς 180, μ ε το ν οποίο έ κ λ ε ιν α ν τα ψ υ χ ια 
τρ εία ( χ ω ρ ίς α μ φ ιβ ο λ ία π ο λ ύ θ ε τικ ό ς) υ π ή ρ ξ ε α π ο τελ εσ μ α τικ ό ς. Τ ότε υ π ή ρ χ α ν ε π ιπ λ έο ν
κ ά π ο ια ζ η τή μ α τα ιδ εο λ ο γ ικ ο ύ χ α ρ α κ τ ή ρ α π ο υ επ έβ α λ α ν ο ρ ισ μ ένες επιλογές· σήμερα, τα ί
δια ά το μ α π ο υ τα α ν τ ιμ ε τ ώ π ισ α ν τό τε, δεν τα α π α ρ ν ο ύ ν τα ι, μα δ η λ ώ ν ο υ ν ό τι ο α ν τ ικ ε ιμ ε 
ν ικ ό ς σ κ ο π ό ς κ α ι το π ερ ιε χ ό μ ε ν ο τ ο υ ν ό μ ο υ ή τ α ν δ ια φ ο ρ ετικ ά . Η ο υσ ία ε ίν α ι ότι, απ ό τη
σ τ ιγ μ ή π ο υ σ τα μ α τά ει η ε κ μ ε τά λ λ ευ σ η , σ τα μ α τά ει κ α ι η δ ια ν ο η τ ικ ή ασθένεια. Μ οιάζει λ ί
γο υ π ε ρ α π λ ο υ σ τ ευ μ έ ν ο , δ εν ε ίν α ι π ά ν τ α έτσ ι. Θ υ μ ά μ α ι ό τι ε κ ε ίν η η ε μ π ειρ ία πρ οκάλεσ ε
μ ια έ κ ρ η ξ η α π ίσ τ ε υ τ ο υ ενθ ο υ σ ια σ μ ο ύ π ο υ δεν τ ο ν π ερ ιμ ένα μ ε. Η ε μ π ειρ ία υ π ή ρ ξ ε π ο λ ύ
π λ ούσ ια , γ ι α τ ί ε π ιπ λ έ ο ν η ρ ο ή τ η ς τ α ιν ία ς ε ίν α ι α σ υ νεχή ς: δεν ε ίν α ι μ όνο ένα ν τ ο κ ιμ α ν τ έ ρ ,
αλλά υ π ά ρ χ ο υ ν μ έσα επεισ ό δια μ ια ς β ιω μ έ ν η ς π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α ς π ο υ σε π α ρ α σ ύ ρ ο υ ν. Θ υ 
μ άμ α ι ένα αγό ρ ι, π ο υ , ε ξ α ιτία ς ο δ υ ν η ρ ώ ν ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ώ ν π ρ ο β λ η μ ά τω ν, ε ίχ ε βρ ει κ α τ α φ ύ 
γ ιο σ τ ο υ ς Μ α ρ ξισ τές-Λ ενινισ τές. Γ ι ’ α υ τό , η ο ικ ο γ έ ν ε ιά του , ο Θ εός το υ , ή τα ν η Έ ν ω σ η
Ιτα λ ώ ν Κ ο μ μ ο υ νισ τώ ν , απ ό τ η ν ο π οία εγ ώ ε ίχ α α π ο χω ρ ή σ ει δύο χ ρ ό ν ια π ρ ιν . Μ ου προκαλοόσε σ τενο χώ ρ ια· έβ λ επα α υ τό το μ ο ν α χ ικ ό κ α ι α π ελ π ισ μ έν ο π α ιδ ί ν α έχει επιλ έξει ω ς π α 
τρ ικ έ ς φ ιγ ο ύ ρ ε ς τ ο ν Σ τ ά λ ιν κ α ι το ν Λ ένιν, α φ ο ύ α ν τιπ ρ ο σ ώ π ε υ α ν γ ι ’ α υ τό τη μ ο να δ ικ ή βε
β α ιό τ η τα σ τη ζω ή το υ . Κ ιν η μ α το γ ρ α φ ή σ α μ ε κ ι ά λ λ ες ιστορ ίες, κ ι άλλα επεισόδια από α
π ελ π ισ μ έ ν ε ς κ α ι σ π α ρ α γ μ έν ε ς ζωές.

- Ένα άλλο θέμα, το οποίο εμφανίζεται περιοδικά στο πρώτο μέρος της κινηματογραφικής σου
δουλειάς, είναι η κριτική και η εξέγερση ενάντια στους θεσμούς που θεωρούνται από τους περισ
σότερους ανθρώπους ως οι στυλοβάτες της κοινωνίας: οικογένεια, θρησκεία, σχολείο, στρατός...
- Υ πήρξαν κ ά π ο ιες δια φ ο ρ ο πο ιή σ εις σ τ η ν κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ή μου πορεία. Η αντίδρα σ ή μου, από
φ υ σ ικ ή προδιά θεσ η κ ι από ένσ τικ το , οφ είλετα ι στο ότι σ υ χνά ανα γνω ρ ίζω μια β α θιά ριζω μέ
ν η υ π ο κ ρ ισ ία π ο υ σ τη ρ ίζει α υ τ ο ύ ς το υ ς θεσμούς. Ά λλα λένε κ ι άλλα κ ά νο υ ν, π ρ ο τείν ο υ ν ι
δα νικ ά τα οποία κ α τό π ιν δεν υ π ο σ τη ρ ίζο υ ν. Ε κ τελ ο ύ σ α σ τη ν ενορία - ό χ ι φ α να τικ ά αλλά με
σ χ ο λ α σ τ ικ ό τη τ α - τα θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ά μ ο υ κ α θ ή κ ο ν τα ω ς καθολικός· μ ετά π ή γ α στο κολέγιο.
Ή μ ο υ ν σ χ ετικ ά κ α λ ά π ροσαρμοσ μένος σε α υ τό το ν τρόπο ζωής, αλλά τα υ τό χρ ο να ε ίχα μια ε
π α ν α σ τα τικ ή διάθεση από τη φ ύ σ η μου. Ό τ α ν αρ γότερ α άρχισα ν α γ νω ρ ίζω το ν κ ιν η μ α το 
γράφ ο κ α ι το σα ρ κα στικ ό σουρεαλισμό το υ L uis B uñuel, τ η ς τα ιν ία ς Διαγωγή μηδέν το υ J e a n
Vigo, ο ε ν σ τικ τώ δ η ς ε π α να σ τα τικ ό ς μ ο υ χα ρ α κ τή ρ α ς οργανώ θηκε. Α υτό ς ο τύ π ο ς τ η ς σουρε
α λ ισ τικ ή ς α ν τίδ ρ α σ η ς α π έκ τη σ ε ένα προσω πικό, δικό μ ο υ ύφ ος, λιγό τερ ο π ρ οσ βλητικ ό σ τις
εκδη λώ σ εις το υ , ό π ω ς ε κ ε ίν η η χειρ ο ν ο μ ία το υ Lou C astel π ρ ος τον αδερφό το υ π ο υ λέει α
νοησίες. Σ ή μ ερα ν ο ιώ θ ω τ η ν α ν ά γ κ η μ ια ς π ιο β α θιά ς α π όρ ρ ιψ η ς, λιγότερ ο θεαμ α τικής, που
τ η ν ξαναβρίσ κουμ ε κ α ι σ τη ν τε λ ευ τα ία μ ου τα ινία .
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- Και η οικογένεια είναι μια υποκρισία;
- Ο φ είλω να πω όχι η οικογένεια από μ ό νη τ η ς δεν είν α ι, ό μ ω ς α π ο ρ ρ ίπ τω όπ οιον δίνει σ τη ν
οικογένεια, α υ τή κ α θα υ τή , αξία. Η ο ικ ο γένεια ε ίνα ι έ να ς θεσμός π ου, σε μ ε ρ ικ έ ς π ερ ιπ τώ σ εις,
μ π ο ρ εί να δώσει ε κ π λ η κ τ ικ ή δ υ ν α μ ικ ή σ τ η ν α ν ά π τυ ξ η τ η ς π ρ ο σ ω π ικ ό τη τα ς τ ω ν μ ελ ώ ν της.
Δ εν π ισ τεύ ω ό τι η επίδρασή τ η ς είναι π ά ν τ α κ α τα σ τρ ο φ ικ ή . Σ ίγ ο υ ρ α δεν συ μ μ ερ ίζομ α ι όπ οι
ον υπ οσ τηρ ίζει ότι η ο ικ ο γένεια είναι κ α τ ’ α ν ά γ κ η κ ά τι το θ ετικ ό , α φ ού μ π ο ρ εί ν α είνα ι και
κ ά τι αρ νη τικ ό . Ε ν πάση π ερ ιπ χώ σ ει, είνα ι κ ά τι π ο υ μ π ο ρ εί ν α βοηθήσ ει, α ρ κ ε ί ν α σ κ εφ το ύ μ ε
τη ν π ο λ ιτικ ή τη ς κ εντροδεξιάς π ο υ ε υ ν ο ε ί τ η ν ο ικογένεια: α π α λ λ α γ ές φ όρω ν, γά μ οι, π α ιδιά ..
Έ π ε ιτ α ο στρατός: ασ φ αλώ ς είναι α π α ρ α ίτη το ς γ ια τ η ν ά μ υ να , αλ λ ά δεν δέχομ αι όλη α υ τή τη
μεγαλοστομία π ου τον περιβάλλει, όλον α υ τό το ν π α τρ ιω τισ μ ό π ο υ είμ ασ τε υ π ο χρ εω μ ένο ι ν α
υφ ιστάμεθα. [...]

- Ας γυρίσουμε για λίγο στην αρχή της καριέρας σου, στις πιο πολιτικοποιημένες ταινίες. Μετά
την τρομερή επιτυχία της ταινίας Ο ι γ ρ ο θ ιέ ς σ τ η ν τσ έ π η έρχεται το Η Κ ίνα ε ίν α ι κ ο ν τά που
προκαλείμια μεγάλη δημόσια συζήτηση και πολλές κριτικές.
- Η τα ιν ία είχε μ εγ ά λ η ε π ιτ υ χ ία σ τ η ν Ιτα λ ία , σε σ ύ γ κ ρ ισ η ό μ ω ς μ ε τ ις Γροθιές στην τσέπη
κ ρ ίθ η κ ε ω ς ένα β ή μ α π ρ ος τα πίσω , διό τι η π ρ ώ τ η ή τα ν μ ια τ ρ α γ ικ ή ισ το ρ ία δ υ ν α τ ή κ α ι π α 
ράδοξη, ενώ Η Κίνα είναι κοντά ε π α νερ χό τα ν σε μ ια ισ το ρ ία π ιο ιτα λ ικ ή , μ ια φάρσα, μ ια κ ω 
μω δία (αν και ή τα ν α ρ κ ετά έξω από τ η ν παράδοση, α φ ού α ν τιμ ε τ ώ π ιζ ε κ α τά μ έτω π ο ορισμέ
ν ε ς α ντιφ ά σ εις το υ ιτα λ ικ ο ύ π ο λ ιτικ ο ύ σ υ σ τή μ α το ς, π ο υ ο ε γ χ ώ ρ ιο ς κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο ς π ο λ ύ
σπ ά νια είχε α ντιμ ετω π ίσ ει). Η τα ιν ία γελ οιοπ οιούσ ε ε κ ε ίν η τ η μ ερ ίδα τ η ς αρ ισ τερ ό ς π ο υ είχε
δ ε χ τε ί ν α λάβει μέρος σ τη ν π ρ ώ τη κ υ β έ ρ ν η σ η τ η ς κ εν τρ ο α ρ ισ τε ρ ά ς κ α ι ν α σ υ μ π λ εύ σ ει με
το υ ς χ ρ ισ τια νοδη μ οκρ ά τες. Ή τ α ν μ ια κ ρ ιτ ικ ή στο σ οσ ια λ ισ τικ ό κ όμμα, π ο υ κ α τό π ιν έζησε
διάφ ορες φ άσ εις διάσπασης κ α ι π ο λ λές διαμάχες, π ερισσ ότερο γ ια τ η ν κ α ρ έκ λ α κ α ι τ η ν εξου
σία, παρά γ ια ιδεολ ογικού ς κ α ι π ο λ ιτ ικ ο ύ ς λ όγους. Π ά ν ω σε α υ τ ή τ η ν ισ το ρ ία χάρα ξα τη
γρ α μ μ ή τ η ς τα ινία ς, μια φάρσα, μ ια δια κ ω μ ώ δη σ η α υ τ ή ς τ η ς ε π α ρ χ ιώ τ ικ η ς Ιτα λ ία ς. Η τα ιν ία
γ υ ρ ίσ τη κ ε σ τη ν Ί μ ο λ α , μια μ ικ ρ ή π όλ η κ ο ν τά σ τη Μ πολόνια.

- Όσον αφορά στην ψυχιατρική, την τρέλα, συναντήθηκες μ ε ένα από τα ωραιότερα δραματικά
κείμενα του Luigi Pirandello, τον Ε ρ ρ ίκ ο Δ', με βάση το οποίο γύρισες μια ταινία πολύ ενδιαφέ
ρουσα.
- Ο Ερρίκος A ή τα ν ένα λ ο γ ο τεχνικ ό κ είμ ενο π ο υ μ ε γ ο ή τε υ ε π ά ντα : α υ τό ς ο άνδρας, ο απο
γ ο η τευ μ έν ο ς από τον κόσμο, από τ η ν α σ τικ ή κ ο ιν ω νία , π ο υ κ α τα φ ε ύ γ ε ι σ τ η ν τρέλα, δηλαδή
σ τη ν προσποίηση, γ ια ν α α π ο χρ α β η χτεί από τα εγκόσ μια. Ε ίδ α μέσα σε α υ τ ή τ η ν ιστορία μια
δυ ν α τό τη τα στενά συνδεδεμένη με τον ε ρ μ η ν ε υ τή τη ς, το ν M arcello M astro ian n i, π ο υ δ έχτη 
κε με π ολύ πάθος και θέρμη ν α δουλέψ ει π ά νω σε α υ τό το ν εξα ιρετικό χα ρ α κ τή ρ α . Α υτό είναι,
άλλω στε, που επέτρεψ ε τ η ν π ρ α γμ α το π ο ίη σ η τ η ς τα ινία ς. Η τα ιν ία έχει ακόμα δύο σ τοιχεία
-σ π ουδαία από κ ιν η μ α το γ ρ α φ ικ ή ά π ο ψ η - π ου σ υ ν θ έ το υ ν το χ α ρ α κ τή ρ α της. Το π ρ ώ το είναι
το στήσιμο εκείνου του ψ ε ύ τικ ο υ κ άστρου κ ο ν τά σ τη ν Π ορέχα Τ έρμε, π ο υ είχε σαν αποτέλε
σμα μια σκηνογρα φ ία μονα δική μέσα σ τη μ η -α υ θ εν τικ ό τη χά της- ή τα ν ένα κ άστρο με π ο λ ύ τι
μο κ ινη μ α το γρ α φ ικ ά χαρα κτήρα, γεμάτο από τόσα δια φ ο ρ ετικ ά στιλ, φ τια γ μ έ ν ο σαν ν α ήταν
αυτό ακριβώ ς, μια σκηνογρα φ ία, ένα ιδανικό π λ α τώ . Το άλλο σ τοιχείο είνα ι η θαυμάσ ια μ ο υ 
σικ ή παρ τιτούρ α , π ου τη ν αποτελούσ αν έργα το υ A sto r P iazzolla. Α υ τ ή η σ υ ν τρ ιβ ή , η νο 
σταλγία και η θ λ ίψ η π ου ν ιώ θ εις ότα ν αναγκάζεσαι ν α α π α ρ ν η θ ε ίς τ η ζω ή μέσα σ τη κοινω νία,
έδεναν αρμονικά και με τη ν εικόνα του M arcello M a stro ian n i και με το υπ ό λ ο ιπ ο σ κηνικό.

- Ποια ήταν η σημασία της τρέλας του Ερρίκου για τις αφηγηματικές σου αναζητήσεις;
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- Δεν π ρ όκειτα ι γ ια τρέλα, αλλά περισσότερο γ ια τη ν ά ρ ν η σ η ενό ς κόσμου σκ λ η ρ ού, ψ ε ύ τ ι
κου, κ υ ν ικ ο ύ , βίαιου και, επομένω ς, γ ια τη ν κ α τα φ υ γ ή σε μ ια τρ έλα πλασμα τική· σ τη ν π ρ α γ
μ α τικ ό τη τα δεν είναι τρελός, μ α π ρ οσ π οιείται γ ια ν α το ν α φ ή σ ο υ ν σ τ η ν η σ υ χία του. Σ το τέ
λος (το φ ινά λ ε είναι τρ οπ οποιημένο σε σχέση με το κ είμ ενο το υ P ira n d ello ) λέει τη ν π ερ ίφ η 
μη ατάκ α «τώρα π ρέπει α υ τή τη ν προσποίη ση, α υ τό το θέα τρ ο ν α το σ υ ν ε χ ίσ ω γ ια πάντα»:
στο κείμενο του P irandello, ο Ε ρ ρ ίκ ο ς σ κ ο τώ ν ει το ν υ π ο τιθ έ μ ε ν ο α ν τα γ ω ν ισ τ ή του , σ την

M A R C O

B E L L O C C H I O

τα ιν ία μ ο υ όχι. Π ρ έπ ει ν α σ υ νεχίσ ει γ ια π ά ντα , γ ια τ ί ο κόσμος είνα ι π ά ν τ α ο ίδιος, φ τια γ μ έ 
νο ς από γελ ω το π ο ιο ύ ς, απ ό κ ά λ π ικ ο υ ς α ν θρ ώ π ο υ ς, από α ν θ ρ ώ π ο υ ς χ ω ρ ίς αισθήματα. Αν και
κ άνει το ν τρ ελό είνα ι έ να ς άνδρα ς π ο λ ύ π λ ο ύ σ ιο ς σε αισθήματα , είναι ευαίσ θητος, ικ α νό ς γ ια
αγάπη...

-Γ ια να μείνουμε στο χώρο της λογοτεχνίας, ας μιλήσουμε για τις ταινίες σου που βασίζονται σε
λογοτεχνικά έργα: Ο γ λ ά ρ ο ς του Τσέχωφ, Η π α ρ α μ ά να του Pirandello, Ο π ρ ίγ κ ιπ α ς το υ Χόμ π ο υ ρ γ κ του Heinrich υοπ Kleist και Ο διάβολος στο κ ο ρ μ ί τ η ς του Raymond Radiguet. Κεί
μενα και συγγραφείς διαφορετικοί. Τι είναι αυτό που σε δένει μα ζί τους, γιατί τους διάλεξες;
- Ό τ α ν βασίζομαι σε ένα λ ο γ ο τε χ ν ικ ό κ είμ ενο, ξεκ ινώ π ά ν τ α μέσα από ένα βα θύ δεσμό. Στο
Γλάρο, γ ια π αράδειγμ α, υ π ά ρ χ ε ι ο κ όσμος τω ν χ ω ρ ικ ώ ν , μια μ π ουρ ζουα ζία α γ ρ ο τικ ή π ο υ μ ου
είναι οικεία· έπ ειτα , σ τ ις Γροθιές στην τσέπη υ π ά ρ χ ε ι μ ια τελ είω ς π ρ ο σ ω π ικ ή αναφορά, όπω ς
και στον Άμλετ: α υ τ ή η ν ιό τ η η π ρ ο δο μ ένη από τ ο υ ς σ υ μ βιβα σ μ ούς τω ν ενη λ ίκ ω ν , από μια
μ η τέρ α σ υ να ισ θ η μ α τικ ά σ τε γν ή , από το ν εραστή τ η ς π ο υ το υ κλέβει τη ν α γά π η και το ν οδη
γ ε ί σ τη ν τ ε λ ικ ή α υ το κ το ν ία . Το π ρ ό β λ η μ α το υ Χ ό μ π ο υ ρ γκ είνα ι παρόμοιο. Ζει μέσα σε μια
σ υ να ισ θ η μ α τικ ή παραφ ορά, μ ια σ υ ν α ισ θ η μ α τικ ή ακράτεια. Α υτό ς ο γεμ ά το ς ιδα νικ ά άνδρας
δεν υ π α κ ο ύ ε ι σ τον π ατέρ α, δεν υ π α κ ο ύ ε ι στο βα σιλιά κ α ι γ ι ’ α υ τό βάζει τη ζω ή το υ σε κ ίν δ υ 
νο.

- Είναι όμως και μια ταινία γύρω από την εξουσία, το κύρος της αυθεντίας και της επίσημης εκ
προσώπησης της;
- Σ τον Πρίγκιπα του Χόμπουργκ το δράμα γ ε ν ν ιέ τα ι από τη θανάσ ιμ η μ ά χ η ανάμεσα στο ν ό 
μο, τ η ν εξουσία, το υ ς ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ς το υ ς και τα θύ μ α τά τους. Μ εταξύ βασιλιά και π ρ ίγ κ ιπ α ,
ενός βα σιλιά σ ίγο υ ρ α ό χι α π ό λ υ τα κ α κ ο ύ , κ α ι ενός π ρ ίγ κ ιπ α υ π ερ β ο λ ικ ά θερμόαιμου και α
νυ π ά κ ο υ ο υ αλλά κα ι θαρραλέου, ο οποίος, παρά το φ όβο του, δέχεται το νόμο του πατέρα, π ου
τον κ ατα δικ άζει σε θάνατο... Ί σ ω ς η εξουσία ν α έ γ κ ε ιτα ι σε α υ τό ακριβώ ς, ν α ξέρεις δηλαδή
να χειρίζεσ α ι το νό μ ο α νά λ ο γα μ ε τ ις π εριστάσ εις, αλλά κ α ι π ά ν τ α ν α δικα ιώ νεσ αι. Έ π ε ιτ α ,
σαφώς κ αι υ π ά ρ χ ε ι μ ια ο λ ό κ λ η ρ η σειρά σ υ νεπ ειώ ν ψ υ χ α ν α λ υ τ ικ ο ύ χα ρ α κτή ρ α , π ο υ είναι ό
μω ς π ο λ ύ β α θ ιές κ α ι ό χι π ά ν τ α εύκ ολο ν α α να λ υ θο ύ ν. Σ τ η ν Παραμάνα η ιστορία είναι διαφ ο
ρ ετική, ο δ ρ α μ α τικ ό ς τη ς π υ ρ ή ν α ς σ υ νδέετα ι μ ε τ η σ ύ γκ ρ ο υ σ η μ εταξύ μ ια ς φ υ σ ικ ή ς μ η τέρ α ς
και μ ιας τρ ο φ ο ύ η οποία, αν κ α ι α ν α λ φ ά β η τη , α π α ίδ ευ τη και τα π ε ιν ή ς π ροέλευσης, και μη έ
χοντα ς κ α μ ία ο ικ ε ιό τη τα μ ε το π α ιδί, έχει ωστόσο τ η ν ικ α ν ό τη τα ν α το γα λ ουχή σ ει (όχι μόνο
κ υρ ιολ εκ τικά ), μ α κ α ι ν α α π ο κ τή σ ει μ α ζί το υ τη μ η τ ρ ικ ή σχέση π ο υ δεν μ π ο ρ εί ν α δη μ ιο υ ρ 
γήσει η φ υ σ ικ ή το υ μ ητέρ α . Γ ε ν ν ιέ τα ι έτσ ι μια α ν τιπ α λ ό τ η τα ανάμεσα σ τ ις δύο γυνα ίκ ες...

- Εμφανίζεται ξανά η κριτική στην οικογένεια, για την οποία ηδη μιλήσαμε και η οποία είναι ένα
από τα σημαντικότερα θέματα στις ταινίες σου...
- Σ ίγουρα , αλλά θέλω ν α το ν ίσ ω π ω ς γ ια τ η ν α νατρ οφ ή, τ η ν α ν ά π τυ ξ η το υ παιδιού, οι π ρ ώ 
τοι μ ή ν ες τ η ς ζω ή ς το υ ε ίν α ι θεμ ελιώ δεις. Ο ά ν θρ ω πος δεν σ χη μ α τίζετα ι τη σ τιγ μ ή π ου απο
κτά σ υ νείδη σ η το υ ε α υ το ύ το υ , γ ύ ρ ω σ τη ν η λ ικ ία τω ν 6 ή 7 χρ ό νω ν , αλλά σ το υ ς π ρ ώ το υ ς
μήνες τ η ς ζω ή ς του. Σ ε α υ τή τ η σχέση στορ γή ς, σ τη ν οποία α ν τα π ο κ ρ ίνετα ι η παραμάνα, θα
ε'πρεπα κ α νο νικ ά να βρ ίσ κ ετα ι η μ ητέρ α , η οποία όμω ς δεν είναι ικ α νή γ ια κ ά τι τέτοιο και έ
τσι διαψ εύδει τ ις π ροσδοκ ίες το υ παιδιού.

- Μια άλλη ταινία βασισμένη σε ένα σπουδαίο μυθιστόρημα του Raymond Radiguet είναι Ο διά
βολος στο κ ο ρ μ ί της.
- Ε κείνο π ο υ με ενδιέφ ερε σε α υ τό το βιβλίο ή τα ν η αναστάτω σ η π ο υ π ρ ο κ α λ εί ένα πάθος. Η
επέμβαση το υ M assim o Fagioli, π ο υ εγ ώ ζήτη σα, υπ ή ρ ξε π ο λ ύ δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή γ ια τ η ν τα ινία ,
αν και λ ίγο ι το κ ατά λα βαν. Το α π ο δεικ νύ ει το γ εγ ο νό ς ότι η τα ιν ία ακόμα και σήμερα έχει τη
δύναμη ν α επ α νέρ χετα ι σ τη μ ν ή μ η . Το πάθος, π ο υ στο βιβλίο το υ R adiguet τελειώ νει με το
θάνατο το υ εραστή, σ τη ν τ α ιν ία μ ο υ τελ ειώ νει με ένα ά νοιγμ α π ρ ος το μ έλλον, μ ια π ιθ α ν ή α
πελευθέρωση. Η γ υ ν α ίκ α π ο υ ή τα ν π ρ οορισ μένη γ ια ένα γάμο συμβατικό, ο οποίος θα τη ν ο
δηγούσε σ τη μ ετρ ιό τη τα κ α ι το ν π ν ε υ μ α τ ικ ό θάνατο, μέσω το υ έρω τά τ η ς με το αγόρι κερδί-
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ζει μια ακόμα ευκ αιρ ία , δηλαδή να δει όχι η ζω ή χ η ς μ π ο ρ εί και ν α είνα ι δ ια φ ο ρ ετικ ή . Π αρό
λο που η α φ ετη ρ ία ή τα ν ο R adiguet, η τα ιν ία έχει σ η μ α ν τ ικ ά διαφ ορ οποιηθεί.

- Αναφέρθηκες προηγουμένως στην εξαιρετική μουσική του Astor Piazzolla. Στον κινηματογρά
φο σου η μουσική δεν είναι ένα απλό συνοδευτικό στοιχείο. Τι είναι στην πραγματικότητα, τι ση
μασία έχει για σένα η μουσική;
- Σ τ ις π ρ ώ τες τα ινίες, λ ό γω τ η ς απ ειρ ίας, ε μ π ισ τ ε ύ τ η κ α κ α θ ιερ ω μ έν α ονόμα τα, ό π ω ς τον
E nnio M orricone, π ου έκα νε εξα ιρ ετικ ή δουλειά. Α ρ γότερ α ά ρ χισ α ν α α σ χολ ούμ α ι με τη μ ο υ 
σικ ή και ν α κ ά νω τις δ ικ ές μου μ ικ ρ έ ς ή μ εγ ά λ ες α ν α κ α λ ύ ψ εις- ε μ π ισ τ ε ύ τ η κ α π ο λ λ ές τ α ιν ίε ς
στον N icola P iovani π ο υ ή τα ν π ο λ ύ νέος, ένα ς μ ο υ σ ικ ό ς γ ε μ ά το ς ενθουσ ια σ μ ό κ α ι διάθεση να
ψ ά χν ε ι ν έ ο υ ς ε κ φ ρ α σ τικ ο ύ ς δρόμους. Έ π ε ιτ α μεσολάβησε ένα διά λ ειμ μ α με τ η ν τ α ιν ία Ερρί
κος Α , όπου η δ υ ν α τό τη τα ν α σ υ ν α ν τη θ ώ με το ν A sto r P iazzo la μ ο υ φ ά ν η κ ε εξαίσια. Ο έπα ι
νο ς α ν ή κ ει εξολοκλήρου στον E nzo P orcelli, το ν π α ρ α γ ω γ ό τ η ς τα ιν ία ς. Σ τ η σ υ νέχεια , α κ ρ ι
βώ ς λόγω α υ τή ς τ η ς α ν ά γ κ η ς μ ου γ ια μ ια μ ο υ σ ικ ή όσο το δ υ ν α τό π ιο ενσ ω μ α τω μ έν η μ ε τ η ν
εικ όνα (που δεν θα ή τα ν κ αθόλου δια κ ο σ μ η τικ ή , αλ λ ά θα λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ σ ε κ α τά κ ά π ο ιο ν τρόπο
ω ς η τρ ίτη εικόνα), α π ε υ θ ύ ν θ η κ α σε ένα ν άλλο νέο σ υ ν θ έ τ η το ν C arlo Crivelli. Σ τ η ν τελ ευ 
τα ία μου τα ιν ία δεν α π α ρ ν ή θ η κ α το ν C arlo C rivelli, θέλησ α ό μ ω ς ν α έχω έτο ιμ η τη μ ο υσ ικ ή
π α ρ τιτο ύ ρ α σ τη διάρκεια το υ μ οντάζ, χ ρ η σ ιμ ο π ο ιώ ν τα ς α κ όμ α κ α ι υ λ ικ ό ρ επ ερ το ρ ίο υ. Ό τ α ν
κ άνου μ ε τη μουσ ική, είνα ι σαν ο χ ρ ό νο ς ν α ε ίν α ι ψ ε ύ τικ ο ς , α φ ύσ ικος. Ε ξη γο ύ μ α ι: μ ο ντά ρ εις
μια τα ιν ία και πρ έπ ει ν α τη μ ο ν τά ρ ε ις μ ε τ η μ ο υσ ικ ή . Σ υ ν έ β α ιν ε κ α ι σ υ μ β α ίνει ν α μ ο ντά ρ εις
μια τα ιν ία κ α ι ν α τ η ν εμπ ισ τεύεσ α ι σε ένα μ ουσ ικό, κ α ι μ ε τά ν α π ρ έπ ει ν α τ η ν ξα να π ιά σ εις α
πό τ η ν α ρχή, δηλαδή ν α κ ά ν ε ις δ ιπ λ ή δουλειά. Το ιδ α νικ ό θα ή τ α ν ν α γ ίν ε τ α ι η μ ο υ σ ικ ή σ υ γ 
χρ ό νω ς με το μοντάζ. Γ ι’ α υ τό π ρ οσπάθησ α, μ ε τ η β ο ή θ εια τ ο υ R iccardo G iagni (ο ο π οίος ε
νορ χή στρ ω σ ε εκείνο το αρ μ ένικ ο τρ α γο ύ δι, π ο υ ή τ α ν π ο λ ύ σ η μ α ν τ ικ ό γ ια τ η ν τα ιν ία ), ν α έ
χω ένα μ ουσ ικό ρ επερτόριο π ου θα μ ο υ επ έτρ επ ε ν α μ ο ντά ρ ω τ η ν ή δ η ο λ ο κ λ η ρ ω μ έν η τα ινία .

- Ποια είναι η σχέση σου με το θέατρο; Τι λείπει κατά τη γνώμη σου από το θέατρο σε σχέση με
τον κινηματογράφο που σε κάνει να προτιμάς τον δεύτερο, παρόλο το ενδιαφέρον που δείχνεις για
τη θεατρική σκηνή;
- Ε ίνα ι σαφ ώ ς ο τρόπ ος π ρ ο σ έγγισ η ς χη ς εικ ό να ς π ο υ διαφ έρει. Ε γ ώ έχω μ ια φ υ σ ικ ή , σω μα
τικ ή α ν ά γ κ η ν α διη γο ύ μ α ι τ ις ισ τορ ίες σε κ ο ν τιν ό επίπεδο, σε π ρ ώ το π λάνο. Κ αι σ τ η ν τελ ευ 
τα ία μου τα ιν ία οι ήρ ω ες σ τέκ ο ντα ι σ υ νέ χε ια ο έ να ς κ ο ν τά σ το ν άλλο, κ ι ε μ είς κ ο ν τά σε α υ 
τούς. Δ εν υ π ά ρ χει π ο τέ κ ά τι π ο υ ν α σε απ οκ όβει ο λ ο κ λ η ρ ω τικ ά , δεν υ π ά ρ χ ε ι π ο τ έ μ ια από
σταση. Σ ίγο υ ρ α η σ κ η νή , με τη σ τ α τικ ό χ η τά τη ς, δεν τα ίρ ια ζε σ τη φ ύ σ η μ ο υ τόσο όσο ο κ ι
νη ματογράφ ος. Α υτό είναι ένα π ρ όβλ η μ α κ αι μ ια α ν τίφ α σ η π ο υ π ο λ λ ο ί θ ε α τρ ικ ο ί δ η μ ιο υ ρ γ ο ί
α ν τιμ ετω π ίζο υ ν . Ψ ά χ ν ο υ ν να β ρ ουν τρ όπ ο ν α π λ η σ ιά σ ο υ ν το κοινό. Έ χ ω δει σ κ η ν ο θ έτες να
χρ ησ ιμ ο π ο ιο ύν διάφ ορα τεχνά σ μ α τα γ ια ν α μ ειώ σ ο υ ν τ η ν απ όσ τασ η μ ετα ξύ η θο π ο ιώ ν, σ κ η 
ν ή ς και θεατώ ν. Π αθιάζομαι περισσότερο ό τα ν μ π ορ ώ ν α δ ο υ λ εύ ω κ ο ν τά σ το υ ς η θοποιούς.

- Πολλοί σκηνοθέτες της γενιάς σου έχουν ασχοληθεί σοβαρά με την όπερα. Εσύ έχεις δείξει εν
διαφέρον για κάτι τέτοιο;
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- Π ροτάσεις έχω δ ε χ τε ί όλα α υ τά τα χρ ό νια και μ ά λ ισ τα ενδιαφ έρουσες, δεν τ ις απ οδέχτη κ α
όμω ς γ ια διάφ ορους λόγους. Σ τα τέλ η του 2001 έκ α να ένα ν τ ο κ ιμ α ν τ έ ρ αφ ιερω μ ένο στο λ υ 
ρ ικό τρ αγού δι, το Αποχαιρετισμός στο παρελθόν, το οποίο γ υ ρ ίσ τ η κ ε σ τ η ν Π ια τσ έ ντζα κ α ι θα
π ρ οβλ η θεί σ τη Β ενετία. Ε ίνα ι ένα ς φ όρος τ ιμ ή ς στο λ υ ρ ικ ό θέατρο. Μ ια ά λ λ η φ ορά (όχι επει
δή σ κ έφ τη κ α να σ κ η νο θετή σ ω μια όπερα, ό π ω ς έ χ ο υ ν κ ά ν ε ι μ εγά λ ο ι σ κ η ν ο θ έτ ες σαν τον
B ergm an, τον Losey...) επεξερ γά σ τη κ α μια μ ικ ρ ή σ κ η ν ή απ ό τ η ν Τραβιάτα του G iuseppe
Verdi, δίνο ντα ς π ρ ο τερα ιό τη τα σ τη ν κ ιν η μ α το γ ρ α φ ικ ή γλώ σσα. Τ ο μ εγάλο εμπόδιο, κυρίω ς,
στο να κ ά νεις τα ιν ία από μια όπερα είναι η α π ευ θ εία ς λ ή ψ η . Ε π ειδή , α κ ρ ιβ ώ ς μέσω α υ τ ή ς της
εμπειρίας, δούλεψ α με ν έο υ ς τρ αγου δισ τές, έχω σ υ νειδη το π ο ιή σ ει ότι το τρ α γο ύ δι μ π ο ρ είς να
το α φ η γ η θ είς κ ιν η μ α το γ ρ α φ ικ ά μόνο με α π ε υ θ ε ία ς λ ή ψ η . Ισω ς θα ή τα ν ενδια φ έρ ον ν α σ κ η 
νοθετή σω μια όπερα, αλλά θα το έκα να μόνο εάν ε ίχ α π ολ ύ σ τε ν ή σχέσ η με το δ ιε υ θ υ ν τ ή της
ορχήσ τρας, με την έννοια ότι ο π ρ α γ μ α τικ ό ς σ κ η ν ο θ έτ η ς ε ίν α ι αυτός- εφ όσον υ π ά ρ χ ε ι μια

M A R C O
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O Sergio Castellitto και o Gigio
Alberti στο Χαμόγελο της
μητέρας μου.

O Marco Bellocchio και o
Sergio Castellitto σε ένα
διάλειμμα των γυρισμάτων της
ταινίας Το χαμόγελο της
μητέρας μου.
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σχέση εμ π ισ τοσ ύ νη ς, τότε ο σ κ η ν ο θ έτ η ς μ π ο ρ εί ν α σ υ μ βάλει με κ ά π οιο τρόπο- διαφ ορ ετικ ά,
όπ ω ς σ υ χν ά βλέπουμε, π ρ ο κ ύ π το υ ν δ ουλ ειές γ ελ ο ίες και π ερ ίερ γες, ή α π λ ές σ κ η ν ο γρ α φ ικ ές
προτάσεις, αφ ού ο π ρ α γ μ α τικ ό ς σ κ η ν ο θ έτη ς, εκ ε ίν ο ς π ο υ διδάσκει κ α ι το τρ α γ ο ύ δ ι και τη ν
ερμηνεία, είνα ι ο δ ιε υ θ υ ν τ ή ς τ η ς ορ χήσ τρ ας. Υ πήρξα ν μ εγά λ οι σ κ η ν ο θ έτ ες το υ κ ιν η μ α το 
γρ ά φ ου π ου α σ χο λ ή θη κ α ν σοβαρά με τη ν όπερα, ό π ω ς ο L u ch in o V isconti, ά ν θ ρ ω π ο ς με μ ε
γά λ η μ ο υσ ικ ή παιδεία, σε βαθμό π ο υ ο κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο ς το υ βα σ ιζό τα ν επ ά νω στο μελόδρα
μα. Μ ου π ρ ό τειν α ν ν α κ ά νω το II giro di vite σ τη Φ λ ω ρ εντία , ο δή μ ο ς τ η ς Μ π ολ όνια μου
π ρ ό τειν ε ν α σ κ η ν ο θετή σ ω W agner, μ ο υ φ α ιν ό τα ν ό μ ω ς όλα τρ ομ ερ ά π ο λ ύ π λ ο κ α , π ο λ ύ μ α 
κ ριά από τ ις δ ικ ές μου ευαισ θησίες. Μ ου π ρ ό τε ιν α ν ακ όμ α τ η σκ η νοθεσ ία ενό ς μ ο νό π ρ α κ το υ
του Giacom o Puccini... Οι μ εμ ο νω μ ένες ε μ π ειρ ίες δεν μ ε ενδια φ έρ ο υ ν, δεν μ ε β ο η θ ο ύ ν ν α ω
ρ ιμάζω από κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ή ά π ο ψ η κ α ι δεν είνα ι ικ α ν έ ς ν α δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ο υ ν τ ις π ρ ο ϋ π ο θέσ εις
π ου θα με έκα να ν ν α δεχτώ α υ τέ ς τ ις π ροτάσεις.

- Ποιες ήταν και ποιες είναι οι σχέσεις σου μ ε τους σκηνοθέτες της γενιάς σου: τον Pier Paolo
Pasolini, τον Bernardo Bertolucci, τη Liliana Caoani, τους αδελφούς Ταυίαπί...;
- Δ εν είχαμε ιδια ίτερ ες σχέσ εις ο ικ ε ιό τη τα ς κ α ι σ υ νερ γα σ ία ς. Υ π ή ρ χε μ ια ομάδα μ ε τ η ν οποία
επ ίσ η ς δεν είχα π ο λ λές σχέσεις, αλλά π ο υ ή τ α ν π ιο κ ο ν τ ά στο δικ ό μ ο υ τρ ό π ο σ κ έ ψ η ς και
δουλειάς: E tto re Scola, M ario M onicelli, Age κ α ι S carpelli... όλοι α γ α π η τ ο ί αλλά κ α ι δύσ κολοι
σ τη σ υ νύπ α ρ ξη , αφ ού κ α θ ένα ς δο ύ λ ευ ε γ ια λογα ρ ια σ μ ό το υ . Α κόμα, ο F ederico F ellini, o
B ern ard o B ertolucci π ο υ έ φ υ γ ε μ ετά γ ια τ η ν Α μερική... Δ εν υ π ή ρ χ α ν κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ έ ς α ν τα λ 
λα γές και δεν νομ ίζω ό τι είναι τόσο εύκ ολο ν α υ π ά ρ ξ ο υ ν μ ετα ξύ δη μ ιο υ ρ γ ώ ν. Κ αθένας έχει έ
ν α ν τρόπο δικό του. Φ υ σ ικά , μ π ο ρ εί ν α έχει κ α ν ε ίς π ο λ ύ ε ιλ ικ ρ ιν ε ίς κ α ι φ ιλ ικ έ ς σχέσεις: με
τον M a rio n e είμ αστε π ολ ύ φ ίλοι. Π ισ τε ύ ω π ω ς θα υ π ά ρ χ ο υ ν ά ν θ ρ ω π ο ι π ο υ με ε κ τ ιμ ο ύ ν , π ου
με α γα πού ν, αλλά α υ τό δεν ση μ α ίνει ότι σ υ ν ισ το ύ μ ε ομάδα. Ί σ ω ς σ τη δ εκ α ετία το υ ’60 - μ π ο 
ρ ε ί και γ ια π ο λ ιτικ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς - ν α ή τα ν π ιο εύκ ολο ν α σ υ ν α ν τη θ ε ίς κ α ι ν α σ υ μ μ ε τά σ χε ις από
κ ο ιν ο ύ σε σ υ γ κ εντρ ώ σ εις κ α ι εκδη λώ σεις. Σ ή μ ερα δεν είνα ι π ια το ίδιο.

- Ολοι κατακρίνουν το νέο ιταλικό κινηματογράφο. Ποια είναι η άποψή σου, υπάρχει κάποιος
σκηνοθέτης που εκτιμάς, τι σκέφτεσαι για τους νέους δημιουργούς;
- Δ εν π η γ α ίν ω σ υ χ ν ά σ τον κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο κ ι α υ τό δεν ε ίν α ι κ αλ ό γ ι α τ ί η γ ν ώ σ η μ ο υ είναι
περιορισμένη. Σε ό ,τι αφορά σ τον κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο , π ά ν τ α ε ίχ α ένα β λ έμ μ α π ερισσ ότερο π ρος
τα πίσω , παρά π ρ ος το παρ όν κ α ι το μέλ λ ον. Μ ιλάω π ά ν τ α γ ια τ η μ υ θ ικ ή δ εκ α ετία το υ ’60εγώ γ ε ν ν ή θ η κ α μ εσούσης τ η ς σ ύ γ κ ρ ο υ σ η ς μ ετα ξ ύ ν εο ρ εα λ ισ μ ο ύ κ α ι κ ω μ ω δ ία ς α λ α ιτα λ ι
κά. Σ ή μερα α υ τέ ς οι εντά σ εις ίσω ς ν α μ η ν υ π ά ρ χ ο υ ν πια ... Γ ια ν α μ ιλ ή σ ο υ μ ε γ ια τ ο υ ς νέους,
είδα τη ν τα ιν ία το υ V incenzo M a rra 6 κ α ι μ ο υ άρεσε, μ ο υ αρέσει o Silvio S oldini γ ια τ ί θ έτει έ
ν α π ρόβλημα ύ φ ο υ ς, εικ ό ν ω ν κ α ι όχι μ όνο λέξεω ν κ α ι υ π ό θεσ η ς, ο C arlo M a z z a c u ra ti λ ιγό 
τερο. O M ario M a rto n e είνα ι π ο λ ύ καλός. Μ ου είπ α ν κ α λ ά λ ό γ ια γ ια το ν C rialese. Κ άπ οτε ή 
τα ν π ιο εύκολο ν α μ ιλ ά ς ακ όμ α κ α ι γ ια κ ίν η μ α , διό τι η π ο λ ιτ ικ ή ή τ α ν ένα μ ε το κ ίν η μ α , και
δεν μιλούσα με γ ια μ εμ ο νω μ έν ο υ ς δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ς αλ λ ά γ ια τ ο ν ιτα λ ικ ό κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο - αναψ ερόμασταν σε σαιζόν π ερισσ ότερο ή λ ιγό τερ ο ε π ιτ υ χ η μ έ ν ε ς , κ α ι μ όνο σε μ ε γ ά λ ο υ ς δ η μ ι
ο υρ γούς, π ά νω στα χ ν ά ρ ια τω ν ο π ο ίω ν εγώ δια μ ο ρ φ ώ θ η κ α , ό π ω ς ο F ellin i κ α ι ο A ntonioni.
Σή μερα μιλάμε περισσ ότερο γ ια μ εμ ο νω μ έν α άτομα, κ α ι γ ια μ ένα α υ τό ε ίν α ι π ιο δύσκολο,
γ ια τ ί δεν το υ ς γ νω ρ ίζω καλά.

- Τι πιστεύεις για την κινηματογραφική κριτική; Η σχέση σου μ ε τους κριτικούς υπήρξε πάντα
πολύ αντιφατική.
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6. Η ταινία τον Vincenzo Marra,
Tornando a casa, συμμτιιίχτ ato
διαγωνιοιικό τμήμα του 42ου
Φαπι/ίάί Κινηματογράφου
θΐοοαίονίκης.

- Τ η ν κ ρ ιτικ ή π ρ έπ ει π ρ ώ τα α π ’ όλα ν α τη διαβά σεις κ α ι λένε ό τι ο V isconti δεν διάβαζε τις
κ ρ ιτικ ές που έγραφ αν γ ια τ ις τα ιν ίε ς του. Γ ια τη ν τε λ ε υ τα ία μου τα ιν ία εγώ διάβασα πολλά
άρθρα. Ε ίτε π ρ όκειτα ι για ε γκ ώ μ ιο ε ίτε γ ια α ρ ν η τικ ή κ ρ ιτ ικ ή , ικ α νό ς κ ρ ιτ ικ ό ς είνα ι, κ α τά τη
γνώ μ η μου, α υ τό ς που α ν α κ α λ ύ π τει π ρ ά γμ α τα σε α υ τό π ου βλέπει, που σου ε π ισ η μ α ίνει π τ υ 
χές τ ις οποίες εσύ δεν έχεις δει και δεν έχε ις σ κ εφ τεί, π ου π ρ ο τε ίν ει δ ικ ές του ε ικ ό νες ορμώμενος από τις δ ικ ές οου. Δεν μπ ορώ να εκφ έρ ω γ νώ μ η . Η κ ρ ιτ ικ ή τω ν εφ η μ ερ ίδω ν από τη ν
άλλη, είναι περισσότερο π ερ ιλ η π τικ ή , αν και πιο χρ ή σ ιμ η .

M A R C O
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- Υπάρχει κάποιος κριτικός που θυμάσαι ιδιαιτέρως;
- O Adelio F e rre ro , μ ο ρ φ ω μ ένο ς και εξα ιρ ετικ ά λ ε π τό ς άνθρω πος. Π ισ τεύ ω π ω ς και ο κ ρ ιτ ι
κός π ο υ θα σε κ ά ν ε ι ν α θυμ ώ σ εις, είνα ι κ ι α υ τό ς χρήσ ιμος. Κ α ταλαβ αίνεις ό τι έχει πιάσει α υ 
τό π ο υ σε π ο νά ει κ α ι έχει κ α τα φ έρ ει ν α βγά λ ει σ τ η ν επιφ ά νεια , με σοβαρά επιχειρ ή μ α τα , τις
αδυ ναμ ίες τη ς τα ιν ία ς σου. Γ ια τ η ν τα ιν ία Ο διάβολος στο κορμί της, εξα ιτίας όλω ν α υ τώ ν τω ν
κ ο υ τσ ο μ π ο λ ιώ ν π ο υ κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ α ν εις βά ρος τη ς, ένα μ εγάλο μέρος τω ν Ιτα λ ώ ν κ ρ ιτ ικ ώ ν
δεν κατά λα βε α π ο λ ύ τω ς τίπ οτα· α π λ ώ ς τ η ν υ π ο τίμ η σ α ν, ενώ σήμερα γ ίνο μ α ι θ εα τή ς μ ια ς ε
π α ν ε κ τίμ η σ ή ς τη ς. Το ίδιο σ υ νέβ η μ ε τ η ν Καταδίκη. Μ ια άλ λ η τα ιν ία που, κ α ι ω ς π ρ ος τη
μορφ ή κ α ι ω ς π ρ ο ς τ η ν ιδεολογία τη ς, κ ρ ίθ η κ ε άδικα ή τα ν Η Κίνα είναι κοντά · είναι σίγουρα
κ α τώ τερ η από τις Γροθιές στην τσέπη, π ιο χο ντρ ο κ ο μ μ ένη , αν θ έλ εις λιγό τερ ο π ετ υ χ η μ έ ν η ,
λιγότερ ο «οργισμένη», αλλά ό τα ν τ η ν ξαναείδαμε μ α ζί σ τη ν Ί μ ο λ α , π ρ ιν από κ ά π οια χρόνια,
και είδαμε το ν κόσμο ν α γ ελ ά ει, ν α α ντιδρά , α υ τό σ ή μ αινε ότι κ ά τι αξίζει ακόμα και ότι κ ά 
ποια σ το ιχ εία τ η ς ε ίν α ι ικ α ν ά ν α τ η ν επ α να φ έρ ο υ ν στο π αρόν. Θ υμά μαι τ η ν ά γρ ια επίθεση
του L ino M icciché στο «A vanti»7 (π ο υ ή τα ν εν μέρει δικ α ιο λ ο γη μ ένη λόγω τ η ς σ κ λ η ρ ή ς μ ου
κ ρ ιτ ικ ή ς π ρ ο ς το σ ο σ ιαλισ τικό κ όμμα), ο οπ οίος θέλησε ν α υπ οβα θμ ίσ ει ο τιδή π ο τε καλό είχε
ειπ ω θ εί γ ια τ η ν τα ιν ία . Α ργότερα, σ υ νέβ η κ ά τ ι π ο υ τώ ρ α π ια σ υ νη θ ίζετα ι στα φ εστιβάλ.
Ε πειδή δεν είχ α ν το θάρρος ν α β ρ α β εύ σ ου ν τις Γροθιές στην τσέπη, έδωσαν το ειδικό βραβείο
τη ς κ ρ ιτ ικ ή ς ε π ιτρ ο π ή ς τ η ς Β ενετία ς σ τ η ν τ α ιν ία Η Κίνα είναι κοντά, σαν εξιλέω ση γ ια το
π ρ οη γο ύμ ενο λάθος. Ή τ α ν σαν ν α είχ α ν βραβεύσει τ ις Γροθιές στην τσέπη. Θ υμά μαι ότι ο
Luigi C h iarin i, δ ιε υ θ υ ν τ ή ς το υ Φ εσ τιβάλ, το δ έ χ τη κ ε αμέσως, ίσω ς γ ια τ ί είχε α π ορ ρ ίψ ει τις

Γροθιές στην τσέπη.
- Σπάνια τα φεστιβάλ βραβεύουν τις καλύτερες ταινίες.
- Ε ξαρτά ται κ υ ρ ίω ς από το υ ς α ν θ ρ ώ που ς, από τ η ν ισ χύ το υ δ ιε υ θ υ ν τ ή και το υ προέδρου τ η ς
κ ρ ιτικ ή ς επ ιτρ ο π ή ς, από τη δ ύ ν α μ η τω ν π α ρ α γ ω γ ώ ν και τω ν εφ ημερίδω ν... είναι τόσες οι π α 
ράμετροι π ο υ π ρ έπ ει κ α ν ε ίς ν α εξετάσει, ακόμα και το ν π ο λ ιτικ ό π αράγοντα...

- Υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης εν ενεργεία -όχι Ιταλός- που εκτιμάς περισσότερο, στον οποίο α
ναγνωρίζεις ευκολότερα δικά σου στοιχεία;
- Ο δάσκαλός μ ου, το σημείο α ναφ ορ άς μ ο υ από τ η ν α ρ χή τ η ς κα ρ ιέρ α ς μου, υ π ή ρ ξε o L uis
B uñuel, αν κ α ι τ ι ςΓροθιές στην τσέπη τ ις έ κ ρ ινε π ο λ ύ ηθικολογικά ...

- Αναφέρομαι στους ζώντες.
- Ο Θ όδωρος Α γγελό πο υ λο ς, ο Q u e n tin T a ra n tin o , ο R o b e rt A ltm an, o D avid Lynch... είναι ό
λοι σ κ η ν ο θ έτες π ο υ εκ τιμ ώ , αλλά π ο υ έχο υ ν ελάχισ τα επηρεάσει τη δουλειά μου.

- Έχεις αρχίσει να δουλεύεις με το ψηφιακό σύστημα;
- Μ όνο στο ν τ ο κ ιμ α ν τ έ ρ Αποχαιρετισμός στο παρελθόν και σε μ ια σ ύ ντο μ η , μ ικ ρ ο ύ μ ή κ ο υ ς
τα ινία π ο υ έκα να σε ένα μ άθημ α. Τ α ινία ποτέ- ίσω ς κ ά π οτε ν α το κάνω , αλλά π ρ ος το παρόν
χρησ ιμ οπ οιώ το φ ιλ μ . Μ ε τη B e ta έχω γυ ρ ίσ ει μ ερ ικ ές μ ικ ρ ο ύ μήκ ους.

- Εδώ και έξι χρόνια διευθύνεις μια σχολή που ονομάζεται Fare Cinema, όπου μαθαίνεις σε νε
αρούς σπουδαστές να γράφουν και να γυρίζουν ταινίες. Τι έχεις αποκομίσει από αυτή την εμπει
ρία και τι φιλοδοξείς να μεταδώσεις σε αυτά τα παιδιά;
- Δ ίνω τη ν εμ π ειρ ία μ ο υ μ ε ζω ντανό, άμεσο τρόπο, έξω από κάθε σχήμα σχολικό, κ α θ η γ η τ ι
κό, δ ιδ α κ τικ ό και θ εω ρ η τικ ό . Α υτό π ο υ μπ ορώ ν α κ ά νω είναι ν α γ υ ρ ίζω μ α ζί το υ ς κ άθε χρ ό 
νο μια μ ικ ρ ή τα ινία . Θ έλω ν α τονίσ ω , επίσ ης, ότι ξεκινήσαμε από τη ν π ερασμένη χρ ο νιά ν α
σ κ ηνο θετο ύμ ε κ ά π ω ς παράλληλα. Έ χ ο υ μ ε δύο μ η χα νές λ ή ψ η ς. Κ άνω εγώ μ ια τα ιν ία και με
τά μ ερ ικ ο ί από α υ το ύ ς τ η ν ξα νακ άνουν. Α υ τή τη σ τ ιγ μ ή γ ρ ά φ ουμ ε τ η ν υπόθεση, το σενάριο,
και μ ετά θα π ροσπ αθήσ ουμ ε ν α εξασφ αλίσουμε κ α τα ξιω μ ένους ηθοποιούς, ώ στε α υ τ ο ί οι ν έ 
οι ν α α π ο κ τή σ ο υ ν μ ια εμ π ειρ ία γ ύ ρ ω από το ν κ ινη μ α τογρ ά φ ο, μ ικ ρ ή και π εριορισμένη ίσως,
αλλά ο υ σ ια σ τικ ή γ ια ν α ξεκ ιν ή σ ο υ ν τη δ ικ ή το υ ς διαδρομή.

7. Εφημερίδα του Σοσιαλιστικού
Κόμματος. (Σ.τ.Μ.)
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- Φέτος θα δουλέψετε πάνω οε ένα κείμενο του Μπουλγκάκωφ;
- Ναι. Ε ίχα μ ε τη ν τ ύ χ η να β ρ εθ εί μ α ζί μ α ς ο π ρ ω τ α γ ω ν ισ τ ή ς το υ Mestiere delle armi του
Ermanno Olmi, θα δ ουλ έψ ουμ ε με έ μ π ειρ ο υ ς τε χ ν ικ ο ύ ς, κ ι έτσ ι τα π α ιδιά θα μ π ορ έσ ουν ν α έ
χ ο υ ν ένα μέτρο σ ύ γ κ ρ ισ η ς κ αι ν α κ ά ν ο υ ν κ ά π ο ιες χ ρ ή σ ιμ ε ς γ νω ρ ιμ ίες.

- Τι σου δίνουν αυτά τα παιδιά;
- Τ ον ενθουσιασμό τους. Ε άν κ α τα φ έρ ω ν α τα σ υ μ π α ρ α σ ύ ρ ω κ α ι ν α τ ο υ ς α ν τ ιγ υ ρ ίσ ω το ν ε ν 
θουσιασμό, θα είναι το σ η μ α ντικ ό τερ ο αποτέλ εσ μ α κ α ι η μ ό νη α ν τα μ ο ιβ ή π ο υ περ ιμ ένω .
Π ρ όκ ειτα ι γ ια μια ζω ντα νή εμ π ειρ ία π ο υ μ ε σ υ ν ε π α ίρ ν ε ι κ α ι μ ε β ο η θ ά σ τ ις κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ έ ς
μου αναζητή σεις. Ε ίνα ι ένα ς τρ ό π ο ς γ ια ν α α ν α κ α λ ύ π τω κ α ιν ο ύ ρ γ ια τα λ έν τα . Η α ν τα π ό κ ρ ι
ση είναι θ ε τικ ή και οι α ιτή σ εις αυξάνοντα ι· α υ τό το χρ ό νο είχ α μ ε π ερ ίπ ο υ εκα τό, α ν και στη
σχολή μ π ορούμε ν α φ ιλοξενήσ ουμε μόνο είκοσι.
- Ας μιλήσουμε τώρα για θρησκεία: τι σημαίνει για σένα;
- Ό τ α ν με ρ ω το ύ ν, σ χ ετικ ά με τ η ν τε λ ε υ τα ία μ ο υ τα ιν ία , εά ν η π ρ όθεσ ή τ η ς είνα ι μ ια ε π ίθ ε
ση σ τη ν Κ αθολικ ή εκ κ λ η σ ία κ α ι σ το υ ς θεσ μ ού ς τη ς, α π α ν τώ ό τι α υ τό ε ίν α ι αλήθεια. Κ υρίω ς,
όμως, η τα ιν ία επ ιδιώ κ ει ένα διάλογο γ ύ ρ ω α π ό τ η θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ή σ κ έψ η . Το ν α τη ρ ε ίς μ ια μ οι
ρ ο λ α τρ ικ ή στάση α π έ ν α ν τι σ τη ζωή, το ν α μ η μ π α ίν ε ις σ τη δια δικα σ ία ν α α λ λάξεις κ ά τι, ν α ε
π ανα στα τήσ εις, α υ τή η σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά απ ό μ ό νη τ η ς σ η μ α ίνει ό τι έ χ ε ις θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ό σ υ ν α ί
σθημα, εφόσον θρ ησ κεία είνα ι το ν α π α ρ α π έ μ π ε ις σε μ ια α δ ια μ φ ισ β ή τη τ η εξουσία τη λ ύσ η
κ ά π οιω ν π ροβλημάτω ν. Ε σ ύ μ π ο ρ είς ν α φ τά σ εις ω ς ένα σημείο. Μ ετά, υ π ά ρ χ ε ι κ ά π ο ιο ς άλλος
π ου αποφ ασίζει και επ ιλ έγ ει γ ια σένα. Α υ τό ε ίν α ι η θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ή σ κ έψ η , η οποία έχει δ η λ η 
τηριάσ ει και έχει κ υρ ιεύσ ει ακόμα κ α ι κ ύ κ λ ο υ ς μ η εκ κ λ η σ ια σ τικ ο ύ ς· φ τά ν ε ι ν α σ κ εφ το ύ μ ε
τη ν υπόθεση του Padre Pió κ α ι τ η ν α να κ ή ρ υ ξή το υ σε άγιο.

- Επομένως η θρησκεία δεν είναι κάτι που σχετίζεται μόνο με την ιστορική στιγμή, τους θεσμούς,
την εξουσία...
- Ε ίνα ι κ αι αυτό. Ό μ ω ς θα ή τα ν λ άθος ν α μειώ σει κ α ν ε ίς τ η ν τα ιν ία , θ ε ω ρ ώ ν τα ς τ η ν απ λ ά ω ς
μια επίθεση σ τη ν Κ α θ ολικ ή εκ κ λ η σ ία κ α ι τ ις ο ρ γ α νώ σ εις τη ς. Π ρ ό κ ειτα ι γ ια μ ια α νάλυσ η,
μια κ ρ ιτικ ή σ τη θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ή σ κ έψ η , π ου τη θεω ρ ώ α ρ ν η τ ικ ή , απ ό τ η ν ά π ο ψ η ότι δεν π ι
σ τεύω σ τη μ ετά θάνατο ζωή· π ισ τε ύ ω μ όνο σ τ η ν ε π ίγ ε ια ζω ή, απ ό τ η ν οπ οία ο φ είλ ο υμ ε να
κα ρ πω θούμ ε όσο το δ υ ν α τό περισσότερα.
- Συχνά οι ταινίες σου διαπερνοϋνται από μια πνοή θανάτου, ξεκινώντας από τις Γ ρ ο θιές σ τη ν
τσέπη, έως το Χ αμόγελο τ η ς μ η τέρ α ς μου...
- Ο θά ν α το ς είναι α ναπ όφ ευκτος- είνα ι κ ά τι φ υ σ ικ ό και α κ ρ ιβ ώ ς γ ι ’ α υ τό π ρ έπ ει ο κα θένα ς
μας ν α π α ίρ νει τη ζω ή σαν ένα π α ιχ ν ίδ ι, π ο υ π ρ έπ ει ν α το π αίξει ω ς το τέλος. Σ το Χαμόγελο
της μητέρας μου π ολλά π ρόσω πα μ ο ιά ζο υν με σ κ ιές φ α ντα σ μ ά τω ν . Υ π ά ρ χο υ ν ό μ ω ς και πρό
σω πα που α ν τιτίθ ε ν τα ι σ τη ν έννο ια το υ θ α νά του . O Sergio Castellitto επ α να σ τα τεί, αποτραβιέται από αυ τό το θρ η σ κ ευ τικ ό , α ν α π ό φ ευ κ το π επ ρ ω μ ένο, π ο υ α ν τιμ ετ ω π ίζε ι ακ όμ α και το
θάνατο ω ς λύτρ ω σ η.

- Σου πρότειναν να γυρίσεις την επόμενη ταινία σου μ ε θέμα τον Aldo Moro. Πώς αντέδραοες σε
αυτό το αίτημα που απαιτεί πολύ κόπο;
- Έ χ ω ξεκινήσει να γρ ά φ ω το σενάριο, αλλά δεν είμ αι σ ίγ ο υ ρ ο ς αν θα γ ίνει.

- Τι διάσταση θέλεις να του δώσεις: ιστορική, πολιτική...;
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- Ισ τορ ική όχι· περισσότερο, ίσως, μια διάστασ η όπ ου μέσα από σχέσ εις π ο λ ύ στενές, οικείες,
θέλω να δ ιη γ η θ ώ τη ν κόλαση μ ια ς αιχμαλω σίας· πώ ς, μέσα σ τη σ υ ν θ ή κ η , σ τη ρ ο υ τίν α α υ τή ς
τη ς αιχμαλω σίας, δια μ ο ρ φ ώ νο ντα ι σχέσ εις κ α θ η μ ε ρ ιν έ ς και σ υ νη θ ισ μ έν ες. Η τα ιν ία δεν θέ
λει να α π ο κ α λ ύ ψ ει τίπ ο τα που δεν είνα ι ήδη γ ν ω σ τό γ ύ ρ ω απ ό α υ τ ή τη ν ιστορία. Η τα ινία
θέλει να μιλήσει γ ια τη φ υ λ α κ ή και γ ια το υ ς φ ύ λ α κ ες. Θα ε ίν α ι α κ ρ ιβ ώ ς το α ν τίθ ετ ο εκ είνη ς
του Giuseppe Ferrara.
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- Ας κλείσουμε αυτή τη συνάντησή μας μ ε δυο λόγια γύρω από το Χ αμόγελο τ η ς μ η τέρ α ς μου,
την τελευταία σου ταινία, η οποία έτυχε πολύ ευνοϊκής υποδοχής και από το κοινό και από τους
κριτικούς.
- Σε σχέση μ ε α υ τή τ η ν τα ινία , δεν μ ο υ είναι εύκολο ν α μ ιλήσ ω γ ια σκηνοθεσία, κ ιν ή σ εις τ η ς
μηχα νής, χρ ώ μ α εμ π νευσ μ ένο από α υ τό ν ή εκείνο τον ζω γράφο, μοντάρ ισ μ α τη ς μουσ ικής,
δηλαδή γ ια γλώσσα, στιλ... γ ια τ ί το σ τιλ σε α υ τή τ η ν τα ιν ία έρχεται «μετά»: μετά από μια π ρώ 
τη εικόνα, μ ια π ρ ώ τη ιδέα, π ο υ έθεσε σε κ ίν η σ η όλη τη ν ιστορία. Α υ τή τ η ν εικόνα είναι απλό
να τη ν π ερ ιγ ρ ά φ ω : ένα ς κ α ν ο ν ικ ό ς άνθρ ω πος, ο Ε ρνέσ το Π ιτσια φ ουόκο, ζω γράφος, δέχεται
τη ν επ ίσ κ εψ η ενό ς ιερέα π ο υ το υ α ν α κ ο ιν ώ νει π ω ς β ρίσκ εται σε εξέλιξη η διαδικασία α να κ ή 
ρυξης τ η ς μ η τέρ α ς το υ σε αγία... Α υ τό ς ο άνθρω πος, π ο υ δεν έχει σχέση με τη ν εκκλησία, που
απέχει από τη θρ ησ κεία εδώ κ α ι πάρα π ο λ ύ καιρό, α ν α κ α λ ύ π τει ότι ακόμα δεν έχει διαχω ρίσει
εντελώ ς τη θέση του... Μα, κ ά τι τέτοιο είναι αδύ να τον, θα έλεγαν οι παπάδες. Ε γώ έχω άλλη
άποψ η γ ι ’ α υ τό το θέμ α και, επειδή ν ο ιώ θ ω σ υ μ π ά θεια γ ια τον π ρ ω τα γω ν ισ τή , στο πρόσωπο
του οποίου α να γνω ρ ίζω το δ ικό μ ου, ξα ναπαίρνω μ α ζί του, μέσα σ τη ν τα ινία , το ν μ α κ ρ ύ αλλά
ίσως ό χι α τέλειω το δρόμο ενό ς α μ ετά κ λ η το υ χω ρισμού... Α υτό είναι το π ρ α γ μ α τικ ό σασπένς
που δ ιατρ έχει όλη τ η ν τα ινία . Μ ε α υ τή τ η ν έννοια, το Χαμόγελο της μητέρας μου θα μπορούσε
να χα ρ α κ τη ρ ισ τεί ακόμα και ω ς μ ια π ο λ ύ παράξενη α σ τυ ν ο μ ικ ή ταινία.

Η οικογένεια Πιτσιαφουόκο αναμένει στον προθάλαμο την ακρόαση από τον Πάπα.

Η συνομιλία αυτή
πραγματοποιήθηκε στο
Μπόμπιο, τον Αύγουστο του
2002.

Μετάφραση: Ελένη Κακάρου.

Φιλμογραφία
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Χαμόγελο ιη ς μ ίμερος μου.
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ΚΑΤΩ 0 ΘΕΙΟΣ (1961)
Abbasso il zio
Σ κηνοθεσία-Σενάριο-Σ χόλιο: Marco Bellocchio. Φ ω τογρα
φία: Guido Cosulich. Μουσική: Armando Trovajoli. Μ οντάζ:
Pino Giomini, Silvano Agosti. Παραγωγή: Giorgio Petara.
Διάρκεια: 12'. Ασπρόμαυρη.

Στο ερημικό νεκροταφείο ενός χωριού, τρία αγόρια, ακουμπισμέ
να στο φράχτη, παρακολουθούν ένα σύντροφό τους, που προσεύχε
ται ντυμένος με τη σχολική ποδιά, μπροστά σε ένα τάφο. Ξαφνικά
πλησιάζουν το φίλο τους, ο οποίος τελειώνει στα γρήγορα την προ
σευχή του και όλοι μαζί τρέχουν έξω από το νεκροταφείο. Κατόπιν
βλέπουμε το νεαρό παιδί, χωρίς τη σχολική ποδιά, να συναντά
τους φίλους του σε ένα μισογκρεμισμένο νεκροταφείο, στον τοίχο
του οποίου είναι γραμμένο το σύνθημα «κάτω ο θείος». Εκεί η πα
ρέα περνά όλο της το απόγευμα παρατηρώντας τις σαύρες, γκρεμί
ζοντας επιτύμβιες πλάκες και αγάλματα, ψάχνοντας και σκαλίζο
ντας μέσα στους τάφους, καπνίζοντας τσιγάρα. Προς το βράδυ, και
ενώ επιστρέφουν στο σπίτι, κάποιος αντιλαμβάνεται ότι ξέχασε τα
παπούτσια του και επιστρέφει στο νεκροταφείο. Καθώς τα ψάχνει,
ακούει τη σιδερένια πόρτα να τρίζει. Φοβισμένος, ψιθυρίζει μια
προσευχή και τρέχει γρήγορα να βρει τους φίλους του, που έχουν
ήδη απομακρυνθεί χωρίς να τον περιμένουν.
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ρο, όπου βλέπουμε το γάτο, την κοπέλα για την οποία γίνεται λό
γος, και τον Bellocchio να κορνάρει συνεχώς καθισμένος στο βο
λάν του Fiat 600. Τελικά «το αφεντικό», εκτός εαυτού, διακόπτει
την απολογία, δέρνει τον Alberto με τη βοήθεια των μπράβων και
βγαίνουν όλοι από το κτίριο. Ο Alberto, παραιτημένος και ενοχλη
μένος, μαζεύει τις βγαλμένες ρόδες, τις βάζει μέσα στο αυτοκίνητο,
χτυπά το γάτο και φεύγει μόνος.
Μια άσκηση ύ φ ο υ ς

του Sandro Bernardi
[...] Η ταινία Η ενοχή και η τιμωρία είναι μια άσκηση ύφους, που
επιθέτει πάνω σε κάποια στερεότυπα του αμερικανικού νουάρ
και του γκάνγκστερ-φιλμ (όπως το αφεντικό, η συμμορία, ο χώ
ρος συγκέντρωσης, η κατοικία του αρχηγού, η γυναίκα του, το
νυχτερινό κέντρο) τυπικά προβλήματα της εφηβείας, όπως η πα
ράνοια, η αυταπάτη και η κρίση ταυτότητας, που θα χαρακτηρί
σουν πολλούς ήρωες στις επόμενες ταινίες του Bellocchio. Γυρι
σμένη σε ένα ψυχρό περιβάλλον, στην είσοδο και στην αίθουσα
τελετών της Σχολής Κινηματογράφου της Ρώμης, η ταινία αρχί
ζει με ένα κλασικό πανοραμίκ, που παρακολουθεί την είσοδο του
«αφεντικού» (Stefano S atta Flores) και τω ν μπράβων του· το
πλάνο τελειώνει με γκρο πλαν του ενόχου-θύματος (Alberto
Maravalle), που, περιμένοντας να μπει κι αυτός μέσα, χαϊδεύει έ
να γάτο, τον ίδιο πάνω στον οποίο θα ξεσπάσει στο τέλος. [...]
Sandro Bernardi, Marco Bellocchio,
εκδ. Il Castoro Cinema, Μιλάνο, 1998.
Μετάφραση: Isabelle Taruffi.

Η ΕΝΟΧΗ ΚΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ (1961)
La colpa e la pena
Σ κηνοθεσία-Σενάριο: Marco Bellocchio (σπουδαστής του 1°“

ε'τους στη Σχολή Κινηματογράφου της Ρώμης / C.S.C.-Centro
Sperimentale di Cinematografía). Β οη θ ός σκηνοθέτη: Franz
Weisz (1° έτος C.S.C.). Φωτογραφία: Cesare Fontana, με οπερατέρ τον Antonio Piazza (2° έτος C.S.C.). Η θοποιοί: Alberto
Maravalle, Stefano Satta Flores, Maria Pia Vaccarezza, Ettore
Toscano. Παραγωγή: Titano Cerrone, Adriana Belluccio (2° έ
τος C.S.C.). Διάρκεια: 12'. Ασπρόμαυρη.
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Στην πλατεία, μπροστά στη Σχολή Κινηματογράφου της Ρώμης
(όπου είναι γυρισμένη η ταινία), o Alberto Maravalle (οι ήρωες
δεν έχουν ονόματα) χαϊδεύει ένα γάτο, ενώ δυο τύποι βγάζουν τα
λάστιχα του αυτοκινήτου του, ενός Fiat 600. Λίγο αργότερα, μπαί
νει μέοα σε μια μεγάλη μιοοφωτισμένη αίθουσα, κάτι ανάμεσα σε
δικαστήριο και εκκλησία, όπου το μόνο που διακρίνεται είναι ένα
ι/χιπέζι και ένας μεγάλος σταυρός. Εδώ τον περιμένει «το αφεντι
κό» (ο Stefano Satta Flores), ενώ πίσω από τις κουρτίνες κινού
νται απειλητικά κάποιες φιγούρες. Προσπαθεί να φύγει, αλλά η
πόρτα κλείνει μπροστά του ξαφνικά. Η συνομιλία τους έχει το χα¡Μκτή/Μ μιας αστυνομικής ανάκρισης, όπου ο Alberto απολογεί
ται «στο αφεντικό- για το γεγονός ότι προσπάθησε να του «κλέψει»
την κοπέλα. Η σκηνή είναι φορτισμένη, αφού οι μπράβοι τον απει
λούν με ένα όπλο πέφτει μάλιστα και μια πιστολιά, αλλά χωρίς
συνέπειες, ενώ η απολογία διακόπτεται από σκηνές στον έξω χώ

0 ΤΖΙΝΕΠΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΔΡΑΣ (1962)
Ginepro fatto uomo
Σ κηνοθεσία-Σ ενάριο: M arco Bellocchio (διπλω ματική εργα
σία στο CSC). Β ο η θ ό ς σκηνοθέτη: Gustavo Dahl. Φ ωτογρα
φία: E ttore De Tomasi, με οπερατέρ τον Alberto M arram a και
βοηθό τον Giuseppe L and. Σ κη νογραφ ία: Gian tito Burchiellaro. Η θοποιοί: Stefano S atta Flores (Τζινέπρο), Paolo Graziosi (Μ παντίνι), K erstin W artel (Μανταλένα), E ttore Toscano (Ίγκορ). Π αραγωγή: A driana Belluccio, F ranz Weisz. Διάρκεια:
45'. Ασπρόμαυρη.

Σε έναν απροσδιόριστο πανεπιστημιακό χώρο, όπου κυριαρχεί ένα
επιβλητικό άγαλμα της Αθηνάς, θεάς της σοφίας, ο Τζινέπρο, ένας
νεαρός με αρχηγική εμφάνιση και αυταρχικούς τρόπους και συ
μπεριφορά, (παρ)ακαλουθείται συνεχώς από τον οπερατέρ ΜπανηVI, ο οποίος, με την κάμερα στο χέρι, τον κι νήμα τογραφεί σε διάφο
ρες καταστάσεις. Η Μανταλένα, πρώην κοπέλα του Τζινέπρο, που
ο Μπαντίνι προσπαθεί ανεπιτυχούς να κατακτήσει, τον περιμένει
εκείνος, όμως, πάει να συναντήσει τον Ίγκορ, ένα νεαρό που έχει
τον Τζινέπρο ως είδωλό του και είναι ουσιαστικά ένας υπασπιστήςυποτακτικός του. Από τη συνομιλία τους στο πηγάδι της αυλής, ό
που συνηθίζουν να καταφεύγουν, αντιλαμβανόμαστε τις εξουσιάσει-
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κές σχέσεις ανάμεσά τους. Λίγο μετά από μια συνομιλία του Τζινέηρο με τη Μανταλένα, την οποία προσπαθεί να πείσει να τα ξαναφτιάξουν, καταλαβαίνουμε, επίσης, ότι ακόμα και ο Τζινέπρο δεν
είναι άτρωτος, παρά εύθραυστος και γεμάτος αδυναμίες. Στο μετα
ξύ, κάποιος έχει γκρεμίσει από τη θέση του το άγαλμα της Αθηνάς,
μια γνήσια επαναστατική πράξη. Αργότερα, στο σπίτι του Μπαντίνι, τους βλέπουμε να παρακολουθούν τα βουβά φλμάκια που έχει
γυρίσει: βλέπουμε τον Τζινέπρο να μιλά σε μια εκδήλωση για την ε
πέτειο της Απελευθέρωσης: οι χειρονομίες του είναι νευρωτικές και
γελοίες -χωρίς τις λέξεις που τις συνοδεύουν-, ενώ οι εκφράσεις του
προσώπου του (που είναι κινηματογραφημένο σε κοντινά πλάνα)
είναι μια αποκάλυψη για όλους, αφού δείχνουν την εικόνα ενός α
νίσχυρου και χωρίς πειθώ ανθρώπου. Ο Τζινέπρο καταρρέει και ο
Μπαντίνι προσπαθεί να πείσει τους άλλους δύο να τον εγκαταλείψουν, αφού έχει πλέον χάσει την εξουσία και το κύρος του. Στο τέ
λος και ενώ έχουν μείνει μόνοι, ο Ίγκορ και η Μανταλένα, πεπει
σμένοι πια ότι ο Τζινέπρο είναι μια τελειωμένη υπόθεση, ανακαλύ
πτουν τυχαία μια μπομπίνα φ λ μ χωρίς τίτλο, που ο Μπαντίνι την
είχε κρύψει. Τη μοντάρουν και βλέπουν έκπληκτοι τον Τζινέπρο να
γκρεμίζει και να καταστρέφει το άγαλμα της Αθηνάς. Έτσι, αποδεικνύεται τελικά ότι όλα ήταν στημένα από τον Μπαντίνι για να
μειώσει τον Τζινέπρο στα μάτια τους και να πάρει εκείνος τη θέση
του στην πολιτική και στην καρδιά της Μανταλένας.
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Σκηνή από τα γυρίσματα.

Έ ν α ο λοκλη ρω μένο πρω τόλειο

του Sandro Bernardi

I

Στην ταινία Ο Τζινέπρο γίνεται άνδρας εμφανίζονται ήδη τα ο
νόματα των πρώτων συνεργατών του Bellocchio, όπως ο Alberto
Marram a, με τον οποίο θα συνεργαστεί στις Γροθιές στην τσέπη
και ο Giuseppe L and, που θα συνεχίσει να δουλεύει μαζί του μέ
χρι και σήμερα. Α υτή η ταινία μεσαίου μήκους μπορεί να θεω
ρηθεί μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη και μια ωρίμανση σε
σχέση με τη ν προηγούμενη μικρού μήκους ταινία. Αφορά στην
απομυθοποίηση της φιγούρας του «αφεντικού» και την εξαφά
νιση σχεδόν της παράνοιας τω ν νεαρών σπουδαστών του Κέ
ντρου: οι ήρωες και το παιχνίδι που στήνεται ανάμεσά τους, εί
ναι πολύ πιο σύνθετο και επεξεργασμένο. Αν και οι ηθοποιοί έ
χουν αλλάξει (παρόλο που η παρουσία του S atta Flores αποτελεί
μια εγγύηση συνέχειας), οι ρόλοι μοιάζουν, αφού ουσιαστικά εί
ναι οι ίδιοι, με τη ματιά, όμως, ενός πιο ώριμου δημιουργού. Ο
τίτλος δεν παραπέμπει μονάχα στην πτώση ενός ανθρώπου που
οι άλλοι τον θεωρούσαν ανώτερο, και στην αποκάλυψη των α
δυναμιών και των αντιφάσεών του- σηματοδοτεί επίσης και την
ωρίμανση του ίδιου του Τζινέπρο, που απελευθερώνεται από τη
μεγαλομανία που τον διακατέχει και από τις εφηβικές του εμμο
νές. Με αυτό τον τρόπο, καταφέρνει να αποκτήσει συνείδηση
των ορίων του και να δραπετεύσει από τους εφιάλτες της παιδι
κής ηλικίας. Σε αυτή την ταινία, η ειρωνεία και η παρωδία συ
νυπάρχουν με την πραγματική οδύνη και με το χαμό της αθωό
τητας και του μύθου. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναγωγή του
κεντρικού ήρωα σε δύο επίπεδα: το ιδιωτικό και το δημόσιο. [...]
Παρόλο που πρόκειται για έργο πρωτόλειο (εύκολοι συμβολι
σμοί, ένα μορφωτικό και θεωρητικό υπόβαθρο αδύναμο, ίσως α
κόμα και «ευνουχισμένο», κάποιοι σοβαροφανείς διάλογοι), Ο

Σκηνή από την ταινία.

Τζινέπρο γίνεται άνδρας είναι μια ολοκληρωμένη ταινία, με συ
γκεκριμένη θεματική και καθορισμένη δομή. Είναι κατασκευα
σμένη με την ίδια λογική των ταινιών Οι γροθιές στην τσέπη και
Η Κίνα είναι κοντά, πάνω σε μια τροχιά ταυτόχρονης, αμφίδρομης κίνησης. Στη διττή δυνητική χρήση του κινηματογράφου
ως μέσου αναζήτησης της αλήθειας και, συγχρόνως, οργάνου ε
λέγχου των άλλων, αντιστοιχεί μια διττή συνειδησιακή επιλογή:
εκείνη που αντιτίθεται στον Τζινέπρο, το αφεντικό, από τον οποίο
θέλει να απελευθερωθεί' και η άλλη, πιο αποστασιοποιημένη,
που λαμβάνει υπόψη, όχι μόνο τις αδυναμίες του Τζινέπρο, αλλά
και τις προσπάθειες που κάνει να ωριμάσει, να γίνει άνδρας.
Υπάρχει δηλαδή μια μερική αλήθεια, μια φαινομενική γνώση,
κατακτημένη από τους ήρωες στα μισά της ταινίας, και μια ολό
κληρη αλήθεια, μια αληθινή γνώση που αναιρεί την προηγούμε
νη, η οποία και κατακτάται από τους ήρωες μονάχα όταν βρίσκο
νται σε θέση αδυναμίας, στο τέλος της αναζήτησης, μόνοι. [...]
Sandro Bernardi, Marco Bellocchio,
εκδ. Il Castoro Cinema, Μιλάνο, 1998.
Μετάφραση: Isabelle Taruffi.
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ΟΙ ΓΡΟΘΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ (1965)
Ipugni in tasca
Σκηνοθεσία-Σενάριο: Marco Bellocchio. Φωτογραφία: Alber
to Marrama, με οπερατέρ τον Giuseppe Lanci. Σ κηνογραφία:
Rosa Sala. Κοστούμια: Gisella Longo. Μ ουσική: Ennio Morricone. Μ οντάζ: Aurelio Mangiarotti (Silvano Agosti). Β οη θ ός
σκηνοθέτη: Vittorio De Sisti. Η θοποιοί: Lou Castel (Αλεσάντρο, ντουμπλαρισμε'νος από τον Paolo Carlini), Paola Pitagora
(Τζούλια), Marino Masé (Αουγκούστο, ντουμπλαρισμένος από
τον Luigi Vannucchi), Liliana Gerace (η μητέρα), Pier Luigi
Troglio (Λεόνε), Mauro Martini (το παιδάκι), Jeanne MacNeil
(Λουτσία), Gianni Schicchi (Tovivo), Alberto Filippazzi (ο για
τρός), Stefania Troglio (η καμαριέρα), Gian Franco Celia (ο νε
αρός στη γιορτή), Irene Agnelli (Μπρούνα). Π αραγωγή: Ugo
Norello για τη Doria Cinematográfica. Διάρκεια: 107'. Ασπρό
μαυρη. Ιταλία. Βραβεία: Vela d’ Argento στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο για τη σκηνοθεσία, Nastro d’ Argento για το σενάριο,
βραβείο -Cinema Nôvo» στο Φεστιβάλ του Pío ντε Τζανέιρο.
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Σε μια απομονωμένη βίλα, στο Μπόμπιο κοντά στην Πιατσέντζα,
ζουν μια τυφλή μητέρα και τα τέσσερα παιδιά της: Ο Αλεσάντρο
(ΑΙε ή Σάντρο, κατά περίπτωση), ο Λεόνε, η Τζούλια και ο Αου
γκούστο. Οι τρεις πρώτοι πάσχουν από επιληψία (ο Λεόνε μάλιστα
είναι και διανοητικά καθυστερημένος), ενώ ο Αουγκούστο, ο μεγα
λύτερος, είναι ο μοναδικός που έχει μια κανονική ζωή (φίλοι, αρ
ραβωνιαστικιά, δουλειά) και ο μόνος που δεν υποφέρει από επιλη
πτικές κρίσεις. Η αρραβωνιαστικιά του Λουτσία τού ανακοινώνει
ότι έλαβε ένα ανώνυμο γράμμα, το οποίο λέει ότι η αδελφή του
Τζούλια περιμένει παιδί από τον ίδιο· γράμμα το οποίο τελικά αποδεικνύεται ότι έχει γραφτεί από την ίδια τη Τζούλια, η οποία
φυσικά ψεύδεται. Ο Αουγκούστο λέει ότι δεν θέλει να ζει πια με τα
αδέλφια του, αλλά ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα προς το παρόν.
Φιλονικούν και η Λουτσία φεύγει. Στον κήπο της βίλας, ο Άλε «πέ
φτει» κυριολεκτικά μέσα στο πλάνο από ένα δέντρο. Βλέπουμε τη
Τζούλια μόνη σε έναν έρημο δρόμο και δύο τύπους με μηχανάκια
να την ενοχλούν. Περνά ο Αουγκούστο με το αυτοκίνητο, την παίρ
νει μαζί του, πηγαίνουν σπίτι και εκείνη του ανακοινώνει ότι ο Άλε
έγραψε γι ' αυτήν ένα ερωτικό ποίημα. Όλη η οικογένεια στο τρα
πέζι: από ένα γάτο που κυκλοφορεί ανενόχλητος τρώγοντας από το
πιάτο της μητέρας, καταλαβαίνουμε ότι εκείνη είναι τυφλή. Ο Άλε
hat η Τζούλια μαλώνουν, ενώ, λίγο αργότερα, ο Αουγκούστο φω
νάζει τη Τζούλια και της ζητά το λόγο για το γράμμα-εκείνη απο
λογείται, ενώ ο Άλε κρυφακούει τη συζήτησή τους. Αμέσως μετά, η
Τζούλια κρυφακούει με τη σειρά της τον Αουγκούστο να κουβε
ντιάζει μι iον ΑΙε, στον οποίο κάνει πα/χιτήρηοη επειδή δεν αοχολείιαι με τίποτα και χάνει άοκοπα τον καιρό του. Η σκηνή που έπειαι, ανάμεσα στον Αλε και τη Τζούλια, υπαινίσσεται ίσως μια
πιθανή αιμομικτική οχέυη μεταξύ τους. Α/τγά το επόμενο πρωί, έ
να παιδάκι ξυπνά τον Άλε. Ü Άνε μαθαίνει ότι το παιδί «κόπηκε»
στο σχολείο, του ζητά τον έλεγχό του και τον πλαστογραφεί. Μετά
στέλνει το μικρό να δει τι κάνει η Τζούλια, ο μικρός τη βρίσκει να
λιάξεται στο μπαλκόνι, επιστρέφει και του το αναφέρει. Τελικά, ο
ε.ίεγχος καιαοτ/έφειαι όταν λερώνεται με μελάνι. Ο μικρός φεύVe1· Ί ΒΠΐί/Μ ζ φ ά από τον ΑΙε να της διαβάσει την εφημερίδα και

εκείνος επινοεί ειδήσεις που αναφέρονται αποκλειστικά σε θανά
τους, δολοφονίες, αυτοκτονίες, δυστυχήματα κ.λπ.. Ενώ η Τζούλια
βρίσκεται στο δωμάτιό της (στον τοίχο βλέπουμε μια φωτογραφία
του Marlon Brando), ο Λεόνε παθαίνει κρίση και τα αδέλφια του
τρέχουν να τον βοηθήσουν. Αργότερα, στο τραπέζι, μαλώνουν ά
σχημα, δέρνονται μεταξύ τους και ο Αουγκούστο προσπαθεί να
τους χωρίσει. Ο Αουγκούστο με τον Άλε συζητούν στο αυτοκίνητο.
Ο μικρός αδελφός λέει στον Αουγκούστο ότι τον αγαπά και ότι η
ζωή του θα ήταν πολύ διαφορετική εάν όλα τα υπόλοιπα μέλη της
οικογένειας, που του είναι βάρος, έφευγαν από τη ζωή του. Αργό
τερα, στο σπίτι πλέον, του λέει ότι θέλει να πάρει δίπλωμα οδήγη
σης· ο Αουγκούστο δεν συμφωνεί, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να
πάθει κάποια κρίση στο τιμόνι. Ο Άλε ισχυρίζεται πως, από τότε
που παίρνει τακτικά τα χάπια του, αισθάνεται πολύ καλά. Του λέ
ει ακόμα ότι θα ήθελε να οδηγήσει εκείνος όλη την οικογένεια στο
νεκροταφείο, την ημέρα των νεκρών, και να ρίξει το αυτοκίνητο σε
μια χαράδρα, έτσι ώστε ο Αουγκούστο να απελευθερωθεί οριστικά
από το βάρος τους. Ο μεγάλος αδελφός γελάει και δεν δίνει σημα
σία στη φοβερή πρόθεση του Άλε. Αργότερα, στην πόλη, ο Άλε βλέ
πει τον Αουγκούστο να «φορτώνει» στο αυτοκίνητό του μια πόρνη.
Παρακολουθούμε τον Άλε να αποτυγχάνει στις εξετάσεις για το δί
πλωμα οδήγησης και να λέει ψέματα στον Αουγκούστο ότι πέτυχε
και το πήρε. Στο σπίτι, ο Άλε ανακοινώνει ότι θα πάει αυτός την
οικογένεια στο νεκροταφείο, η Τζούλια όμως αρνείται να ακολου
θήσει. Τελικά πείθεται μετά από την παρέμβαση του Αουγκούστο.
Λίγο πριν φύγουν, ο Άλε αφήνει ένα σημείωμα στον αδελφό του, ό
που του λέει ότι έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει το σχέδιο ε
ξόντωσης της οικογένειας. Ο Αουγκούστο το διαβάζει, αλλά δεν
μοιάζει να ανησυχεί ιδιαίτερα, ίσως γιατί δεν πιστεύει ότι ο ΑΙε θα
τολμήσει να το κάνει. Ενώ οδηγεί, και με την παρότρυνση της
Τζούλια, ο Άλε αρχίζει μια κόντρα με ένα άλλο αυτοκίνητο, ξεχνιέ
ται και δεν πραγματοποιεί το σχέδιό του. Στο σπίτι, όπου ο Αου
γκούστο είναι μόνος, έρχεται η Λουτσία. Εκείνος προσπαθεί να
την πείσει να κάνουν έρωτα, εκείνη αρνείται. Όταν οι άλλοι επι
στρέφουν από το νεκροταφείο, ο Αουγκούστο δέρνει τον ΑΙε, η
Τζούλια ενημερώνεται για το γράμμα, εκπλήσσεται, αλλά το προ
σπερνά χωρίς να δώσει σημασία. Βλέπουμε τον Άλε να ανεβαίνει
στο καμπαναριό του χωριού και να κοιτάζει το γενέθλιο τόπο, ενώ
οι καμπάνες χτυπούν. Συναντά τον Τονίνο και συζητούν για μια ε
πιχείρηση εκτροφής τσιντσιλά για γούνες, την οποία σκέφτονται
να «στήσουν» από κοινού· ο Άλε, όμως, δεν έχει τα χρήματα που α
παιτούνται. Τα ζητάει από τον Αουγκούστο, αλλά εκείνος, προβάλ
λοντας τη δικαιολογία ότι η μητέρα τούς κοστίζει πάρα παΙΙά στην
κατάσταση που είναι, αρνείται να του τα δώσει. Ο ΑΙε πηγαίνει με
τη μητέρα του επίσκεψη στο νεκροταφείο' σταματά στη στροφή ό
που είναι η χαράδρα, την οδηγεί προς το γκρεμό και, όταν εκείνη
φτάνει στην άκρη, τη σπρώχνει ελαφρά και εκείνη πέφτει στο βά
ραθρο. Όλοι θεωρούν το γεγονός ατύχημα και στο σπίτι γίνονται
οι προετοιμασίες για την κηδεία. Ο ΑΙε και η Τζούλια συζητούν
μπροστά στη νεκρή μητέρα. Ο ΑΙε συμπερκρέρεται με απρέπεια,
βάζοντας τα πόδια του πάνω στο φέρετρο, περνώντας από πάνω
του, οαν να κάνει ένα είδος μακάβριας γυμναστικής και λέει στη
Τζούλια ότι ο Αουγκούστο θα εκμεταλλευτεί το θάνατο της μητέρας
για να φύγει από το σπίτι. Της ομολογεί επίσης ότι ο ίδιος διέπραξε το φόνο. Η Τζούλια μοιάζει να δέχεται το γεγονός φυσιολογικά
και, όταν ο Αλε παθαίνει κρίση, τον συντρέχει. Μετά την κηδεία ο

O Lou Castel, η Paola Pitagora και η Liliana Gerace (η νεκρή
μητέρα) σας Γροθιές στην τσέπη.

Ο Lou Castel και η, Paola Pitagora.
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AU· και η Τζούλια μαζεύουν όλα τα παλιά πράγματα τον σπιτιού

ιπεριοδικά, έπιπλα, φωτογ/χιφίες) και τα καίνε στην αυλή, σε μια
κατάσταση ευφορίας. Ο Αουγκούστο τους ανακοινώνει ότι σκοπεύ
ει να παντρευτεί τη Λουτσία και σκέφτεται να φύγει από το σπίτι,
για να πάει να μείνει στην πόλη. Ο Αλε κάνει έρωτα με την ίδια
πόρνη με την οποία είδε τον αδελφό του και, πηγαίνοντας βόλτα τη
Τζούλια με το αυτοκίνητο, περνούν από τα μέρη που κάνουν «πιά
τσα» οι ιερόδουλες, όπου της δείχνει τη συγκεκριμένη γυναίκα.
Ένα βράδυ, πηγαίνει με τον Αουγκούστο σε ένα πάρτι, όπου όμως
μένει μόνος, κλεισμένος στον εαυτό του, παρόλο που μια κοπέλα
ενδιαφέρεται γι’αυτόν και του προτείνει να ξανασυναντηθούν. Στη
βίλα οι μέρες περνούν ανιαρά και μελαγχολικά για τα τρία αδέλ
φια. Ο AU- αποφασίζει κάποια στιγμή ότι ο Λεόνε πρέπει να κάνει
μπάνιο. Του δίνει πρώτα μια υπερβολική δόση από υπνωτικά χά
πια και, μόλις εκείνος αποκοιμιέται στη μπανιέρα, τον βυθίζει στο
νερό και τον πνίγει. Η Τζούλια τρομοκρατείται όταν το ανακαλύ
πτει, παθαίνει κρίση, πέφτει από τις σκάλες και κινδυνεύει να μεί
νει παράλυτη. Ενώ η Τζούλια κοιμάται, ο AU: προσπαθεί να την
πνίξει με ένα μαξιλάρι, αλλά ακούει τη Λουτσία να έρχεται και κά
νει πίσω. Στο μεταξύ, ο Αουγκούστο τους ανακοινώνει την οριστι
κή απόφασή του να φύγει από το σπίτι. Τότε ο Άλε του αποκαλύ
πτει τη φοβερή αλήθεια για τους δύο φόνους, προσπαθώντας να
δημιουργήσει ένα πλέγμα συνενοχής. Έξαλλος ο Αουγκούστο θέ
λει να τον καταγγείλει, όμως η Τζούλια τον αποτρέπει λέγοντάς
του ότι δεν έχει νόημα και ότι επιπλέον δεν υπάρχουν αποδείξεις.
Στο τέλος, και ενώ τον βλέπουμε να τραγουδά και να χορεύει στο
δωμάτιό του οε μια κατάσταση έξαρσης (το πικάπ παίζει εκκωφαντικά μια πράξη της Τραβιάτας του Verdi), ο Άλε παθαίνει μια
κρίση. Πεσμένος στο πάτωμα, σφαδάζει καλώντας τη Τζούλια σε
βοήθεια · εκείνη τον ακούει, αλλά δεν κάνει (ούτε και μπορεί άλλω
στε) καμιά κίνηση. Ο Άλε πεθαίνει.
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· φ > Ο τίτλος θέλει να εκφράσει την εσκεμμένα άρρωστη στά
ση του Αλεσάντρο απέναντι στην κοινωνία και την οικογένειά
του· στάση εξέγερσης απέναντι σε μια συνθήκη ύπαρξης. Η εξέ
γερση αυτή δεν εκφράζεται ποτέ με τη μορφή μιας συνειδητής
άρνησης, αλλά κορυφώνεται μέσα στη μοναξιά και αποδεικνύει
τη δύναμή της σε ένα φαντασιακό πεδίο όπου κυριαρχούν τα ό
νειρα, όπου οι αναστολές και οι ανικανότητες συσσωρεύονται
και πολλαπλασιάζονται. Αυτός που είναι με τις γροθιές στην
τσέπη βαδίζει αναπότρεπτα προς τις έσχατες συνέπειες της άγνοιάς του: όσο πιο πολύ οι γροθιές παραμένουν σφιγμένες με
την αγωνία μιας αυξανόμενης ανικανότητας για δράση, τόσο
πιο ανεξέλεγκτη και μοιραία θα είναι η έκρηξη της επιθυμίας
για εξέγερση και της καταπιεσμένης επιθυμίας για το κακό. [...]
Η επιληψία από την οποία υποφέρουν ο Αλε, ο Λεόνε και η Τζού
λια, αυτή η κρυφή αρρώστια τους» τους, δεν είναι παρά μια πρό
φαση. Νιώθουν ότι έτσι απαλλάσσονται (κυρίως ο Άλε) από οποιοδήποτε καθήκον. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ηθικό άλλοθι, που
δικαιολογεί την ανικανότητά τους και τους δικαιώνει προσωπι
κά. Η επιληψία είναι, κατά βάθος, ένα όπλο που χρησιμοποίησα
και εναντίον του θεατή, ένα όπλο που μου επέτρεψε να παρου
σιάσω ανεξέλεγκτες καταστάσεις και αντιδράσεις, τις οποίες αλ
λιώς δεν θα μπορούσα να είχα αποδώσει με ρεαλιστικό τρόπο. [...]
Οσον αφορά στα θέματα, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα σχη

ματικοί, δύο είναι αυτά που μπορούν να αναγνωριστούν άμεσα:
το πρώτο είναι η ανάλυση μιας εφ ηβικής συμπεριφοράς, που
δικαιολογεί και την αρρώστια· πιστεύω ότι στην ηλικία εκείνη,
ο έφηβος είναι μονίμω ς σε μια κατάσταση καταπίεσης, ήττας,
σε μια κατάστασης συστροφής προς τον εαυτό το υ - και για να
δικαιολογήσει -όλοι έχουμε ανάγκη από δικαιολογίες- τη ν κα
τάστασή του, είτε θετική είτε αρνητική, προκαλεί ή επινοεί μια
αρρώστια. Διότι, πιστεύω, ότι ένας έφηβος καταφέρνει πάντα
να βρει μια δικαιολογία για τον εαυτό του, κάτι το έμφυτο και
αρχέγονο, που να του συγχω ρεί τη ν κακή του συμπεριφορά. Το
άλλο θέμα, που απορρέει από μια εξωτερική θεώρηση, είναι η
κ ριτικ ή του οικογενειακού πυρήνα. Εδώ, φυσικά, παρεμβαί
νουν ταξικές διακρίσεις, αφού ο «θεσμός» τη ς μητέρας δεν είναι
μόνο αστικός, αλλά και λαϊκός· ωστόσο, αυτό γίνεται διότι υ 
πάρχει μια συγκεκριμένη παιδεία, που μόνο η αστική τάξη μπο
ρεί να ευνοήσει. Η μαμά: ποιος δεν σκέφτηκε ποτέ να σκοτώσει
τη μητέρα του; Π ιστεύω ότι όλοι θελήσαμε να το κάνουμε και
αυτό θέλησα να δείξω. Ποιος από μας, σε μια στιγμή τη ς ζωής
του, δεν συναίνεσε σε κάποια προσωπικά πάθη; Ποιος δεν φλέρταρε με μια επίβουλη επιθετικότητα απέναντι στους γονείς
του; Φυσικά, είναι σαφές ότι ο Αλεσάντρο, ο πρωταγωνιστής,
κάνει ένα βήμα παραπέρα και, βοηθούμενος από τις εξωτερικές
συνθήκες, βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του, ενώ εμείς, ευτυ
χώς, δεν καταφέραμε να το πραγματοποιήσουμε ποτέ. [...]
Ορισμένοι προοδευτικοί σκηνοθέτες θεωρούν απαραίτητο να
πλάσουν ένα θετικό ήρωα, που θα συγκεντρώ νει στο πρόσωπό
του όλες εκείνες τις ηθικές αξίες, τις οποίες αγωνίζονται να διασώσουν. Αυτός ο ήρωας είναι ένας Χορός, που κρίνει με τη φω
νή ή με τη ν έκφραση του προσώπου του τη συμπεριφορά των
άλλων χαρακτήρων. Αντίθετα, στις Γροθιές στην τσέπη, η ηθική
επαφίεται απλώς στο στιλ: ένα στιλ ψ υχρό, αντικειμενικό, ανε
λέητο, που αποκαλύπτει μια στάση μόνιμης ειρωνείας και απο
στασιοποίησης από ένα τόσο νοσηρό και γοητευτικό υλικό, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε αμφισημίες απέναντι
στο θεατή, έτσι ώστε να μπορέσει να φτάσει σε μια «εποικοδομη
τική αποδοκιμασία», σε κοινή συμφωνία με το σκηνοθέτη. [...]
Σ τις Γροθιές στην τσέπη, όλα ήταν εύκολα από το πρώτο καρέ,
όλα έρχονταν φυσικά και αυτή η κατάσταση χάριτος προερχό
ταν από δύο φαινομενικά αντίθετους λόγους: ο πρώτος ήταν ό
τι ανακάλυπτα πως ήμουν σκηνοθέτης, πως ήξερα να το κάνω·
και ο δεύτερος, η εξαιρετική ελευθερία που πήγαζε από το γε
γονός ότι δεν ήμουν κανένας, με την έννοια ότι δεν είχα καμία
εξουσία, δεν είχα καμία επαγγελματική θέση που να πρέπει να
την υπερασπιστώ, με λίγα λόγια, δεν είχα τίποτα να χάσω (ή
μουν ένας προλετάριος της διανόησης), κατάσταση που δύσκο
λα μπορεί να ανακτηθεί, παρά μόνο με πολύ υψ ηλό προσωπικό
τίμημα... [...]
Με το πέρασμα του χρόνου, άρχισα να μυθοποιώ το πνεύμα της
ταινίας, αλλά χω ρίς να συνειδητοποιώ ότι για να το επαναφέρω
ήταν απαραίτητο να ανακτήσω εκείνη τη χαμένη αθωότητα
για να μπορέσω να ξαναβρώ τη χαρά του να κάνω σινεμά, έπρε
πε να επανέλθω στην κατάσταση που βρισκόμουν όταν γύριζα
τις Γροθιές στην τσέπη, δηλαδή την αίσθηση ότι «δεν έχω τίπο
τα να χάσω». [...]
Η επεξεργασία της ταινίας ήταν μια πολύ όμορφη περίοδος της
ζωής μου, ίσως κι επειδή μπόρεσα να αποδείξω ότι τα κατάφερ-
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να σαν σκηνοθέτης, δεν είχα προβλήματα, ήξερα από γυρίσμα
τα. Ό λ α σχεδόν έγιναν στο σπίτι τη ς μητέρας μου, στο Μπόμπιο, ένα χωριό πάνω από τη ν Π ιατσέντζα, όπου κάναμε διακο
πές. Ε κ εί ή ταν οι τόποι τω ν παιδικώ ν και τω ν εφηβικών μου
χρόνων, αλλά, βαθμιαία, δεν έμεινε τίποτα αυτοβιογραφικό
στην ταινία. Η επιληψ ία του Άλε μου φάνηκε ότι ταίριαζε από
την άποψη τη ς πλαστικότητας: απομάκρυνε από τη ν ταινία ε
κείνα τα συναισθηματικά προσωπικά στοιχεία, που συχνά υ 
πάρχουν στις πρώ τες ταινίες, τη ς έδινε κάτι το βίαιο, ακόμα και
σαν εικόνα, και εγώ ήθελα να φτιάξω μια βίαιη ταινία. [...]
Τον Lou Castel τον συνάντησα τυχαία, σε ένα διάδρομο της
Σχολής Κ ινηματογράφου τη ς Ρώμης, όπου παρακολουθούσε
μαθήματα σκηνοθεσίας. Φ υσιογνω μικά ήταν κατάλληλος, αλ
λά στην πρώ τη μας συνάντηση φαινόταν άψυχος, χω ρίς φόρτι
ση. Στη συνέχεια με έπεισε, χάρη σε εκείνο το ξαφνικό, βίαιο
και ασυγκράτητο γέλιο του, που συχνά, στη διάρκεια τω ν γ υρ ι
σμάτων, με ανάγκαζε να σταματήσω ή να αυτοσχεδιάσω μια
διαφορετική σκηνή, προκειμένου να εκμεταλλευτώ ένα τόσο
ειλικρινές ξέσπασμα, που μεταδιδόταν σε όλους. Σ τις περιπτώ 
σεις αυτές, η Paola Pitagora (Τζούλια) και ο M arino Masé (Αουγκούστο) αντιδρούσαν με αντίθετο τρόπο. Ενώ η P itagora ακο
λουθούσε το παράδειγμα του Castel, γελώ ντας ε π ί αρκετή ώρα
(πράγμα που συμβάδιζε με την προσωπικότητα της Τζούλια,
συνεχώς συνένοχης και ενάντιας στο μικρότερο αδελφό), ο
Masé έμενε άκαμπτος (και αυτό του ταίριαζε στο ρόλο Αουγκούστο, του υποκριτή και άκαμπτου στο ζήτημα των παραδό
σεων, τω ν οικογενειακών θεσμών και τω ν αναμνήσεων). [...]
Η ταινία Οι γροθιές στην τσέπη, εμφανίστηκε σε μια μάλλον απο
τελματωμένη περίοδο του ιταλικού κινηματογράφου και -μόνο
και μόνο επειδή τάραξε τα νερ ά - θεωρήθηκε προπομπός. Αν ή
μουν νεότερος ή μεγαλύτερος, η ταινία αυτή δεν θα γινόταν ποτέ·
αν εμφανιζόταν μετά το ’68, ο α ντίκτυπος τη ς θα ήταν οπωσδή
ποτε μικρότερος. Οι γροθιές στην τσέπη πραγματικά «προέβλεψαν» κατά κάποιο τρόπο το ’68, με την έννοια ότι το ’68 αποκά
λυψε, και έκανε να εκραγούν, μια σειρά από κρυμμένες παρά
νοιες, οικογενειακές απελπισίες, βιαιότητες που όλοι ήξεραν,
αλλά κρατούσαν κρυφές. Η ταινία τα περιέγραψε και τα απο
κάλυψε όλα αυτά νωρίτερα, γ ι’ αυτό και έκανε εντύπωση. [...]
Η μοίρα μου ως σκηνοθέτη ασφαλώς και σημαδεύτηκε από τις
Γροθιές στην τσέπη, διότι δεν ήμουν εντελώς προετοιμασμένος γ ι’
αυτή την ταινία. Δεν είναι τυχαίο ότι είχα εκχωρήσει σε άλλους
πολλές από τις πιο σημαντικές πλευρές της, όπως λόγου χάρη το
μοντάζ. Η ταινία αυτή κλόνισε την ισορροπία μου επί πολλά χρό
νια σε σχέση με την ταυτότητά μου ως σκηνοθέτη, με την έννοια
ότι ήταν πάντα ένα σημείο αναφοράς, κάτι που με καταδίωκε. ? ?
Μ. Β.
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χανής με έκανε να ξεσπάσω σε ασυγκράτητα γέλια, πράγμα που
στη συνέχεια έκανα σε πολλές σκηνές τη ς ταινίας. O Marco άρ
χισε να πηδάει από τη χαρά του και να φωνάζει: «Αυτός είναι,
αυτός είναι!» Και με πήρε χάρη σε εκείνο το γέλιο. Ενώ δού
λευα στην ταινία, στη διάρκεια τω ν γυρισμάτων, δεν σκεφτό
μουν διόλου τις συνέπειες που είχε και έμελλε να έχει η όλη ι
στορία. Αλλά είχα σίγουρα μέσα μου εκείνο το είδος της εξέγερ
σης που χαρακτήρισε τη γενιά μας, και αυτό έβγαζα. Ερχόμουν
από τη Γερμανία και στα γυρίσματα της ταινίας, σκεφτόμουν
την ένταση της γερμανικής νεολαίας και, όσο κι αν φαίνεται
παράξενο, έβγαζα αυτού του είδους τη φόρτιση.»

Lou Castel (Ηθοποιός)
«Ό ταν o Marco μου μίλησε για τις Γροθιές στην τσέπη, υπήρχε
υλικό για δυο μέρες ταινία! Έ π ε ιτ α ήρθε ένα σενάριο όπου οι
φόνοι δεν ήταν πια δεκατέσσερις, αλλά δύο ή τρεις. Ή τα ν λες
κι o Marco ήθελε να απελευθερωθεί με ένα σαιξπηρικό τρόπο α
πό το κουκούλι της οικογένειας, παρότι για μένα οι φόνοι εκεί
νοι ήταν όπως των παραμυθιών. Εκείνος όμως είχε κατά νου
μια ντοστογιεφσκική διάσταση, κάτι που έλαβα υπόψ η μου στη
διάρκεια του μοντάζ. Έ κ α ν α μοντάζ στο υλικό σιγά-σιγά κα
θώς ερχόταν, συζητώντας συχνά με τον Marco, σε απόλυτη
συμφωνία. Δεν θέλησα ποτέ να πάω στο πλατό: προτιμούσα να
παραμείνω το μάτι ενός τρίτου, που ωστόσο έβλεπε από κοντά,
διότι στην πραγματικότητα η ταινία είναι το φιλμ. Έ τ σ ι συνει
δητοποίησα ότι η ταινία επιζητούσε το θάνατο του πρωταγωνι
στή, ενώ το σενάριο όχι. Οι άλλοι ήρωες μπορεί να πέθαιναν,
αλλά ήταν φανερό πως ήταν ήδη νεκροί. Ο Άλε, όμως, έπρεπε
να πεθάνει, για να μπορέσει να συνεχίσει να ζει μέσα σε αυτόν
που θα έβλεπε τη ν ταινία: πεθαίνοντας, θα φαινόταν σαν ένας
αντι-Χριστός. O Marco συμφώνησε και έτσι ο Άλε πέθανε στο
μοντάζ. Χρειάστηκα είκοσι εφτά ημέρες για να μοντάρω την
ταινία και τριάντα μόνο για το φινάλε της. Ο θάνατος του Άλε
έγκειται στην α-χρονικότητα της αγωνίας του και, για να απο
δοθεί αυτή η μεταφυσική έννοια του χρόνου, αντέγραψα τριά
ντα έξι φορές το κεντρικό κομμάτι του έντονου φινάλε της
Τραβιάτα, ώστε να διαρκέσει πέρα από κάθε δυνατή ανθρώπινη
αντοχή και να πάρει μαζί του το πνεύμα του Άλε.»

Silvano Agosti (Μοντέρ)

Η KINA ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ (1967)
La Ciña è vicina

«Είχα τελειώσει τις σπουδές μου στη Σχολή Κινηματογράφου
της Ρώμης, επέστρεφα από το εξωτερικό με τη ν ιδέα να γίνω η
θοποιός και o Marco έψαχνε πρω ταγω νιστή για τη ν πρώ τη ται
νία του. Έ τσ ι, μου έκανε ένα δοκιμαστικό, στη διάρκεια του ο
ποίου συνέβη ένα γεγονός που καθόρισε την επιλογή του: ο οπερατέρ είχε ξεχάσει να βάλει τη ν πρίζα και μέσα σε όλη αυτή
τη σιωπή, «κάμερα, πάμε!», δεν συνέβη τίποτα. Το κλικ της μη-

Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Marco Bellocchio, Elda Tattoli. Φωτογραφία: Tonino Delli Colli, με οπερατέρ τον
Franco Di Giacomo. Σκηνογραφία: Mimmo Scavia. Μουσική:
Ennio Morricone. Μ οντάζ: Roberto Perpignani. Η θοποιοί:
Glauco M auri (Βιτόριο), Elda Tattoli (Έλενα), Paolo Graziosi
(Κάρλο), Daniela Surina (Τζιοβάνα), Pier Luigi Apra (Καμίλο),
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AJessandro Haber (Ρόαπο), Claudio Trionfí (Τζιάκομο), Laura
De Marchi (Κλοτίλντε), Claudio Cassinelli (Φούριο), Rossano
Jalenti (δον Πίνο), Mimma Biscardi (Τζουλιάνα). Π αραγωγή:
Vides Διάρκεια: 95'. Ασπρόμαυρη. Ιταλία. Βραβεία: Ειδικό
βραβείο της επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας, Nastro d’ Arge
nto για την καλύτερη ασπρόμαυρη φωτογραφία, βραβείο του
περιοδικού «Filmcritica», βραβείο της Fipresci.

146

Στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Κάρλο και τι Τζιοβάνα σηκώνονται από τα παγκάκια, που έχουν χρησιμεύσει ως κρε
βάτι για να κάνουν έρωτα. Στο αριστοκρατικό και πλούσιο σπίτι
των Γκορντίνι, ο Καμίλο Γκορντίνι και οι σύντροφοί του, που έ
χουν συστήσει μια φιλοκινεζική μαοϊκή ομάδα, συζητούν για το
σεξ. Ο Καμίλο, που φαίνεται να είναι ο ηγέτης, μιλά για την πολι
τική αναγκαιότητά των συλλογικών σεξουαλικών εμπειριών. Η
Έλενα Γκορντίνι είναι στο κρεβάτι με κάποιον ευκαιριακό ερα
στή, τον οποίο και διώχνει στα κρυφά. Ο μεγαλύτερος αδελφός,
Βιτόριο Γκορντίνι, το αντιλαμβάνεται, την παρατηρεί για τη συ
μπεριφορά της και της ανακοινώνει ότι αποδέχτηκε την πρόταση
του Σοσιαλιστικού Κόμματος να κατέβει υποψήφιος στις επικείμε
νες δημοτικές εκλογές. Ζητά από το κόμμα ένα βοηθό για την προ
εκλογική του εκστρατεία και το Κόμμα αναθέτει την αποστολή
στον Κάρλο. Εκείνος δυααρεστείται, αφού θεωρεί ότι ο Βιτόριο, λό
γω θέσης και καταγωγής, του «έκλεψε» την υποψηφιότητα, αλλά
τελικά δέχεται το κομματικό καθήκον. Παράλληλα, η Τζιοβάνα, η
κοπέλα του Κάρλο, δουλεύει ως γραμματέας του Βιτόριο, ο οποίος
τη φλερτάρει χωρίς ανταπόκριση. Στο μεταξύ, στο σπίτι των Γκορ
ντίνι, ο Καμίλο και οι σύντροφοί του πηδάνε διαδοχικά μια προ
βληματική κοπέλα για να αποκτήσουν σεξουαλικές εμπειρίες. Το
ίδιο βράδυ, ο Βιτόριο εξαναγκάζεται κατά κάποιο τρόπο να μετα
φέρει με το αυτοκίνητό του τον Καμίλο και τους φίλους του στα
γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπου γράφουν το σύνθημα
Η Κίνα είναι κοντά». Εκεί διαδραματίζεται μια σκηνή με έναν α
στυνομικό που θέλει να τους «γράψει», ο Βιτόριο όμως τον δωρο
δοκεί και τελικά φεύγουν. Τη σκηνή παρακολουθούν ο Κάρλο και
η Τζιοβάνα, που βρίσκονται και πάλι στα γραφεία του Κόμματος,
τα οποία έχουν μετατραπεί σε ερωτική φωλιά. Την άλλη μέρα,
βλέπουμε τον Καμίλο στην εκκλησία (εκτός από μαοϊκός είναι και
παπαδοπαίδι) να συζητά με τον αδελφό του Βιτόριο για την πολιτι
κή του επιλογή να κατέβει ως υποψήφιος με τους σοσιαλιστές, με
την οποία ο Καμίλο είναι ριζικά αντίθετος. Η προεκλογική εκ
στρατεία του Βιτόριο αρχίζει άσχημα: πηγαίνει με τον Κάρλο οε έ
να ορεινό χωριό, όπου όχι μόνο δεν γίνεται συγκέντρωση, αλλά ο
Βιτόριο μαλώνει με τους αγρότες, οι οποίοι τον δέρνουν και του
σπάνε και το αυτοκίνητο. Επιστρέφουν στο σπίτι των Γκορντίνι ό
που ο Κάρλο, μόλις γνωρίζει την Έλενα, της ρίχνεται αμέσως και
εκείνη ανταποκρίνεται. Ο Βιτόριο τους βλέπει, το μεταφέρει στη
Τζιοβάνα, κι εκείνη, όταν βλέπει με τα μάτια της την προδοσία, εν
δίδει στις τροπικές διαθέσεις του Βιτόριο. Φεύγοντας από το σπίτι
των Γκορντίνι, ο Κάρλο και η Τζιοβάνα συναντιούνται στο χωλ,
τακτοποιούν τα ρούχα τους και φεύγουν μαζί, σε μια σκηνή δηκτι
κή όσο και οαρκαατική. Στο μεταξύ, και ενώ γίνεται ένα συνέδριο
στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, οι μαοϊκοί του Καμίλο
ειδοποιούν για βόμβα, μπλυκάρουν την πόρτα με ένα φορτηγό και
«τινάζουν στον αέ/χι» τη ουνεδρίαοη. Η «βόμβα» που εκρήγνυται

βγάζει μόνο καπνό και θόρυβο. Ο Βιτόριο προσπαθεί να πείσει
-μάλλον ανεπιτυχώς- κάποιες θείες και άλλους συγγενείς να τον
ψηφίσουν, ενώ αργότερα, στο οικογενειακό θεωρείο στην Οπερα,
όπου παρακολουθεί με την αδελφή του μια παράσταση λυρικού
δράματος, η Έλενα του ανακοινώνει ότι είναι έγκυος από τον Κάρ
λο και του ζητά να μεσολαβήσει για να κάνει έκτρωση. Εκείνος αρνείται να τη βοηθήσει. Στο σπίτι των Γκορντίνι, ο Κάρλο και η
Τζιοβάνα, που έχουν σχεδόν εγκατασταθεί εκεί, συζητούν για την
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ο Κάρλο ζητά από τη Τζιοβάνα
να παρακολουθεί την Έλενα και να τον ενημερώσει αμέσως, αν
μάθει ότι πρόκειται να πάει στο γιατρό για έκτρωση. Ομολογεί κυνικά ότι θέλει να χρησιμοποιήσει την εγκυμοσύνη της για να την υ
ποχρεώσει να τον παντρευτεί. Η Τζιοβάνα δέχεται, με την προϋπό
θεση ο Κάρλο να την αφήσει κι εκείνη έγκυο, ώστε να αναγκάσει
και αυτή με τη σειρά της τον Βιτόριο να την παντρευτεί. Και πράγ
ματι, όταν η Έλενα κλείνει ραντεβού με το γιατρό, η Τζιοβάνα ει
δοποιεί τον Κάρλο. Αυτός πηγαίνει αμέσως στον Καμίλο, τον ενη
μερώνει, και ο μικρός αδελφός, ως άνθρωπος της εκκλησίας, προ
σπαθεί να πείοει την αδελφή του να μην το κάνει. Η Έλενα όμως
του αποκαλύπτει το σχέδιο του Κάρλο, λέγοντάς του ότι είναι προι
κοθήρας και ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τα λεφτά της οι
κογένειας. Ο Κάρλο, αφού βλέπει ότι η παρέμβαση του Καμίλο δεν
έχει αποτέλεσμα, παίρνει μαζί του έναν παπά και εισβάλλει στο ια
τρείο, όπου έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες για την άμβλωση, με
την Έλενα ήδη ναρκωμένη. Σε μια σουρεαλιστική σκηνή, ο για
τρός ζητά συγχώρεση από τον ιερωμένο, η έκτρωση δεν γίνεται,
και μάλιστα ο Κάρλο παίρνει από το γιατρό την επιταγή που του
είχε ήδη δώσει η Έλενα. 'Οταν αργότερα εκείνη επιστρέφει στο
σπίτι έξαλλη, απαιτεί από τον Βιτόριο να διώξει τους παρείσακτους και ταξικά κατώτερους εραστές τους. Ο Βιτόριο διώχνει τον
Κάρλο και προσπαθεί με ευγενικό τρόπο να πείσει τη Τζιοβάνα να
χωρίσουν (με το αζημίωτο φυσικά). Όταν εκείνη του λέει πως εί
ναι έγκυος, πέφτει από τα σύννεφα. Στο μεταξύ, η Ελενα προτείνει
σε κάποιον παλιό της φίλο, της δικής της τάξης, να την παντρευτεί,
εν γνώσει του παιδιού που εκείνη περιμένει. Αυτός αρνείται. 'Οταν
η Έλενα γυρίζει στο σπίτι, βρίσκει την επιταγή που είχε δώσει στο
γιατρό και την οποία ο Κάρλο της έχει επιστρέφει ■το γεγονός δεί
χνει να την ευχαριστεί. Σε μια συνάντησή τους, ο Βιτόριο προσπα
θεί να φορτώσει τη Τζιοβάνα στον Κάρλο, προτείνοντάς του να την
παντρευτεί και υποσχόμενος ότι θα τους βοηθήσει οικονομικά για
να μεγαλώσουν το παιδί. Ο Κάρλο, όμως, του ανακοινώνει ότι η
Έλενα έχει δεχτεί να τον παντρευτεί. Ακολουθεί η κεντρική προε
κλογική συγκέντρωση του Βιτόριο: καθώς μιλά στη γεμάτη από
κόσμο αίθουσα προσπαθώντας να δικαιολογήσει τον πολιτικό του
οπορτουνισμό (αφού έχει περάσει από άΐα τα πολιτικά κόμματα,
για να καταλήξει στο Σοσιαλιστικό), και ενώ ανακοινώνει δημο
σίως το γάμο του με τη Τζιοβάνα, μια κοπέλα της εργατικής τάξης,
ανοίγει μια καταπακτή κάτω από τα πόδια του και κάποιος του πετάει μια γάτα που γαντζώνεται επάνω του. Παράλληλα, μια ομάδα
από λυκόσκυλα ξεχύνονται μέσα στην αίθουσα και η συγκέντρωση
καταλήγει οε ένα τεράστιο κομφούζιο. Το σαμποτάζ έχει οργανω
θεί φυσικά από τον Καμίλο και τους συντρόφους του, που θέλουν
να υπονομεύσουν με κάθε τρόπο την υποψηφιότητα του Βιτόριο. Η
ταινία τελειώνει με την Έλενα και τη Τζιοβάνα, τη μία απέναντι
στην άλλη, χαμογελαστές και ευτυχισμένες να κάνουν προγεννητι
κές ασκήσεις.

M A R C O

•φ·«Η ταινία Η Κίνα είναι κοντά είναι μια σάτιρα στον πολιτι
κό οπορτουνισμό ενός κυρίως κόμματος, του PSI (Ιταλικό Σο
σιαλιστικό Κόμμα), που τότε ονομαζόταν PSU μετά την ένωση
του με το PSDI (Ιταλικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα). Με αυτή
την ταινία θέλησα να αποδείξω δύο απλά πράγματα: πρώτον, ό
τι η διαδικασία της σοσιαλδημοκρατικής παλινδρόμησης, που
πραγματοποιείται στην ιταλική κοινωνία, θα συνεχιστεί για
πολλά ακόμα χρόνια χωρίς πραγματικές δυσκολίες και, δεύτε
ρον, ότι δεν είναι δυνατό να συμφωνήσουμε με τους αντιπά
λους (αυτής της πραγματικότητας), που αποδέχονται να συνο
μιλήσουν ξεκινώντας από μια σοσιαλδημοκρατική βάση. Επει
δή πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση των πραγμάτων είναι κάθε
άλλο παρά σαθρή και προσωρινή, θέλησα να την αρνηθώ με αυ
τή την ταινία μου, με όλα τα δραματικά μέσα που καταφέραμε
να χρησιμοποιήσουμε, αποσκοπώντας σε ένα αποτέλεσμα, που
όχι μόνο θα προκαλέσει ζημία στους σωστά επονομαζόμενους α
ντιδραστικούς, αλλά και θα καταφέρει να αποκαλύψει -ή του
λάχιστον να προκαλέσει και να εκνευρίσει- όλους αυτούς τους
σατιρικούς δημιουργούς του ιταλικού σινεμά, που νομίζουν ό
τι είναι οι καυστικοί σχολιαστές αυτής της σοσιαλδημοκρατι
κής κατάστασης, ενώ, στην ουσία, απλώς ανασηκώνουν τους
ώμους και την αποδέχονται. [...]
Η ταινία Η Κίνα είναι κοντά πραγματεύεται το τέλος των αντι
θέσεων. Μέσα από την ιστορία της προεκλογικής εκστρατείας
για τις δημοτικές εκλογές, σε μια πόλη της επαρχίας της Εμίλια, θέλησα να δείξω ότι, στην Ιταλία, το κυρίαρχο πολιτικό συ
ναίσθημα είναι πια η δυσπιστία ή, ακόμα χειρότερα, μια συλλο
γική τάση για υποταγή. Το να πλουτίζεις και να κυβερνάς, το
χρήμα και η εξουσία, είναι πια οι μόνες αξίες που κυριαρχούν.
Αλλά σε μια χώρα όπου η αντιπολίτευση έχει πια απαρνηθεί τις
δυνατότητάς της να προωθηθεί, δεν υπάρχει πια διαλεκτική
και η απουσία διαλεκτικής είναι προϋπόθεση της ακινησίας,
του πολιτικού θανάτου, της οπισθοδρόμησης... Στην Ιταλία, η
πολιτική αδιαφορεί για τις ιδεολογίες, τις ενστερνίζεται και τις
αποβάλλει αμέσως. Στην επαρχία, ορισμένες συγκρούσεις έ
χουν μια εξαιρετική γλαφυρότητα, ο κομφορμισμός και ο αριβι
σμός είναι σκληροί, βίαιοι, χωρίς αποχρώσεις. [...]
Η ταινία περιγράφει μια επιχείρηση ενίσχυσης της αστικής τά
ξης, που αναζωογονείται αρπάζοντας από το προλεταριάτο τα πιο
αξιόλογα στοιχεία του: όλους εκείνους που από τη φύση τους εί
ναι προορισμένοι να έχουν ηγετικό ρόλο. Με τις Γροθιές στην τσέ
πη, είχα ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς μου με τα εφηβικά μου
βιώματα, κι έτσι μου γεννήθηκε η επιθυμία να στρέψω σε διαφο
ρετική κατεύθυνση την έρευνά μου, να περιπλέξω το θέμα και
να εισαγάγω ξένα στοιχεία μέσα στο αστικό οικογενειακό σχήμα.
ΣτιςΓροθιές στην τσέπη περιγραφόταν η καθημερινή ζωή μιας οι
κογένειας, χωρίς να αναφέρονται οι σχέσεις της με τη γειτονιά,,
με το υπηρετικό προσωπικό, κ.τ.λ.. Στην ταινία Η Κίνα είναι κο
ντά, οι δύο παραδοσιακές τάξεις συγκρούονται και τελικά την
πληρώνει η τάξη των εργαζομένων, όσο κι αν φαινομενικά μπο
ρεί να μοιάζει το αντίθετο. [...]
Όσον αφορά στον τίτλο, μπορώ να τον εξηγήσω με μια παραδο
ξολογία: όσο πιο κοντινή θεωρούμε την Κίνα, τόσο πιο μακρινή
είναι -και όσο πιο μακρινή την πιστεύουμε, τόσο πιο κοντά εί
ναι. Κατ’ αυτή την έννοια, για τους γιους των υπαλλήλων, που
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πιστεύουν ότι βλέπουν να αναδύονται αυτόματα οι αντιφάσεις
του καπιταλισμού, και που σκέφτονται ότι η κινέζικη μορφω
τική επανάσταση θα γίνει αύριο, η Κίνα είναι μακρινή· αντίθε
τα, για όποιον επιμένει να αγνοεί την κινέζικη πραγματικότη
τα και να πιστεύει ότι δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, η Κί
να είναι πολύ πιο κοντινή. [...]
Βραβευμένη στη Βενετία μαζί με την Κινέζα του Godard, από
μια επιτροπή στην οποία προήδρευε ο Alberto Moravia (την ί
δια χρονιά, το 1967, μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και ο
Pasolini με τον Οιδίποδα Τύραννο, ενώ το Χρυσό Λιοντάρι πήγε
στην Ωραία της ημέρας του Bunuel) η ταινία Η Κίνα είναι κοντά
ήταν ένα είδος καθιέρωσης για μένα· εν γένει, όμως, απογοή
τευσε όσους είχαν αγαπήσει τις Γροθιές στην τσέπη και κυρίως
εκείνη την ομάδα των αυστηρών διανοούμενων της Πιατσέντζα, των οποίων ο λόγος ήταν για μένα νόμος. ? ?
Μ. Β.

Μια καταπληκτική μεταμόρφω ση

τον Louis Seguin
Όπως στις Γροθιές στη τσέπη, έτσι και στην ταινία Η Κίνα είναι
κοντά (ίσως μάλιστα ακόμη περισσότερο, παρά τα φαινόμενα) έ
χουμε να κάνουμε με ένα άγριο ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
Ωστόσο, η δεύτερη αυτή ταινία του Marco Bellocchio θα προ
βληματίσει όποιον έχει ακόμη νωπά στα μάτια του τα δάκρυα
μίσους και τρέλας της πρώτης του ταινίας, και φρέσκια στο
μυαλό του την ανάμνηση του σφρίγους της και των εξωφρενι
κών εκρήξεών της. Παρόλο που η φρενίτιδα της φόρμας έχει
φαινομενικά καταλαγιάσει και τη θέση της έρχεται να καταλά
βει κάτι που φαντάζει σαν επιδρομή στη στεγνή άμμο της κοι
νοτυπίας, στην πραγματικότητα πρόκειται για μια καταπλη
κτική μεταμόρφωση. Η σταθερότητα του ύφους και η ωριμό
τητα φέρνουν τον Bellocchio πιο κοντά στον αγαπημένο του
σκηνοθέτη, τον Buñuel, ενώ προσεγγίζουν με την απαιτούμενη
ψυχρότητα τα όρια του ακαδημαϊσμού, τα οποία όμως ποτέ δεν
ξεπερνιούνται.
Κλασικές τεχνοτροπίες, πολυφορεμένες μάλιστα (όπως τα κο
ντινά πλάνα των προσώπων, που διακόπτουν αμείλικτα, σε στα
θερά διαστήματα, τις αντιπαραθέσεις σε κλειστό περιβάλλον ως καλογυαλισμένα ελατήρια της δράσης) αποκτούν, λόγω της
ιδιαίτερής τους οικονομίας, πρωτόγνωρη βαρύτητα. O Bellocchio, που έχει γράψει ολόκληρο δοκίμιο για την ερμηνεία και
τον ηθοποιό στον Bresson και τον Antonioni, αναδεικνύει εδώ
ό,τι συγκρότησε από τον πρώτο, δηλαδή την αρχή της οικονο
μίας, και ό,τι οφείλει στον δεύτερο, μια θεμελιώδη συμπάθεια.
Πρώτα από όλα, είναι ένας «director»: ολόκληρη η σκηνοθεσία
του [...] στήνεται μόνο γύρω από τους χαρακτήρες και αυτή η
ουσιαστική μετριοφροσύνη είναι τελικά -και δικαίως- αποδοτι
κή. Με ένα μόνο πλάνο του νεαρού που κοιτιέται στον καθρέ
φτη και που προσπαθεί να ισιώσει τα πεταχτά του αυτιά για να
εντοπίσει το «καλό» του προφίλ, προσδιορίζεται και αξιολογεί
ται η ταραγμένη ματαιοδοξία του εφήβου. Η αρχικά αργή και
στη συνέχεια γρήγορη απομάκρυνση ενός άνδρα που, για να ρί-

147

Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

148

ξει την κοιλιά του, ασθμαίνει, ιλαρός, πάνω στο ποδήλατό του,
προσπαθώντας να ακολουθήσει το αυτοκίνητο που οδηγεί ο
γραμματέας του και μελλοντικός γαμπρός του, δείχνει με σαφή
νεια, χωρίς να καταφεύγει καθόλου στο συμβολισμό, πώς μέσα
σε διάστημα λίγων μηνών, μπόρεσαν να αλλάξουν οι σχέσεις η
θικής μεταξύ αφέντη και υπηρέτη. Η χειρονομία μιας γυναίκας
που, εκνευρισμένη, τυλίγει το σεντόνι γύρω από το γυμνό σώμα
της ερωμένης του αδερφού της, αφού, προηγουμένως, τον είχε
προειδοποιήσει να διώξει την πόρνη από το σπίτι, είναι κάτι που
δείχνει καθαρά, πολύ περισσότερο από τα λόγια, ότι η κατάστα
ση γΓ αυτή τη γυναίκα είχε φτάσει στο απροχώρητο. [...]
Ακόμη και η ίδια η σύνταξη της διήγησης αρθρώνεται τόσο ά
μεσα γύρω από χειρονομίες και καταστάσεις, ώστε κατορθώνει
να συγκαλύψει μια βίαιη, ασυνεχή δομή. Δεν κουκουλώνει τη
βία, απλά τη φιλτράρει, ακριβώς όπως εκείνος «με το οργισμένο
πρόσωπο, που δεν υψ ώ νει τη φωνή του», για τον οποίο μιλά ο
René Char.
Πέντε πρωταθλητές αγωνίζονται ενάντια και προς όφελος των
εαυτών τους, σε έναν αγώνα με επίκεντρο τη ζωή στην επαρ
χία. Οι θέσεις τω ν τριών επιθετικών: στο κέντρο ο Βιτόριο, δε
ξιά η Έ λενα, αριστερά ο Καμίλο. Οι δύο μέσοι ονομάζονται
Τζιοβάνα και Κάρλο. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο προσποιή
σεων και προσεκτικής κατασκοπίας του αντιπάλου, η ομάδα θα
προδοθεί από τους μέσους της με ιδιοφυή τρόπο (και χω ρίς ού
τε ένα φάουλ να τιμωρήσει τις πολυπληθείς παραβάσεις τους),
θα δεχθεί δύο γκολ και θα χάσει δύο-μηδέν, λογικό αποτέλεσμα
ενός υποδειγματικού ποδοσφαιρικού αγώνα.
Ο Βιτόριο Γκορντίνι είναι 35 χρονών. Είναι πλούσιος και ευγενής. Τον απασχολεί πολύ το να «στρώσει» σωστά το τεράστιο
Fiat του και είναι ιδιαίτερα επιδέξιος στο κ υνήγι πουλιών... Δια
θέτει το άχαρο παρουσιαστικό ενός Fernandel, κοντόχοντρου
και με κοιλίτσα. Ό τα ν αποφασίζει να κατέβει στις δημοτικές ε
κλογές με το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (του οποίου αποτελεί
το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα, ένα μείγμα σοβαρότητας και
καλής εμφάνισης), βάζει πάγο στη ρομαντική και κρυφή ροπή
του προς το μαοϊκό κομμουνισμό. Η πολιτική του εξέλιξη, αν
και διαγράφει μια φαινομενικά περίεργη καμπύλη, διέπεται ω
στόσο από μια λογική καθαρά αριστοτελική, την οποία συνοψί
ζει σε μια ομιλία του: «.. .χωρίς ποτέ να έχω κάποια πραγματική
πολιτική δραστηριότητα με την κυριολεκτική έννοια της λέξης,
πυμιιαθούοα τη Χριστιανική Δημοκρατία, τους Σοσιαλδημο
κράτες, τους Κομμουνιστές, τους Δημοκρατικούς και τους Σο
σιαλιστές Εκτός από μια απρόσεχτη αλλά σύντομη κομμουνι
στική παρένθεση, που διακόπηκε απότομα λόγω των δραματι
κών γεγονότων της Ουγγαρίας, πέρασα για λίγο από τα τέσσερα
κόμματα της κεντρο-αριστεράς. Προφανώς, αυτή η ασύστολη
πολιτική μου διαθεσιμότητα -κοινή άλλωστε σε πολλούς άλ
λους Ιταλούς- δεν είναι ένδειξη ηθικής ελευθεριότητας. Αντίθε
τα, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση ότι η κεντρο-αριστερά δεν
είναι μια πολιτική συμμαχία που δημιουργήθηκε στιγμιαία για
να καλύψει πρόσκαιρες ανάγκες, αλλά ένας συνασπισμός που εί
χε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και έμελλε οπωσδήποτε να πραγμα
τοποιηθεί
Ό τα ν αναγκάζεται να παντρευτεί τη γραμματέαερωμένη του, θα το πράξει αδιαμαρτύρητα, χρεώνοντας τον κοι
νωνικά άνιοο αυτό γάμο στον εαυτό του και αντιμετωπίζοντάς
τον ως ζωντανό παράδειγμα των δημοκρατικών του συναισθη

μάτων. Η ηθική και σω ματική δειλία του είναι δεδομένη, όπως
και η παιδιάστικη επιθυμία του να προβάλει τον ανδρισμό του.
Η αδελφή του, η Έ λ ε ν α («κακοποιείται» με αρκετή διαστροφή
από τον Bellocchio, που τη ς προσδίδει τα χαρακτηριστικά της
ορμητικής Elda Tattoli), είναι η ψ υχή και το μυαλό της οικογέ
νειας, την οποία διευθύνει και τη ς οποίας φροντίζει και αυξάνει
το κεφάλαιο ελέγχοντας -μ έχ ρ ις ενός σημείου τουλάχιστονκαι τις παρεκτροπές της. Συχνά, ωστόσο, η κοντέσα Γκορντίνι
μοιάζει με τίγρη πεινασμένη για σάρκα, φρέσκια κατά προτίμη
ση. Εκ τω ν υστέρων, θα προσπαθήσει να περιορίσει τις συνέ
πειες τω ν ορέξεών τη ς και θα προδώσει κυνικά τις ηθικές αξίες
της τάξης της, αναζητώ ντας -μάτα ια δυσ τυχώ ς- έναν τρόπο
για να κάνει έκτρωση. Ο μέλλων σύζυγός τη ς θα υποφέρει αρ
κετά μέχρι να αποβάλει τις προκαταλήψ εις τ η ς .
Ο Καμίλο, αρκετά νεότερος από τα αδέλφια του, γοητεύει τον
Βιτόριο που στο πρόσωπό του ξαναβρίσκει τα «ιδανικά» και
τη ν αδιαλλαξία τω ν είκοσι χρόνω ν του. Ο σπυριάρης αυτός έ
φηβος αποφασίζει ότι είναι κινεζόφιλος κομμουνιστής. Κατά τα
άλλα, παραμένει ευσεβής μαθη τής τω ν παπάδων και εκκλησιά
ζεται ευλαβικά, όπως κάθε Ιταλός καλής οικογένειας. Ταυτό
χρονα, είναι ο δυναμικός η γέτη ς ενός επαναστατικού πυρήνα
αρκετά κλειστού, αφού απαρτίζεται από τέσσερα μέλη, μαζί με
τον ίδιο. Η ανατρεπτική τους δράση είναι περιορισμένη. Ξεκι
νά από το γράψιμο νυ χτερ ινώ ν και εκδικητικώ ν συνθημάτων,
όπως «Η Κίνα είναι κοντά», στους τοίχους που βρίσκονται απέ
να ντι από τα γραφεία του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος
και φ τάνει (αν δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία), σε λογομαχία με έ
να νυχτοφ ύλακα. Η π ολιτικ ή καριέρα του πρωτότοκου αδελ
φού του, του προκαλεί μεγάλη περιφρόνηση, η οποία μετατρέπεται σε μίσος όταν ο Βιτόριο δηλώνει συμμετοχή στο ψ ηφ ο
δέλτιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Θέλοντας να σαμποτάρει
τη φιλοδοξία του και να τον γελοιοποιήσει, οργανώνει μια απο
τυχημένη βομβιστική απόπειρα και ξαμολάει μια αγέλη σκυ
λιών (και μιας γάτας) στην προεκλογική του συγκέντρωση.
Κανείς, ωστόσο, δεν παίρνει στα σοβαρά τις πράξεις του, μια και
όλοι τις θεωρούν νεανικές τρέλες. Το προσωπικό της οικογένειας
τον αντιμετω πίζει ως το περιφρονημένο «μικρό αφεντικό» και
παρακολουθεί με αδιαφορία τα νεανικά του ξεσπάσματα. [...]
Η Τζιοβάνα και ο Κάρλο είναι επίσης πολύ νέοι, αλλά η ταπεινή
καταγω γή τους, όπως και η υπαλληλική τους ιδιότητα, τους έ
χουν ωριμάσει με ταχύτερους ρυθμούς και τους έχουν «ανοίξει
την όρεξη». Η νεαρή κοπέλα (η Daniela Surina, μια ανακάλυψη
του Blasetti, της δανείζει τα όμορφα και διεστραμμένα χαρακτη
ριστικά της) είναι γραμματέας του Βιτόριο και υπομένει παθη
τικά και με αηδία το επίμονο φλερτ του αφεντικού της. Ο Κάρ
λο είναι λογιστής και ενεργό μέλος της τοπικής διοίκησης του
Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ε κτός ψηφοδελτίου λόγω
του Βιτόριο, καταλήγει τελικά τεχνικός του σύμβουλος και, χω
ρίς ιδιαίτερη μνησικακία, προσπαθεί αργά αλλά σταθερά να κα
ταστρέψει την πολιτική του καριέρα παρασύροντάς τον σε επι
σφαλείς τυχοδιωκτισμούς, όπου η δειλία και η απειρία του θα
θριαμβεύσουν: ο Βιτόριο παρά λίγο να λυντσαριστεί. Η γραμμα
τέας και ο σύμβουλος είναι εραστές, περισσότερο από κοινό συμ
φέρον παρά από πραγματικό αίσθημα (τουλάχιστον όσον αφορά
στο νεαρό). Μόλις αποκτά πρόσβαση στην οικογένεια Γκορντί
νι, ο Κάρλο κατακτά αμέσως την Έ λενα, σχεδόν κάτω από τη

O Pier Luigi Apra στην ταινία Η Κ ίνα είναι κοντά.

Οι Marco Bellocchio, Elda Tattoti, Glauco Mauri
και Paolo Graziosi στα γυρίσματα της ταινίας.

Η Elda Tattoli και ο Paolo Graziosi.
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μιίτη της Τζιοβάνας, που από πείσμα δίνεται στον Βιτόριο. Στη
συνεχεία, προσπαθούν και οι δυο τους να εκμεταλλευτούν την
κατάσταση. Η Έ λενα μένει έγκυος και ο Κάρλο βάζει την πρώ
ην ερωμένη του να την προσέχει, μήπως και αποπειραθεί να κά
νει έκτρωση. Γία αντάλλαγμα, εκείνη θα του ζητήσει να της κά
νει παιδί, κάτι που ο Βιτόριο της αρνείται επιμελώς και παίρνο
ντας όλα τα αναγκαία μέτρα. Η τακτική τους θα είναι αποτελε
σματική και οι δυο στόχοι τους θα επιτευχθούν.
Αυτή η πενταπλή διαδρομή είναι για τον Ββΐΐοεείτίο μια δεύτερη
ευκαιρία να αμφισβητήσει έντονα τα κοινωνικά και ηθικά θεμέ
λια της Ιταλίας: την Εκκλησία, την Οικογένεια και μια εξωφρε
νική αντίληψη της σεξουαλικής ζωής. Σίγουρα, αυτού του εί
δους η αμφισβήτηση δεν είναι καινούργια, αλλά η επικαιρότητά
της σε συνδυασμό με την εκδικητική δυστροπία του καταφρονητή της, την κάνουν να αποκτά μια νέα γεύση. [...]
Η επίθεση στην Οικογένεια σημαίνει ταυτόχρονα και επίθεση
στην Εκκλησία, και η ταινία Η Κίνα είναι κοντά αναλαμβάνει
αυτή τη μάχη με όπλο την βλάσφημη διάθεση. Ο κύριος που,
καθισμένος στη λεκάνη της τουαλέτας, βογκά: «Θεέ μου, Θεέ
μου, γιατί με εγκατέλειψες;», αποτελεί το φυσικό εκείνο σημείο,
όπου τα όπλα «βυθίζονται» μέσα στην κακογουστιά, προκειμένου να χτυπήσουν και να πληγώσουν καλύτερα. Ολόκληρη η
ζωή είναι υποταγμένη στις θρησκευτικές συνήθειες. Τα καλο
στημένα οικογενειακά γεύματα αρχίζουν με την προσευχή. Οι
νεαροί «κινέζοι» χαμηλώνουν τη φωνή τους στην εκκλησία, γο
νατίζουν, εξομολογούνται και σταυροκοπιούνται. Ο παραμι
κρός μορφασμός του Ηγουμένου τους κάνει να κοκκινίζουν. Οι
ιερείς θα γελοιοποιηθούν, λοιπόν, με ένα αίσθημα ηδονής. Έ ν α ς
θαρραλέος καλόγερος δεν αντιλαμβάνεται την τραγικότητα της
σκηνής που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του και βήχει, γε
λοιωδέστατα, από τον καπνό μιας έκρηξης. Έ ν α ς ιερέας, θεότρε
λος και κουφός επιπλέον, παρακολουθεί εκστασιασμένος την
αγγελική χορωδία των φρικτών πιτσιρικάδων, που ακρνιδιάζουν με τις γκριμάτσες και τις φάλτσες φωνές τους. [...]
Η αισθηματική ζωή εναρμονίζεται με αυτό το ασφυκτικό κλίμα.
Ο Μάο και η Κίνα θα είναι για τον Καμίλο και τους φίλους του
μια πραγματική, σχεδόν διαλεκτική ευκαιρία να χάσουν την
παρθενιά τους στην αγκαλιά μιας κοπέλας, επιστρατευμένης γ ι’
αυτό το σκοπό. Τα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος χρησι
μεύουν ως μπορντέλο μετά την ώρα του κλεισίματος, ενώ οι δύο
πάγκοι, έξυπνα τοποθετημένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, αποτε
λούν ένα ίσως άβολο, αλλά ωστόσο διακριτικό κρεβάτι.
Ο Βιτόριο πολιορκεί τη Τζιοβάνα με τρόπο γελοίο: της σφίγγει
χο χέρι, και τα χάδια του, ντροπαλά όσο και αδέξια, συνοδεύο
νται από ιραυλίζουσες εξομολογήσεις που δεν βρίσκουν καμία
ανταπόκριση. Ό σο για την Έ λενα, αλλάζει τους ζιγκολό σαν
τα πουκάμισα, με ψυχρότητα και κυνισμό και προς μεγάλη α
γανάκτηση των αδελφών της, οι οποίοι, καθώς έχουν από νωρίς
αποκτήσει τις παραδοσιακές αντιδράσεις των μεσογειακών αρ
σενικών, βλέπουν με κακό μάτι τη νέα -α ν και ώ ριμη- αδελφή
τους να κουβαλά τους εραστές μέσα στην οικογενειακή εστία.
Βαθαίνοντας μια απαραίτητη αντίφαση (καθώς μέσα από τα α
βέβαια αυτά πάθη αποκαλύπτεται η εύθραυστη διάσταση των
προσώπων), ο Ββΐΐοεείπο αναδεικνύει «το ευάλωτο» των ηρώ
ων, ενώ στον πνιγηρό τους κόσμο εισχωρεί μια ισχνή πνοή
τρ υφ ερ ό τη τα ς!..]

Το τελευταίο πλάνο (στο οποίο βλέπουμε τις δύο έγκυες γ υνα ί
κες κάτω από το άγαλμα της βρεφοκρατούσας Παρθένου, χαμο
γελαστές και λίγο εξαντλημένες, ντυμ ένες με λευκές στολές, να
εκτελούν τις ασκήσεις του τοκετού, ενώ στο πάτωμα είναι πε
ταμένο το βιβλίο Θα γίνεις μητέρα) αποτελεί -σ ε αυτό το παι
χνίδι τω ν εξαναγκασμών και τω ν χαμένω ν ευκαιριώ ν-, πέρα α
πό συνθετική χειρονομία, και μια θαυμάσια όσο και φαιδρή κα
τάληξη.
Ό σ ο για το πολιτικό νόημα τη ς ταινίας και τον τίτλο της, ο
σκηνοθέτης ήταν αρκετά σαφής στις διάφορες συνεντεύξεις
του ώστε να μη χρειάζεται να επανέλθουμε. Σ την ταινία Η Κί
να είναι κοντά, σκιαγραφεί έναν πίνακα ομοιόμορφα σκοτεινό,
στον οποίο o Tonino Delli Colli κατάφερε να εξισορροπήσει τις
μουντές αποχρώσεις τη ς επαρχίας, χω ρίς να καταφύγει ούτε σε
εύκολες λύσεις, ούτε σε κάποιο συγκρατημένο διδακτισμό. [...]
«Positif», τχ. 90, Δεκέμβριος 1967.
Μετάφρασή: Βαρβάρα Νεγκοηοϋλου.

Έ ν α ερω τικο-πολιτικό γα ϊτανάκ ι

του Gianni Rondolino
Υπάρχει μια πλευρά τη ς τέχνη ς του Bellocchio που, μου φαίνε
ται, συνοψίζει τα διάφορα στοιχεία του έργου του, τους δίνει
μια ολοκληρωμένη εκφραστική ενότητα και προσφέρει, συγ
χρόνως, στο θεατή το σωστό κλειδί για να κατανοήσει το πραγ
ματικό του νόημα: το γκροτέσκο. Ή δ η στις Γροθιές στην τσέπη,
αυτός ο «ιδιότροπος και παθιασμένος τρόπος αφήγησης» αποτε
λούσε τα θεμέλια τω ν διαφόρων σκηνώ ν τη ς ταινίας, που παρα
τάσσονται η μία δίπλα στην άλλη, συσσωρεύοντας κάθε φορά
την αφ ηγημ ατική και δραματική ένταση με έξυπνες και ευφ υ
είς αντιπαραθέσεις, μέχρι τη ν τελική κάθαρση του χαρακτήρα.
[...]
Σ την ταινία Η Κίνα είναι κοντά, το γκροτέσκο γίνεται πιο εμ
φανές, βαραίνοντας πότε προς την κω μικότητα και πότε προς
τη ν ελευθεριότητα. Διατηρεί, ωστόσο, το χαρακτήρα της κριτι
κής αποτύπω σης μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας, πα
ρουσιάζοντας τα γεγονότα, τις καταστάσεις και τους χαρακτή
ρες κάτω από ένα παραμορφωτικό, παράξενο και παράδοξο φως,
το οποίο άλλοτε φωτίζει την εξωτερική τους όψ η και άλλοτε
την ιδεολογική τους διάσταση. [...]
Ό λ η η ταινία είναι δομημένη γύρω από τη φιγούρα του νεαρού
«κινέζου» Καμίλο, ο οποίος, παρόλο που είναι ένας δευτερεύων
χαρακτήρας που αποδίδεται με αρκετά σχηματικούς και συνο
π τικούς όρους, γίνεται ο βασικός πυρήνας όλης της ιστορίας, η
οποία αφορά στους τέσσερις πρωταγωνιστές: τις δύο γυναίκες
και τους δύο άνδρες, που κ υνηγού ν και απωθούν ο ένας το άλ
λο, σε ένα ερωτικο-πολιτικό «γαϊτανάκι», σε ένα συνεχές και α
πίστευτο μπέρδεμα. Από τις πρώ τες εικόνες και φράσεις της
ταινίας, η μορφή του Καμίλο κυρια ρχεί στη σκηνή, καθορίζει
την εξέλιξη των γεγονότων, με μια ορθολογική ακρίβεια και
μια επαναστατική ορμή τέλεια συνυφασμένες με τη ν ιδεαλιστική του φύση. Και όταν, στη διάρκεια της ταινίας, η εμφάνιση
των άλλων χαρακτήρω ν -κ υ ρ ίω ς του αδελφού του Βιτόριοτον επισκιάζει, τον υποβιβάζει στην υποδεέστερη θέση του α
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πλού διακοσμητικού στοιχείου, τότε ακριβώς είναι που απο
κτούν μεγαλύτερη βαρύτητα οι δικές του ενέργειες, διότι καθο
ρίζουν τις πράξεις τω ν άλλων, παρασύροντάς τους προς το κα
ταστροφικό τέλος.
Αυτό δεν σημαίνει ότι το «παιχνίδι τω ν τεσσάρων» εξελίσσεται
σύμφωνα με τους κανόνες που επέβαλε ο Καμίλο. Αντιθέτως, ο
αριστοκράτης καθηγητής αλλά και ο νεαρός γραμματέας του
κόμματος ξεφεύγουν μόνοι τους από τη ν άμεση επιρροή του
Καμίλο, και η «πτώση» τω ν δύο γυνα ικ ώ ν δεν συμβαίνει εξαιτίας του. Αν, όμως, κοιτάξουμε προσεχτικά, θα δούμε ότι, αυτό
που τοποθετεί γεγονότα και πρόσωπα κάτω από ένα κριτικό
και αποστασιοποιημένο φως, είναι το διαυγές βλέμμα του « Κ ι 
νέζου»· είναι η αναρχική του δράση εκείνη που προσδίδει στα
γεγονότα τη νέα τους πορεία, τη γκροτέσκα φύση τους (όταν,
για παράδειγμα, γράφει συνθήματα κάτω από τα παράθυρα της
έδρας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ή όταν τοποθετεί με τους
συντρόφους του βόμβα στην ίδια έδρα, ή τέλος όταν αφήνει τα
σκυλιά ελεύθερα στην προεκλογική συγκέντρω ση του Βιτόριο). Για να μη μιλήσουμε, βέβαια, για την «παρουσία» του
στην αρχική σκηνή της συνεδρίασης ή στην εκπ ληκ τική σκη
νή των μικρών αγοριών-τραγουδιστών, όπου πολλά μοτίβα της
ταινίας απεικονίζονται αλληγορικά σε λίγες, αριστοτεχνικά
φτιαγμένες στιγμές. Πρόκειται για μια «παρουσία» που γίνεται
αντιληπτή ακόμα και στις σκηνές -ίσω ς, μάλιστα, κυρίω ς σε
αυτές- όπου ο ήρωας είναι σωματικά απών. Αυτή ακριβώς η
«παρουσία» βαραίνει πάνω στα γεγονότα και τις σχέσεις μεταξύ
αυτών τω ν αντιηρώ ω ν που, σαν μαριονέτες τω ν οποίων τα
σκοινιά κρατά ο δημιουργός, κινούνται κ α τ’ εντολή του.
Θα μπορούσε, άρα, να θεω ρηθεί π ιθανή και εύλογη η ταύτιση
Καμίλο-Ββΐΐοεείύο; Και ναι και όχι. Η ταύτιση φαίνεται καλύ
τερα και σαφέστερα στις Γροθιές στην τσέπη, όπου το αυτοβιογραφικό στοιχείο, αν και φτάνει στα όρια του άκρατου συμβο
λισμού, αγκαλιάζει το καθετί· αντίθετα, στην ταινία Η Κίνα εί
ναι κοντά, ο λόγος σε πρώτο πρόσωπο είναι διαμεσολαβημένος
μέσω μιας ορθολογικής και, μάλιστα, αρκετά αφαιρετικής οπτι
κής της πραγματικότητας, έτσι ώστε ο συγγραφέας να μην α
ποκαλύπτεται ποτέ ολότελα, αλλά να παίζει κάθε τόσο κρυφτό
με το θεατή. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ακόμα και ο Καμίλο ο
ρίζεται και περιγράφεται από τέτοια απόσταση και με τέτοια ει
ρωνεία, που δίνεται η δυνατότητα στον Ββΐΐοοοάίο να παραμέ
νει έξω από την εκτιθέμενη κατάσταση, και να μετακινεί τους
χαρακτήρες του σαν πιόνια ενός παιχνιδιού που τον διασκεδά
ζει πολύ. Ωστόσο, ένα μέρος του εαυτού του (το καλύτερο, θα έ
λεγα), εκείνο του επικριτή τω ν ιδεών και λιγότερο τω ν ηθών,
εκείνο του οξυδερκή και δηκτικού προσωπογράφου, το παρου
σίασε μέσα από τον νεαρό «κινέζο»· αυτός ο χαρακτήρας με τον
αυστηρό και ανελέητο λόγο, παρότι μανιχαϊκός και αφελής
στην αυστηρότητά του, καταφέρνει να συλλάβει τις πιο στρε
βλωμένες και περίπλοκες πλευρές μιας πραγματικότητας αν
θρώπινης, πολιτικής, κ οινω νικής και ιδεολογικής, η οποία α
πεικονίζει με τον καλύτερο τρόπο την Ιταλία του σήμερα: την
παραίτηση και το συμβιβασμό, τη διαφθορά και τον αριβισμό,
τη σύγχυση και την «απαλλαγή από υποχρεώσεις και δεσμεύ
σεις» μεγάλου μέρους της αριστεράς, σε πολιτικό και πολιτιστι
κό επίπεδο.
Είναι σαφές πως η ταινία θέλει να ζωγραφίσει το «τοπίο» της ι-
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ταλικής επαρχίας της δεκαετίας του ’60, και, γενικότερα, να αποτελέσει μια τοιχογραφία της νεοκαπιταλιστικής κοινωνίας
μας. Τα γεγονότα και οι χαρακτήρες, οι καταστάσεις και οι σχέ
σεις, αν και αυτόνομα στην ποιητική τους πραγματικότητα και
τη ν αφηγηματική τους σαφήνεια, παραπέμπουν συνεχώς σε
μια κατάσταση η οποία βρίσκεται πέρα από τα δρώμενα, ή κα
λύτερα, όπου όλα τα παραπάνω αντανακλώνται μέσα στο κλει
στό περιβάλλον ενός μικρόκοσμου.
Ωστόσο, αυτό το «πορτρέτο», αυτή η τοιχογραφία, χαρακτηρί
ζονται από το παραμορφωμένο σχέδιο και τα έντονα, αφύσικα
χρώματα της καρικατούρας, όπου το γκροτέσκο παίζει το ση
μαντικότερο ρόλο. Πρέπει να δούμε την ταινία λαμβάνοντας υ 
πόψη αυτή τη βασική πλευρά του έργου (που είναι και το πιο
αξιόλογο στοιχείο της τέχνης του Bellocchio), διότι διαφορετι
κά χάνει το νόημα και την κριτική του αξία και κερδίζει μονά
χα σε χιούμορ και φαιδρότητα. Πρέπει, δηλαδή, να ξεπεράσουμε τα άμεσα δεδομένα της αναπαράστασης, δηλαδή τις κωμικές
αντανακλάσεις δραματικών καταστάσεων ή την αφηγηματική
απλότητα ή ακόμα τον οριστικό προσδιορισμό τω ν βασικών χα
ρακτήρων, για να βρεθούμε στο ίδιο επίπεδο αποστασιοποιημένη ς και αφαιρετικής παρατήρησης του δημιουργού. Για να πετύχουμε κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται να αποκηρύξουμε την ανά
λυση της ιστορικής πραγματικότητας που επιχειρείται εδώ, ού
τε να δούμε την ταινία αποκλειστικά ως μια αλληγορία. Α ντί
θετα, να βυθιστούμε σε αυτή, να συλλάβουμε από τα μέσα τις
γενεσιουργές αιτίες, έτσι ώστε να κατανοήσουμε τα βαθύτερα
κίνητρα του δημιουργού. Με άλλα λόγια, χρειάζεται να κ ινη 
θούμε κόντρα στο ρεύμα, ακολουθώντας την πορεία του
Bellocchio από την απεικόνιση των γεγονότων ως το ιδεολογι
κό και ηθικό τους κίνητρο, χρησιμοποιώντας τον Καμίλο, ο ο
ποίος (ως ο άμεσος ή ο έμμεσος καταλύτης των αντιδράσεων
τω ν πρωταγωνιστών αυτής της «κωμωδίας των παρεξηγήσε
ων») δείχνει ξεκάθαρα το δρόμο που πρέπει να πάρουμε για να
αποκρυπτογραφήσουμε την ταινία.
Υιοθετώντας αυτή την κριτική θέση και συσχετίζοντάς τη με
τη σκηνική πραγματικότητα (τις καταστάσεις, τους χώρους,
τους διαλόγους, τους χαρακτήρες), δεν είναι δύσκολο να συλ
λάβουμε τις καινοτομίες της ταινίας, είτε στο επίπεδο του ιδεο
λογικοπολιτικού λόγου, είτε σε αυτό της κινηματογραφικής α
ναπαράστασης. Ο Bellocchio, όπως και ο Godard, θα μπορούσε
να αυτοχαρακτηριστεί ως «αναρχικός της αριστερός» και ως
τέτοιος παρουσιάζει την κριτική του για την αστική ή την πρό
ωρα αστικοποιημένη κοινωνία, παίρνοντας ως αφορμή ανορθολογικές προϋποθέσεις, όπου η εξέγερση είναι περισσότερο αυ
θόρμητη παρά προμελετημένη, ενστικτώδης στην εικονοκλα
στική της βία, χω ρίς ωστόσο να χάνει την αυστηρή δομή της.
Αντίθετα, όμως, από τον Godard, ο Bellocchio πιστεύει στο πα
ραδοσιακό θέαμα, το οποίο δομείται πάνω σε καταστάσεις, χώ 
ρους, διαλόγους και κυρίω ς χαρακτήρες, και πετυχαίνει να
προσδώσει σε ένα υλικό κάπως παλιομοδίτικο, μια νέα δυναμι
κή, που προέρχεται από την αποστασιοποίηση με την οποία το
αντιμετωπίζει και το επεξεργάζεται. Η κωμικότητα, τα παράδο
ξα, οι μεταμφιέσεις, οι παρεξηγήσεις, τα λόγια, τα σκηνικά παι
χνίδια, οι συμπεριφορές, βρίσκονται στα όρια του αληθοφα
νούς· ακόμα και η ατμόσφαιρα της οπερέτας, που εδώ κι εκεί
τυλίγει τα πρόσωπα και τις καταστάσεις. Ό λ α τα παραπάνω
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στοιχεία, αποκτούν μια véa διάσταση, γίνονται όργανο κ ριτι
κής ανάλυσης μιας καθορισμένης ανθρώ πινης και κοινω νικής
πραγματικότητας. Επομένως, το βλέμμα του δημιουργού, που
είναι διαυγές και ψυχρό (ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως
προς τα μέσα της αναπαράστασης), μεταφέρεται στο θεατή και
τον κρατά σε μια κριτική εγρήγορση, ακόμα και κατά τη διάρ
κεια της πιο φανερής ιλαρότητας και των πιο διασκεδαστικών
στιγμών.
Μόνο σε αυτό το σημείο, αποδεχόμενοι απολύτως το γκροτέσκο
του Bellocchio, μπορούμε να αρθρώσουμε -εά ν πράγματι το ε
πιθυμούμε- ένα λόγο καθαρά πολιτικό, το λόγο της πολιτικής
συγκυρίας. Αυτό, όμως, το αφήνουμε για κάποια άλλη φορά.
«Ombre rosse», τχ. 3,1967.
Μετάφραση: Δέσποινα Χαραυγή.

Π ολίτικη ενσωμάτωση και πολίτικ η α νατροπή

του Θόδωρου Σούρα
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Η ταινία Η Κίνα είναι κοντά, δεύτερη στην καριέρα του Marco
Bellocchio, είναι ένα οξυδερκές κοινωνικοπολιτικό φιλμ αμφι
σβήτησης, ντυμένο με το μανδύα της πολιτικής κωμωδίας. Μια
χλευαστική, καυστική αλλά και αστεία σάτιρα, τόσο της κατε
στημένης πολιτικής τάξης πραγμάτων, όσο και της ταξικής συ
νεργασίας. Σε γρήγορους, ανάλαφρους ρυθμούς, οι οποίοι δεν
μειώνουν καθόλου τη ν επιθετικότητα και τη δηκτικότητά της,
η ταινία βάλει εναντίον όλων: δεξιών, κεντρώων και αριστε
ρών, χριστιανοδημοκρατών, σοσιαλιστών και αριστεριστών.
Ακόμα, υποσκάπτει το κύρος της «αγίας» αστικής οικογένειας,
όπως και εκείνο των ανθρώπων της θρησκείας ή τω ν πολιτι
κών και των σοσιαλδημοκρατών συνεργών της αστικής τάξης.
O Bellocchio προσεγγίζει μεθοδικά τους θεσμούς της ιταλικής
κοινωνίας του τέλους της δεκαετίας του ’60: πολιτική εξουσία
και κόμματα, εκκλησία, ηθικοί νόμοι και οικογένεια. Σε αυτούς
τους θεσμούς αντιπαρατίθενται η δίψα τω ν καταπιεσμένων,
που ονειρεύονται μια θέση στην εξουσία, αλλά και η δίψα για
σεξ, τόσο των εκμεταλλευτών όσο και των εκμεταλλευόμενων
(άλλωστε η εκμετάλλευση του σεξ, όπως και του πλούτου, έχει
περίοπτη θέση μέσα στην ταινία). O Bellocchio απομυθοποιεί
ιην αριστερή, όσο και την αστική πολιτική, παρουσιάζοντάς
τες να αλληλοσυμπληρώνονται. Δεν κρύβει τον κυνισμό του,
ούτε ακόμα και τη μοχθηρία του, καθώς αποκαλύπτει τα «μυ
στικά» της κοινωνικοπολιτικής ζωής.
Η ταινία Η Κίνα είναι κοντά αποτελεί μια ευφυή απεικόνιση ε
νός πολύ συγκεκριμένου πλαισίου κοινωνικών σχέσεων, πολι
τικών και οικογενειακών. Ο πίνακας φ τιάχνεται λίγο-λίγο, ξε
κινώντας από το προσχέδιο της Αγίας Αστικής Οικογένειας,
που παρουσιάζεται ως το κακέκτυπο, ως η αντιστροφή μιας ι
σορροπημένης ηθικής οικογένειας.
Τρεις είναι οι χαρακτήρες της μεγαλοαστικής οικογένειας που
μας περιγράφει o Bellocchio. Ο μεγάλος αδελφός, ένας εκατομ
μυριούχος καθηγητής, ιιροσπαθεί εις μάτην να παίξει το ρόλο
του padre padrone, γιατί στερείται και αποφασιστικότητας και
θέλησης. Είναι οιιορτουνιστής, αριβίστας, αληθινός χαμαιλέο

ντας. Σοφιστής και υπ οκ ριτή ς στο έπακρο, ενδιαφέρεται κ υ 
ρίω ς για τη ν κοινω νική βιτρίνα, την αυστηρή τήρηση των
προσχημάτων. Κάθε φορά που τα βρίσκει σκούρα, επιχειρεί να
εξαγοράσει ή να εκβιάσει τους άλλους. Η πολιτική του διαδρο
μή είναι αξιοζήλευτη: είναι ένας «προοδευτικός σ υ ντη ρη τι
κός», όπως αυτοαποκαλείται. Στα δεκαεφτά του υπήρξε «μαρξιστής-λενινιστής» (όπως και ο μικρός του αδελφός, που βαδίζει
στα χνάρια του), στη συνέχεια πέρασε από όλα τα κόμματα της
κεντροδεξιάς και τη ς κεντροαριστεράς, για να καταλήξει στους
σοσιαλιστές, των οποίων την εκλογική βουλευτική λίστα κατα
φέρνει να εκπορθήσει, στην αρχή τη ς ταινίας.
Η αδελφή του είναι ένα χειραφετημένο αλλά αδηφάγο θηλυκό,
μια άσωτη μεγαλοαστή που ο πλούτος τη βοηθάει να ικανοποι
εί τις σεξουαλικές τη ς ορέξεις. Κάποτε όμως, θα π ιαστεί στο δό
κανο του ωραίου, φ τω χού και «σοσιαλιστή» επιβήτορα, ενός
προικοθήρα που τη ς πουλά έρωτα, και ο οποίος χρησιμοποιεί το
γεγονός τη ς εγκυμοσύνης τη ς για να τη ν παντρευτεί.
Τέλος, ο μικρότερος αδελφός, κατά την οργάνωση και τη ν ανά
πτυξη τη ς μυθοπλασίας, θα κρατήσει το ρόλο του καταλύτη.
Ενός καταλύτη, όμως, μη λειτουργικού ως προς τις ανθρώ πι
νες σχέσεις, όπως άλλωστε μη λειτουργικές και αναποτελεσμα
τικές είναι οι αριστερίστικες π ολιτικές ενέργειές του. Στην
πραγματικότητα, δεν είναι άλλο από ανατρεπτικές δραστηριό
τητες που χλευάζουν το κυρίαρχο, αστικο-δημοκρατικό πολιτι
κό παιχνίδι, σκορπίζοντας απλώς τη θυμηδία. Οι π ολιτικές ενέργειές του, αυτές καθαυτές, είναι για γέλια. Το δήθεν απειλη
τικό, στην π ραγματικότητα τρελό σύνθημα «Η Κίνα είναι κο
ντά», σύνθημα που αυτός και η παρέα του γράφουν στους τοί
χους, μόνο απορία και ιλαρότητα προξενεί. Η υπερ-επαναστατική δράση του, κυρίω ς εναντίον του τοπικού σοσιαλιστικού
κόμματος, και τη ς οπορτουνιστικής προσχώρησης σε αυτό του
μεγάλου του αδελφού, θα μπορούσε να εκληφ θεί και ως εξέγερ
ση εναντίον του Πατέρα, που είναι ένα προσφιλές θέμα του
Ββΐΐοεεάίο. Αλλά και στον τομέα του έρωτα, θέλει να εφαρμόσει
-στο πλαίσιο τη ς μαοϊκής ομάδας τη ν οποία καθοδηγεί- μια
προοδευτική «σεξουαλική πολιτική». Η απειρία του, όμως, και
ο εφηβικός του φόβος προς τις γυνα ίκ ες δεν τον οδηγούν παρά
σε μια πουριτανική αντιμετώ πιση του έρωτα. Αυτός ο στεγνός
και κομπλεξικός έφηβος, στην ψ υχοσύνθεση του οποίου έχει
βάλει αποφασιστικά το χεράκι τη ς και η Καθολική εκκλησία,
πέφτει συνεχώς σε μια σειρά από γελοίες αντιφάσεις. Είναι εξεγερμένος αμφισβητίας και συγχρόνω ς συντηρητικός· έχει ανά
γκη το φανατισμό και το δογματισμό- χρειάζεται τα δόγματα,
είτε αυτά είναι μαοϊκά, είτε χριστιανικά. Ο τρόπος, όμως, που ε
πιδρά στη μυθοπλασία ως χαρακτήρας, έχει να κάνει κυρίω ς με
την αναταραχή και τον καγχασμό, την ειρωνεία και την κωμω
δία, η οποία είναι και ένα από τα ισχυρά ατού της ταινίας.
Υπάρχει, όμως, και η αντίθετη πλευρά, εκείνη της εργατικής τά
ξης. Τα τρία πλούσια αδέλφια μισθώνουν και κατόπιν χρησιμο
ποιούν (στην αρχή, για τί στη συνέχεια οι σχέσεις εξουσίας ανατρέπονται) δύο υπαλλήλους: τη νόστιμη γραμματέα Τζιοβάνα
και το σοσιαλιστή εραστή της Κάρλο, δυο φ τω χά μέλη του Σο
σιαλιστικού Κόμματος, που εμπλέκονται στην ερωτική ζωή του
καθηγητή και της αδελφής του. Οι άνθρωποι της εργατικής τά
ξης, πρώτα συνεργάζονται με τους αστούς, στη συνέχεια αγωνί
ζονται να εκπορθήσουν τον αστικό οίκο και τέλος -αφού η ταξί-

M A R C O

κή συνεργασία οδηγεί στην αποδοχή και τη διείσδυση- αφομοι
ώνονται με τους αστούς. Το όνειρο του νεοπλουτισμού γίνεται
πραγματικότητα. Έ τ σ ι ο έρωτας, το σεξ, η εγκυμοσύνη, γίνο
νται το βασικό όπλο τω ν δύο φιλοχρήματων οπουρτουνιστών
και το διαβατήριο για τη ν είσοδο στον κόσμο των αστών.
Η διαδικασία τη ς χειραγώ γησης και τη ς εκμετάλλευσης τω ν ά
βουλων και αναποφάσιστων αστών από το υπαλληλικό προσω
πικό τους, θυμίζει τη ν ανάλογη υποδούλωση του μεγαλοαστού
στον υπηρέτη του, έτσι όπως τη βρίσκουμε στον Υπηρέτη, του
Joseph Losey. Η ταινία Η Κίνα είναι κοντά έχει σίγουρα κάτι α
πό την ψ υχρή, εντομολογική προσέγγιση του Losey ή του
Antonioni απέναντι στους αστούς. Απλώς, εδώ το εγχείρημα ε
μπλουτίζεται και με ισχυρές δόσεις καυστικού χιούμορ, θυμ ί
ζοντας P ietro Germ i και Billy Wilder.
Συμπερασματικά, μπορούμε να δούμε την ταινία ως μια ειρωνι
κή αλληγορία. Ακόμα και ο τίτλος μπορεί να διαβαστεί μεταφο
ρικά. Το σύνθημα που γράφουν από δω κι από κει οι μαοϊκοί
της ταινίας, είναι σε πρώ τη ματιά μια ρήση παράλογη. Η Κίνα
και το κομμουνιστικό τη ς σύστημα δεν ήταν καθόλου κοντά
στην ιταλική κοινωνία τη ς εποχής. Ο Bellocchio, προτάσσοντας
το απειλητικό σύνθημα τω ν αριστεριστών, εκφράζει την ειρω
νεία και τη ν αμφιβολία του απέναντι στους ανεδαφικούς αγώ 
νες τους. Από την άλλη όμως, σύνθημα και τίτλος ταινίας απο
κτούν κάτι το προφητικό: ακολούθησαν οι συνταρακτικές τα
ραχές και εξεγέρσεις του Μάη του ’68. Οι ανησυχητικές φωνές
των επαναστατών δεν υπήρξαν, τελικά, τόσο αντιρεαλιστικές
και μετέωρες.
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αχτίδα ήλιου, που λάμπει μέσα στο σκοτάδι και το “ντύνει ”με το
φως της φανερώνοντας την κρυμμένη όψη των πραγμάτων». Οι
φοιτητές διαμαρτύρονται ουρλιάζοντας: «το Πανεπιστήμιο, όπως
είναι τώρα, δεν μας μαθαίνει να ζούμε, να είμαστε προσωπικότη
τες, αλλά μας μαθαίνει μονάχα την επανάληψη και την απομνη
μόνευση...». Σε μια κατάσταση έντασης, ενώ κάποιοι διαβάζουν
Brecht και Μάο και άλλοι υπερασπίζονται τον καθηγητή, παρεμ
βαίνει και ο πρύτανης αναφέροντας τον Victor Hugo («Τίποτα δεν
είναι πιο ηλίθιο από το να νικήσεις, η αληθινή δόξα είναι να πεί
θεις»), Ο καθηγητής προσπαθεί μάταια να κερδίσει το σεβασμό
των παιδιών: «πέρασα από το Νταχάου, οι Γερμανοί με κράτησαν
όρθιο για ώρες και ώρες», αλλά η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτη.
Πέφτουν μερικές γροθιές, ο πρύτανης και ο καθηγητής κινδυνεύ
ουν να ξυλοκοπηθούν, το βιβλίο του Croce, Aestetica in nuce, κα
ταλήγει στη φωτιά. Κάποιος φοιτητής προσπαθεί να ανοίξει μια
συζήτηση γύρω από την έννοια του οργανικού διανοούμενου, αλλά
κανείς δεν τον ακούει. Φτάνει η αστυνομία και δέρνει τους διαμαρτυρόμενους φοιτητές, οι οποίοι δεν αντιδρούν. Ακόμα και ο καθη
γητής παίρνει το κλομπ και χτυπά φωνάζοντας: «Καταραμένοι, υ-

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2002.

ΣΥΖΗΤΑΜΕ, ΣΥΖΗΤΑΜΕ (1968)
Discutíame, discutíame
Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σ ενάριο: Marco Bellocchio,
Elda T attoli και μια ομάδα φ οιτητώ ν του Π ανεπιστημίου της
Ρώμης. Φ ωτογραφία: Aiace Parolin. Μ οντάζ: Roberto Perpignani. Η θοποιοί: μια ομάδα φ οιτητώ ν του Πανεπιστημίου της
Ρώμης και o Marco Bellocchio στο ρόλο του καθηγητή. Π αρα
γωγή: Carlo Lizzani για τις Castoro-Film, Anouchka Film.
Διάρκεια: 20'. Έ γχρ ω μ η . Ιταλία-Γαλλία. Επεισόδιο της σπον
δυλωτής ταινίας Amore e rabbia. Τα άλλα επεισόδια είναι: L ’
indifferenza του Carlo Lizzani, L ’ agonía του Bernardo Berto
lucci, La sequenza del flore di carta του P ier Paolo Pasolini, L ’
amore του Jean-Luc Godard.

Σε μια πανεπιστημιακή αίθουσα με τα πορτρέτα των Che Guevara
και Χο Τσι Μινχ στον τοίχο (όπου είναι γραμμένα και τα συνθή
ματα «Στο κόστος των βιβλίων εμπεριέχεται και η τιμή των ναπάλμ» και «Το καθήκον του κάθε επαναστάτη είναι η επανάστα
ση»), διεξάγεται μια σκληρή διαμάχη ανάμεσα στον καθηγητή και
τους φοιτητές. Ο καθηγητής αρχίζει το μάθημα γράφοντας στον
πίνακα τη φράση του Benedetto Croce: «Η ποίηση μοιάζει με μια

Προπαγανδιστική πολιτική αφίοα της Ένωσης Ιταλών Κομμουνιστών.
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πηρέτες ξένων συμφερόντων, δεν αισθάνεστε ττόνο; Από πού α
ντλείτε αυτό το κουράγιο;». Η ταινία κλείνει με τις αντιμαχόμενες
παρατάξεις, τη μία απέναντι στην άλλη.
·<Τα πολιτικά λάθη που υπάρχουν στην ταινία Η Κίνα είναι
κοντά, οφείλονται στην αλαζονεία μου να πιστεύω ότι μπορού
σα να ερμηνεύσω την ιστορία της Ιταλίας κοιτώ ντας από το πα
ράθυρο και βασιζόμενος αποκλειστικά σε ασήμαντες προσωπι
κές εμπειρίες από την επαρχία· από τους «κινέζους», δεν ήμουν
σε θέση να δω τίποτε άλλο πέρα από τις πιο σχηματικές και
γκροτέσκες συμπεριφορές τους, τα φαρσικά στοιχεία. Ακριβώς
εκείνη τη χρονιά είχαμε την έκρηξη στα πανεπιστήμια. Αυτό
το λάθος προκάλεσε μέσα μου μια κρίση, κρίση που γεννήθηκε
από τη στιγμή που συνειδητοποίησα, από τη μια, ότι το να εξα
γριώνεται κανείς ενάντια στους θεσμούς της μπουρζουαζίας
δεν ήταν αρκετό' από την άλλη, ότι η γνώση της πραγματικό
τητας στο σύνολό της (δίχως, δηλαδή, να παραβλέπει κανείς
την ταξική πάλη), είναι δυνατή μόνο για έναν πολιτικά στρατευμένο καλλιτέχνη (που σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης δεν αρκείται στο να παρατηρεί, να θαυμάζει, να παθιάζεται κ.λπ., με
τους αγώνες, αλλά συμμετέχει ενεργά σε αυτούς), και ότι μόνο
η άμεση πρακτική επιτρέπει τη γνώση και την κατανόηση. Σιγά-σιγά ανοίχτηκα περισσότερο: καταλάβαινα ότι η φ οιτητική
εξέγερση απέρριπτε όλες εκείνες τις «αξίες» που μισούσα και ε
γώ καταλάβαινα ότι, αν κανείς το παρέβλεπε αυτό και εξακο
λουθούσε να παραμένει απεγνωσμένα προσκολλημένος στον
προσωπικό, μικροαστικό, ποιητικό του κόσμο, δεν μπορούσε
παρά να καταλήξει στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. ? )
Μ. Β.

Μια νέο-μπρεχτική ταινία
του Tullio Kezich
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I ] Ό π ω ς φαίνεται, οι κριτικοί δεν υποδέχτηκαν καλά το επεισό
διο του Marco Bellocchio Συζητάμε, συζητάμε. Θα μπορούσαμε να
πούμε ότι ο ίδιος ο δημιουργός έχει τη διάθεση να εκνευρίσει τους
επαίοντες, ερμηνεύοντας αυτοπροσώπως και με ψ εύτικο μούσι
το ρόλο ενός καθηγητή, που υποδαυλίζει τη διαμάχη μεταξύ των
φοιτητών. Τα θέματα είναι γνωστά: αφορούν τις ταξικές διακρί
σεις στο Πανεπιστήμιο και την εξέγερση της νεολαίας- δεν είναι
κάτι το καινούργιο για τους αναγνώστες των «Quademi Piacentini- αλλά και για όσους παρακολουθούν στις εφημερίδες το εκ
παιδευτικό ρεπορτάζ. Είναι φανερό, ωστόσο, ότι o Bellocchio έχει
αδράξει την ευκαιρία για να υπογραμμίσει ξανά έναν πολύ σημα
ντικό προβληματισμό, πεπεισμένος για την αναγκαιότητα μιας
περαιτέρω και λεπτομερούς εμβάθυνσης. Στη σπονδυλωτή ται
νία Amure e rabbia, o Bellocchio έρχεται σε αντίθεση με τους δη
μιουργούς των υπόλοιπων επεισοδίων. Η άποψή του είναι ολοφά
νερη: ο σκηνοθέτης της ταινίας Οι γροθιές στην τσέπη επιδεικνύει
απόλυτη περιφρόνηση για τη μορψολογική καθαρότητα αφήνει
τους ηθοποιούς του να σε κοιτούν κατάματα και γελάει φανερά
με τη φάρσα που κατάφερε να σκαρφιστεί.
Αυτή του η στάση, φαινομενικά ασυνάρτητη και σαρκαστική,

ουσιαστικά όμως διαλεκτική και αυστηρή, προσδίδει ένα ιδιαί
τερο χρώμα στο επεισόδιο. Η ταινία μπορεί να θεωρηθεί μια πε
ρίπτω ση διδακτικού νεο-μπρεχτικού κινηματογράφου,
υποστηριγμένου από μια καθαρά ιταλική παράδοση, εκείνη της
κομέντια ντελ άρτε.
1. Ιστορικό πολιτικό περιοδικό, με μεγάλη επιρροή στους χώρους της Νέας
Αριστερός κατά τη δεκαετία του '60. Το διηύθυνε ο μεγαλύτερος αδελφός
του Marco Bellocchio, P ier Giorgio Bellocchio. (Σ.τ.Ε.)
«Bianco e ñero», τχ. 718, 7 Αύγουστον 1969.
Μετάφραση: Isabelle Taruffi.

Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ ΞΑΝΑ ΜΕ
ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ - ΠΑΟΛΑ (1969)
Il popolo calabrese ha rialzato la testa - Paola
Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Φ ωτογραφία: Dimitri Nicolau.
Π αραγωγή: Serviré il popolo, τη ς εξωκοινοβουλευτικής οργά
νωσης Έ νω σ η Ιταλών Κ ομμουνιστών, μαρξιστών-λενινιστώ ν
(UCI-ml). Διάρκεια: 60'. Ασπρόμαυρη. 16mm. Ιταλία.

Ντοκιμαντέρ για την κατάληψη εργατικών κατοικιών, που οργα
νώθηκε από την Ένωση Ιταλών Κομμουνιστών, μαρξιστών-λενινιστών στην Πάολα, μια μικρή κωμόπολη της Καλαβρίας.
Στο πρώτο μέρος, καταγράφεται η υποβαθμισμένη κοινωνική πραγ
ματικότητα: το φαραωνικής αρχιτεκτονικής νοσοκομείο, το οποίο
χτίστηκε αλλά δεν λειτούργησε ποτέ, οι παρανοϊκές «μοντέρνες» πα
ρεμβάσεις στο αστικό τοπίο, όπως ο αυτοκινητόδρομος που διασταυ
ρώνεται με το συνοικισμό Cancello, όπου κατοικούν οι προλετάριοι
της κωμόπολης. Οι εικόνες συνοδεύονται από το σχόλιο που διαβά
ζει ένα νεαρό μέλος της ομάδας, τον οποίο βλέπουμε κάποιες φορές
στην τοπική έδρα της οργάνωσης. Μέλη της οργάνωσης, εργάτες, γυ
ναίκες, άνεργοι, συνταξιούχοι, παρελαύνουν μπροστά στην κινημα
τογραφική κάμερα και αφηγούνται τις ιστορίες τους, σε μια πολύ
«σφιχτή» τοπική διάλεκτο. Το δεύτερο μέρος της ταινίας αρχίζει με
ένα φλας μπακ από την κατάληψη των σπιτιών και την προετοιμα
σία της εκδήλωσης, καθώς και από την πολιτική προεργασία των ακτιβιστών της οργάνωσης με τους εργάτες και τους αγρότες της πε
ριοχής. Στις εικόνες αναγνωρίζουμε τον Lou Castel, (πρωταγωνι
στή της πρώτης ταινίας του Bellocchio Οι γροθιές στην τσέπη) ε
νεργό και δραστήριο μέλος της οργάνωσης. Το τρίτο και τελευταίο
μέρος επικεντρώνεται στο συλλαλητήριο που διασχίζει την πόλη, με
την κάμερα να κι νήμα τογραφεί μετωπικά, σχεδόν πάντα με μακρι
νά πλάνα, την εκδήλωση. Η ταινία κλείνει με την ομιλία του Aldo
Brandirait, ηγετικού στελέχους της οργάνωσης.
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ΖΗΤΩ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ (1969)
Viva il primo maggio rosso e proletario
Σ κηνοθεσία: Marco Bellocchio. Π αραγωγή: Serviré il popolo
της εξωκοινοβουλευτικής οργάνωσης Έ ν ω σ η Ιταλών Κομμου
νιστών, μαρξιστών-λενινιστώ ν (UCI-ml). Διάρκεια: 26'. Έ γ 
χρωμη. Ιταλία.

Μιλάνο, I’ Μάη 1969. Ντοκιμαντέρ που πραγματοποιήθηκε από τη
μαοϊκή εξωκοινοβουλευτική οργάνωση της Αριστεράς, Ένωση Ιτα
λών Κομμουνιστών, μαρξιστών-λενινιστών. Στα γραφεία της οργά
νωσης, ένας ηλικιωμένος εργάτης κάνει μια ομιλία ενάντια στην η
γεσία του Κ.Κ.Ι., τους οποίους θεωρείρεβιζιονιστές και προδότες, ε
νώ εξυμνεί την «προλεταριακή αδελφότητα» και «τη σπίθα που άνα
ψαν οι Στάλιν, Μάο Τσε Τουνγκ, Λένιν, Marx και Engels, και η ο
ποία δεν θα σβήσει ποτέ». Στο τέλος της ομιλίας οι παρόντες χειρο
κροτούν και μετά, όρθιοι, τραγουδούν τη «Bandiera Rossa» κρατώ
ντας στο χέρι το κόκκινο βιβλιαράκι του Μάο. Ακολουθούν σκηνές
με τα μέλη της οργάνωσης να μοιράζουν την εφημερίδα τους στις
πύλες της Alfa Romeo και στα λύκεια του Μιλάνου. Μετά επιβιβά
ζονται σε ένα λεωφορείο και κατευθύνονται στη διαδήλωση για την
Πρωτομαγιά. Αϊτό ένα φορτηγάκι ξεφορτώνονται πορτρέτα των
Στάλιν, Μάο Τσε Τουνγκ, Λένιν, Marx και Engels. Μια ομάδα από
παιδάκια με κόκκινο μαντίλι στο λαιμό και κρατώνται; κόκκινες ση
μαιούλες, παρελαύνουν χειροκροτούμενα από τους συντρόφους. Με
γάλες κόκκινες σημαίες σηκώνονται και ανεμίζουν, ενώ ένα τερά
στιο πορτραίτο του Μάιο, με τον ήλιο να ανατέλει, τοποθετημένο σε έ
να τελάρο που το σηκώνουν οκτώ άτομα, «παρελαύνει» περήφανα,
καθώς μια ομάδα παιδιών κραυγάζει «Ζήτω η σκέψη του Μάο Τσε
Τουνγκ!». Οι διαδηλωτές μπαίνουν στην πλατεία του Duomo.

·0-«Σ το τέλος του ’68, γράφτηκα στην Έ νω σ η Ιταλών Κομμου
νιστών, μαρξιστών- λενινιστώ ν, ακριβώς γ ια τί ήθελα να ανταποκριθώ με συνέπεια στα π ολιτικά μου καθήκοντα, και γ ια τί α
ναγνώριζα την αναγκαιότητα μιας επαναστατικής πολιτικής
οργάνωσης. Σ την Έ νω σ η δούλεψα ως σκηνοθέτης στον τομέα
τύπου και προπαγάνδας. Συνεργάστηκα σε δύο ταινίες: την
Πάολα, ιστορία μιας κατάληψ ης εργατικώ ν κατοικιών, που εί
χε οργανω θεί και καθοδηγηθεί από τα μέλη της Οργάνωσης
στην πόλη Πάολα της Καλαβρίας, και το Ζήτω η κόκκινη και ερ
γατική Πρωτομαγιά, ντοκιμαντέρ πάνω στη θριαμβευτική δια
δήλωση που οργανώθηκε από την Έ νω σ η σε πολλές πόλεις της
Ιταλίας, τη ν Πρωτομαγιά τού ’69. Η πολιτική τοποθέτηση των
δύο αυτώ ν ταινιώ ν αντιστοιχούσε στην πολιτική γραμμή τής
Έ νω σης: εγώ ήμουν μέλος τη ς και, επομένως, υποτασσόμουν
στους κανόνες του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. [...]
Ως αστός σκηνοθέτης, που είχε τεθεί στην υπηρεσία του λαού,
αλλά που δεν είχε ακόμα αλλάξει εντελώς, αποδεχόμουν τις α
ποφάσεις του κόμματος. Τ ις συζητούσαμε, φυσικά, αλλά εγώ ή
μουν ψ υχολογικά προδιατεθειμένος να τις αποδεχτώ, πάντα εξαιτίας του συμπλέγματος κατωτερότητας και ενοχής, που δεν
κατάφερνα να ξεπεράσω. [...]
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Εμείς οι καλλιτέχνες θεωρούμασταν ο πιο αντιδραστικός τομέας
του κόμματος· από τις μάζες, προτιμούσαμε τη σχέση με τους
καθοδηγητές, από τη διανομή των εφημερίδων ή τις ομάδες προ
παγάνδας, τις θεαματικές αυτοκριτικές... Αν δεν τα καταφέρνα
με, η ευθύνη ήταν τόσο του κόμματος, όσο και δική μας: το κόμ
μα δεν ήταν σε θέση να μας δείξει το σωστό δρόμο, το μόνο που
μπορούσε να κάνει ήταν να μας προτείνει το -κινέζικο- μοντέλο
μιας τέχνης στην υπηρεσία του λαού· παρόλο που όλοι καταλα
βαίναμε ότι δεν ήταν δυνατό να επαναλάβουμε μοντέλα που δεν
ανταποκρίνονταν στην ιταλική πραγματικότητα εκείνης της εποχής, οι καθοδηγητές δεν κατάφεραν ποτέ να μας κάνουν συ
γκεκριμένες, πρωτότυπες προτάσεις· το να μας λένε ότι οι ται
νίες πρέπει να είναι γεμάτες αισιοδοξία, ότι ο λαός πρέπει να ν ι
κήσει κ.λπ., δεν ήταν αρκετό. Τα αποτελέσματα ήταν φτωχά, επετειακού χαρακτήρα και, τις περισσότερες φορές, άνευρα...
Από τη δική μας πλευρά (μιλάω συγκεκριμένα για τους κινημα
τογραφιστές) έλειπε μια πραγματική επαναστατική θέληση· δια
τηρούσαμε πολλές παλιές συνήθειες, το καλό αστικό γούστο,
την απέχθεια για τη χυδαιότητα, ένα σνομπισμό, έναν ιδιαίτερο
ψυχισμό, και το πάθος για τόσους και τόσους αντιδραστικούς
σκηνοθέτες (και σε αυτό άθελά του βοηθούσε το κόμμα: με το να
μην αποδίδει καμιά θετική πολιτική αξία στην παλιότερη δου
λειά που είχαμε κάνει ως αστοί καλλιτέχνες). * ?
Μ. Β.

Μ αρξισμός-λενινισμός και πολιτική προπαγάνδα

του Sandro Bernardi
[...] Το τέλος του 1968 βρίσκει το σκηνοθέτη ενταγμένο στην
Έ νω σ η Ιταλών Κομμουνιστών μαρξιστών-λενινιστών. Με την
προσχώρησή του, εκφράζει την επιθυμία του να αποκηρύξει
πλήρως το παρελθόν και να ξαναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες
του. Γρήγορα, όμως, φαίνεται και η άλλη όψη του νομίσματος:
ο Bellocchio αρχίζει σταδιακά να νιώθει δυσαρέσκεια, μια αί
σθηση αποξένωσης, την οποία αρχικά προσπαθεί να καταπνί
ξει, ενώ αργότερα καταφέρνει να την προσδιορίσει και να την
καταλάβει. Ενώ η πολιτική δράση τού προκαλούσε θαυμασμό
όσο ήταν ανένταχτος, μόλις αναμίχθηκε ενεργά διαπίστωσε ότι
η πολιτική συνεπάγεται την αλλοτρίωση και την απώλεια, όχι
τόσο της προσωπικής και καλλιτεχνικής ιδιαιτερότητας, όσο
της διανοητικής αυτονομίας, της δυνατότητας να έχεις διαφο
ροποιημένη άποψη και να παρεμβαίνεις στην ιδεολογική γραμ
μή της ηγεσίας, που -επ ιπλ έον- δεν επιδέχεται αμφισβήτηση
(ως συνέπεια του «δημοκρατικού συγκεντρωτισμού»),

«Το κόμμα δεν ήταν σε θέση να μας δείξει το σωστό δρόμο, το
μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να μας προτείνει το -κινέζι
κο- μοντέλο μιας τέχνης στην υπηρεσία του λαού... Δεν συμμε
ριζόμασταν απόλυτα το θριαμβολογικό ύφος των μελών του
κόμματος, το οποίο φαινόταν να μην ανταποκρίνεται στην πραγ
ματικότητα· το δεχόμασταν, όμως, με συγκατάβαση και με χα
μόγελο, χωρίς να προσπαθούμε να επηρεάσουμε τη ροή των πραγ
μάτων. Στις συνεδριάσεις του κόμματος, όταν όλοι οι σύντρο
φοι χειροκροτούσαν τον πρόεδρο, εγώ κοιτούσα τον Franco An
gelí και μας έπιαναν τα γέλια (αυτό συνέβη μόνο κάποιες φο-
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ρές). Παρ’ όλη τη θυμηδία που μας προκαλούσε ο υπέρμετρος
ενθουοιαομός των συντρόφων, θαύμαζα απεριόριστα τα μέλη
του κόμματος για την προσωπική τους ακεραιότητα, την αυτα
πάρνηση και την αυθεντική αφοσίωσή τους στον κομμουνισμό».
Δουλεύοντας στο μαρξιστικό-λενινιστικό τμήμα εκδόσεων και
προπαγάνδας, o Bellocchio θα γυρίσει δύο ντοκιμαντέρ: το πρώ
το, με τίτλο Πάολα, αφορούσε σε μια κατάληψη σπιτιών οργανω
μένη και καθοδηγούμενη από τους οπαδούς του κόμματος στην
ομώνυμη πόλη της Καλαβρίας· το δεύτερο, με τίτλο Ζήτω η κόκ
κινη και εργατική Πρωτομαγιά, ήταν μια ταινία για τις διαδηλώ
σεις που είχε οργανώσει το κόμμα για την Πρωτομαγιά του 1969,
σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας. Το αντικείμενο της δουλειάς δεν
τον ικανοποίησε σε κανένα από τα δύο εγχειρήματα. [...]
Η Πάολα, που ήταν η πιο ενδιαφέρουσα από τις δυο ταινίες, γυρί
στηκε με βάση ένα προσχέδιο το οποίο εκπόνησε μια επιτροπή α
πό μέλη του κόμματος. Ο αγώνας για την κατάληψη των εργατι
κών κατοικιών και η πολιτική δράση, είχαν κορυφωθεί σε μια με
γάλη για τα δεδομένα της μικρής πόλης διαδήλωση, που κατέλη
ξε στη δικαίωση των αγωνιστών. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό (από τον οποίο, όμως, υπήρξε μια παρέκκλιση στην πορεία)
πρωταγωνιστής οφείλε να είναι ο λαός, που «διέθετε σωστές ιδέες
και έπρεπε να τις εκφράσει». Κάποιες από τις συνεντεύξεις (πολ
λές ανάμεσά τους είναι σε καλαβρέζικη διάλεκτο και μετά βίας γ ί
νονται κατανοητές) που πήραν οι ηγέτες του κόμματος και ορι
σμένοι οπαδοί, αποτελούν ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο της ται
νίας. Η ιδεολογικοπολιτική παρέμβαση δεν είναι ένα φίλτρο, αλ
λά προκύπτει από την αντικειμενική παράθεση των συζητήσεων
των μελών με τους εργάτες. Συναντάμε ιστορίες βασανισμένων
ανθρώπων: οι διηγήσεις αφορούν εργάτες που δεν έχουν χρήματα
ούτε για να αγοράσουν ένα ξυπνητήρι, άρρωστα παιδιά, γυναίκες
που γέννησαν σε δωμάτια με μισογκρεμισμένες οροφές, ανθρώ
πους που περιμένουν μέρες ολόκληρες στον προθάλαμο του δη
μάρχου. Η κατάληψη των σπιτιών αποδίδεται με γρήγορες ανα
φορές και με τη χρήση της τεχνικής του φλας μπακ, ενώ οι συνε
ντεύξεις είναι εκτενείς, χωρίς το εναλλακτικό μοντάζ που συνήθως χρησιμοποιείται στα ντοκιμαντέρ.
Το άλλο ντοκιμαντέρ, για την Πρωτομαγιά, δεν παρουσιάζει
τόσο ενδιαφέρον, παρ’ ό,τι, εδώ δούλεψαν διάφοροι οπερατέρ
και η ταινία είναι πιο εντυπωσιακή, έγχρωμη και ιδιαίτερα
φροντισμένη από τεχνικής άποψης. Οι διαδηλώσεις ήταν, σύμ
φωνα με τον Bellocchio, το βαρύ πυροβολικό των Ιταλών μαοϊστών, που καταφέρνουν συχνά και πολύ αποτελεσματικά να
φτάσουν στα άκρα, ενώ, η αποφασιστικότητα και οι αντοχές
τους είναι τόσο μεγάλες, όσο και ο δογματισμός που χαρακτηρί
ζει το θεωρητικό τους οπλοστάσιο». Αυτά τα θέματα και οι προ
βληματισμοί θα επανεξεταστούν πολύ αργότερα στην ταινίασυνένιευξη που θα γυρίσει o Bellocchio το 1995, για τη RAI, με
ιίτλο Τσακισμένα όνειρα: σνλλογιομοί και παραληρήματα· γ ι’
α υ ιη την ταινία, o Bellocchio αναζήτησε και βρήκε μερικούς α
πό εκείνους τους παλαίμαχους πολιτικούς, ακόμη και τον ίδιο
τον Brandirah, που υπήρξε ένα από τα ηγετικά στελέχη της
Ε νω σηςΙιαλώ ν Κομμουνιστών. (...]
Sandro Bernardi, Marco Bellocchio,
εκΰ. Il Cantora Cinema, Μιλάνο, 1998.
Μπάψραοη: Isabelle Taruffi.

EN ONOMATI ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ (1971)
N el nome del padre
Σκηνοθεσία-Σενάριο: Marco Bellocchio. Φωτογραφία: Franco
Di Giacomo, με οπερατέρ τον Giuseppe Lanci. Σ κη νογραφ ία:
Amedeo Fago. Κ οστούμια: Enrico Job. Μ ουσική: Nicola Piovani. Μ οντάζ: Franco Arcalli, με την εποπτεία του Silvano Αgosti. Β ο η θ ό ς σκηνοθέτη: Ugo Novello. Η θοπ οιοί: Yves Be-

neyton (Άντζελο Τρανσεούντι), Renato Scarpa (o υποδιευθυ
ντής Κοράτζα), Aldo Sassi (Φρανκ), Laura Betti (η μητέρα του
Φρανκ), Lou Castel (Σαλβατόρε), Piero Vidas (Μπέστιας), Gisella Burinato (η κοπέλα που μιλά με την Παναγία), Marco Romizi, Ghigo Alberani, Gérard Boucaron, Edoardo Torricella, Ti
no Maestroni, Luisa Di Gaetano, Claudio Besestri, Gianni
Schicchi. Π αραγωγή: Franco Cristaldi, Vides Cinematográfica.
Διάρκεια: 105'. Έγχρωμη. Ιταλία.
Σχολική χρονιά 1958-59. Στην είσοδο ενός καθολικού κολεγίου,
πατέρας και γιος έχουν μια έντονη φιλονικία, βρίζονται και δέρνονται, αλλά τελικά ο γιος αναγκάζεται να διαβεί το κατώφλι του κο
λεγίου. Ονομάζεται Άντζελο Τρανσεούντι. Όλοι οι καθηγητές είναι
ιερωμένοι και ο υποδιευθυντής Κοράτζα, που ουσιαστικά διευθύνει
το ίδρυμα, είναι σκληρός και αυταρχικός. Στο κολέγιο επικρατεί
μια κατάσταση χάους: η εκπαιδευτική μέθοδος είναι απαρχαιωμέ
νη και αναποτελεσματική, οι κανονισμοί της σχολικής ζωής αρτη
ριοσκληρωτικοί και υπάρχει ένα γενικό κλίμα παράνοιας, παρακ
μής και διαφθοράς. Ο Ματεμάτικους, ένας καθηγητής που συνε
χώς υμνολογεί το θάνατο και το μηδενισμό, κοιμάται μέσα σε ένα
φέρετρο. Είναι ο πνευματικός καθοδηγητής του Φρανκ, ενός σπου
δαστή με τον οποίο ο Άντζελο συνδέεται φιλικά. Στη διάρκεια ενός
μαθήματος μέσα στην εκκλησία του κολεγίου, και ενώ ένας ιερωμέ
νος διαβάζει στους σπουδαστές ένα κείμενο ενάντια στον αυνανι
σμό, ένας από τους μαθητές αυνανίζεται ενώ, ταυτόχρονα, βλέπει το
άγαλμα της Παναγίας να ζωντανεύει. Τα πάντα μοιάζουν υπό διά
λυση, τα πάντα καταρρέουν. Στο κολέγιο ζουν επίσης και οι υπηρέ
τες (ψυχικά άρρωστοι, μικροκακοποιοί, άνεργοι, προβληματικοί
και απροσάρμοστοι) υπεύθυνοι για το φαγητό και την καθαριότητα,
τους οποίους οι παπάδες, με το πρόσχημα της χριστιανικής συμπό
νιας, τους εκμεταλλεύονται με το χειρότερο τρόπο και με την ελάχι
στη δυνατή αμοιβή. Ο Άντζελο ενοχλείται από το χάος, την αταξία,
τις φασαρίες, και αρχικά μένει απόμακρος και αμέτοχος, περιφρονώντας τους πάντες. Ο Πάπας πεθαίνει και βλέπουμε σκηνές από
την κηδεία του στην τηλεόραση. Μετά από μια μεγάλη φασαρία α
νάμεσα στους σπουδαστές, ο Άντζελο, ενοχλημένος από την κατά
σταση, αποφασίζει να δράσει. Το βράδυ, που οι πόρτες τους είναι
κλειδωμένες από έξω, σύμφωνα με τον κανονισμό, χτυπά το κου
δούνι για να πάει στην τουαλέτα, πηγαίνει, επιστρέφει και το χτυπά
ξανά. Οι υπόλοιποι σπουδαστές, με πρώτο τον Φρανκ, παίρνουν το
μήνυμα και, σε Λίγο, όλα τα κουδούνια χτυπούν δαιμονισμένα. Εί
ναι μια πρώτη μορφή εξέγερσης. Ο υποδιευθυντής Κοράτζα ανα
γκάζεται να την αντιμετωπίσει κόβοντας το ρεύμα σε όλο το κολέ
γιο. Αμέσως μετά καλεί τον Άντζελο στο γραφείο του, όπου ο υπερό
πτης νεαρός του εκθέτει τις απόψεις του για το κολέγιο, το οποίο θε
ωρεί απολιθωμένο και αναχρονιστικό. Ο Κοράτζα του μιλά για την
ανάγκη της πειθαρχίας, αναγνωρίζοντας όμως την ευφυΐα και την
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ανωτερότητα του νεαρού σπουδαστή· η συζήτηση σταματά εκεί.
Φτάνουν τα Χριστούγεννα και το υπηρετικό προσωπικό βγαίνει α
πό τη μιζέρια και την αθλιότητα μέσα στην οποία ζει (κοιμούνται
στα υπόγεια του κολεγίου, σε ένα χώρο που μοιάζει με αίθουσα ψυ
χιατρείου). Τώρα, αντί να σερβίρουν, σερβίρονται στην τραπεζαρία
σαν επίσημοι φιλοξενούμενοι, στο πλαίσιο μιας ψευδο-χριστιανικής ταπεινοσύνης, η οποία όμως λειτουργεί μονάχα ως άλλοθι για
τους εξουσιαστές τους. Ο Άντζελο και ο Φρανκ πηγαίνουν στο σπίτι
του δεύτερου για να περάσουν τις γιορτές. Φεύγοντας, βλέπουν στο
προαύλιο του κολεγίου την περίφημη θαυματουργή αχλαδιά και τη
νεαρή κοπέλα, που στέκεται μπροστά στο δέντρο, υποστηρίζοντας ό
τι βλέπει την Παναγία. Στο σπίτι του Φρανκ συζητάνε για μια πρω
τοποριακή θεατρική παράσταση που θέλουν να ανεβάσουν στο κο
λέγιο. Η μητέρα του Φρανκ τους ακούει που συζητάνε στο κλειδω
μένο δωμάτιο, προσπαθεί να μπει, δεν μπορεί, παθαίνει υστερική
κρίση και θέλει να τηλεφωνήσει στην αστυνομία · ο Άντζελο δίνει
στο Φρανκ ένα πιστόλι για να τη σκοτώσει και ο Φρανκ πυροβολεί
το είδωλό της στον καθρέφτη. Στη γιορτή που γίνεται στο κολέγιο
για τους υπηρέτες, δημιουργείται αναστάτωση με τη συμπεριφορά
ενός υπηρέτη -ψυχικά άρρωστου- που είναι «κολλημένος» με την
επιστημονική φαντασία. Ο Άντζελο προετοιμάζει πυρετωδώς την
παράσταση, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στο να προκαλέσει τρό
μο, αφού, σύμφωνα με τις απόψεις του, ο φόβος είναι η βάση κάθε
κοινωνικής τάξης και πειθαρχίας. Η παράσταση λοιπόν έχει σαν
στόχο, ούτε λίγο ούτε πολύ, να αναπαραστήσει την κόλαση. Στις
προετοιμασίες συμμετέχουν και οι υπηρέτες, αλλά ένας από αυτούς,
ο Σαλβατόρε -άνεργος προλετάριος από το Νότο, που ξεχωρίζει ανάμεοά τους- γελά ειρωνικά με τα λεγάμενα του Άντζελο. Ο Κοράτζα, που αντιλαμβάνεται περί τίνος πρόκειται, προσπαθεί να μα
ταιώσει την παράσταση. Ο Άντζελο καταγγέλλει έναν κλητήρα ως
υπεύθυνο για κάποια συνθήματα που γράφονται στους τοίχους. Ο
υποδιευθυντής δέχεται την ανταλλαγή, διώχνει τον κλητήρα (ο ο
ποίος, βέβαια, υποστηρίζει ότι είναι αθώος) και η παράσταση γίνε
ται με το προσωπικό του κολεγίου και τους γονείς παρόντες: χει
ρουργεία, αίματα, άνθρωποι μεταλλαγμένοι σε τερατόμορφα σκυ
λιά, όργια, σήψη, παρακμή, ο ίδιος ο Σατανάς εμφανίζεται επί σκη
νής. Η παράσταση είναι πράγματι τρομακτική. Οι ιερωμένοι ανη
συχούν και ταράζονται, τα μικρότερα παιδιά φοβούνται. Ο σκοπός
του Άντζελο έχει επιτευχθεί. Στο τέλος, όλοι μένουν παγωμένοι και
μόνο μετά από ένα νεύμα του διευθυντή χειροκροτούν με βαριά
καρδιά. Ο Ματεμάτικους, τρομοκρατημένος από την εικόνα της κό
λασης που είδε επί σκηνής και φοβισμένος από την αιώνια τιμω
ρία, πεθαίνει. Ο Άντζελο, φορώντας μια από τις τερατόμορφες σκυ
λίσιες μάσκες της παράστασης, κλέβει το πτώμα. Ο Κοράτζα τον α
ντιλαμβάνεται, τον κυνηγά, αλλά εκείνος του επιτίθεται πετώντας
μάλιστα πάνω στον υποδιευθυντή το πτώμα του άτυχου Ματεμάτι
κους. Ο Κοράτζα φοβισμένος το σκάει. Η τρομοκρατία, που τόσο ε
πιθυμούσε να επιβάλει ο Άντζελο, αρχίζει να κυριαρχεί. Στο μετα
ξύ ο Μπεάτο, ένας υπηρέτης που κακοποιήθηκε σεξουαλικά από
κάποιον σπουδαστή, αυτοκτονεί·μόλις οι υπηρέτες το μαθαίνουν εξεγείρονται, με αρχηγό τον Σαλβατόρε. Το ίδιο κάνουν και οι σπου
δαστές, οι οποίοι, με ηγέτη τον Άντζελο, απαιτούν αναθεώρηση του
προγράμματος, πειθαρχία, αποτελεσματικότητα, καλύτερους καθη
γητές, λιγότερη θρησκεία, περισσότερο επιστημονική και τεχνοκρατική κατεύθυνση των σπουδών και αλλαγή του κανονισμού της σχο
λικής ζωής. Ο Φρανκ προτείνει μια συμμαχία ανάμεσα στους
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σπουδαστές και στους υπηρέτες, αλλά οι υπόλοιποι αρνούνται. Η
κατάσταση είναι κρίσιμη και ο διευθυντής δέχεται τα αιτήματα των
υπηρετών, με την προϋπόθεση να εκδιωχθεί ο Σαλβατόρε, πράγμα
που γίνεται. Ο Άντζελο βλέπει ότι οι ιερωμένοι έχουν επανακτήσει
τον έλεγχο και φεύγει από το κολέγιο, παρέα με τον ψυχασθενή υ
πηρέτη που έχει εμμονή με την επιστημονική φαντασία. Τους πα
ρακολουθούμε να κόβουν τη θαυματουργή αχλαδιά και να ξεκι
νούν, στην τελική σκηνή, ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο του Άντζελο:
οραματίζονται έναν κόσμο, όπου οι άνθρωποι θα έχουν γίνει υπο
χείρια των μηχανών, και όπου εκείνοι θα ελέγχουν το μηχανισμό.
Είναι ο Άντζελο που μιλά, ενώ ο ψυχοπαθής ακόλουθός του συμ
φωνεί, τραυλίζοντας σε μια άγνωστη γλώσσα.
·φ·«Από τη ζωή μου στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο έχω πολύ
συγκεκριμένες αναμνήσεις: πλήξη, νύστα, τεράστιες σιωπές, τα
ωράρια που χώριζαν τη μέρα, το κρύο, τη ζέστη κ.λπ.· αναμνή
σεις που είναι όλες σωματικές, υλικές. Μ πήκα στο εκκλησια
στικό οικοτροφείο σε μια ηλικία που οι σχέσεις μου με τη θρη
σκεία είχαν ήδη κλείσει. Από τη μεριά των ιερέων, δεν υπήρχε
αυστηρότητα, ούτε ακαμψία, λες και αναγνώριζαν τη διανοητι
κή και ηθική μετριότητα μέσα στην οποία ζούσαμε ή, μάλλον,
λες και την επιζητούσαν: ήθελαν να μας κάνουν σίγουρους
Χριστιανοδημοκράτες, όχι αμετάπειστους αντιδραστικούς, όχι
άγιους ή «φλογερούς μαχητές της πίστης», έτοιμους να θυσιά
σουμε τη ζωή μας για να υπερασπιστούμε το δυτικό πολιτισμό.
Μας ήθελαν ανεκτικούς και λογικούς ανθρώπους, άτομα ειρη
νικά και εντελώς απολιτικά. Ή τα ν μια σχολή για δειλούς, όπου
μας δίδασκαν να μην πιστεύουμε σε τίποτα και να φοβόμαστε
τα πάντα. Ακόμα και ο φόβος (ο φόβος του θανάτου, της κόλα
σης, του υπερπέραν, που στοίχειωνε τις νύ χτες τω ν παιδικών
μας χρόνων) ήταν σε παρακμή, παρατημένος σε μια αποθήκη,
κλεισμένος στα σκοτεινά. Ο Άντζελο, ο ήρωας της ταινίας μου,
βαθύτατα απογοητευμένος από το ηθικό κλίμα του οικοτροφεί
ου, απογοητευμένος από την ποταπότητα και την ήρεμη παρά
νοια που τον περιβάλλει, θέλει να ξαναστήσει τη μηχανή του
φόβου, να την ξαναβάλει σε λειτουργία και να της προσδώσει
μια θεατρική διάσταση. [...]
Οι δύο ήρωες του Εν ονόματι του Πατρός (ο Άντζελο και ο
Φράνκ) αποτελούν δικά μου κομμάτια, σαν να είμαι χωρισμένος
στα δύο. Είναι δύο τάσεις που τις βλέπω με κριτικό τρόπο. Η μία
είναι αυτό που θέλω να είμαι ή να γίνω: η φιλοδοξία για αποτε
λεσματικότητα, τάξη, για ένα συγκεκριμένο είδος κοινωνικής ι
σχύος· και η άλλη κριτικάρει αυτό το πρώτο κομμάτι μου, διότι
βλέπει σε αυτές τις φιλοδοξίες μια εσφαλμένη προοπτική. Γιατί;
Γ ιατί ένα είδος ικανότητας, τάξης, ισχύος δεν οδηγεί διόλου σε
αποτελέσματα, σε εκφράσεις αυθεντικής ελευθερίας. Το «άλλο»
κομμάτι είναι αυτό που εξοργίζεται εναντίον του πρώτου, παρότι, κατά μία έννοια, το φθονεί: πράγματι, στο Εν ονόματι του πα
τρός, υπάρχει ο νευρωτικός διανοούμενος που θαυμάζει τον
Άντζελο, τον ήρωα που έχει τύχη, που καταφέρνει να φέρει τα
πράγματα όπως τα θέλει, αλλά μόνο επιφανειακά, διότι τελικά
είναι κι αυτός χαμένος, είναι ένας άνθρωπος που πίστεψε ότι άλ
λαξε μια δομή, όπως αυτή του οικοτροφείου, και δεν συνειδητο
ποιεί ότι, αντίθετα, το ίδιο το οικοτροφείο άλλαξε ερήμην αυ
τού. Και έτσι, οι φιλοδοξίες του και τα σχέδιά του αποδεικνύο-
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vrai μάλλον φρούδα. Θέλω να πω, ότι υπάρχουν πάντα δύο τά
σεις που συγκρούονται, και αυτές οι δύο τάσεις αποτελούν μέ
ρος μιας μοναδικής εμπειρίας που, κατά μία έννοια, είναι και
βιογραφική μου εμπειρία. Φυσικά, παραμένει συνδεδεμένη με ύ
λη μου τη ζωή, με τις οικογενειακές εμπειρίες μου, με τα βιώματά μου στο εσωτερικό διαφόρων θεσμών· κι όμως, η αντίφαση
αυτή είναι πάντα παρούσα: ο πειρασμός του «ικανού» ανθρώ
που και η κριτική αυτού του τρόπου σκέψης, και η επίγνωση ό
τι αυτή η φιλοδοξία οδηγεί απλώς στην ήττα και όχι στην προο
πτική μιας αληθινής απελευθέρωσης από τα προσωπικά μας φα
ντάσματα, τα συμπλέγματα και τις νευρώσεις. ? ?

στικές χορωδίες, σε ένα συγκεκριμένο συγκεκαλυμμένο θέα
τρο. Σ τις περιπτώ σεις αυτές, ακόμα και η μουσική οφείλει να
μεταμφιέζεται. Ε ν πάση περιπτώσει, οι εικόνες, η υποκριτική
οι χώροι του Εν ονόματι του Πατρός, ήταν φτιαγμένοι από νευ
ρικά ξεσπάσματα, π νιγμένη ενέργεια, σκοτεινές συνειδήσεις, ό
πως εκείνες τω ν υπηρετώ ν που τις νύ χτες κοιμούνταν στα κε
λιά. Ό λ ο αυτό το υλικό έγινε νότες.»

Nicola Piovani (Μουσικός)
Η εξέγερση ενά ντια σ τ ο ν πατέρα

Μ. Β.

«Ο ρόλος μου, εκείνος της μητέρας, έχει μια συγκεκριμένη ει
κόνα: το καταλαβαίνουμε στο κάδρο, μέσα από τον καθρέφτη,
όταν την πυροβολεί ο γιος. Είναι ένα κράμα δύναμης και ευαι
σθησίας, κάτι που με χαρακτηρίζει ως άτομο. Κανείς, εκτός από
τον Marco, δεν ασχολήθηκε ποτέ με την ευαίσθητη πλευρά
μου. Στην τριάδα των μεγάλων μου σκηνοθετών, PasoliniBellocchio-Bertolucci, o Bernardo ήταν αυτός για τον οποίο το
σινεμά ήταν “σπίτι μου, σπιτάκι μου”: το να δουλεύεις μαζί του
ήταν ξεκούραστο, όλα γίνονταν υπό το κράτος μιας μεγάλης η
ρεμίας. O Bernardo σου παραχωρεί τις ιδιότητες του ρόλου,
του χώρου, του χρόνου. Υπέροχο, αλλά για μένα δεν ήταν αρκε
τό: ήθελα να κατεβαίνω και στην κόλαση. Και να που εμφανίζε
ται επ ί σκηνής o Marco: μαζί του μπορούσα να καίγομαι όσο ή
θελα, η σχέση μας ήταν ιδιαίτερη και ανεπανάληπτη, ήταν κά
τι τρομερά διαβρωτικό, γοητευτικό, ακαταμάχητο. Τον Pier
Paolo δεν μπορώ να τον συγκρίνω με κανέναν, μαζί του ήταν ε
ντελώς διαφορετική υπόθεση. Ωστόσο, πιστεύω ότι o Marco,
για μια ορισμένη περίοδο της ζωής του, με είχε μεταφέρει στο
δικό του κόσμο της Πιατσέντζα, που σίγουρα δεν ήταν ένας χα 
ρούμενος κόσμος. Κι αυτό έγινε αναμφίβολα στο Εν ονόματι του
Πατρός, καθώς επίσης και στο Γλάρο.»

Laura Betti (Ηθοποιός)
Οταν o Marco μου ζήτησε να γράψω την παρτιτούρα του Εν
ονόματι του Πατρός, ήμουν είκοσι τριών χρονών. Θα έπρεπε να
(■υχαριστήσω ένα ριψοκίνδυνο καλλιτέχνη σαν κι αυτόν, που
έβαλε τη μουσική μιας τόσο δυνατής ταινίας στα χέρια ενός
παιδιού! Εμπνεύστηκα από τις εικόνες της εκκλησιαστικής
σχολής Δεν είχα αντίστοιχα βιώματα, αλλά είχα πάει δημοτικό
σχολείο οτις καλόγριες, καθώς και σε εκκλησιαστικό γυμνάσιο.
Μέτρησε πάρα πολύ αυτή η ανάμνηση ενός θρησκευτικού πα
ρελθόντος, που εκείνη την εποχή λίγο πολύ όλοι μας είχαμε α
φήσει πίσω, και προσπαθούσαμε να πετάξουμε στα σκουπίδια.
Ορισμένες ατμόσφαιρες, ορισμένοι διάδρομοι, ορισμένα πρόσω
πα, ορισμένες αυταρχικές μορφές, ξεπηδούσαν από την οθόνη
με απίστευτη δύναμη, για να μη μιλήσω για την υποκριτική,
ιιου πρόοψερε στιγμές σπάνιας συγκίνησης. Σ τις ταινίες του
Marco υπάρχουν κι άλλες σκηνές αυτού του είδους, τις οποίες
μεταμφιέζαμε» με μια μουσική που ιιαρέπεμπε σε εκκλησια

του Roberto Escobar
[...] Ο τίτλος τη ς ταινίας μ πορεί να ερμηνευτεί με διαφορετι
κούς τρόπους. Ο πατέρας, στον οποίο αναφέρεται ο Ββΐΐοοοίιίο,
μπορεί να είναι τόσο ο φ υσικός πατέρας, όσο και η εξουσία ως ε
πέκταση τη ς π ατρική ς ισχύος. Ε ίναι φανερό ότι, η αλληλουχία
στην οποία αναφερόμαστε, παρεμβάλλεται μεταξύ τη ς πατρι
κής φιγούρας και τη ς εξουσίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σε
μια μικροαστική, κ απ ιταλισ τική και θρησκόληπτη κοινωνία.
Σύμφωνα με αυτή την άποψη, με τον όρο εξουσία νοείται τόσο
η οικονομικο-πολιτική, όσο και η θρησκευτική και εκκλησια
στική εξουσία, που είναι υποταγμένες στην πρώτη.
Η οργή του νεαρού Τ ρανσεούντι εκφράζεται με τη ν εξέγερσή
του ενάντια στον πατέρα-εξουσιαστή ή, καλύτερα, ενάντια
στην πατρική εξουσία. Τα χαστούκια και οι γροθιές που αντα
ποδίδει στον πατέρα είναι η πιο χαρ α κτηρ ισ τική ένδειξη ενός
χάσματος, που δύσκολα γεφυρώ νεται. Για μια σειρά από αιτίες,
οι οποίες αναλύονται εκτενώ ς σ την ταινία, η τω ρινή γενιά δεν
αναγνωρίζει τη ν άλλη ούτε και αναγνω ρίζεται από αυτή. [...]
Ο Τ ρανσεούντι αντιλαμβάνεται πλήρως την αντιστοιχία ανά
μεσα στον πατέρα και το κατεστημένο· στην αντιπαράθεσή
του, όμως, με το κατεστημένο, υιοθετεί τη ν ίδια προκλητική
στάση που τη ρ εί στην αντιπαράθεσή του με τον πατέρα. Ξαφ
νικά, τίθεται ένα πρόβλημα που ζητά άμεση λύση. Πως να ονο
μάσουμε την επανάσταση του Τ ρανσεούντι, και όλων όσοι εκ
προσωπούνται από αυτόν; Μπορούμε, ίσως, να υποθέσουμε ότι
επανέρχεται η φιγούρα του Άλε, τη ς ταινίας Οι γροθιές στην
τσέπη, σε μια διαφορετική όμως προοπτική, αφού εδώ τονίζο
νται τα πιο αντιδραστικά στοιχεία του χαρακτήρα του.
Σ ΕΞΟ Υ Α Λ ΙΚ Η Κ Α Τ Α Π ΙΕ Σ Η

[... I Σε ένα περιβάλλον στο οποίο απαγορεύεται κάθε ετεροφυλοφ ιλική δραστηριότητα, ο αυνανισμός και η ομοφυλοφιλία είναι
φαινόμενα αναπόφευκτα. Οι ιερείς γνωρίζουν ότι οι μαθητές
τους είναι σεξουαλικά φορτισμένοι, ωστόσο αδυνατούν να εφαρ
μόσουν τη μόνη σοβαρή λύση. Μια διαπαιδαγώγηση χω ρίς χά
σεις ευνουχισμού (εάν θα μπορούσε ποτέ κάτι τέτοιο να είναι ε
φικτό), θα έπρεπε, λογικά, να καταπολεμήσει τη σεξουαλική κα
ταπίεση, υποκαθιστώ ντας τη με μια ισορροπημένη συμπεριφο
ρά, τόσο στις σεξουαλικές όσο και στις κοινω νικές σχέσεις για
να υπάρξει ισορροπία στις κοινω νικές σχέσεις, είναι απαραίτητο
να τεθούν κάποιοι περιορισμοί και στη σεξουαλική συμπεριφο
ρά. Αντιθέτως, η ευνουχιστική διαπαιδαγώγηση είναι ουσιαστι
κά μια συστηματική καταπίεση της σεξουαλικής δραστηριότη-
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τας και δίνει στους κρατούντες το προνόμιο να δημιουργούν άνδρες υποταγμένους και κομφορμιστές. Οι ιερείς διοικούν ένα ί
δρυμα στο οποίο κυριαρχούν η υπακοή και ο κομφορμισμός· ε
πομένως, είναι φανερό ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις ιδέες
τους και να αποδεχτούν ως αναπόφευκτο τον αυτοερωτισμό,
μια ενασχόληση της οποίας η καταστολή έχει σοβαρές επιπτώ
σεις, ειδικά στην ηλικία που βρίσκονται οι μαθητές.
Προφανώς, η επιλογή της καταστολής δεν προκύπτει εκ του μη
όντος, ή -τουλάχιστον- δεν προκύπτει εκ του μη όντος για ό
λους· είναι περισσότερο προϊόν μιας πολύχρονης παιδαγωγικής
παράδοσης (τρόπος του λέγειν «παιδαγωγικής») και εμπλέκει
στην ίδια καταπιεστική ατμόσφαιρα, εκπαιδευτικούς και μαθη
τές. Έτσι εξηγείται ο παραλληλισμός που κάνει ο Βείΐοεείαίο α
νάμεσα στη φιγούρα του ηλικιωμένου ιερέα, ο οποίος διαβάζει
στην εκκλησία μια εξωφρενική ιστορία αυνανισμού, και στο
νεαρό ο οποίος, καθώς τον ακούει, ερεθίζεται και αυνανίζεται.
Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τη συμπεριφορά του ιερέα, δια
πιστώνουμε ότι η απέχθεια και η αηδία, τις οποίες σίγουρα αι
σθάνεται και εκφράζει ανοιχτά, εμπεριέχουν κάτι το φιλήδονο.
Η περιγραφή είναι τόσο λεπτομερειακή («ο έφηβος επαναλαμ
βάνει την πράξη μέχρι και τρεις φορές»), που αγγίζει τα όρια
της αυταρέσκειας. Ο ρεαλισμός και η ωμότητα της αφήγησης
δεν δικαιολογούνται μόνο σε ό,τι αφορά τους παιδαγωγικούς
τους στόχους, αλλά -προχωρώντας βαθύτερα- σηματοδοτούν το
νευρωτικό τρόπο με τον οποίο ο συγγραφέας του διηγήματος
συμμετέχει σε μια πράξη, την οποία, σε συνειδητό επίπεδο, αποδοκιμάζει. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για έναν αυνανισμό
στον οποίο οδηγείται κανείς από τη σωματική του επιθυμία,
αλλά για έναν αυνανισμό που κάποιος τον βιώνει, ενώ τον κα
ταδικάζει σκανδαλισμένος. [...]
Από την άλλη πλευρά, η διάχυτη τάση προς την ομοφυλοφιλία,
φανερή ή κρυφή, εξηγείται από την ατμόσφαιρα που μόλις περιγράψαμε. Επιπλέον, η ηθική και βιολογική παρακμή των νε
αρών μπορεί να αποδοθεί, όχι απαραίτητα στην ομοφυλοφιλία
τους, αλλά στο κοινωνικό τους υπόβαθρο: πρόκειται για παιδιά
μιας σάπιας αστικής τάξης, η οποία όμως τους προορίζει για τη
διαιώνισή της, με τη βοήθεια του συγκεκριμένου παιδαγωγι
κού ιδρύματος.
Ο Φρανκ, αγαπημένος μαθητής του Ματεμάτικους, παλεύει η
ρωικά ενάντια στα ένστικτά του. Η ιεροτελεστία που ακολου
θεί πριν πέσει για ύπνο, η αυστηρή τάξη και ο αυτοέλεγχος στα
οποία υποβάλλεται όταν, όπως όλοι οι άλλοι, κλείνεται στο δω
μάτιό του το βράδυ (μάλλον, είναι ο μόνος που ζητά να κλειδώ
νεται η πόρτα), είναι χαρακτηριστικά ψυχαναγκαστικά. Η ίδια
ασκητική πρακτική, δηλαδή, η εξάσκηση της θέλησής του σύμ
φωνα με τις προτροπές του Ματεμάτικους, αποτελεί σαφή έν
δειξη ενός αγώνα μέχρις εσχάτων ενάντια στο σεξ.
Εξάλλου, ο αφαιρετικός τρόπος με τον οποίο μιλάει και η τάση
του να αναφέρεται συνεχώς σε θεωρίες που θα μπορούσαν να
λύσουν τα προβλήματά του, είναι το προϊόν μιας διανοουμενίστικης ιδιοσυγκρασίας, που αποτελεί μηχανισμό άμυνας ενά
ντια στην πολιορκία των ενστίκτων.
ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ ΓΙΟ

Είδαμε, ήδη, πώς η καταπιεστική ατμόσφαιρα βαραίνει και
τους μαθητές αλλά και τους καθηγητές, τουλάχιστον κάποιους
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από αυτούς. Οι πραγματικοί υπεύθυνοι του ιδρύματος (ειδικά ο
υποδιευθυντής) είναι σχετικά αμέτοχοι στο παιχνίδι· ξέρουν
πολύ καλά ότι ο απώτερος σκοπός της αποστολής τους είναι η
διατήρηση της εξουσίας και η επιβολή μιας συγκεκριμένης κοι
νωνικής άποψης, όπως επίσης ξέρουν ότι η καταστολή και κά
θε μορφή καταπίεσης είναι απαραίτητη για τη δημιουργία πει
θήνιων και υποταγμένων ανδρών· και γνωρίζουν ότι η ιεραρ
χία στο εσωτερικό του κολεγίου και η ατμόσφαιρα, πολιτιστική
και εκκλησιαστική, είναι τα απαραίτητα εργαλεία για την επί
τευξη του σκοπού αυτού. Οι ιερείς δεν εναντιώνονται σε αυτή
τη γραμμή· απεναντίας, η αφέλεια και η καλή πίστη των περισ
σότερων ιερέων προσφέρουν συμπληρωματική υποστήριξη στο
εν λόγω σύστημα. Αρετές που θα ήταν απαράδεκτες για έναν υ
ποδιευθυντή, είναι απαραίτητες στους ιερείς για την καλή λει
τουργία του όλου οικοδομήματος. [...]
Αυτός που υποφέρει περισσότερο από την ατμόσφαιρα του κο
λεγίου (είναι περιττό να πούμε ότι για τον Ββΐΐοεοάίο το κολέ
γιο παραλληλίζεται με τη δομή της Καθολικής εκκλησίας) είναι
ο Ματεμάτικους. Η δική του περίπτωση είναι ιδιάζουσα και το
πρόβλημα επεκτείνεται σε ένα πολύ ευρύτερο πεδίο συμπερι
φοράς. Ο παρανοϊκός έλεγχος της θέλησής του και η ανελέητη
μάχη που δίνει ενάντια στα ένστικτά του εκφράζονται μέσω
των ασκητικών πρακτικών του. Το σύνθημα του Ματεμάτι
κους είναι: «Θέλω το Μηδέν», όπου με τη λέξη «μηδέν» εννοεί
ται ο θάνατος. Η δυναμική της ζωής και το άνοιγμα στον κό
σμο, που επιθυμεί κάθε υγιές άτομο, έχει μετατραπεί στο πρό
σωπό του σε άρνηση της ζωής. Εμπλέκεται στις αντιπαραθέ
σεις, με εμμονή σε όλα όσα θυμίζουν το θάνατο· και η εμμονή
του αυτή είναι τόσο δυνατή, που αποκτά νοσηρή απόχρωση.
Όποιος είναι πολύ αδύναμος για να ζήσει ή να αγαπήσει, μετα
τρέπει την άρνηση της ζωής στη μόνη δυνατή μορφή ζωής και
στη μοναδική του αγάπη. Ο Ματεμάτικους είναι ένας χαρακτή
ρας εμβληματικός· η συμπεριφορά του είναι στενά συνδεδεμένη με μια αντίληψη του κόσμου, της ύλης, της φύσης και των
ενστίκτων, που χαρακτήρισε μεγάλες περιόδους στην ιστορία
της εκκλησίας, μια αντίληψη στενά συνδεδεμένη με τις πολιτι
κές και πολιτιστικές της θέσεις, η οποία φαινομενικά ατόνησε
με το τέλος της θητείας του Πάπα Πίου ΙΒ'. Πράγματι, ο θάνα
τος του Ματεμάτικους συμπίπτει, σχεδόν, χρονικά με την ανα
καίνιση του ιδρύματος, ακριβώς μετά το θάνατο του Πάπα. Το
καινούργιο εκτοπίζει το παλιό· οι μπουλντόζες, γκρεμίζοντας
τον παλιό κόσμο, συμβάλλουν στην ανακαίνιση του κολεγίου
και πολλά αντικείμενα μεταφέρονται στη σοφίτα (ανάμεσά
τους και το φέρετρο του Ματεμάτικους)· ακόμα και ο ερωτευ
μένος με το θάνατο ασκητής πρέπει να προσαρμοστεί στα και
νούργια δεδομένα. Αυτό είναι πέρα από τις δυνάμεις του δύ
στυχου Ματεμάτικους, ο οποίος δεν έχει άλλη επιλογή παρά να
ακολουθήσει με αποφασιστικότητα το δρόμο που ονειρευόταν
εδώ και πολύ καιρό- ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας ε
ποχής και μιας συγκεκριμένης νοοτροπίας.
Είναι όμως αλήθεια, πως ο ζήλος της ανανέωσης καταλήγει σε
μια ουσιαστική ανανέωση; Μάλλον όχι· αλλάζει μόνο η μορφή,
χωρίς να θιχτεί καθόλου το περιεχόμενο. Οι στόχοι παραμένουν
οι ίδιοι. Η μπουλντόζα έχει εξωραΐσει εξωτερικά ένα οικοδόμημα
που κινδύνευε να καταντήσει ένα πραγματικό έκτρωμα. Η εκ
μετάλλευση των υπηρετών και η συμμαχία με την κοινότητα
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ίων σπουδαστών (που ανήκουν στην αστική τάξη) αποκτούν
μια διάσταση πιο σύνθετη και πιο αληθοφανή, και ως εκ τούτου
πιο αιχμηρή. Το παλιά και το καινούργιο είναι δυο πιθανές, διαφορετικές οδοί, που οδηγούν σε έναν και μόνο προορισμό: τη
συντήρηση και τη διατήρηση της εξουσίας. [...]
ΠΑΡΑΚΜΗ ΚΑΙ Α Ν Τ ΙΔ ΡΑ Σ Η
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Η ταινία Εν ονόματι του Πατρός αναφέρεται στην αστική τάξη
και, ειδικότερα, στα παιδιά της αστικής τάξης. Άλλοι είναι χο
ντροί, άλλοι κοντοί, κάποιοι είναι επιθετικοί, κάποιοι άλλοι εί
ναι ντροπαλοί· σχεδόν όλοι τους είναι βλάκες, με μια βλακεία α
διαφανή, η οποία αντικατοπτρίζει την πολιτιστική αδιαφάνεια
του περιβάλλοντος απ’ όπου προέρχονται. Η ομοφυλοφιλία, η
έλλειψη ανεξαρτησίας στη σκέψη, που -αν υπήρχε- θα μπο
ρούσε να τους απελευθερώσει από τις επιταγές των ιερέων, η υ
ποταγή μερικών απ’ αυτούς σε μια υστερική και κτητική μητέ
ρα, σκιαγραφούν ένα ηθικό, βιολογικό και ψυχικό υπόβαθρο
που είναι παρεμφερές με εκείνο του Άλε και της οικογένειάς
του στην ταινία Οι γροθιές στην τσέπη. Είναι σαφές ότι αυτοί οι
νεαροί χρειάζονται βοήθεια για να κρατήσουν τα προνόμια της
τάξης τους. Τη βοήθεια αυτή αναλαμβάνει να παράσχει το κο
λέγιο· το σημαντικό δεν είναι να βγουν από τις τάξεις του άνδρες «μορφωμένοι». Φτάνει να είναι άνδρες «με πεποιθήσεις λι
γοστές, αλλά σταθερές». Αυτή η διαδικασία διαμόρφωσης είναι
ωφέλιμη τόσο για την αστική τάξη όσο και για την εκκλησία.
Πράγματι, ο ΒβΠοεεήίο προσπαθεί να ταυτίσει τα δύο συμφέρο
ντα: η αστική τάξη βρίσκει ένα στήριγμα απαραίτητο στην εκ
κλησία· εκείνη βλέπει στην πρώτη έναν αποτελεσματικό σύμ
μαχο στον αγώνα για την επιβίωση· αυτοί που την πληρώνουν
πάντα, είναι οι υπηρέτες. Παρόλο που κάποιες στιγμές αυτή η
συμμαχία έχει κοινούς στόχους, δεν γίνεται αποδεκτή από ό
λους τους νεαρούς αστούς.
Ο Φρανκ, ο μαθητής του Ματεμάτικους, τον οποίο αναφέραμε
πρωτύτερα, φαίνεται αποφασισμένος να αποστασιοποιηθεί από
τα συμφέροντα της τάξης στην οποία ανήκει. Έχοντας εγκαταλείψει το γέρο δάσκαλό του, νιώθει μέσα του μια ανάγκη για α
νανέωση, πράγμα που τον ευαισθητοποιεί στις διεκδικήσεις
των υπηρετών, τις θέσεις των οποίων υιοθετεί. Από την άλλη
πλευρά, ακόμα και ο Τρανσεούντι αρνείται τις παραδοσιακές
θέσεις της εκκλησίας. Θεωρεί κι εκείνος ότι μια ριζοσπαστική
ανανέωση είναι απαραίτητη. Για κάποιο διάστημα φαίνεται ότι
οι δυο τους θέλουν να συνεργαστούν, με προοπτική αυτή την
ανανέωση. Από τη συνεργασία τους, γεννιέται μια θεατρική
παράσταση. Η απόσταση, όμως, που τους χωρίζει γίνεται φανε
ρή όταν αυτή η παράσταση, αντικατοπτρίζοντας την προσωπι
κά τη οι του Τρανσεούντι, αποδεικνύεται μια απόπειρα να εφαρ
μοστεί το αρχαιότερο μέσο καταστολής: ο φόβος.
ΙΙράγματι, η συνεργασία τους βασίζεται σε μια παρανόηση. Κα
νένας από τους δύο δεν βρίσκει πια σημείο αναφοράς στην πα
λιά συμμαχία μεταξύ εκκλησίας και αστικής τάξης· αυτό, όμως,
δεν σημαίνει ότι θέλουν και ο» δύο την ίδια επανάσταση.
Ο Τρανσεούντι επιπλήττει το νεαρό προοδευτικό φίλο του, ε
πειδή μιλάει πολύ. Ο Φρανκ έχει διαλέξει το δρόμο της κοινωνι
κής στράτευσης και φτάνει στο σημείο να υποστηρίξει τους υ
πηρέτες, ικανοποιώντας κατά κύριο λόγο μια δική του, προσωπική νεύρωση. Η εξιδανίκευση για την οποία μιλήσαμε πριν,

μαζί με την ολοφάνερη έλλειψη κοινωνικής πείρας, τσν ωθεί να
χτίσει και να προτείνει ουτοπικά πολιτικά πρότυπα συμπεριφο
ράς. Μέσα του, η επαναστατική πράξη, στην οποία καταλήγει με
τά από πολλούς δισταγμούς και διανοητικές περιπλανήσεις, εί
ναι μόνο η έκφραση μιας ηθικολογικης ανάγκης. Επιχειρηματο
λογεί με δυσνόητους, αφηρημένους όρους, παρόμοιους με αυ
τούς που χρησιμοποιεί στην αρχή της ταινίας, όταν εκθέτει τους
στοχασμούς του για την ύπαρξη ενός «επέκεινα» ως αντιστάθμι
σμα του πόνου που κυριαρχεί στον κόσμο. Όπως και τότε, που
αγνοεί την ολότελα γήινη, κοινωνική και οικονομική προέλευση
του πόνου (για τον οποίο μιλά ωσάν να είναι μια αναπόφευκτη οντολογική πραγματικότητα), έτσι και τώρα, τη στιγμή κατά την
οποία η πολιτική του εμπλοκή θα έπρεπε να γίνει χειροπιαστή,
ανακαλύπτει ότι η πραγματικότητα είναι μπασταρδεμένη και
δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τις ιδέες. Πράγμα
τι, μέσα στον ενθουσιασμό του, ο Φρανκ προτείνει στους συμμα
θητές του να ενωθούν με τους υπηρέτες για την εξέγερση. Θα ή
ταν αφέλεια να πιστέψουμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι
εφικτό και αυτό φαίνεται από την αντίδραση των κολεγιόπαι
δων είναι μια γελοία συμμαχία γιατί, όπως λένε: «Τους υπηρέτες
τους πληρώνουμε. Εμείς θέλουμε να πληρώνουμε λιγότερα, αυ
τοί θέλουν να πληρώνονται περισσότερο».
Αυτό είναι το κεντρικό σημείο της συζήτησης: πώς είναι δυνα
τόν η αστική τάξη να επιθυμεί μια συμμαχία με τον ίδιο της τον
εχθρό, το προλεταριάτο; Οι συλλογικές απαιτήσεις των μαθητών
(με καθοδηγητή τον Τρανσεούντι) είναι στην ουσία τους διαφο
ρετικές, ή μάλλον, έρχονται σε αντίθεση με τις επαναστατικές
διεκδικήσεις των υπηρετών. Δεν μας ξαφνιάζει επομένως ότι, α
ντί να βοηθήσουν τους υπηρέτες, κάποιος προτείνει να κατέβουν
κάτω και να τους «δώσουν ένα μάθημα». Αυτή η καθαρά φασι
στική συμπεριφορά έχει μια γραμμική εξήγηση: τα συλλογικά
αιτήματα των μαθητών μπορούν να ερμηνευτούν μόνο με βάση
τη συστηματική και ορθολογικά τεκμηριωμένη εκμετάλλευση
των υπηρετών. Επομένως, μολονότι οι νεαροί αυτοί δεν είναι πο
λύ οξυδερκείς, καταλαβαίνουν πολύ καλά ποιο είναι το δικό τους
συμφέρον, το οποίο υποστηρίζουν με απόλυτη ενότητα.
Τώρα αποκαλύπτεται ο πραγματικός χαρακτήρας της κατάστα
σης: η εξέγερση είναι η απάντηση της αστικής τάξης στη βαθιά
κρίση στην οποία η ίδια έχει περιπέσει, και για την οποία, όμως,
δεν θέλει να πληρώσει.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τρανσεούντι είναι ο ηγέτης της εξέγερ
σης. Από τότε που ήρθε στο κολέγιο περιφρονεί τις αντιπαρα
θέσεις μιας ξεπερασμένης νοοτροπίας, η οποία δεν επαρκεί για
να λύσει τα προβλήματα μιας πραγματικότητας πολυσύνθετης
και κρίσιμης. Δεν θα διστάσει να επιπλήξει τους συμμαθητές
του, συχνά με σκληρότητα, για την αναποτελεσματικότητά
τους· εγκωμιάζει την αξία της τάξης και της πειθαρχίας- έρχε
ται σε σύγκρουση με τον υποδιευθυντή επειδή θεωρεί γελοίο
και αρτηριοσκληρωτικό τον κανονισμό του κολεγίου. Συνε
πώς, η αλλαγή που επιδιώκει δεν μπορεί παρά να είναι μια «α
ντίδραση» και ως αντίδραση εννοείται η αναζήτηση και η χρή
ση των κατάλληλων μέσων για την επαναφορά ενός προνομια
κού καθεστώτος, που απειλείται με αφανισμό. Οι παραδόσεις
του κολεγίου, το καμάρι του υποδιευθυντή, είναι για τον
Τρανσεούντι η ανάμνηση ενός παρωχημένου παρελθόντος, που
στέκεται εμπόδιο στην εξέλιξη.
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O Yves Beneyton, o Aldo Sassi
(με τα γυαλιά) και άλλοι
σπουδαστές στην ταινία
Εν ονόμαχι χου Παιρός.
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Το θέμα της αποτελεσματικότητας δεν είναι καινούργιο στον
Bellocchio: εν ονόματι αυτού του ιδεώδους ο Άλε δολοφονεί
τους οικείους του στην ταινία Οι γροθιές στην τσέπη. Ένα πα
ρελθόν που αναπαράγει τον ίδιο του τον εαυτό δεν αξίζει να διαιωνιστεί· όποιος επιθυμεί να επιβιώσει αυτοδύναμα θα πρέπει, πρώ
τα απ’ όλα, να απαλλαγεί από αυτό. Αυτό ακριβώς κάνει κι ο
Τρανσεούντι· η θεοποίηση της επιστήμης, που σίγουρα δεν εί
ναι το ίδιο πράγμα με την επιστημονική χρήση της λογικής, εί
ναι το απαραίτητο όπλο για την αναδόμηση ενός κόσμου σε απο
σύνθεση. Η εκλογίκευση της κοινωνικής και οικονομικής καπι
ταλιστικής δομής, είναι η απάντηση στον αγώνα των υπηρετών,
ή -αν το γενικεύσουμε- στον αγώνα του προλεταριάτου. Κατα
λαβαίνουμε, πλέον, πως η αντίθεση ανάμεσα στον Τρανσεούντι
και τον πατέρα του είναι απλώς η αμφισβήτηση μιας άποψης,
που έχει χάσει την ικανότητα διαιώνισης και επιβολής της.
Ο φασισμός των μαθητών είναι ενστικτώδης, ενώ εκείνος του
Τρανσεούντι είναι επιστημονικά φιλόδοξος, με την έννοια ότι
επιδιώκει να συλλάβει την πάλη των τάξεων στην ολότητά της.
Ο υποδιευθυντής υπαινίσσεται ότι, παρ’ όλη την αποτελεσματικότητά του, ο Τρανσεούντι θα ηττηθεί. «Προχώρα...», του λέει,
με ύφος φαρμακερό, «...Όταν εσύ και οι όμοιοι σου δεν θα είστε
πια εδώ, εμείς θα είμαστε ακόμα ζωντανοί».
Η ρήση αυτή επιβεβαιώνεται, διότι πράγματι οι ιερείς ανακτούν
τον έλεγχο της κατάστασης, τόσο στις αντιπαραθέσεις των μα
θητών όσο και σε εκείνες των υπηρετών (ο συντηρητισμός επι
κρατεί και της αντίδρασης και της επανάστασης). Η νίκη της
συντήρησης διαψεύδεται από την απόφαση του Τρανσεούντι
να συνεχίσει και έξω από το κολέγιο την πολιτική του δράση.
Το μέλλον που διαγράφεται γι’ αυτόν φαίνεται ξεκάθαρα: ό,τι
είναι αντιεπιστημονικό, διαγράφεται. Η δεισιδαιμονία είναι α
ντιεπιστημονική, άρα πρέπει να εξαλειφθεί. Η επιχείρηση εξά
λειψης αρχίζει με το κόψιμο της θαυματουργής αχλαδιάς, κάτω
από την οποία ένα υστερικό κορίτσι, η Αγία, ακούει τη φωνή
t ης Παναγίας. Εάν παλιότερα η δεισιδαιμονία ήταν ένας καλός
τρόπος εκμετάλλευσης, σήμερα η εκμετάλλευση πρέπει να έχει
ως βάση τον ορθολογισμό: η ελευθερία που πρεσβεύει ο Τρανοεούντι είναι η ελευθερία της δουλειάς στο εργοστάσιο.
ΕΚΜ ΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ
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I J Εντελώς διαφορετικός είναι ο χαρακτήρας του Σαλβατόρε
(δεν είναι τυχαίο ότι τον ερμηνεύει ο Lou Castel). Ο Σαλβατόρε
είναι μετανάστης από το νότο, και ως εκ τούτου έχει ζήσει από
πρώτο χέρι την εκμετάλλευση και τις αντιφάσεις ενός κόσμου
ιπο μοντέρνου από εκείνον του κολεγίου. Ο Σαλβατόρε είναι,
λοιπόν, ο πραγματικός ανταγωνιστής του Τρανσεούντι. Εκτός
από την ταξική διαφορά τους, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο
που καταδεικνύει την πλήρη αντίθεση μεταξύ τους είναι η δια
φορετική τους στάση στην αντιμετώπιση της πραγματικότηιας Ο Τρανσεούντι ενίοτε γελοιοποιείται, όταν παρεμβαίνει
στην πραγματικότητα εν ονόματι μιας αφηρημένης αποτελεσματικότητας. Για τον υποψιασμένο υπηρέτη, οι ετοιμασίες
για τη θεατρική παράσταση, παραδείγματος χάρη, είναι παιδιά
στικα παιχνίδια. Ο Σαλβατόρε είναι σε θέση να εκτιμήσει την
κατάσταση, παραμερίζοντας την ιδεολογική, μικροαστική δια
στρέβλωση και αναγνωρίζοντας πλήρως, πίσω από τις πολιτιοτικές ενασχολήσεις των μαθητών, τη λειτουργία του οικονο

μικού κατεστημένου. Ανάμεσα στις μεθόδους των δύο, εκείνη
του νεαρού αστού δείχνει πιο σαφής και αιχμηρή· όμως, αυτή η
επιφανειακή εντύπωση έρχεται σε αντίθεση με τη γαλήνη και
τη σιγουριά του Σαλβατόρε, που είναι, για το νεαρό προλετά
ριο, παράγωγα πολύ πιο χειροπιαστών εμπειριών. Ακριβώς αυ
τή η πείρα είναι που επιτρέπει στον Σαλβατόρε να έχει μια ολο
κληρωμένη και επιστημονική άποψη της πραγματικότητας μέ
σα στο κολέγιο- μπορεί, λοιπόν, να ηγηθεί της εξέγερσης των
υπηρετών. Έτσι, οι ατομικές διαμαρτυρίες αποκτούν δύναμη
και συνείδηση, διότι γνωρίζουν τόσο τον ταξικό εχθρό, όσο και
τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.
Επίσης, αυτή η πείρα του τον κάνει να αντιμετωπίζει με δυσπι
στία το ενδεχόμενο μιας συμμαχίας με τα κολεγιόπαιδα, σύμφω
να με τις προσδοκίες του νεαρού προοδευτικού αστού Φρανκ.
Προφανώς, όποιος ζει την εκμετάλλευση πάνω στο ίδιο του το
πετσί, δεν είναι εύκολο να καλλιεργεί ψευδαισθήσεις αυτού του
τύπου. ΓΓ αυτό και ο Σαλβατόρε δεν εκπλήσσεται καθόλου όταν
τον απολύουν. Αφού οι διεκδικήσεις των υπηρετών γίνονται εν
μέρει δεκτές, είναι φανερό ότι ο πραγματικός υπεύθυνος της ε
ξέγερσης πρέπει να απομακρυνθεί. Σε αντίθεση με τον κλητήρα,
ο Σαλβατόρε δεν διαμαρτύρεται, αναγνωρίζοντας στη μεταχείρι
ση που του επιφυλάσσουν τη σιδερένια λογική της πάλης των
τάξεων, πέρα από κάθε ατομική περίπτωση. Έτσι, αφενός ξεγλι
στρά από τον πατερναλισμό του διευθυντή και αφετέρου επιβε
βαιώνει την επαναστατική του συνείδηση. Είναι ένας άνδρας
που ξέρει να διαχειρίζεται το θυμό του και, ορθώνοντας το ανά
στημά του, δεν υποκύπτει στον εκβιασμό για το ψωμί της κάθε
μέρας («μπορείς πάντα να βρεις μια θέση σαν υπηρέτης»). Είναι
με άνδρες σαν κι αυτόν που ο Τρανσεούντι και οι όμοιοι του θα
πρέπει να αναμετρηθούν. [...]
« Cinefórum-, τχ. 121,1973.
Μετάφραση: Isabelle Taruffi.

Έ ν α ς ε ικ ο σ ά χ ρ ο νο ς L u cifer

του Jean-Louis Bory
Ας θυμηθούμε τις τελευταίες εικόνες: ένας αυτοκινητόδρομος,
μπλοκαρισμένος από τη συνηθισμένη κίνηση αυτών των δρό
μων, που παραμορφώνει το τοπίο, όπως παραμορφώνονται συ
νήθως τα τοπία από τους αυτοκινητόδρομους που τα διασχί
ζουν. Σε αυτό το δρόμο, ένα αυτοκίνητο. Στο βολάν -άρα, στο
ρόλο του οδηγού- ένας νεαρός γόνος πλούσιας οικογένειας. Πλάι
του, στη θέση του «ζωντανού-νεκρού», ένας ηλίθιος, που όταν
μιλάει γουργουρίζει σαν ρομπότ επιστημονικής φαντασίας. Εί
ναι φανερό: o Marco Bellocchio τοποθετεί αυτή τη σκηνή στο
τέλος της ταινίας για να μας την προτείνει σαν εικόνα του μέλ
λοντος. Ένα μέλλον επικείμενο: που είναι κιόλας εδώ. Μια
σαρκαστική προφητεία: η αλλοτριωμένη φύση επιτελεί μόνο
τις απαραίτητες λειτουργίες, ενώ στο περιβάλλον έχει επιβλη
θεί έξωθεν κάποια συγκεκριμένη τάξη. Εδώ αντιστοιχεί μια α
νάλογη διαμόρφωση του ανθρώπου, κάτω από την καθοδήγηση
μιας ολιγαρχίας: ο πολίτης, «τακτοποιημένος» κι αυτός, παντε
λώς ηλίθιος, τέλεια ακέφαλος, βολεμένος ανεγκέφαλος. Και η
γαλέρα-Γη πλέει μέσα στο αστρικό διάστημα. Ποιος ξέρει άραγε

M A R C O

προς ποια κατεύθυνση, προς ποιο σκοπό ξεχύνεται το αυτοκί
νητο σαν ανοικτός τάφος; Ο ίδιος του ο οδηγός, άραγε, το ξέρει;
Αυτό είναι (θα είναι;) μια άλλη ταινία.
Σ Τ Ρ Α Τ Ο Π Ε Δ Ο Ή ΦΥΛΑΚΗ

Ας θυμηθούμε τώρα τις πρώτες εικόνες της ταινίας: η κάμερα εξε
ρευνά μια σειρά από γυμνούς χώρους, δωμάτια, σκάλες, άδειους
διαδρόμους, με τα συντρίμμια που αφήνει πάντα πίσω της μια με
τακόμιση. Μια κούφια αρχιτεκτονική, σε εγκατάλειψη, σκοτει
νή, σε αντίθεση με το εκτυφλωτικό εξωτερικό φως. Ένα οίκημα
που το κατοικεί και το γεμίζει μόνο η μουσική, αλλά με μια παθη
τική ορμητικότητα. Μια μουσική ιταλικής όπερας. Ξέρουμε τι α
ντιπροσωπεύει η ιταλική όπερα αλά Verdi, παραδείγματος χάρη,
για τους νέους Ιταλούς σκηνοθέτες, όπως για τον Bertolucci στο
Πριν από την επανάσταση, αλλά και για τον Bellocchio: το φινάλε
με την επιληπτική κρίση του Άλε, στην ταινία Οι γροθιές στην
τσέπη, διαδραματιζόταν μέσα σε μια έκρηξη ενός εκκωφαντικού
μπελ κάντο. Η όπερα παρεμβαίνει ως αναφορά, και όχι μόνο πολι
τιστική. Συνδέεται με έναν παραδοσιακό τρόπο αντίληψης, σκέ
ψης, ζωής, ταυτόχρονα οικογενειακής και αστικής. Ο Τροβατόρε
ή η Τραβιάτα είναι σημεία αναγνώρισης μέσα στους κόλπους μιας
κοινωνικής τάξης, αυτής που βρίσκεται τώρα στην εξουσία.
Ανάμεσα σε αυτή την έναρξη και σε αυτό το φινάλε, ο Marco
Bellocchio παρεμβάλλει την ταινία του, η οποία μας οδηγεί από
ένα ερείπιο σε μια αποκάλυψη, για να μας εξηγήσει, ή μάλλον
να μας κάνει να σκεφτούμε τη σχέση αιτιότητας που μπορεί να
ενώνει αυτά τα δύο.
Ο χρόνος της ταινίας είναι η σχολική χρονιά 1958-1959, στη
Ρώμη. Ο χώρος, ένα από τα θρησκευτικά ιδρύματα που προορί
ζονται για τα παιδιά των πλουσίων οικογενειών: ευσέβεια, πει
θαρχία, καθώς και μια ελάχιστη παιδεία, που να σέβεται τις πα
ραδόσεις κάθε είδους και τα καθολικά δόγματα· έτσι που το
μυαλό να μη μπορεί να πάρει ούτε μια μικρή ανάσα.
Η -σχεδόν στρατιωτική- στολή που φορούν οι έφηβοι είναι η ορα
τή εικόνα της ομοιομορφίας, που επιβάλλεται στη συνείδησή τους.
Η αίσθηση εγκλεισμού στο οικοτροφείο αποδίδεται από τους ψη
λούς τοίχους, τους λαβυρινθώδεις διαδρόμους, τις σκάλες, τις πόρ
τες και τους εξώστες, που υποβάλλουν περισσότερο μια εικόνα φυ
λακής παρά στρατοπέδου. Η απόδειξη: ο κοιτώνας των μεγάλων,
που είναι οργανωμένος σε μια διπλή σειρά ατομικών κελιών, όπου
φυλακίζουν τους μαθητές τη νύχτα, και ο οποίος βλέπει σε ένα
χωλ με κυκλικό εξώστη· επίσης, η αυλή του «διαλείμματος», ένας
πραγματικός λάκκος των λεόντων, με ψηλούς τοίχους, που απο
θαρρύνουν και το βλέμμα και την απόδραση.
Αυτή η φυλακή είναι προστασία ενάντια στη μαγεία του έξω
κόσμου, είναι θερμοκήπιο όπου θα βλαστήσουν οι μελλοντικοί
καλοί πολίτες, οι υπεύθυνοι της χριστιανικής δημοκρατίας. Ο
εγκλεισμός του οικοτροφείου διακόπτεται μόνο από τις σχολι
κές διακοπές (κατά τις οποίες αναλαμβάνει τον εγκλεισμό η οι
κογένεια) και από την τρελή κούρσα του φινάλε στον αυτοκι
νητόδρομο.
ΕΝΑΣ ΔΙΑ Π Υ ΡΟ Σ Σ Κ Ο Τ Ε ΙΝ Ο Σ Α ΓΓΕ Λ Ο Σ

Στο εσωτερικό των κεκλεισμένων θυρών, τρεις κύκλοι, πέντε λιγότεροι από του Dante· άλλωστε, δεν πρόκειται για την τέλεια
Κόλαση. Πρώτος κύκλος: ο επάνω, των παπάδων και των δασκά
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λων. Δεύτερος: οι νεαροί με τις στολές. Τρίτος: ο υπόκοσμος των
υπηρετών, οι επιζώντες των ιδρυμάτων ή των νοσοκομείων, τα
αποβράσματα των φυλακών και των σωφρονιστηρίων (που η ε
λεημοσύνη επιτρέπει την εκμετάλλευσή τους με ήσυχη συνείδη
ση), θύματα-σκλάβοι, φτωχή, αξιολύπητη ανθρωπότητα, αόρι
στα μεμψίμοιρη. Όπως στην ταινία Der junge Törless του
Volker Schlöendorff και στο Εάν του Lindsay Anderson, η σχολι
κή πειθαρχία ανατρέπεται από ένα μαθητή, ο οποίος χάρη στην ε
πιρροή που εξασκεί στους συμμαθητές του, παίρνει την εξουσία
για να αντισταθεί στην εξουσία των δασκάλων.
Ο λύκος στο κοπάδι, ωραίος, ξανθός, άγρια υπεροπτικός, είναι ο
Lucifer. Ένας σκοτεινός άγγελος που ενσαρκώνει την άρνηση
και την πρόκληση, που φτάνει ως την πυράκτωση. Ατίθασος,
βλάσφημος και ιερόσυλος. Από την αρχή ήδη, τον βλέπουμε να
δίνει ένα χαστούκι στον πατέρα του, πράγμα που μας λέει πολλά
για την οργή που κρύβει μέσα του: πάει πολύς καιρός που σφίγ
γει ήδη τις γροθιές μέσα στις τσέπες του. Συνεχίζει τον πόλεμο,
από την οικογένεια στο σχολείο, διευρύνοντας απλώς το μέτωπο
των επιχειρήσεων. Ο εχθρός μένει ο ίδιος: ο Πατέρας, και η αρχή
που εκπροσωπεί· η Οικογένεια, η Εκκλησία -και να, στην οθό
νη μιας τηλεόρασης, η κηδεία του Πατέρα των πατέρων, του
Πάπα Πίου ΙΒ'. Για το θάνατο του Πατέρα (την καταστροφή
του σχολείου), ο Lucifer είναι έτοιμος να συμμαχήσει με το μόνο
από τους σκλάβους-θύματα που δεν είναι εντελώς αποβλακωμέ
νος, εκείνον που έχει το ωραίο όνομα Σαλβατόρε.
Ο Α Ν Α Π ΟΦ ΕΥ Κ ΤΟ Σ Φ Α Σ ΙΣ Μ Ο Σ ;

Αλλά ο Lucifer είναι πιο κοντά στον Nietsche παρά στον Marx.
Αδιαφορεί για την κοινωνική δικαιοσύνη. Αν το σχολείο είναι
ένοχο στα μάτια του, είναι γιατί του καταλογίζει αναχρονισμό
και αναποτελεσματικότητα. Το σκάνδαλο εντοπίζεται στην α
πίστευτη σπατάλη ενέργειας, η οποία οφείλεται σε αυτή τη
βλακώδη και απαρχαιωμένη παιδεία. Όλος αυτός ο ξεπερασμέ
νος σκοταδισμός! Απάνω τους! Να μη μείνει κανένας όρθιος!
Είναι μια διακήρυξη πολέμου και μίσους ενάντια στη μετριό
τητα, την ανοησία, τη δεισιδαιμονία. Αυτοί όλοι οι «πατέρες»,
συμπεριλαμβανομένου και του Θεού, καθυστερούν την έλευση
της πραγματικής τάξης: αυτής που βασίζεται στην τεχνολογία
και την επιστήμη, στην παντοδυναμία ενός αδιάλλακτου ορθο
λογισμού. Καταλαβαίνουμε γιατί ο Bellocchio (Γοητευμένος;
Τρομοκρατημένος; Παραδομένος;) παρουσιάζει τον Lucifer ε
κτυφλωτικά ξανθό, εκπρόσωπο της αρείας φυλής, ανάμεσα σε
αυτούς τους μικρόσωμους, μάλλον σκουρόχρωμους Ιταλούς.
Και τι θέλει να μας πει ο Bellocchio, ότι η βασιλεία των τεχνο
κρατών θα έχει το πρόσωπο ενός αναπόφευκτου φασισμού;
Ταινία πικρή, με μια εξαίσια επιθετικότητα· επιτηδευμένη, ξέ
φρενη, λυρική. Η σκηνή του χριστουγεννιάτικου γεύματος
στην τραπεζαρία των θυμάτων-σκλάβων είναι εξίσου δυνατή
με το δείπνο στη Βιριδιάνα του Buñuel. Η «μυστική» επίσκεψη
της Παρθένου στον μαθητή που αυνανίζεται, το κόψιμο της
θαυματουργής αχλαδιάς, το ακραίο, σουρεαλιστικό ντελίριο
της σχολικής παράστασης: τόσα υπέροχα παραδείγματα ενός
συγκλονιστικού κινηματογράφου.
«Le Nouvel Observateur», 5 Φεβρουάριου 1973.
Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλαν.

Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΒΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ (1972)
Sbatti il mostro in prima pagina
Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Sergio Donati, με χη
συνεργασία xou Goffredo Fofi. Φ ωχογραφία: Luigi Kuveiller,
Enrico Menczer. Σ κηνογραφία: Dante Ferretti. Κ οστούμια:
Dante Carretti. Μ ουσική: Ennio Morricone. Μ οντάζ: Rugge
ro Mastroianni. Η θοποιοί: Gian Maria Volonté (Μπιτζάνχι),
Corrado Solari (Μάριο Μπόνι), Fabio Garriba (Ροβένχα), Laura
Betti (Ρίχα Τζιγκάι), Carla Tato (η σύζυγος χου Μπιχζάνχι),
Michel Bardinet, Jean Rougeul, John Steiner, Gisella Burinato,
Enrico Dimarco, Gérard Boucaron. Π αραγωγή: Ugo Tucci για
χην Jupiter Generale Cinematográfica - UTI Produzioni Asso
ciate (Ρώμη), Labrador Film (Παρίσι). Διάρκεια: 93'. Έγχρω
μη. Ιχαλία-Γαλλία.
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Μιλάνο 1972, προεκλογική περίοδος. Η ταινία αρχίζει μ ε εικόνες
επίκαιρων: συγκρούσεις των διαδηλωτών μ ε την αστυνομία, η κη
δεία του Feltrinelli, το πλήθος, τα συνθήματα. Το πολιτικό κλίμα
είναι αυτό που ονομάστηκε «στρατηγική της έντασης». Σε αυτό το
σημείο, περνάμε -ανεπαίσθητα σχεδόν- στη μυθοπλασία και β ρ ι
σκόμαστε στα γραφεία της καθημερινής εφημερίδας «11 d ó m a 
le», που δέχεται επίθεση από μ ια ομάδα μασκοφόρων νεαρών μ ε
βόμβες μολότοφ. Η εφημερίδα, που υποστηρίζει τη στρατηγική της
έντασης (ανήκει στο βιομήχανο Μοντέλι, ο οποίος είναι μ π λ εγμ έ
νος μ ε λαθρεμπόριο όπλων, τα οποία καταλήγουν σε εξτρεμιστικές
ομάδες της Δεξιάς, και διευθύνεται από τον Μπιτζάντι), θα βγει μ ε
πρωτοσέλιδο ότι μέλη ακροαριστερής οργάνωσης προσπάθησαν να
κάψουν τα γραφεία της. Κατόπιν, και ενώ βλέπουμε ένα κίτρινο
Fiat 500 να κινείται στη χαοτική κυκλοφορία της πόλης, μέσα α
πό το παράλληλο μοντάζ ανακαλύπτουμε το πτώμα μια ς κοπέλας
σε ένα πάρκο της περιφέρειας. Μεταφερόμαστε και πάλι στα γρα
φεία της εφημερίδας, όπου ο κυνικός και αμοραλιστής Μ πιτζάντι
κάνει ένα μάθημα δημοσιογραφικής «ηθικής» και «δεοντολογίας»
στο νεαρό συντάκτη Ροβέντα, γύρω από τους μηχανισμούς προπα
γάνδας και χειραγώγησης του αναγνώστη. Στο μεταξύ, αναγνωρί
ζεται το σεξουαλικά κακοποιημένο πτώμα της κοπέλας: πρόκειται
για τη Μαρία-Γκράτσια, μαθήτρια λυκείου και κόρη ενός μεγαλο
γιατρού και καθηγητή Πανεπιστημίου. Ο Μ πιτζάντι αναθέτει την
υπόθεση στον Ροβέντα και, όταν φτάνει στην εφημερίδα ένα γράμ
μα από κάποια Ρίτα Τζιγκάι, που αναφέρει σχετικά μ ε την υπόθε
ση της δολοφονίας το όνομα του Μάριο Μ πόνι -συμμαθητή της κο
πέλας και μέλος μια ς οργάνωσης της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς-, ο Μπιτζάντι στήνει μια σατανική πλεκτάνη: παγιδεύοντας
και χρησιμοποιώντας τη Ρίτα Τζιγκάι (μια ξεπεσμένη ακτιβίστρια
ιου '68, i ώρα πια νευρωτική και παρανοϊκή, που έχει σπιτώσει
σαν εραστή τον Μάριο Μπόνι) και, επιπλέον, μ ε βάση τη μαρτυρία
του επιστάτη ιου σχολείου, που είδε τη Μαρία Γκράταια να μ π α ί
νει την ημέ/m του φόνου στο κίτρινο Fiat 500, που ανήκει στον
Μπόνι, προσπαθεί, σε αγαστή συνεργασία μ ε την αστυνομία, να ε
νοχοποιήσει το νεαρό. Η Τζιγκάι πέφτει στην παγίδα από ερωτική
ζήλια, αφού π/χίγματι ο Μάριο Μ πόνι είχε κάποια παροδική σχέ
ση μ ε τη Mufjía-Γκράτσια. Ο νεαρός συλλαμβάνεται τη νύχτα, ενώ
κολλά αψίοες πολιτικού περιεχομένου. Η εφημερίδα, μ ε εντολή
,υυ Μπιτζάντι, διακόπτει την έκδοση και αλλάζει πρωτοσέλιδο, το

οποίο ανακοινώνει τη σύλληψη του δολοφόνου που είναι -κα ι αυ
τό έχει ιδιαίτερη σημασία- ακροαριστερός. Στόχος είναι να ποινικοποιηθεί, να διασυρθεί και να συκοφαντηθεί ένας συγκεκριμένος
πολιτικός χώρος. Ο εκδότης είναι απολύτως ενήμερος για το στή
σιμο της πλεκτάνης. Η Τ ζιγκάι πηγαίνει έξαλλη και σε κατάσταση
νευρικής κρίσης στην εφημερίδα, αλλά ο Μ πιτζάντι την απειλεί ό
τι μπ ο ρ εί να μπλέξει και αυτήν πολύ άσχημα και να τη στείλει στη
φυλακή. Τελικά την πείθει να υποστηρίξει την πλεκτάνη λέγοντάς
της ότι ο Μ πόνι όχι μόνο τη χρησιμοποιούσε, αλλά και την απατούσε μ ε τη Μ αρία-Γκράτσια. Σ την αστυνομία, σε μ ια αντιπαράθε
ση της Τζινγκάι και των συντρόφων του Μ άριο Μ πόνι, που υπο
στηρίζουν ότι την ώρα του φόνου ήταν μ α ζ ί τους, εκείνη λέει ψέμα
τα, δεν τον καλύπτει και τον κατηγορεί ως πιθανό δολοφόνο. Ο
Μ πιτζάντι στέλνει τον Ροβέντα στα γραφεία της ακροαριστερής ορ
γάνωσης, όπου τα μέλη της δίνουν μ ια συνέντευξη τύπου σχετικά
μ ε το θέμα. Έ χ ει την ελπίδα ότι εκεί θα του επιτεθούν, για να το
κάνει πρωτοσέλιδο, αλλά αυτό δεν συμβαίνει προς μεγάλη του α
πογοήτευση. Ο Μ άριο Μ πόνι, που έχει κακοποιηθεί άγρια από
τους αστυνομικούς, ομολογεί ότι όντως την ημέρα του φόνου η κο
πέλα μ π ή κ ε στο κίτρινο F iat 500, ότι πήγαν στο πάρκο, αλλά ότι
την παράτησε εκεί και έφυγε, όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν.
Στο μεταξύ, ο Ροβέντα, που έχει και πάλι έρθει σε σύγκρουση μ ε
τον Μ πιτζάντι για θέματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, αρχίζει
να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάνοντας κάποιες έρευνες
στο σχολείο, αφενός μ εν ανακαλύπτει ότι η Μ αρία-Γκράτσια δεν
ήταν παρθένα -γεγονός που είχε υπερτονιστεί από τα ρεπορτάζ της
εφημερίδας για να φορτιστεί συναισθηματικά ακόμα περισσότερο
η κοινή γνώ μη- και, αφετέρου, ότι κάποιοι του μιλούν μ ε μιοάλογα
για το ρόλο του επιστάτη. 'Οταν πηγαίνει να τον βρει στο σπίτι του,
ανακαλύπτει ότι ο επιστάτης έχει αγιοποιήοει τη Μαρία-Γκράτσια, έχοντας κάνει μάλιστα ένα κανονικό εικονοστάσι μ ε τη φωτο
γραφία της κοπέλας στη θέση της Παναγίας. Ο Ροβέντα καταλα
βαίνει αμέσως την αλήθεια. Λ έει τις υποψίες του στον Μ πιτζάντι,
κατηγορώντας τον ότι κατασκεύασε τον ένοχο για λόγους πολιτι
κής σκοπιμότητας. Ο Μ πιτζάντι συγκρούεται μ α ζ ί του και τον α
πολύει. Π ηγαίνει κατόπιν στο σπίτι του επιστάτη, τον οποίο υπο
χρεώνει να ομολογήσει, ενώ τον δεσμεύει να κρατήσει το στόμα του
κλειστό και να μ η ν πει οε κανόναν την αλήθεια. Εικόνες επίκαι
ρων: βλέπουμε τον Giorgio A lm irante σε μ ια συγκέντρωση του νεοφασιστικού Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος. Αμέσως μετά, τον
Μ πιτζάντι να λέει την αλήθεια στον εκδότη της εφημερίδας και να
τον ρωτά τι πρέπει να κάνουν. Εκείνος απαντά ότι είναι καλύτερα
να περιμένουν να τελειώσουν οι εκλογές, και ότι ο καθένας θα πρέ
πει να κάνει τη δουλειά του: η αστυνομία να συλλαμβάνει, οι δικα
στές να καταδικάζουν, ο τύπος να επηρεάζει και να καθοδηγεί την
κοινή γνώμη- κατά τη γνώμη του, μόνο οι εργάτες δεν κάνουν αυτό
που πρέπει, δηλαδή δεν δουλεύουν, δημιουργώντας πρόβλημα στην
παραγωγή. Και καταλήγει: ποιος νοιάζεται λοιπόν για την αθωό
τητα ή την ενοχή του οποιοσδήποτε Μάριο Μπόνι; Το τελευταίο
πλάνο δείχνει βρομιές και ακαθαρσίες που κυλούν αργά οε ένα κα
νάλι που διασχίζει την πάλη.

•φ· Η επεξεργασία χης χαινίας ξεκίνησε με χον Sergio Donati ως
σεναριογράφο και οκηνοθέχη. Από χην παραγωγή είπαν όχι ο
Donati αρρώσχησε αλλά, σχην πραγμαχικόχηχα, από κοινού με

O Gian M ana Volonté στα
φλέγόμενα γραφεία της
εφημερίδας.

Η Laura Betti στη σκηνή της
ανάκρισης στο αστυνομικό
τμήμα.

Η δολοφονία της ΜαρίαΓκράτσια από τον επιστάτη.

Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

τον παραγωγό συμφώνησαν ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος να περά
σει στη σκηνοθεσία, και έτσι μου πρότειναν να κάνω εγώ την
ταινία. Το δέχτηκα, γιατί μου κίνησε το ενδιαφέρον το γεγονός
ότι έπρεπε να πηδήξω σε ένα τρένο ήδη εν κινήσει, να δω πώς
μπορώ να κάνω μια δουλειά αυστηρά επαγγελματική και ακόμα,
να μεταμορφώσω το σχέδιο για μια αστυνομική ταινία στον κό
σμο της μιλανέζικης δημοσιογραφίας, σε μια ταινία με πολιτικό
χαρακτήρα. Πήρα μαζί μου και τον Foil, και ξαναγράφαμε βιαστ ικά το σενάριο, μέρα την ημέρα, καθώς γίνονταν τα γυρίσμα
τα. Παρέμειναν οι ίδιοι χώροι, και οι ίδιοι ηθοποιοί, αλλά προστέ
θηκαν και καινούργιοι ρόλοι, ανάμεσα στους οποίους και εκείνος
της Laura Betti, που ήταν βασικός· η ιστορία κατέληξε εντελώς
διαφορετική. Δεν ήταν ένα επιτυχές εγχείρημα, δεν είναι μια ται
νία που αισθάνομαι δική μου. Επιβεβαίωσα την αδυναμία μου
για ένα σινεμά περισσότερο εμπορικό και, ακόμα, για μια ταινία
άμεσα πολιτική. Όταν δουλεύω, χρειάζομαι χρόνο για να σκέ
φτομαι και να ξανασκέφτομαι, να βλέπω και να ξαναβλέπω, να
ξεκινώ από ένα σενάριο πολύ δουλεμένο και συγκεκριμένο, έτοι
μο σε κάθε λεπτομέρειά του πριν από το γύρισμα. 7 7
Μ. Β.
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-O Marco, που “κληρονόμησε” την ταινία δύο εβδομάδες μετά
το ξεκίνημα των γυρισμάτων, με προσκάλεσε στη Ρώμη· σε
δυο-τρεις μέρες, ξαναπιάσαμε το σενάριο, εισάγοντας συγκεκρι
μένες αναφορές στην πραγματικότητα εκείνων των χρόνων, οι
οποίες, μολονότι συγκεκαλυμμένες, είναι σαφώς αναγνωρίσι
μες. Σημείο εκκίνησης ήταν η υπόθεση Valpreda, και η καινο
τομία στο σενάριο ήταν η δημιουργία του ρόλου της Betti, της
οποίας το όνομα -Τζιγκάι- έπρεπε να παραπέμπει κάπως στο ό
νομα της Zublema, μιας πλούσιας κυρίας από τη Μπρέρα η ο
ποία, κάτω από την πίεση της αστυνομίας, έδωσε τα ονόματα
μερικών αναρχικών. Στην πραγματικότητα, αυτό το επώνυμο
ίο δανειστήκαμε από ένα ζωγράφο, πολύ φίλο του Pasolini, διό1 1 μας βοηθούσε λόγω συνήχησης, αλλά και γιατί δεν μας ερχό
τ α ν στον νου τίποτε άλλο. Ο ζωγράφος θύμωσε πάρα πολύ.
Αντίθετα, ο παραγωγός έμεινε αμέσως ικανοποιημένος: “Αν η
ταινία του Donati γρατζουνούσε, τούτη δω δαγκώνει”, είπε για
ι ο σενάριό μας. Έτσι, πήγαμε στο Μιλάνο και μείναμε σε μια
πανοιόν. O Marco την ημέρα έκανε τα γυρίσματα. Τα βράδια,
ι ην ώρα του φαγητού, χαράζαμε μαζί τις γενικές γραμμές. Μει ά, αυτός πήγαινε για ύπνο κι εγώ καθόμουν κι έγραφα όλη τη
νύχτα. Το πρωί του παρέδιδα τις σελίδες με τους διαλόγους και
ιιήγαινα να ξεκουραστώ κι εγώ, αν βέβαια δεν πήγαινα στο πλα
τύ - γιατί φυσικά είχα την περιέργεια να βλέπω τον Marco στα
γυρίσματα. Σε εκείνες τις συνθήκες, ήταν φυσικό να αυτοσχε
διάζει. Θυμάμαι τον ορισμό που έδωσε στον Volonté για το ρόλο
του: “Είναι ένας νεόπλουτος, που συμπεριφέρεται σαν τον Lau
rence Olivier” Κι εκείνος, με μια ευκολία που με κατέπληξε,
στηριγμένος οε αυτή και μόνο τη φράση, κατανόησε απόλυτα το
στιλ του Μπιτζάντι. Όλα γίνονταν κατά προσέγγιση. Η αρχική
ιστορία που κληρονομήσαμε, παρά τις τροποποιήσεις, ήταν ακό
μα ισχυρή, και μπορώ να πω ότι η ανάμιξη πραγματικότητας
και μυθοπλασίας δεν λειτούργησε απόλυτα. Εξάλλου, δεν είχα1 0 χρόνο να εμβαθύνουμε στα πράγματα. Θυμάμαι, λόγου χά-

ρη, πως όταν ήταν να γυρίσουμε τη σκηνή της επίθεσης στην ε
φημερίδα, καλέσαμε για κομπάρσους τα παιδιά της περιφρούρη
σης του Κινήματος, που λίγο καιρό νωρίτερα είχαν κάνει μια τέ
τοια επίθεση στην πραγματικότητα, στην έδρα της «Corriere
della Sera». Ποιος είχε το χρόνο να εκπαιδεύσει αληθινούς κο
μπάρσους; Άσε που θα κόστιζαν και πολύ περισσότερο...»
Goffredo Fofi (Συν - σεναριογράφος)

Τ α ινία δ ιδακτική , αλλά γνή σ ια στρατευμένη
του Sandro Scandolara
Ο Χ Ε ΙΡ Α Γ Ω Γ Η Μ Ε Ν Ο Σ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ

[...] Ο Βιασμός στην πρώτη σελίδα είναι μια καταραμένη ταινία.
Πρόκειται για έργο ιδιαίτερα στενάχωρο που, σε γενικές γραμ
μές, υπέστη δριμύτατες επιθέσεις από την κριτική και κυρίως
από τους ηθικολόγους και τους αυτόκλητους υπερασπιστές
του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Η ταινία πήγε άσχημα α
πό το ξεκίνημά της. Αρχικά, επρόκειτο να γυριστεί σε σενάριο
και σκηνοθεσία του Sergio Donati, σεναριογράφου των γουέστερν του Sergio Leone, και θα ήταν ένα είδος πολιτικού θρίλερ. Μια ασθένεια του Donati, καθώς και οι διαφορές απόψεων
με τον Volonté, ανάγκασαν το φιλόδοξο σεναριογράφο να ανα
βάλει την πρώτη του εμφάνιση ως σκηνοθέτης. Αντικαθίστα
ται από τον Marco Bellocchio, με τη συνεργασία του Goffredo
Fofi. Οι δυο τους άντλησαν υλικό για μια πολιτική απολογία
που, ξεκινώντας από τις μέρες μας, έπρεπε να επισημάνει ορι
σμένους μηχανισμούς, χαρακτηριστικούς του καπιταλιστικού
συστήματος. Ταινία διδακτική, κατά συνέπεια, αλλά και γνή
σια στρατευμένη, που εντοπίζει συγκεκριμένους αντιπάλους
ξεκινώντας από την πραγματική εξουσία, το κεφάλαιο, μέχρι
την εξουσία που κατέχουν οι σκύλοι-φύλακες του συστήματος,
οι θεσμοί. Πρόκειται, συνεπώς, για μια ξεκάθαρη άποψη, που
δεν επισημαίνει τις ευθύνες ενός μυθικού κι απόμακρου «Κε
φαλαίου», αλλά που εντοπίζει τις εκδηλώσεις διαφθοράς ακόμα
και στο πιο χαμηλό επίπεδο, σε εκείνο που είναι κοντότερα σε
μας. Όλοι μας είμαστε διεφθαρμένοι, ατελείς, υποδουλωμένοι.
Με μια τέτοιου είδους ταινία, ενισχύεται η πεποίθηση των Fofi
και Bellocchio ότι με τον κινηματογράφο δεν γίνεται, βέβαια, ε
πανάσταση, μπορεί όμως να γίνει μια ακριβής ανάλυση του πε
ριβάλλοντος στο οποίο ζούμε και «να προετοιμαστεί το έδαφος».
Για τον Bellocchio, η ταινία είναι ένα σημαντικό βήμα, αφού εί
ναι η πρώτη που γυρίζει υπό την ιδιότητα μόνο του σκηνοθέ
τη, εγκαταλείποντας έτσι την αριστοκρατική θέση του απο
κλειστικού «δημιουργού»: εδώ, γίνεται «τεχνικός», ένας άν
θρωπος που θέτει τη συγκεκριμένη ικανότητά του στην υπη
ρεσία της ταξικής πάλης. Επιπλέον, πρόκειται για την πρώτη
μη αυτοβιογραφική ταινία του Bellocchio, η οποία είναι και α
ντιπροσωπευτική της εξέλιξής του, στη συγκεκριμένη στιγμή.
Δεν θα μπορούσαμε, βέβαια, να υποστηρίξουμε ότι ο αυτοβιογραφικός χαρακτήρας των έργων του Bellocchio άγγιξε τα όρια
της εσωστρέφειας. Στην πραγματικότητα, διαμέσου των ανα
μνήσεων ο Bellocchio αποδομούσε θεσμούς (όπως η οικογένεια
ή το κολέγιο), καταδεικνύοντας τους χαρακτηριστικούς τους
μηχανισμούς, ανακάλυπτε τους δεσμούς με τη λογική της οίκο-
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νομίας που στηρίζει τον κόσμο μας, υπογράμμιζε την έλλειψη
των αξιών και την εκμετάλλευση τους. Η ταινία Βιασμός στην
πρώτη σελίδα συνεχίζει την ανάλυση αυτού του τύπου σε ένα
άλλο πλαίσιο, με τρόπο πιο συμβολικό και «επιστημονικό», που
συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον επίκαιρο πολιτικό διάλογο,
έστω κι αν αυτό γίνεται με μικρότερη εκφραστική δύναμη· αυ
τό ίσως είναι και το τίμημα της ομαδικής εργασίας.
Η ΓΡ Ο Θ ΙΑ ΤΟΥ Κ Α Θ ΕΣ ΤΩ ΤΟ Σ

[...] Η ταινία ξεκινάει με πλάνα από μια κατάσταση που έχει εκτραχυνθεί: βιαιότητες, απόπειρες, συμπαιγνίες σε όλα τα επί
πεδα μεταξύ κρατικών θεσμών και οικονομικής εξουσίας. Πά
νω σε όλα αυτά, ρίχνουν απειλητικά τη σκιά τους τα δύο στα
θερά υποστηρίγματα του κεφαλαίου, η αστυνομία και ο γκρί
ζος φασισμός του Almirante1. Μέσω της ταινίας γίνεται άμεσα
αντιληπτή μια κατάσταση αντικειμενικής δικτατορίας που ζει
σήμερα η Ιταλία. Οι αρχικές σκηνές, που χρησιμοποιούν υλικό
από την κινηματογράφηση πραγματικών περιστατικών, δεί
χνουν τις συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.
Απέναντι στους αγώνες της εργατικής τάξης και την επιτυχία
των διεκδικήσεών της, το κεφάλαιο δεν έχει άλλη λύση από την
ανασύνταξη όλων των συνεργαζόμενων δυνάμεων. Το σύνθη
μα είναι το γνωστό: είτε με το καλό, είτε με το κακό. Τα πάντα
πρέπει να εξυπηρετούν ένα και μοναδικό αφεντικό. Οι δομές
του αστικού κράτους αναγκάζονται να δείξουν το πραγματικό
τους πρόσωπο: την ακραία βία και τη συστηματική καταστολή.
Ούτε ανοχές, ούτε πλουραλισμοί! Μόνο έτσι μπορούν να αντέξουν τα προνόμια στην αντεπίθεση της εργατικής τάξης. Σε αυ
τό το πλάνο περιλαμβάνονται όλοι, άνθρωποι και θεσμοί. Και
κρίνονται μόνο σε σχέση με αυτό. [...]
Στην ταινία αποκαλύπτονται, επίσης, οι τεχνικές της συστημα
τικής παραποίησης που χρησιμοποιεί ο Τύπος. Η χρήση συγκε
κριμένου λεξιλογίου, οι τεχνικές της προβοκάτσιας, η υπογράμ
μιση ορισμένων λεπτομερειών αντί άλλων, η έμφαση σε συναι
σθηματικούς παρά σε λογικούς παράγοντες. Πάνω απ’ όλα, απο
σαφηνίζεται η λειτουργία του Τύπου στο πλαίσιο αυτής της
στρατηγικής της έντασης. Κάθε εγκληματική πράξη πρέπει να ε
ρεθίσει τη σιωπηρή πλειοψηφία. Η εξίσωση (ότι, δηλαδή, η αρι
στερή πολιτική ισούται με την κοινή εγκληματικότητα) πρέπει
να επαναλαμβάνεται σταθερά· τα εξιλαστήρια θύματα χρησιμεύ
ουν για να εκτονώνονται οι εντάσεις ενός νευρωτικού κόσμου, ε
ντάσεις οι οποίες, όταν χρωματίζονται με κόκκινο, διατηρούν
την αίσθηση ασφάλειας που παρέχει η καθεστηκυία τάξη.
Οι σχέσεις της εφημερίδας με την αστυνομία και τους βιομηχάνους (παρόλο που, στην πραγματικότητα, ενδεχομένως να έ
χουν διαφορετική μορφή από αυτή με την οποία εμφανίζονται
στην ταινία) αποκαλύπτονται μέσα από επεισόδια που είναι χα
ρακτηριστικά για τη λιτότητά τους. Το αφεντικό διατάζει, δη
μοσιογράφοι και αστυνομικοί εκτελούν. [...]
Ο επεξηγηματικός τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι δομι
κές σχέσεις μεταξύ των θεσμών και των κοινωνικών δυνάμε
ων, είναι προϋπόθεση για την πραγμάτωση των διδακτικών
προθέσεων της ταινίας, η οποία αποσκοπεί στο να αποδείξει μια
συγκεκριμένη θέση. Πώς στηρίζεται ο καπιταλισμός; Πώς υπη
ρετείται από θεσμούς όπως η δικαιοσύνη και η δημοσιογραφία;
Ο σχηματικός τρόπος αναπαράστασης των σχέσεων που αποκα-
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λύπτονται, βοηθάει την ταινία να αποφύγει τον κίνδυνο της α
νόητης δραματουργίας. Ο Βιασμός στην πρώτη σελίδα παρακά
μπτει, έτσι, τον κίνδυνο της συναισθηματικής φόρτισης. Δεν
πέφτει στην παγίδα όπου έχουν πέσει πολλές άλλες πολιτικές
ταινίες, των οποίων οι μοναδικές διαφορές από τα εμπορικά με
λοδράματα είναι ότι, αντί να προτρέψουν το θεατή να ταυτι
στεί με τον πρωταγωνιστή, προσπαθούν να τον αποτρέψουν,
και αντί για αγάπη ξυπνούν το μίσος, δεδομένου ότι, σε κάθε
περίπτωση, η «χορδή» που θέλουν να αγγίξουν είναι ο συναι
σθηματισμός. Ο Βιασμός στην πρώτη σελίδα γίνεται μια απολο
γία αλά Brecht, μια υποδειγματική αφήγηση που συμβάλλει
στην καλύτερη κατανόηση ορισμένων μηχανισμών, οι οποίοι
δεν έχουν να κάνουν με τυχαία συμβάντα ή με τη φαυλότητα
των ανθρώπων, παρά είναι στενά συνδεδεμένοι με τον κυρίαρ
χο τρόπο παραγωγής. Και είναι εξαιτίας αυτής της πρόθεσης,
που οι συγκεκριμένες αναφορές χάνουν τα μυθιστορηματικά
τους χαρακτηριστικά και γίνονται παραδειγματικές.
Αυτό το τέχνασμα, δηλαδή η αναγωγή των γεγονότων της επικαιρότητας στους πιο αυθεντικούς μηχανισμούς ενός ορισμέ
νου συστήματος, είναι εκείνο για το οποίο κατηγορήθηκε η ται
νία από τους ίδιους δημοσιογραφικούς κύκλους που μπήκαν
στο στόχαστρο του σκηνοθέτη. Οι μαέστροι της «ανάλυσης» έσπευσαν να βροντοφωνάξουν ότι δεν υπάρχει στην Ιταλία ούτε
μία εφημερίδα, ούτε ένας διευθυντής, ούτε ένα αφεντικό, σαν
αυτά που παρουσιάζει ο Bellocchio στην ταινία του. Πρόκειται,
είπαν, για μια επίθεση ενάντια στους εξ επαγγέλματος θεσμι
κούς υπερασπιστές του Τύπου, και το γεγονός ότι οι μομφές
αυτές εκτοξεύτηκαν με τόση κακεντρέχεια, αποδεικνύει και το
πόσο ανυπόστατες είναι. Αλλά και μια άλλη κριτική που απευ
θύνεται στην ταινία του Bellocchio, ότι, δηλαδή, μεταξύ του δι
δακτικού χαρακτήρα και της ντοκιμαντερίστικης αναπαράστα
σης των γεγονότων, παρατηρούνται σύγχυση, κενά και αφέλει
ες, είναι αβάσιμη. Στην πραγματικότητα, ακόμα και τα πραγ
ματικά περιστατικά αποδίδονται στις βασικές τους γραμμές· α
κόμα και η ανάμιξη πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους ε
πεισοδίων χρησιμεύει αποκλειστικά και μόνο για να προβληθεί
το γενικό πλαίσιο μιας κατάστασης, πέρα από την εύκολη αγα
νάκτηση για μια μεμονωμένη πράξη βίας ή αδικίας.
Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ ΤΟΥ Κ ΕΡΔΟ Υ Σ

Η κατ’ ουσία ορθή ανάλυση που κάνει η ταινία Βιασμός στην
πρώτη σελίδα δεν περιορίζεται στην ακριβή περιγραφή των δε
σμών μεταξύ διαφορετικών θεσμών και του ρόλου τους στα κα
θορισμένα πλαίσια του κεφαλαίου και των παραγωγικών ανα
γκών. Μεγάλη και ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις συνέπειες που
επιφέρει στα άτομα η εκμετάλλευση και η υποδούλωση, καθώς
και στην ψευδή συνείδηση που προκύπτει από αυτή τη συνθή
κη. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο η ταινία συνδέει
μια κατάσταση, που είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής δομής, με
το πώς αυτή η κατάσταση εκλογικεύεται και δικαιολογείται ιδε
ολογικά. Οι υπηρέτες του αφεντικού μπορεί να είναι και έξυ
πνοι, αλλά, εκ των πραγμάτων, η νοημοσύνη τους, οι αξίες που
προωθούν, οι ιδέες, οι αρχές που προβάλλονται με αποφασιστικό
τητα, εξυπηρετούν αποκλειστικά την αύξηση του κέρδους του
αφεντικού. Στην ταινία δεν υπάρχει κανένας ήρωας, ούτε καν τα
δευτερεύοντα πρόσωπα, που να είναι καρικατούρα. Η συμπερι-
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φορά όλων των χαρακτικόν εξηγείται λεπτομερώς, και στον κα
θένα τους αντιλαμβανόμαστε, πότε με τρόπο γκροτέσκο, πότε με
τρόπο δραματικό, τη διάσταση ανάμεσα στην υποκειμενική αντί
ληψη των αξιών και των πράξεων και τον πραγματικό τους ρόλο
στο πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήματος.
Ο Μπιτζάντι, λαμπρό στέλεχος επιχείρησης από τη Λομβαρδία,
είναι έξυπνος, συγκροτημένος και σε καμιά περίπτωση δεν θεω
ρεί τον εαυτό του κάθαρμα· ομολογεί ότι ασκεί συνειδητά το ρό
λο του λακέ, πιστεύει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει και α
ντιλαμβάνεται ότι, ουσιαστικά, είναι προνομιούχος. Στο νεαρό
Ροβέντα λέει, ουρλιάζοντας: «τον ταξικό αγώνα τον κάνουμε κι
εμείς». Προφανώς, από την άλλη πλευρά. Είναι ένας «τεχνοκράτης», κάποιος που πρέπει να ζήσει παρέχοντας τις γνώσεις και
τις ιδέες του σε ένα αφεντικό που τον πληρώνει αδρά. Δεν θέλει
έναν κόσμο πιο δίκαιο, θέλει μονάχα έναν κόσμο πιο τακτοποιη
μένο και διακηρύσσει ότι σε αυτό το σχέδιο «πρέπει να είμαστε
πρωταγωνιστές, όχι παρατηρητές». Και σαν καλός πρωταγωνι
στής, προβοκάρει, στήνει την υπόθεση, καθοδηγεί εκ του μακρόθεν τις έρευνες, ελέγχει πάντα την κατάσταση («κράτα τη
θανατική ποινή σε δεύτερο πλάνο... οι Ιταλοί είναι καλόκαρ
δοι»). Ακόμα και στις κρίσιμες στιγμές, όπως, για παράδειγμα,
στην πυρκαγιά, στην αρχή της ταινίας, έχει πάντα κατά νου
τους στόχους του εκδότη και την εκμετάλλευση της συναισθη
ματικής πλευράς κάθε γεγονότος. Χάρη, όμως, στην κατανομή
των ρόλων, ποτέ δεν είναι υπεύθυνος για κάτι: «απευθυνθείτε
στη διοίκηση», συμβουλεύει καλοπροαίρετα τους τεχνίτες που
διαμαρτύρονται. Η επαγγελματική του δεοντολογία είναι απόρ
ροια της δεδηλωμένης αποφυγής δεσμεύσεων (που στην πραγ
ματικότητα είναι αποφυγή δέσμευσης μόνο ως προς τα δικαιώ
ματα του αναγνώστη). Ο αναγνώστης «δεν πρέπει να νιώθει υ
πεύθυνος» για τα κακά του κόσμου: μόνο όταν κατευθύνουμε
την προσοχή του σε μύθους, και όχι στην πραγματικότητα, εί
ναι δυνατό να διαμορφωθούν οι τόσο χρήσιμες σιωπηρές πλειοψηφίες. Που είναι, πάνω απ’ όλα, τυφλές και κουφές.
I (αρά την πνευματική του διαύγεια, αυτό που μας εκπλήσσει
στον Μπιτζάντι είναι η επίγνωση της ηθικής και επαγγελματι
κής του ταπείνωσης, αλλά και η παράλληλη αυτογνωσία του ό>ον αφορά στις «τεχνοκρατικές» του ικανότητες. Η επισήμανση
αυτής της τόσο προφανούς παραδοξότητας, που είναι η ουσία
της εκμετάλλευσης του σημερινού διανοούμενου, συνιστά ίσως
το λόγο για τον οποίο ο Βείΐοεείιίο προκάλεσε το μένος τόσων
πολλών μεγαλόσχημων δημοσιογράφων και τηλεοπτικών παρα
γόντων: τοποθέτησε μπροστά τους έναν ανεπιθύμητο καθρέφτη.
Αν ο Μπιτζάντι έχει έντονη τη συνείδηση του ρόλου του, κι αν
επιμένει να τονίζει το πόσο υπερήφανος είναι για τη θέση που
κατέχει, οι εκπρόσωποι του νόμου παρουσιάζονται σε μια εκ
φυλισμένη εκδοχή και, κυρίως, μέσα από το γκροτέσκο των μι
κροαστικών αναστολών τους. Ο επιθεωρητής της αστυνομίας
είναι δουλικός απέναντι στον Μπιτζάντι, αλλά εξοργισμένος με
τον αναρχικό και έτοιμος να τον κακοποιήσει. Καταπιεσμένος
από τις σεξουαλικές ανασεολές και τις απαγορεύσεις μιας ξε
χαρβαλωμένης παιδείας, μπορεί να αισθανθεί ανακούφιση μόνο
μέοα από την εξουσία και την κατάχρησή της. Ας θυμηθούμε,
για παράδειγμα, στην ανάκριση του Μάριο Μπόνι, την εμμονή
στες λεπτομέρειες σεξουαλικού χαρακτήρα, τις νευρωτικές αντιδράοεις στις απαντήσεις του αναρχικού' πράγματι, για ό

λους είναι σαφές ότι «άλλο είναι να σκοτώσεις μια κοπέλα, κι
άλλο να σκοτώσεις μια κοπέλα που είναι παρθένα». [...] Μέσα σε
αυτή τη νευρωτική ανθρωπότητα, ο Μάριο Μπόνι αντιπροσω
πεύει όλα όσα φοβάται ο καλός αστός: τη σεξουαλική ελευθερία,
την επιθυμία να αλλάξει ο κόσμος, την απαξίωση των παραδο
σιακών αξιών, την περιφρόνηση της επιτυχίας. [...]
Έπειτα έχουμε τον επιστάτη, που θα μπορούσε να βρίσκεται α
πό την άλλη πλευρά, ωστόσο δεν έχει την παραμικρή ταξική συ
νείδηση («Έτσι κι αλλιώς είναι όλα παιδιά του μπαμπά τους»,
λέει για τους φοιτητές). Εξαιτίας της προσωπικής του απομόνω
σης και των σεξουαλικών του αναστολών, οδηγείται στον και
ροσκοπισμό και σε ένα «φυσιολογικό» φασισμό.
Σε αυτό το απογοητευτικό πανόραμα, ο μοναδικός θετικός ήρωας είναι ο νεαρός συντάκτης Ροβέντα. Ανακαλύπτει την αλήθεια,
εντοπίζει την εκμετάλλευση, εξεγείρεται και πληρώνει προσωπι
κά την ανυπακοή του. Αλλά η ταύτιση με αυτόν τον γεμάτο πά
θος «ήρωα», δεν μπορεί να λειτουργήσει, εξαιτίας του δηκτικού
σαρκασμού του Μπιτζάντι: «Θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, όταν θα
γράψετε το πρώτο σας βιβλίο», σχολιάζει ο κυνικός διευθυντής
της εφημερίδας, αμέσως μετά την απόλυση του Ροβέντα, υπο
γραμμίζοντας με ενάργεια τη ματαιότητα της ατομικής διαμαρ
τυρίας και την επίκληση της προσωπικής εντιμότητας.
Από την ταινία λείπει, όπως γράφτηκε από κάποιους, μια πιο
συγκεκριμένη αναφορά στην εργατική τάξη. Ακόμα και η ομά
δα των αναρχικών στην οποία ανήκει ο Μάριο Μπόνι παρου
σιάζεται ξεκομμένη από συγκεκριμένα ταξικά συμφραζόμενα.
Στην πραγματικότητα, η ταινία ήθελε να δείξει με ποιον τρόπο
ο καπιταλισμός κινεί τον κόσμο, πώς όλα συνδέονται με τη λο
γική του κέρδους, και πώς απουσιάζει από τον καπιταλισμό η
αυτονομία και η ανεξαρτησία θεσμών, αξιών, ιδεών. Άλλωστε,
η ίδια η «στρατηγική της έντασης», ο ίδιος ο φασισμός, δεν εί
ναι παρά η απάντηση του κεφαλαίου, η αντεπίθεσή του στους
εργατικούς αγώνες. Η εργατική τάξη είναι, πάντα, η πρωταγω
νίστρια, ο παράγοντας που πρέπει να είναι υπό επιτήρηση, ο
στόχος εναντίον του οποίου όλοι (από τις εφημερίδες μέχρι την
εκκλησία, από τις τράπεζες μέχρι το κράτος) πρέπει να κινητο
ποιηθούν. Μοναδικό μειονέκτημα αυτής της λογικής είναι ότι,
έτσι όπως παρουσιάζεται στην ταινία ο φασίστας Almirante,
που μιλάει στο πλήθος στην πλατεία Ναβόνα, υπάρχει κίνδυ
νος να θεωρήσει ο θεατής πως αυτός είναι η ουσία του προβλή
ματος και να θεωρήσει ότι το περιστατικό του Μιλάνου ήταν
περιφερειακό. Στην πραγματικότητα, περιφερειακός είναι ο
Almirante, διότι το αληθινό στρατηγείο, από όπου κινούνται τα
νήματα του κουκλοθέατρου, είναι το κεφάλαιο. Ωστόσο, το πα
ραμορφωμένο πρόσωπο του Almirante, που εμφανίζεται σαν ά
θλιος ηθοποιός στην τελευταία του παράσταση, δίνει την πιο
γνήσια αίσθηση ενός κόσμου υπό διάλυση, αγκιστρωμένου
στην καλοπέρασή του, προσκολλημένου στις Μεγάλες Αξίες· ε
νός κόσμου που, για να διατηρήσει τα παλιά του προνόμια, υ
ποχρεώνεται να βγάλει στην επιφάνεια όλη τη βία και την ωμό
τητα που αποτελούν τα πιο αυθεντικά χαρακτηριστικά του.
Απέναντι σε αυτή τη βία, στον εκφυλισμό, στην έλλειψη αξιών
και θεσμών, δεν μένει παρά η άποψη που διατυπώνεται στην
τελευταία σκηνή της ταινίας: σε αυτή την πόλη, σε αυτό το σύ
στημα, όλα είναι λάσπη, όλα είναι βυθισμένα στη λάσπη. Ετσι
διατυπωμένο μπορεί να ακουστεί ως αδιαφορία, ως καιροοκοπι-
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σμάς. Όταν όμως εντοπίζονται τα αίτια, οι ευθύνες και οι μη
χανισμοί, έχουμε μπροστά μας ένα πολιτικό συμπέρασμα απο
λύτως σεβαστό.
1. Giorgio Almirante: ιστορικός ηγέτης του νεοφασιστικού Ιταλικού Κοινω
νικού Κινήματος (Movimento Sociale Italiano).
«Cinefórum», τχ. 121, έτος XIII, Μάρτιος 1973.
Μετάφρασή: Παναγιώτης Ράμος.

ΟΛΟΙ Η ΚΑΝΕΝΑΣ / ΤΡΕΛΟΙ ΓΙΑ
«ΛΥΣΙΜΟ» (1975)
Nessuno ο tutti / Matti da slegare
Σκηνοθεσία-Ιδέα: Marco Bellocchio, Silvano Agosti, Stefano
Rulli, Sandro Pertaglia. Φ ωτογραφία: Ezio Bellani, με οπερατέρ τον Dimitri Nicolau. Ή χ ο ς : Remo Ugolinelli. Μ οντάζ: Sil

vano Agosti, με τη συνεργασία των Rulli, Petraglia, Bellocchio.
Ο ργάνωση παραγω γής: Franco Giovalé. Π αραγωγή: Κινη
ματογραφική Κοινοπραξία 11 Μάρτη, για την Υγειονομική Υπη
ρεσία της Πάρμας, της επαρχίας της Εμίλια-Ρομάνια. Δ ιά ρ 
κεια: 200'. 16mm. Τελική εκδοχή: 135'. 35mm. Ασπρόμαυρη.
Ιταλία.
O Angelo, ο Paolo και o Marco, άτομα μ ε προβλήματα ψυχικής υ
γείας, σε πολύ μ ικ ρ ή ηλικία πέρασαν από το αναμορφωτήριο στο
ψυχιατρείο. Οι αντίστοιχες ιστορίες τους ανακατασκευάζονται δια
μέσου των δικών τους μαρτυριών, αλλά και των μαρτυριώ ν των
κοινωνικών λειτουργών, ψυχοθεραπευτών, νοσηλευτών, που τους
παρακολούθησαν μετά την έξοδό τους από το ψυχιατρικό ίδρυμα.
Το δεύτερο μέρος της ταινίας, μέσα από τις μαρτυρίες κάποιων νο
σηλευτών που περιθάλπουν ανθρώπους ψυχικά ασθενείς, αφορά
στο πρόβλημα της κοινωνικής επανένταξης των πρώην <■τρελών»,
καθώς και εκείνο των θρησκευτικών ψυχοθεραπευτικών ιδρυμά
των, όπου είναι αδύνατο να εισαχθεί κανείς.
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·£■«Είναι πολύ δύσκολο να τοποθετηθείς, ως απομονωμένος
δημιουργός, απέναντι σε μια τόσο περίπλοκη και σχεδόν ανεξε
ρεύνητη κοινωνική πραγματικότητα όπως αυτή των ασύλων.
Η συζήτηση, η διαλεκτική, είναι αναγκαία. Γι’ αυτό το λόγο, ό
ταν μου πρότειναν τη συγκεκριμένη δουλειά, επικοινώνησα
αρχικά με τον Rulli και τον Petraglia, και ύστερα με τον Agosti
για το μοντάζ. Κατάλαβα ότι η επιλογή μιας ομάδας ήταν κάτι
θετικό για μια τέτοιου τύπου ταινία. Ένας πολιτικός κινημα
τογράφος συμμετοχής, απαιτεί συλλογική εργασία. Θα ήταν α
διανόητο να εγκατασταθώ στο βάθρο του μοναχικού καλλιτέ
χνη. Ενώ οι προηγούμενες εμπειρίες μου από το εσωτερικό των
πολιτικών κινημάτων κατέληξαν σε σχετικές αποτυχίες, αυτή
τη φορά, η πολιτική αυτονομία (παρότι η πρωτοβουλία κατευθυνόταν από πολύ συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις) μας επέ
τρεψε να είμαστε δημιουργικοί και να εισχωρήσουμε στο πρό
βλημα πολύ περισσότερο απ’ ό,τι αν ήμασταν αυστηρά κατευθυνόμενοι και ιδεολογικά προσδιορισμένοι. [...]
Το Τρελοί για «λύσιμο» γυρίστηκε κάτω από ευνοϊκές, εξαιρετι
κές και ανεπανάληπτες συνθήκες. Κατά κάποιο τρόπο, η ταινία
ξαναρχίζει την παράδοση του σινεμά-βεριτέ (αναφέρομαι κυ
ρίως στο Jolie m ai του Marker) αναπαριστώντας μια βιωμένη
αλλά, ταυτόχρονα, πολιτικά ερμηνευμένη πραγματικότητα. Εί
ναι κάτι που δεν κάνει ποτέ η τηλεόραση, η οποία αρκείται στο
να παρουσιάζει μια κατάσταση χωρίς να την αναλύει ή να τη
συζητά, και χωρίς να προτείνει λύσεις. Οι λύσεις έρχονται από
έξω. Το 95% μιας τηλεοπτικής έρευνας παρουσιάζει τις απάν
θρωπες συνθήκες διαβίωσης, και μόνο στα πέντε τελευταία λε
πτά ο ομιλητής, με φωνή διακριτικά συγκινημένη, λέει πως «αυ
τό πρέπει να σταματήσει», κάνοντας έκκληση στην καλή θέλη
ση των ανθρώπων. [...]
Κατά τη διάρκεια των λήψεων αυτοσχεδιάσαμε πολύ, καθώς
δεν μπορούσαμε να προγραμματίσουμε, ούτε να επαναλάβουμε
τα όσα συνέβαιναν στην πραγματικότητα. Τα γυρίζαμε όταν
συνέβαιναν, δηλαδή μόνο μια φορά, κι αυτό μου προκαλούσε
προβλήματα, μια και είμαι συνηθισμένος να προετοιμάζω το
καδράρισμα με ακρίβεια χιλιοστού. Εδώ, δεν μπορούσα να κά
νω πολλά πράγματα: το γύρισμα δεν εξαρτιόταν απόλυτα από ε
μάς. Αντί να λέμε «κάνε το ένα ή κάνε το άλλο», ο ρόλος μας κα
τά τη διάρκεια των λήψεων ήταν να δημιουργήσουμε σχέσεις
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όσο to δυνατό πιο εγκάρδιες και θερμές με τους συνομιλητές
μας, ώστε να μας μιλήσουν ελεύθερα. Κάτω από αυτές τις συν
θήκες, δεν είχαμε χρόνο να ασχοληθούμε με το στιλ. Σε αυτό το
είδος της εργασίας το καδράρισμα παραμελείται -είναι αναπό
φευκτο- και καταλήγει να γίνει ένα στιλιστικό χαρακτηριστι
κό. Το περιεχόμενο απαιτούσε να θυσιάσουμε την έρευνα πάνω
στη μορφή. Ο λόγος ήταν ήδη πολύ σημαντικός, για να ψά
χνουμε για ωραίες εικόνες. / /
Μ. Β.

Ό τ α ν οι τρελοί π α ίρ ν ο υ ν το λόγο
roo Jean-Luc Pouillaude
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Ένας ασθενής από μεσογειακή αναιμία τείνει το χέρι σε μια κί
νηση πρόσκλησης: απευθύνεται στο θεατή-ηδονοβλεψία, τον ε
μπλέκει. Μιλάει. Διηγείται πώς πήγε στο εργοστάσιο, λέει για τη
δουλειά του, πώς αφαίρεσε από το ημερολόγιο τα Σάββατα και
τις Κυριακές, αυτές τις άδειες μέρες της ξεκούρασης και της μο
ναξιάς, που τον κρατάνε μακριά από τους συναδέλφους του στη
βιοτεχνία, όπου τον είχαν δεχτεί σαν δικό τους άνθρωπο.
Ο Paolo είναι δεκατριών ετών. Με πολλούς θεατρινισμούς, ως
γνήσιος Ιταλός, διηγείται την περιπλάνησή του στα διάφορα
ψυχιατρικά ιδρύματα, το μίσος που τρέφει για τη μητέρα του,
για το σχολείο, την ψυχολόγο. Η Clelia διηγείται πώς στο εκ
κλησιαστικό ίδρυμα της έκλειναν το στόμα με μια κουκούλα
βουτηγμένη σε ούρα, για να πνίγουν τις κραυγές της. Η ταινία
Ό λοι ή κανένας / Τρελοί για «λύσιμο» δείχνει τις κοινωνικές ρί
ζες της «διανοητικής ασθένειας», όπως την ονομάζουμε. «Η μά
να μου με πέταξε στο δρόμο στα δέκα μου χρόνια. Έγινα πουτάνα, το ίδιο και η κόρη μου», λέει η μητέρα του νεαρού σχιζο
φρενή Marco. Η μητέρα του Angelo εξηγεί τη νεύρωση του γι
ου της με τα φοβερά αυτά λόγια: «Ήμασταν φτωχοί».
Σχεδόν για δύο ώρες, έγκλειστοι ασθενείς, καθώς και άλλοι που
έχουν πάρει εξιτήριο από το άσυλο, παίρνουν το λόγο και κλονί
ζουν σε μεγάλο βαθμό τις προκαταλήψεις μας. Κατηγορούνπρώτα-πρώτα, το ψυχιατρικό ίδρυμα, ένα χώρο αποκλεισμού
που φιμώνει, ακρωτηριάζει, ενίοτε σκοτώνει. O Martinelli διη
γείται με ποιον τρόπο οι γεροδεμένες νοσοκόμες κάνουν έναν άρ
ρωστο, που ουρλιάζει από πόνο, να σωπάσει. Ένας τρελός μπορεί
να υποστεί τα πάντα αφού, ως ψυχικά ασθενής, βρίσκεται έξω α
πό το παιχνίδι, αλλά και έξω από το λόγο. Η ιατρική θεραπεία
προσφεύγει αποκλειστικά στα ψυχοφάρμακα και τα ηρεμιστικά.
Επίσης, δεν λέει όχι -ανεξάρτητα με το τι διατείνονται- στο
ζουρλομανδύα, το ηλεκτροσόκ, τη λοβοτομή. Αυτός ο αργός θά
νατος δημιουργεί «αυτόχειρες της κοινωνίας», για να χρησιμο
ποιήσουμε την έκφραση του Antonin Artaud για τον Van Gogh.
Οι ασθενείς μιλούν και καταγγέλλουν την εκμετάλλευση της
εργασίας τους (εκατό λιρέτες την ημέρα, λέει ο Martinelli), διό11 το ψυχιατρικό ίδρυμα είναι προϊόν της κοινωνίας. Η διανοη
τική αλλοτρίωση και η κοινωνική αλλοτρίωση αποτελούν τις
δύο όψεις της ίδιας πραγματικότητας. Είναι λογικό, λοιπόν, το
γεγονός ότι το ψυχιατρικό νοσοκομείο, μικρογραφία της κοι
νωνικής ζωής, αναπαράγει τις μορφές εκμετάλλευσης της κυρίαρχης ιδεολογίας. Η ασθένεια, δημιούργημα της κοινωνίας,

γίνεται δυο φορές αντικείμενο εκμετάλλευσης, αφού ο ασθενής
είναι απογυμνωμένος, και ως εκ τούτου ανυπεράσπιστος.
Η συλλογική αυτή ταινία, την οποία γύρισαν οι Silvano Agosti,
Marco Bellocchio, σε συνεργασία με δύο δημοσιογράφους του
περιοδικού «Ombre Rosse», τους Sandro Petraglia και Stefano
Rulli, θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα απλό ρεπορτάζ, που παρου
σιάζει το πείραμα του Mario Tomasini και του βοηθού του
Franco Basaglia, στρατευμένων στο κίνημα Δημοκρατική Ψυ
χιατρική. Το στιλ είναι τηλεοπτικό, εσκεμμένα επίπεδο και ου
δέτερο- η διαδοχή των σεκάνς υπογραμμίζεται από το εναλλασ
σόμενο μοντάζ, που δείχνει πόσο οι λόγοι των ασθενών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και πώς συναντιούνται στην κοινή μομ
φή που μας απευθύνουν. Θα ήταν ανόητο να προσπαθήσει κα
νείς να εντοπίσει τη συνεισφορά του Bellocchio και της ταινίας
του Οι γροθιές στην τσέπη στη συλλογική αυτή μαρτυρία, όπου
η υποκειμενικότητα έχει εντελώς απαλεκρθεί και όπου κυριαρ
χεί μια παρατήρηση ουδέτερη και, παράλληλα, όσο το δυνατόν
πιο πειστική.
Αν, όμως, παρέμενε σε αυτό το επίπεδο, η καταγγελία θα προκαλούσε απλώς μια ρήξη με το ισχύον σύστημα. Το πιο ενδιαφέρον
στοιχείο της ταινίας είναι το γεγονός ότι οι ασθενείς παίρνουν
το λόγο για να ανατρέψουν εκ βάθρων την κατάσταση. O Mario
Tomasini, διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής της Πάρμας,
γκρεμίζει τους τείχους του ασύλου. Μας «πετάει» μέσα στην
πραγματικότητα, στην καθημερινότητα μιας «τρέλας», η οποία
εξαλείφεται στο βαθμό που κοινωνικοποιείται.
Οι ίδιοι οι εργάτες αναλαμβάνουν δέκα περίπου «ασθενείς με
βαριά νοητική υστέρηση» και τους ενσωματώνουν με φυσικό
τητα στον κόσμο της εργασίας, προσδίδοντάς τους έτσι μια
πρωτόγνωρη γι’ αυτούς κοινωνική λειτουργία· όλα αυτά, ουδεμία σχέση έχουν με την ψυχιατρική φάρσα ττ\ς εργοθεραπείας,
όπως ονομάζεται. Ποια η θεραπευτική λειτουργία του να πλέ
κει κανείς ψάθα σε καρέκλες ή να ζωγραφίζει λουλουδάκια σε
δοχεία νυκτάςμεσα στο άσυλο; Εξάλλου, δεν προκαλεί έκπληξη
ότι, στην κομμουνιστική προοπτική στην οποία εντάσσεται η
ταινία, η εργασία είναι η σημαντικότερη αξία της κοινωνικής ε
πανένταξης και μάλιστα, επαγωγικά, η συλλογική λύση στις α
τομικές ψυχικές διαταραχές. Προβάλλει όμως ένα ερώτημα:
δεν είναι αντιφατικό να ρίχνεις στον κόσμο της εργασίας ένα
«μη φυσιολογικό» άνθρωπο, τη στιγμή που η εργασία αποτελεί
ακριβώς την πηγή της αλλοτρίωσης; Η απάντηση του Agosti
είναι σαφής: «Όταν δίνουμε στο “μη φυσιολογικό” άνθρωπο
πρόσβαση στο σχολείο ή το εργοστάσιο, δεν τον αποδεχόμαστε
απλώς, αλλά συντρίβουμε τη δομή του σχολείου ή του εργο
στασίου. Επανεντάσσω τον πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία,
σημαίνει συντρίβω το καπιταλιστικό σύστημα».
Είναι βέβαιο ότι μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το συγκεκρι
μένο και περιορισμένο χαρακτήρα του πειράματος της Πάρμας
ότι θα μπορούσε κανείς να το κατηγορήσει χαρακτηρίζοντάς το
ρεφορμιστικό. Η τελευταία σεκάνς, η «γιορτή» στο νοσοκομείο
στο Κολόρνο, είναι ανησυχητική. Αυτός ο χορός (;), τον οποίο ο
Martinelli απλοϊκά πολιτικοποιεί με τα «στρατευμένα» τραγού
δια του, είναι ήδη αρκετά θλιβερός από μόνος του- από τη στιγμή
όμως που εισέρχονται τα σώματα των ασθενών, οι οποίοι είναι ε
ντελώς αποχαυνωμένοι και ξένοι προς την τεχνητή αυτή χαρα,
γίνεται κυριολεκτικά αφόρητος. Αυτός είναι ο κίνδυνος: να δη-
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μιουργηθεί εκ νέου μια πατερναλιστική δομή (τύπου καθοδηγητικών συνεδριών) και κατ’ αυτό τον τρόπο να μετατεθεί η αλλο
τρίωση. Πώς μπορεί ο σχιζοφρενής να απαλλαγεί από τις φαντα
σιώσεις του, αφού είναι αποκομμένος από κάθε πραγματικότητα
και ο εξωτερικός κόσμος είναι γι’ αυτόν μια απάτη; Στην προκει
μένη περίπτωση, το ζήτημα της κοινωνικής αιτιότητας τίθεται
μόνον εμμέσως. Η ουσία είναι άλλη: είναι ο ασυνείδητος λόγος
που εκφέρει το σώμα του ασθενούς, το εντελώς ανέκφραστο
βλέμμα, που περικλείει εντούτοις την οδύνη του άρρητου...
Παραμένει, βέβαια, το γεγονός ότι η ταινία ανανεώνει την προ
βληματική για τις θεραπευτικές μεθόδους των διανοητικών α
σθενειών, στο βαθμό που οι εν λόγω ασθένειες γίνονται σαφώς
πολιτικές. Η άρθρωση του λόγου οδηγεί στην αναδοχή της ασθέ
νειας από την εργατική τάξη. Στην προκειμένη περίπτωση, υ
πάρχει μια ισχυρή εσωτερική διαλεκτική: αν η τρέλα έχει πράγ
ματι μια κοινωνική αιτία, τότε είναι χρέος της κοινωνίας να αναλάβει την κοινωνική επανένταξη των ασθενών σε ένα ανθρώ
πινο περιβάλλον, φτιαγμένο στα μέτρα τους. Το ζητούμενο εί
ναι να θεωρηθεί η τρέλα κάτι το συνηθισμένο, μια τρέλα κοινή:
η δική μας. Από εκεί εκπορεύεται και η βιαιότητα της ταινίας·
μια προφανής βιαιότητα κατά της παραδοσιακής ψυχιατρικής,
που αποτελεί ένα κατασταλτικό εργαλείο επιβολής του φυσιο
λογικού (στο σημείο αυτό είναι αναγκαία η αντιπαραβολή με τη
Φωλιά του κούκου, μια ταινία που, ολόκληρη, είναι μια τεράστια
μεταφορά)· ενάντια στην ψυχανάλυση, το πολιτιστικό άλλοθι
της καθεστηκυίας τάξης (η πολυτέλεια των πλουσίων)· ενάντια,
όμως, και στην αντι-ψυχιατρική: το Kingsley Hall, παρά τον
Ronald Laing, δεν λειτούργησε εντέλει -στο βαθμό που υπήρξε
ένας χώρος μυθικός- παρά μόνο για πέντε χρόνια.
Το Όλοι ή κανένας / Τρελοί για «λύσιμο» δεν είναι μόνο μια νη
φάλια διαπίστωση, που μεταφέρει τη μαρτυρία μιας ριζικής κα
ταδίκης. Δείχνει ότι όταν οι «τρελοί», όπως τους ονομάζουμε,
αρθρώνουν λόγο, μπορούν τελικά να ενσωματωθούν κοινωνι
κά: μια λύση που είναι ταυτόχρονα και απελευθέρωση.
<·Positif », τχ. 182, Ιούνιος 1976.
Μετάφραση: Τιτίκα Δημψρούλια.

ΘΡΙΑΜΒΙΚΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ (1976)
Marcia trionfale (ελληνικός τίτλος: Βία και μοιχεία)
Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Marco Bellocchio, Ser
gio Bazzini. Φ ωτογραφία: Franco Di Giacomo, με οπερατέρ τον
Giuseppe Land. Σκηνογραφία: Amedeo Fago. Ή χος: Paolo Ferroni. Μ ουσική: Nicola Piovani. Μ οντάζ: Sergio Montanari.
Β οη θοί σκηνοθέτη: Inigo Lezzi, Sandro Petraglia. Η θοποιοί:

Franco Nero (λοχαγός Ασιούτο), Michele Placido (Πάολο Πάσερι), Miou-Miou (Ροζάνα Ασιούτο), Patrick Dewaere (υπολοχαγός Μπάγιο), Nino Bignamini (Γκουάντσια), Ekkehardt Belle,
Flavio Andreini, Vittorio Fanfoni, Alessandro Haber, Gisela
Hann, Pietro Vida. Π αραγωγή: Silvio Clementelli, για την Clesi Cinematográfica (Ρώμη), Renn Production (Παρίσι), Lisa
Film GMBH (Μόναχο). Διάρκεια: 125'. Έγχρωμη. Ιταλία-Γαλ-
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λία-Γερμανία. Βραβεία: Nastro d’ Argento για την καλύτερη
ανδρική ερμηνεία στον Michele Placido.
Ο Πάολο Πάσερι παρουσιάζεται για να υπηρετήσει τη στρατιωτική
του θητεία. Τα καψόνια, οι ταπεινώσεις και ο εξεντελισμός της
προσωπικότητας ττον νεοσύλλεκτων είναι στην ημερήσια διάταξη,
και από την πλευρά των αξιωματικών, κυρίως με την αυταρχική
και βίαιη συμπεριφορά του λοχαγού Ασιούτο, και από την πλευρά
των παλιότερων στρατιωτών, που ονομάζονταν αλλιώς και «παπ
πούδες». Ο Πάσερι, που είναι πτυχιούχος και κατάγεται από τη
Νότια Ιταλία, αδυνατεί να προσαρμοστεί, βρίσκεται στα πρόθυρα
νευρικής κρίσης και παίρνει συνεχώς αμφεταμίνες. Ο λοχαγός
Ασιούτο το αντιλαμβάνεται, έχει στραμμένη την προσοχή του πάνω
στο νεαρό στρατιώτη και, μετά από μια γενικευμένη φασαρία στη
λέσχη την ώρα του φαγητού, όπου εμπλέκεται και ο Πάσερι, τον καλεί στο γραφείο του. Εκεί, θέλοντας -όπως ο ίδιος νομίζει- να τον
κάνει άνδρα, τον ξυλοκοπάει άγρια, προκαλώντας τον να αντιδράσει, να φερθεί «αντρίκια» · τελικά, τον αφήνει αιμόφυρτο, σχεδόν
λιπόθυμο. Ο ξυλοδαρμός γίνεται γνωστός, κάτι γράφεται σχετικά
στις εφημερίδες, αλλά όταν ο Πάσερι καλείται να απολογηθεί για το
συμβάν, ουσιαστικά καλύπτει το λοχαγό Ασιούτο, ο οποίος μετά α
πό αυτό τον βλέπει με άλλο μάτι. Αφού τον πληροφορεί για κάποιο
χοντρό καψόνι που ετοιμάζονται να του κάνουν οι «παπούδες» το
βράδυ (το οποίο ο Πάσερι όχι μόνο αποφεύγει, αλλά και το ανταπο
δίδει έντεχνα), τον καλεί στο γραφείο του και του αναθέτει μια εμπιστευτική αποστολή: να παρακολουθεί τη σύζυγό του Ροζάνα, με
την οποία οι σχέσεις του Ασιούτο είναι κακές (οΑσιούτο ουσιαστικά
τη βιάζει όταν κάνουν έρωτα, τη δέρνει και της συμπεριφέρεται σαν
σε ζώο), και να του αναφέρει τις κινήσεις της. Ο Πάσερι ανακαλύ
πτει ότι εκείνη έχει ερωτικές σχέσεις με ένα συνάδελφο του Ασιού
το, τον υπολοχαγό Μπάγιο. Η Ροζάνα αντιλαμβάνεται την παρακο
λούθηση και του τηλεφωνεί στο μπαρ κάτω από το σπίτι της, όπου
ο Πάσερι περιμένει τις επόμενες κινήσεις της. Του ζητά να μην πει
στο λοχαγό ότι την είδε στο σπίτι του Μπάγιο. Ακολουθείμια σκηνή
μεγάλης βίας ανάμεσα στην Ροζάνα και τον Ασιούτο, όπου αυτός
την πετά γυμνή έξω από το διαμέρισμα. Εκείνη ξανατηλεφωνεί και
καλεί τον Πάσερι επάνω■του μιλά για τη φριχτή ζωή της με τον
Ασιούτο, αλλά εκείνος της απαντά ότι βλέπει το λοχαγό σαν πατέρα
του και ότι εκείνος τον έκανε άνδρα δίνοντάς του την αυτοπεποίθη
ση και τη σιγουριά που του έλειπαν. Λίγο μετά, και ενώ ο Πάσερι έ
χει φύγει από το σπίτι, αλλά παραμένει στην περιοχή συνεχίζοντας
την παρακολούθηση, φτάνει ο υπολοχαγός Μπάγιο με κάποιους
φίλους του -επίσης στρατιωτικούς- και κάνει έρωτα με την Ροζάνα,
υποχρεώνοντας την, σαν να είναι πόρνη, να φωνάζει στη διάρκεια
της σεξουαλικής πράξης για να μπορούν οι συνοδοί του να ακούν
τις κραυγές της. Αργότερα, ο Πάσερι την ακολουθεί σε έναν κινη
ματογράφο, όπου η Ροζάνα ξεσπά σε κλάματα και <ρεύγει. Τη βρί
σκει στις τουαλέτες, την παρηγορεί και μια ερωτική σκηνή διαδρα
ματίζεται μεταξύ τους, με δική της πρωτοβουλία. Επιστρέφοντας
στο στρατόπεδο, ο στρατιώτης δίνει την αναφορά του στο λοχαγό,
παραλείποντας φυσικά όλα όσα έχουν συμβεί. Ο Ασιούτο είναι σε
κρίση, αφού η κατάσταση με τη Ροζάνα επιδεινώνεται συνεχώς.
Φτάνει μάλιστα στο σημείο να ζητήσει τη συμβουλή του Πάσερι, τον
οποίο θεωρεί ως το μοναδικό του φίλο. Για να εκτονωθεί, λοιπόν,
πηγαίνει μαζί του για «κυνήγι»: λίγο έξω από το στρατόπεδο πιά
νουν ένα φαντάρο με μια «αδελφή» και ο Ασιούτο, σαν καλός πατέ- j 7 ^
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ρος, δίνει λεφτά στο στρατιώτη για να πάει στις πουτάνες, ενώ μ α ζί
με τον Πάσερι ξυλοκοπούν τον άτυχο ομοφυλόφιλο. Μετά πηγαί
νουν στο σπίτι του λοχαγού, όπου εκείνος του μιλά για τα προβλή
ματα του και για το πόσο σπουδαίο είναι να παίρνεις στα χέρια σου
άβουλους νέους και να τους πλάθεις, κάνοντάς τους άνδρες. Ο Πάαερι συμφωνεί και μοιάζει μαγεμένος από το λοχαγό του. Οι συνά
δελφοί του στο στρατόπεδο αρχίζουν να σχολιάζουν αρνητικά και
να δυαφορούν γι ’αυτή τη σχέση υπηρέτη-αφέντη ανάμεσα στον Πάσερι και τον Ασιούτο. Το βράδυ, ενώ ο Πάσερι κοιμάται, τον περι
λούζουν μ ε έναν κουβά σκατά. Στο μεταξύ, η Ροζάνα πηγαίνει στο
σπίτι του Μ πάγιο για να του πει ότι χωρίζουν, ενώ, από κάτω, η συ
νοδεία περιμένει να ακούσει. 'Οταν εκείνη φεύγει, ο Μ πάγιο βάζει
να παίζει το μαγνητόφωνο μ ε τις ηχογραφημένες κραυγές ηδονής
της Ροζάνας, για να μη ν τους απογοητεύσει. Εκείνοι, όμως, που έ
χουν ήδη σκapq>aλώoει στο παράθυρο για να κάνουν μπανιστήρι,
ανακαλύπτουν την αλήθεια και ο Μπάγιο παθαίνει νευρική κρίση.
Τηλεφωνεί στον Ασιούτο λέγοντάς του ότι πηδάει την γυναίκα του
και του το κλείνει, χωρίς φυσικά να του πει ποιος είναι. Ο Ασιούτο,
έί,αλλος, πηγαίνει στο σπίτι του, απειλεί ότι θα τη σκοτώσει, αρχίζει
να πυροβολεί στα τυφλά, τη χτυπά και τα σπάει όλα. Εκείνη φεύγει.
Οταν ο Πάαερι τον βρίσκει μεθυσμένο και σε άσχημη ψυχολογική
κατάσταση, ο Ασιούτο του ζητάει να τη βρει και να τη φέρει πίσω,
να την πείσει να ξαναγυρίσει κοντά του. Ο Πάσερι όντως τη βρίσκει,
αλλά εκείνη τον συμβουλεύει να απομακρυνθεί και ο ίδιος από τον
Ασιούτο, γιατί διαφορετικά θα μπλέξει άσχημα. Η Ροζάνα φεύγει
οριστικά. 0 Πάσερι επιστρέφει προβληματισμένος στο στρατόπεδο
και, όταν ο Ασιούτο του προτείνει να πάνε να αφοπλίσουν όλες τις
σκοπιές (κατά την προσφιλή συνήθεια του λοχαγού, που θεωρεί ότι
μ ε αυτή τη μορφή τρομοκρατίας κρατά τις σκοπιές σε ετοιμότητα),
ο Πάσερι πληροφορεί τους συναδέλφους του για τις προθέσεις του
Ασιούτο. Ο λοχαγός αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει, αφού β λέ
πει ύποπτες κινήσεις μέσα στη νύχτα, αλλά παρόλ’ αυτά πηγαίνει
στη σκοπιά και, χωρίς να πει το σύνθημα ή το παρασύνθημα, ζητά
από το σκοπό να του παραδώσει το όπλο. Μ όλις ο Ασιούτο αρχίζει
να πλησιάζει, ο στρατιώτης πυροβολεί και τον σκοτώνει. Πρώτος
τρέχει κοντά ο Πάσερι, λέγοντας στον τρομαγμένο φαντάρο να μ η
φοβάται αφού εφάρμοσε το στρατιωτικό κώδικα, ενώ οι «παππού
δ ες - παρακολουθούν εμβρόντητοι τη σκηνή.
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• φ Στο Θριαμβικό εμβατήριο με ενδιέφερε να προσπαθήσω να
αναλύσω, όσο βαθύτερα γίνεται, πώς ακριβώς λειτουργεί ο μη
χανισμός εξουσίας στο εσωτερικό ενός στρατώνα. Πώς ο ανώτε
ρος, αυτός που διευθύνει ή που κυβερνά, μέσα από κανόνες, κα
ψόνια (εξευτελιομούς και βασανιστήρια), ασκώντας ιδεολογική
τρομοκρατία, προσπαθεί να κάνει τον νέο -το νεοσύλλεκτο, όοως και το φυλακισμένο ή τον τρελό- να καταλάβει ότι η λύση,
ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει κανείς είναι να απομονωθεί, ό
χι να εξεγερθεί ενάντια στους άλλους, αλλά να «κοιτάζει τη
δουλειά του» (η ιταλική φράση είναι fai i cazzi propri που ση
μαίνει παίξε το πουλί οου - Σ.τ.Ε.)· πρόκειται για μια στρατιωτι
κή έκψραση, που περιγράφει την προτεινόμενη ως μοναδική
δυνατότητα επιβίωσης. Συμβαίνει συχνά ο προοδευτικός νεα
ρός, ή εκείνος που έξω από το στρατόπεδο έχει μια ελεύθερη συ
μπεριφορά, να υποκύπτει -ακριβώς γιατί πρόκειται για μια παρενθεση στη ζωή του-, να δέχεται τελικά την αποκτήνωση, για

να επιστρέφει αργότερα στην κανονική και ελεύθερη ζωή. Και
εκεί είναι που ο ιδρυματικός θεσμός έχει νικήσει- κατά τον ίδιο
τρόπο που νικά, όταν ο ψυχικά άρρωστος κάνει το καλό παιδί,
όταν ο φυλακισμένος προσφέρει τις υπηρεσίες του στο δεσμο
φύλακα για να μη γίνονται φασαρίες... Αυτού του τύπου η λο
γική δεν μπορεί, ευτυχώς, να ακυρώσει την ύπαρξη των ομά
δων, των κινημάτων που της αντιτίθενται. ? ?
Μ. Β.

«Όταν συνάντησα τον Marco, προερχόμουν από το θέατρο·
στον κινηματογράφο είχα παίξει μονάχα στις ταινίες Έλα στο
σπίτι να γνωρίσεις τη γυναίκα μου (Romanzo popolare του Mario
Monicelli) και Θεέ μου, πόσο χαμηλά έπεσα! (Mio Dio, come sono
caduta in basso! του Luigi Comencini). H γνωριμία με τον
Marco με έκανε να ανακαλύψω ότι το επάγγελμα του ηθοποιού
δεν είναι μόνο να «επιδεικνύεται», να δείχνει τις επαγγελματι
κές του ικανότητες, να συμμετέχει στην «τεχνική» κατασκευή
του ρόλου, αλλά και το να εξαντλεί τη δυνατότητα του να είναι
-περισσότερο από ηθοποιός- ένα αληθινό πρόσωπο, ή απλά ένας
άνθρωπος σε θέση να αμφισβητεί τον εαυτό του, να ρισκάρει αυ
τό που ήδη ξέρει, να μπορεί να βρίσκεται σε κρίση. Αυτό, φυσι
κά, είναι δυνατό μόνο με ένα σκηνοθέτη σαν τον Marco, ικανό
να δημιουργεί τόσο βαθιές ανθρώπινες σχέσεις με τους άλλους,
ώστε να τους ωθεί να γίνονται ανοιχτό βιβλίο. Και οι άλλοι,
προφανώς αυτοί που είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε βά
θος, είναι φυσικό να αφήνονται στη γνώση του. Για να ερμη
νεύσω τον Πάσερι, μου ζήτησε να χάσω επτά-οκτώ κιλά. Δεν ή
ταν μικρή θυσία- το έκανα όμως ευχαρίστως, γιατί κατάλαβα ό
τι μέσα από αυτό το πρόσωπο o Marco προσπαθούσε να εκφράσει, όχι μόνο ένα στρατιώτη, αλλά μια ολόκληρη γενιά, τη δική
μου γενιά, που ζούσε εποχές βαθιάς ανησυχίας. Αυτή η ανησυ
χία δεν μπορούσε να εκφραστεί μόνο από τον ηθοποιό: απαιτού
σε οπωσδήποτε και την προσωπική συμμετοχή, μια «ιδεολογι
κή» εμπλοκή, με την καλή έννοια της λέξης. Ήταν η πρώτη φο
ρά που μου συνέβαινε κάτι τέτοιο- αργότερα κατάλαβα ότι ο
Marco είναι ο μοναδικός σκηνοθέτης που εκτίθεται και κάνει
και εσένα να εκτίθεσαι σε τόσο σοβαρούς κινδύνους.
Όσο για την εναρκτήρια σκηνή -που επινοήθηκε επί τόπου,
στο πλατό- ένοιωσα αμέσως αυτό το αίσθημα αποπροσωποποίησης που ήθελε o Marco. Την πραγματική, όμως, δύναμη της σκη
νής τη συνειδητοποίησα μόνο όταν την είδα. Από τότε θεωρώ το
Θριαμβικό εμβατήριο κορυφαία στιγμή της καριέρας μου.»
Michele Placido (Ηθοποιός)
Έ ν α ς π ο ιη τή ς του «μίσους»
του Εηζο Ι/ημαη

Η ταινία Θριαμβικό εμβατήριο έγινε δεκτή με την ίδια αμηχανία
που γίνεται δεκτός ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης, που δεν βρί
σκουμε το θάρρος να του κλείσουμε την πόρτα εξαιτίας της θρασϋτητάς του. Λιγότερο δειλά και πολιτισμένα από τους επαγγελματίες κριτικούς, οι οπαδοί του Ββΐΐοοοάίο απέρριψαν κατηγο-

O Michele Placido (ττλάττι) με
συνάδελφους του στρατιώτες
στην ταινία Θριαμβικό
εμβατήριο.

Η Miou-Miou και ο Franco
Nero.

Ο Patrick Dewaere
και η Miou-Miou.
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ρηματικά την ταινία. Διχασμένοι ανάμεσα στην αποσιώπηση
της αλήθειας, τον οίκτο και την ενόχληση, κουτσομπόλεψαν
παρά σχολίασαν την ταινία, αντιμετωπίζοντάς την ως την ορι
στική απόδειξη της υποτιθέμενης ενσωμάτωσης του σκηνοθέτη
στο κατεστημένο.
Στα μάτια πολλών, το Θριαμβικό εμβατήριο είναι η άνευ όρων
παράδοση στις επιταγές της βιομηχανίας, μια ιστορία κερατώματος, η οποία μόλις και μετά βίας καμουφλάρεται από ένα πρό
σχημα αντιμιλιταρισμού. Εντέλει, φαίνεται ότι με αυτή την ται
νία o Bellocchio έχει δυσαρεστήσει τους πάντες και κινδυνεύει
να αντιμετωπίζεται, για αρκετό καιρό, ως ανάμνηση παρά ως υ
πόσχεση για το μέλλον, ως το πρώην παιδί θαύμα της ταινίας Οι
γροθιές στην τσέπη και όχι ως ένας σύγχρονος σκηνοθέτης.
Μετά από αυτή την ταινία, ο κινηματογράφος του Bellocchio
μου φαίνεται, σήμερα, περισσότερο μοναχικός, πρωτότυπος και
υπερήφανος παρά ποτέ. Η δουλειά που έκανε ο Michele Placido
(που μεταμορφώνεται, εδώ, σε χειρονομούσα, υστερική υπερμαριονέτα) και το πρώτο ημίωρο της ταινίας (μια εξωπραγματι
κή και ονειρική αναπαράσταση της ζωής του στρατοπέδου, ό
πως δεν την είδαμε ποτέ, όπου ακόμα και η πλέον νατουραλιστική βωμολοχία και τα στήθη στο σκοτάδι μετατρέπονται σε
καθαρό κινηματογράφο), θα αρκούσαν για να κάνουν το Θριαμ
βικό εμβατήριο μια σημαντική ιταλική ταινία. Όπως, επίσης, υ
πάρχουν αρκετές σκηνές που αποκαλύπτουν έναν Bellocchio
χαρισματικό και ικανό, πλέον, να κινηματογραφήσει τα πάντα.
Αλλά το θέμα δεν είναι εδώ. Στο κάτω-κάτω, η ταινία Θριαμβι
κό εμβατήριο παρουσιάζει ενδιαφέρον ακριβώς για τα τόσο προ
φανή και μακροσκοπικά μειονεκτήμαχά της, που την κάνουν
μια παραδειγματικά ανακόλουθη ταινία της κινηματογραφικής
βιομηχανίας.
Οι ταινίες του Bellocchio μου φαίνεται ότι είναι οι μόνες, μαζί με
εκείνες του Bertolucci, που προτείνουν τη διπλή τους ανάγνω
ση: ως έργων αλλά και ως ενεργειών. Είναι οι μόνες που συσχε
τίζουν έννοιες όπως δημιουργός, κοινό, δημοτικότητα, βιομηχα
νία, θέαμα, αγορά, ιταλικός κινηματογράφος. ΓΓ αυτό το λόγο,
ενώ με την ταινία Δολοφονίες διακεκριμένων, για παράδειγμα,
μπορούμε να κατανοήσουμε μόνο τον Francesco Rosi, με το
Θριαμβικό εμβατήριο μπορούμε να κατανοήσουμε ολόκληρο τον
ιταλικό κινηματογράφο. Κάθε ταινία του Bellocchio μαρτυρά τη
διαδρομή που έκανε ο δημιουργός της, κάνοντας, κάθε φορά,
τον απολογισμό μιας ολόκληρης κατάστασης. Ο Bellocchio, ό
πως άλλωστε κι ο Bertolucci, είναι σκηνοθέτης που δεν σταματά
και γι’ αυτό έχει δικαίωμα να κάνει λάθος.
Η ταινία Οι γροθιές στην τσέπη, που έπεσε σαν μυλόπετρα στο
βάλτο του ιταλικού κινηματογράφου της δεκαετίας του ’60, εί
χε σαν αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί -άθελά του- ο σκηνοθέιης της ως «κλασικός» της αναρχικής αμφισβήτησης, ως ένας
Jean Vigo που «υποφέρει» από επαρχιωτισμό. Κι όμως, η ανορθολογική και μικροαστική εξέγερση (που βλέπουμε σήμερα
στους Ντούσαν Μακαβέγιεφ και Tinto Brass) και η θλιβερή πα
ρωδία της, υπιίρξε ανέκαθεν μάλλον το κατάλοιπο, παρά η έ
μπνευση του Bellocchio. Κινηματογράφος καταλοίπων: κινη
ματογράφος λερωμένος, ακάθαρτος, δυσάρεστος, και από την ά
ποψη του στιλ και από την άποψη του περιεχομένου. Κινημα
τογράφος της «χυδαιότητας», της ίδιας χυδαιότητας που τρέφει
ιους Billy Wilder, Ναγκίσα Οσίμα και Luis Buñuel. Κατάλοιπα,

ακαθαρσία και χυδαιότητα, που εντοπίζονται στο εσωτερικό
πολύ στιβαρών αφηγηματικών δομών, αλλά και του κλασικι
σμού που διδάχτηκε από τους Richard Brooks και Billy Wilder
ενός κλασικισμού μπολιασμένου, όμως, από μια «ιταλικότητα»,
η οποία προέρχεται από την καρδιά της commedia all’ italiana.
Διατρέχοντας τη φιλμογραφία του Bellocchio (τόσο ουσιαστική
και περιεκτική) παρατηρούμε μια ιδιαίτερη διαδρομή. Από τη
μια πλευρά, δημιουργείται η εντύπωση της απόλυτης πίστης
στα θέματά του (η ενστικτώδης εξέγερση ενός αρνητικού ήρωα, σε μια «ρεαλιστική» και «ιταλική» εκδοχή των αγαπητών
στον Orson Welles τεράτων, ενάντια σε θεσμούς εξίσου αρνητι
κούς, που από ταινία σε ταινία είναι η οικογένεια, τα αστικά
και ρεφορμιστικά κόμματα, τα καθολικά κολέγια, τα μεγάλα
εκδοτικά συγκροτήματα, η στρατιωτική θητεία). Από την άλλη
πλευρά, εντοπίζεται μια πυρετώδης αναζήτηση διαφορετικών
τρόπων αφήγησης. Αυτό που προοδευτικά έχασε ο Bellocchio
είναι η παραφορά της γραμματικής, η γλωσσική οργή, η οποία
υποχώρησε μέχρι τον επιφαινόμενο κλασικισμό της τελευταίας
του ταινίας. Αυτό που κέρδισε είναι η διαυγής ηρεμία, που του
επιτρέπει να παρατηρεί με τρόπο πιο ψυχρό και πιο βαθύ την
άλλη οργή, την οργή των ηρώων του. Άλλωστε, ο Bellocchio
ποτέ δεν ήταν ο κινηματογραφιστής της οργής (όπως φαινόταν
να υπόσχεται η πρώτη του ταινία), αλλά ο ποιητής του «μί
σους», όπως μας επιβεβαιώνει μια σκηνή της ταινίας Θριαμβικό
εμβατήριο που φτάνει μέχρι την αυτοαναφορικότητα.
Το έργο του Marco Bellocchio και το προοδευτικό γλίστρημα
της ματιάς προς την εξέγερση που το διαπερνά, απολήγουν, μέ
σω του μαρξισμού και της ψυχανάλυσης, σε μια σύγκρουση
-τραυματική, βίαιη, θανάσιμη- με μια σειρά από «πατέρες» (που
δεν είναι μόνο η εξουσία, το αστικό κράτος και η πατριαρχική
οικογένεια, αλλά και άλλοι θεσμοί, και άλλοι πατρικοί περιορι
σμοί, πιο στενά συνδεδεμένοι με τους τρόπους της αφήγησης,
δηλαδή ο παραδοσιακός κινηματογράφος, η κυρίαρχη κινημα
τογραφική γλώσσα, η βιομηχανία του θεάματος, η νεορεαλιστική κληρονομιά). Από την άποψη αυτή, το Θριαμβικόεμβαττίριο
είναι ακριβώς η σύγκρουση με τον «κινηματογράφο του μπα
μπά». Αλλά, όπως έλεγα προηγουμένως, το μεγάλο ενδιαφέρον
των ταινιών του Bellocchio βρίσκεται στο γεγονός ότι παραπέ
μπουν πάντοτε στα όρια, στους περιορισμούς και τις δυνατότη
τες του ιταλικού κινηματογράφου: τα αποκαλύπτουν και τα
συνθέτουν (κι αυτή είναι η ουσιώδης διαφορά με τις ταινίες
του Bertolucci, που είναι τόσο διεθνείς στην αναζήτηση μιας
ευρείας αποδοχής, όσο εθνικές είναι εκείνες του Bellocchio).
Οι γροθιές στην τσέπη είχαν δημιουργήσει μια πολιτική παρα
γωγής (ταινίες χαμηλού κόστους, που γύριζαν νεαροί δημιουρ
γοί για λογαριασμό μικρών και μεσαίων παραγωγών) αλλά και
ένα κινηματογραφικό είδος (το οποίο τροφοδοτήθηκε από τους
Samperi, τους Faenza, κι από ταινίες τύπου Ευχαριστώ, θεία!,
που προανήγγειλαν ένα μέλλον όλο σκάνδαλα, πονηριές και άλ
λα θανάσιμα αμαρτήματα).
Η ταινία Η Κίνα είναι κοντά, αναμειγνύοντας τα δύο είδη που
μέχρι τότε ήταν επιμελώς διακριτά -την ηθογραφική κωμωδία
και την πολιτική ταινία- επινοούσε, άθελά της, το είδος των
ταινιών με τη μεγαλύτερη επιτυχία για την εταιρεία παραγω
γής Euro: την αστυνομική ταινία αλά ιταλικά, των διαφόρων
Petri, Damiani και Volonté. Κινηματογραφικό είδος στο οποίο
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o ίδιος o Belloechio προσπάθησε να ενταχθεί με την ταινία Βια
σμός στην πρώτη σελίδα, που γυρίστηκε αμέσως μετά το Εν ονόματι του Πατρός.
Η ταυτόχρονη εμφάνιση αυτών των δύο ταινιών είναι η πιο
προφανής και θαρραλέα, μέχρι σήμερα, ενέργεια του Belloechio,
που έζησε σε πρώτο πρόσωπο και σε βάθος τη σχιζοφρένεια του
ιταλικού κινηματογράφου: από τη μια πλευρά, η καταγγελία
με τη μορφή θεάματος, με αστυνομική πλοκή, δράση, αστέρες
και υψηλό κόστος· από την άλλη, η ανάλυση και ο στοχασμός
με τη μορφή μιας «ταινίας του δημιουργού», της οποίας η πα
ραγωγή έγινε από το κράτος.
Η ταινία Θριαμβικό εμβατήριο είναι η -πετυχημένη ή μη- από
πειρα να συγχωνευτούν πράγματα που η βιομηχανία τα θέλει
διακριτά: ο επαγγελματίας και ο δημιουργός, η καταγγελία και
η ανάλυση, η δημοτικότητα και η πολιτικοποίηση. Εκεί οφεί
λεται ο ανώμαλος χαρακτήρας της ταινίας, οι δυσλειτουργίες
της, η αδυναμία της· εκεί οφείλεται, ακόμη, και η υποδοχή που
είχε καθώς και η σπουδαιότητά της, επειδή η δισυπόστατη φύ
ση της δεν απηχεί τόσο τις δύο ψυχές του Belloechio, όσο τους
δύο δρόμους υποχρεωτικής κατεύθυνσης που αντιμετωπίζει
κάθε Ιταλός κινηματογραφιστής. Το Θριαμβικό εμβατήριο υπο
δεικνύει ότι μπορεί να υπάρξει ένας ακέραιος δημιουργός μέσα
σε ένα τοπίο ανολοκλήρωτων κινηματογραφιστών, ένα τοπίο
που αποτελείται από διεκπεραιωτές, εντελώς υποδουλωμένους
στη βιομηχανική λογική, ή από περιθωριακούς, εγκλωβισμέ
νους στους ναρκισσισμούς και τις ηθικολογίες τους.
Ένας γνωστός μου Ιταλός σκηνοθέτης, ο οποίος αντιμετωπίζει
σε θεωρητικό επίπεδο τα προβλήματα που o Belloechio αντιμε
τώπισε στην πράξη, βλέποντας την ταινία Κόκκινο -γαρύφαλλο1,
το τελευταίο από τα πολλά, δίχως άρωμα λουλούδια του θερμο
κηπίου της Italnoleggio, έκανε λόγο για κινηματογράφο των
πεζοδρόμων. Πράγματι, ο ιταλικός κινηματογράφος μπορεί να
αποδοθεί με δύο παρομοιώσεις: τον πεζόδρομο και τον αυτοκι
νητόδρομο (στις οποίες πρέπει να προσθέσουμε και τους εκτός
δρόμου, όπως οι Antonioni, Bertolucci μετά το 1900, Straub,
Fellini, Ferreri).
Ο αυτοκινητόδρομος περιλαμβάνει τον ιταλικό κινηματογρά
φο που όλοι γνωρίζουμε και που θα θέλαμε να γνωρίζουμε όλο
και λιγότερο: τον κινηματογράφο της Lina Wertmüller και του
Elio Petri, του Francesco Rosi και της Liliana Cavani, του Dino
Risi και του Mauro Bolognini, για να μην αναφερθούμε στους
ανέντιμους και τους αισχρούς. Σε αυτόν τον κινηματογράφο,
από όπου -λόγω του υπερβολικού κυκλοφοριακού φόρτου, της
ομοιογένειας του τοπίου, του κόστους των διοδίων- απουσιά
ζει εντελώς η αλήθεια, αντιτασσόταν ανέκαθεν ένας άλλος, ο ο
ποίος στη δεκαετία του ’60 χαρακτηριζόταν «νέος ιταλικός κι
νηματογράφος»· αυτός, όμως, ο τελευταίος έγινε σήμερα ο κι
νηματογράφος των πεζοδρόμων, από όπου απουσιάζει εντελώς
η αλήθεια, εξαιτίας μιας φοβίας απέναντι σε όλα εκείνα τα στοι
χεία, που μπορεί να μπουν στην ταινία και να ανατρέψουν τον
ψυχρό σχεδίασμά, την ασηπτική εκτέλεση. Ο κινηματογραφι
στής του πεζόδρομου, χαμένος σε μια αναγκαστικά αφηρημένη
ιδέα, την οποία αντιπαραθέτει στη χυδαιότητα του βιομηχανι
κού κινηματογράφου, σκέφτεται τον Dreyer, τον Bresson, τον
Straub, τον Resnais. Αναζητεί αδιάκοπα μια εικόνα αποκαθαρμένη (αναζήτηση που γίνεται με καλβινιστική αυστηρότητα),
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ακολουθεί μια αισθητική που απαρνείται με βίαιο και οδυνηρό
τρόπο την αισθητική της ευμάρειας, που χαρακτηρίζει τον κι
νηματογράφο του αυτοκινητόδρομου. Όμως, ο κινηματογρά
φος του πεζόδρομου δεν πετυχαίνει κανέναν από τους στόχους
του, επειδή είναι ένας κινηματογράφος δίχως καρδιά, ή, αν προ
τιμάτε, χωρίς αγάπη. Είναι ο κινηματογράφος του πρώτου και
τελευταίου έργου, των αιωνίως πρωτοεμφανιζόμενων, που ξα
νακάνουν εις το διηνεκές την πρώτη τους ταινία, των αριστού
χων μαθητών που καταλήγουν να κοσμούν τον κατάλογο της
Italnoleggio. Στη ζωντάνια του αυτοκινητόδρομου, ο οποίος
βυθίζεται στο χάος για να απομυζήσει την επίφαση της πραγ
ματικότητας και των ηθών, και περιορίζει το στιλ σε ζήτημα
πρακτικό, ο κινηματογράφος του πεζόδρομου απαντάει με το
φόβο για τη ζωή, με την άρνηση των αντιθέσεων, με το θρίαμ
βο των υπέρμετρων φιλοδοξιών και της αλαζονείας. Αν ο κινη
ματογράφος των δημιουργών, έτσι όπως παρουσιάζεται σήμερα
στην Ιταλία, είναι κατά κύριο λόγο ο κινηματογράφος του πε
ζόδρομου, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Belloechio για το θάρ
ρος με το οποίο ρίχτηκε στο χάος της κυκλοφορίας, διακινδυ
νεύοντας τη ζωή του στην προσπάθειά του να κάνει μια ταινία
προσωπική, βίαιη, διεγερτική και σύγχρονη.
1. Garofano rosso (1976), ταινία του Luigi Faccini. (Σ.τ.Ε.)
«Gong», τχ. 5, Μάρτιος 1976.
Μετάφραση: Παναγιώτης Ράμος.

Έ ν α ψ υ χ ο παθολογικό θρίλερ

του Αλέξη Ν. Δερμεντζόγλου
Το Θριαμβικό εμβατήριο γυρίζεται σε μια εποχή που μπορεί να
χαρακτηριστεί σταυροδρόμι, σε μια μεταβατική περίοδο, και ως
εκ τούτου δεν εκτιμάται σωστά. Ο Bellocchio, μάλιστα, «ξαφ
νιάζει» με αυτή την αλλαγή στιλ, που κατά κάποιο τρόπο είναι
ένας συνδυασμός της δικής του προβληματικής, αλλά και του
λεγάμενου «εμπορικού σινεμά». Η ταινία προβάλλεται στην
Ελλάδα κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο, όπου κυριαρχεί η α
ριστερή αντίληψη του στρατευμένου και αγωνιστικού κινημα
τογράφου και, συνεπώς, η υποδοχή της είναι αρνητική. Ας εξε
τάσουμε, λοιπόν, το Θριαμβικό εμβατήριο από την αρχή, ένα τέ
ταρτο του αιώνα μετά, και με την ευκαιρία ας ερευνήσουμε κά
ποια θέματα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Έτσι κι αλλιώς, με αυτή
την ταινία ο Bellocchio διαβαίνει με επιτυχία το σταυροδρόμι
και κινείται προς τη μεγάλη λεωφόρο της αφήγησης, στο πλαί
σιο μιας παράδοσης που χάραξαν ιδίως οι Αμερικανοί σκηνοθέ
τες της εμβέλειας των John Huston, Billy Wilder κ.λπ.. Κατά
κάποιο τρόπο, εξέρχεται από ένα είδος απομόνωσης, από μια τε
χνική αφηγηματικού μονόδρομου που χαρακτήριζε και αυτόν,
και τον Bertolucci, αλλά και άλλους Ιταλούς συναδέλφους του.
Ο Bellocchio εκφράζει την ανάγκη να επικοινωνήσει με τυπι
κούς και αναγνωρίσιμους αφηγηματικούς κώδικες, κι αυτό εί
ναι εμφανές σε όλη τη φιλμική «ακτινογραφία». Το ντεκουπάζ
είναι πολύ προσεγμένο και λεπτολόγο, στο μοντάζ με τα αρκετά
cut παρέχεται η δυνατότητα μιας ταχύτερης εναλλαγής εικό
νων, η ποικιλία των πλάνων είναι εμφανής. Λίγα γενικά, αρκε-
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τα μεσαία και πολλά «πλαν αμερικέν», οργανώνουν μια αισθη
τική προσέγγιση του θέματος, που εναλλάσσει ανάσες δράσης,
δημιουργεί την απαραίτητη εκκρεμότητα, αλλά και τη γνω
στή, πυκνή, -κλειστοφοβική» ατμόσφαιρα που εκπροσωπεί το
δημιουργό. Αυτή ενισχύεται από μια πολύ καλή, «πεσμένη»
φωτογραφία με χαμηλούς φωτισμούς, όπου το καφέ, το κίτρινο
και το ελαφρύ κόκκινο, με κατάλληλους συνδυασμούς, οδη
γούν σε ένα καταθλιπτικό και υστερικό κλίμα. Όσο για τον
Nicola Piovani, με μια εμπνευσμένη μουσική επένδυση συνο
δεύει σχολιαστικά, με ένα είδος παιχνιδιάρικου εμβατηρίου
-που λειτουργεί ως ρέκβιεμ- τις ψυχολογικές αποκλίσεις των
ηρώων.
Κατά άλλα, οι άξονες της προβληματικής του Bellocchio παρα
μένουν οι ίδιοι: η κοινωνική βία, η καταπίεση μιας αφυδατωμέ
νης ερωτικά κοινωνίας και τα ψυχαναλυτικά σχήματα, που εκ
δηλώνονται με αντιρροπήσεις και μετωνυμίες. Παράλληλα, κα
ταγράφονται οι διαδικασίες μύησης και ενσωμάτωσης ή ομαδο
ποίησης. Ο Ιταλός δημιουργός εξετάζει για μια ακόμη φορά τους
όρους και τους κανόνες της «ένταξης» και την πειθαρχία στα
πρότυπα, τους τρόπους εκείνους με τους οποίους η κοινωνία
«εξομαλύνει» το διαφορετικό και κατασκευάζει το όμοιο, το συ
νεπές και το υπάκουο: μια προβληματική ιδιαίτερα επίκαιρη.
Στο επίπεδο της μυθοπλασίας, το βάρος δίνεται στο βασικό τε
τράγωνο των ηρώων. Ο νεαρός στρατιώτης, ταυτόχρονα «γιος»
και καταπιεζόμενος· η εξουσία, ο αφέντης και ταυτόχρονα ο
Πατέρας»· η καταπιεσμένη γυναίκα, σύζυγος του τελευταίου,
επαναστάτρια και ερωμένη του στρατιώτη· και η τέταρτη
πλευρά, ο άλλος αξιωματικός, εραστής της συζύγου του συνα
δέλφου του, φανφαρόνος, σεξιστής και νάρκισσος. Μεταξύ τους
κινούνται διάφοροι δευτερεύοντες χαρακτήρες, γνωστοί από
τη μυθολογία των στρατιωτικών ταινιών. Από την αρχή της
ταινίας, καταγράφεται με λειτουργικό τρόπο μια διαταραχή, το
φιλμικό σώμα διατρέχεται από μια νεύρωση και μια βία, που εί
τε είναι εμφανής είτε «κυλάει» υπόγεια. Αυτό, μάλιστα, πολλα
πλασιάζει την εκκρεμότητα, δημιουργώντας συνθήκες αντί
στροφης μέτρησης και επαπειλούμενης έκρηξης. Αυτή είναι
μια τεχνική που θυμίζει καλά αφομοιωμένη επίδραση των κλα
σικών Αμερικανών ακαδημαϊκών σκηνοθετών και που παρέχει
επικοινωνιακοϋς κώδικες προς πλατύτερες μάζες θεατών. Ένα
έμπειρο μάτι μπορεί να διαπιστώσει μια συνεχή μετατόπιση της
ταινίας κοντά σε μια προβληματική που δεν μας είχε συνηθίσει
ο Bellocchio. Ενώ στις βασικές του ταινίες η εξουσία και οι δο
μές της δρουν καταπιεστικά σε βάρος ανδρών ηρώων, εδώ, τε
λικά, φαίνεται πως η γυναίκα παραμένει το μεγάλο «θύμα», τό
σο κστά τη διάρκεια της μυθοπλασίας, όσο και μετά το τέλος
του φιλμ. Ο νεαρός στρατιώτης «ωριμάζει», κερδίζει τη μετά
ληψη της κοινωνικής μύησης, ξεπερνάει τη βία και δεν «σπά
ει , ενώ η τύχη της γυναίκας είναι αμφίβολη. Μετέωρη πλέον,
με σκοτεινό μέλλον, δείχνει να χρησιμοποιήθηκε από τους πάντες τώρα πια, ιιαραμένει σε μια σκοτεινή γωνία έχοντας ημε
ρομηνία λήξης, αντιπροσωπεύοντας το «παράπλευρο» θύμα
των ανδρικών ανταγωνισμών, που εκπροσωπούν το παιχνίδι
της δύναμης και της εξουσίας.
Ο Bellocchio, διαχειρίζεται εντέλει μια χαρακτηρολογία πολύ
ιιιο σύνθετη από ό,τι φαίνεται αρχικά. Έτσι, ο τύπος του αξιωμαιικού παρουσιάζεται πιο περίπλοκος και τραγικός και αντι

μετωπίζεται ως ένα εξάρτημα, ένα αναλώσιμο υλικό που αποσπάται από τη μηχανή της εξουσίας, όταν εμφανίζει δυσλει
τουργία. Η ερωτική αποχή που του επιβάλλει η σύζυγος, εκ
προσωπεί ένα πιο σύνθετο σύστημα σημείων από αυτό που αρ
χικά δείχνει: του δημιουργεί μια εσωτερική συμπίεση ορμής,
θυμού και περιφρόνησης, αλλά και των στοιχείων ευνουχι
σμού και έλλειψης αυτοεκτίμησης. Τον μετατρέπει σε ένα είδος
ελατηρίου που πρέπει να αποσυμπιεστεί, να εκτονωθεί και να
εκτιναχτεί, να γίνει πάλι φαλλός. Ακολουθεί την «ήρεμη» δια
δρομή της μετατροπής του σε «πατέρα», εμπλέκεται στη δια
στροφή, πέφτει θύμα (πεθαίνει) ενός δικού του εξουσιαστικού
καλαμπουριού (η έφοδος στη σκοπιά) και αποσύρεται. Ο δεύτε
ρος αξιωματικός είναι σκιαγραφημένος μονοδιάστατα, σχεδόν
σαν καρτούν, ίσως γιατί πρέπει να λειτουργήσει ως ένα είδος
«σηματοδότη» συγκεκριμένων ανδρικών συμπεριφορών. Όσο
για το νεαρό στρατιώτη, ποιος μπορεί να βεβαιώσει απόλυτα
«ποιος είναι ακριβώς», «τι είναι», «πού ανήκει»; Δείχνει προθυ
μία για πειθαρχία, κοινωνική μύηση, γνώση των παιχνιδιών
της ζωής, πιέζεται αλλά συνεχώς διαφεύγει, εξελίσσεται, γλιτώ
νει. Θα μπορούσε να αποτελεί την πιο αμφίσημη φιγούρα της
ταινίας, που συνεχώς θέτει ερωτήματα ταυτότητας και ειλικρί
νειας, κάνοντάς μας διαρκώς να αμφιβάλλουμε.
Μέσα από μια σειρά διακριτικών αναιρέσεων, μετατοπίσεων
και κρυφών ανατροπών, ο Β θΙΙοοοΙ πο καταγράφει με ειλικρί
νεια το κοινωνικό πρόσωπο του 1975. Η ταινία, ρευστή, με α
σαφή περιγράμματα, θολά κίνητρα, αμφιλεγόμενες συμπεριφο
ρές, δίνει την εικόνα ενός ψυχοπαθολογικού θρίλερ, που περι
κλείει τους όρους της παγίδας και της εμπλοκής στον ιστό της
αράχνης. Εμφανίζεται μια μεταστατική κατάσταση, η βλάβη εί
ναι πρωτογενώς μη εντοπίσιμη αλλά και διάχυτη, ενώ η πρό
βλεψη δεν είναι καθόλου ευνοϊκή. Ένα τέταρτο του αιώνα αρ
γότερα, ο Ββΐΐοεοΐιϊο φαίνεται να επαληθεύεται απόλυτα σχετι
κά με το πώς μετασχηματίστηκαν ορισμένα τυπικά συστήματα
καταπίεσης σε καθημερινές συμπεριφορές, ενέδρες ή επιλογές,
και με πόσο πολύπλοκο τρόπο η εξουσία εξουδετερώνει θύτες
και θύματα μαζί, με την επιβολή καθοριστικών προτύπων συ
μπεριφοράς, «ομοιότητας» και καθημερινής πειθαρχίας
Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2002.

Ο ΓΛΑΡΟΣ (1977)
Il gabbiano
Σ κηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σ ενάριο: Marco Bellocchio,
Sandro Petraglia, Stefano Rulli, Lu Leone, βασισμένο στο ομώ
νυμο θεατρικό έργο του Άντον Τσέχωφ, σε μετάφραση του Α.Μ.
Ripellino. Φ ω τογραφία: Tonino Nardi. Σ κη νογρ αφ ία: Ame
deo Fago. Κ οστούμια: Gabriella Pescucci. Η χος: Remo Ugolinelli. Μ ουσική: Nicola Piovani. Μ οντάζ: Silvano Agosti. Βοη
θ ό ς σκηνοθέτη: Stefano Rulli. Η θοποιοί: Giulio Brogi (Tpiγκόριν), Remo Girone (Κόστια), Laura Betti (Ιρίνα), Pamela
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Villoresi (Níva), Gisella Burinato (Μάσα), Remo Remotti
(Ντορν), Antonio Piovanelli (Μεντβεντένκο), Mattia Pinoli (Σοpív), Clara Colosimo (Πωλίνα), Gaetano Campisi (Σιαμράεβ).
Π αραγωγή: Lu Leone, Roberto Levi, Enzo Porcelli για την
RAI/TV, Κανάλι 1. Διάρκεια: 120'. Έγχρωμη. Ιταλία.
Σε μ ια β ίλα πάνω στη λίμνη, ζει ο νεαρός γιος της Ιρίνα μ ια ς διά
σημης ηθοποιού, φιλάργυρης και αποστασιοποιημένης συναισθη
ματικά από το γιο της, τον οποίο επισκέπτεται από καιρού εις και
ρόν. Στη β ίλα πάνε κι έρχονται κάθε τόσο διάφοροι επισκέπτες, α
νάμεσα στους οποίους και η Μάσα, που είναι ερωτευμένη -χω ρίς
ανταπόκριση- μ ε τον Κόστια, ο μαέστρος Μεντβεντένκο, που ελπί
ζει να παντρευτεί κάποτε τη Μάσα, και η Νίνα, μ ια νεαρή και πολ
λά υποσχόμενη ηθοποιός. Για χάρη της ο Κόστια, που είναι ερω
τευμένος μ α ζ ί της, γράφει ένα θεατρικό έργο, μ ια κωμωδία, που
την ανεβάζουν, έτσι, εκ των ενόντων, στον κήπο της βίλας. Την πα
ράσταση παρακολουθούν, ανάμεσα σε άλλους, η Ιρίνα μ ε τον ερα
στή της Τριγκόριν, διάσημο συγγραφέα. Η μητέρα σχολιάζει αρνη
τικά και μ ε σαρκασμό τη δουλειά του γιου, πιθανώς για τί ζηλεύει
που ο Τριγκόριν θαυμάζει τη Ν ίνα και τη φλερτάρει. Ο Κόστια τα
πεινωμένος διακόπτει την παράσταση. Μ ια σχέση ξεκινά ανάμεσα
στον Τριγκόριν και τη Ν ίνα και ο Κόστια, απεγνωσμένος, αποπει
ράται να αυτοκτονήσει. Η μητέρα ανησυχεί περισσότερο για το
πώς θα ξανακερδίσει τον εραστή της, παρά για την κατάσταση του
γιου της. Χρόνια μετά, στο ίδιο σπίτι: ο Κόστια έχει καταφέρει να
αναγνωριστεί ως συγγραφέας και η Μάσα είναι σύζυγος -δυστυχι
σμένη- του Μεντβεντένκο. Έ ν α βράδυ, ενώ παίζουν τόμπολα, εμ
φανίζεται η Ν ίνα και διηγείται στον Κόστια την ιστορία της: ο Τριγκόριν την εγκατέλειψε μ ε ένα π α ιδί στην αγκαλιά, και τώρα πια
επιβιώνει ως ηθοποιός τρίτης κατηγορίας. Ο Κόστια την ικετεύει
να μείνει μ α ζί του, αλλά εκείνη ξαναφεύγει. Τότε ο Κόστια, σκίζει
όλα του τα χειρόγραφα και αυτοκτονεί.

•£■«0 Γλάρος συγκεντρώνει μια σειρά θεμάτων, τόσο των ται
νιών μου, όσο και της ζωής μου, σε ένα πολύπλοκο σύμπλεγμα:
την αδυναμία, την οργή, την ενσωμάτωση, την αυτοκτονική
τάση, τη βία... Αυτά τα θέματα εκφράζονται κυρίως από τρία
πρόσωπα: τον Τριγκόριν, τον Κόστια και την μητέρα του Ιρίνα
(η Νίνα είναι ένα πρόσωπο που καταλαβαίνω λιγότερο). Ο Τριγκόριν και ο Κόστια είναι τα δύο πρόσωπα όλων μας. Αναγνω
ρίζω τον εαυτό μου και στους δύο, περισσότερο, ωστόσο, στον
Τριγκόριν, σε σημείο που μπήκα για λίγο στον πειρασμό να τον
ερμηνεύσω ο ίδιος. Ο Κόστια συγγενεύει πολύ με τον πρωτα
γωνιστή της ταινίας Οι γροθιές στην τσέπη, που ανήκει στο πα
ρελθόν μου τώρα πια. Στο Γλάρο υπάρχει κάπως συμπυκνωμέ
νη η ιστορία μου, από τις Γροθιές στην τσέπη ως το σήμερα, και
ο Τριγκόριν τη συνοψίζει: η δυσκολία προσαρμογής μου στη
Ρώμη- ορισμένες αποτυχημένες σχέσεις, που ωστόσο με βοήθη
σαν να μην αποκλειστώ από το περιβάλλον ορισμένες γυναι
κείες μορφές που μοιάζουν πολύ με την Ιρίνα, μορφές δυνατές,
ασφυκτικές· η χίμαιρα της τρυφερής και αγνής αγάπης, κάτι
σαν κίνηση αντιπερισπασμού, που σε κάνει να γυρίζεις πίσω
στα παλιά μονοπάτια, περισσότερο μια πράξη αρπαγής, επομέ
νως, παρά αληθινής αγάπης (όπως στη σχέση Τριγκόριν-Νίνα).
Υπήρξα ο Κόστια (πόσο είμαι ακόμα άραγε;), ο δίχως φήμη και
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δίχως χρήματα νεαρός συγγραφέας, που αρνείται να συμβιβα
στεί· κατά καιρούς έχω υπάρξει και Τριγκόριν (και πάντα κιν
δυνεύω να γίνω), ο επιτυχημένος συγγραφέας, που δεν έχει κα
μιά διάθεση να αμφισβητήσει τον εαυτό του... Με λίγα λόγια, ή
ταν τόσα πολλά τα δικά μου πράγματα στο Γλάρο· είναι σχεδόν
μαγικό να βρίσκεις σε ένα κείμενο τόσες συμπτώσεις. Όλα αυτά
ήταν εύκολο να επαναφέρουν στη μνήμη σπίτια, σαλόνια, κου
ζίνες, κατώγια, μαρμελάδες, πλυσταριά κ.λπ., που είχα γνωρίσει
στην παιδική μου ηλικία, όταν παραθέριζα στην εξοχή.
Ήξερα το θεατρικό έργο από πολύ παλιά, το είχα διαβάσει και
ξαναδιαβάσει πολλές φορές. Είναι κάτι που ξεκίνησε στην εφη
βεία μου και με αφορά πολύ προσωπικά. Το είδα στο θέατρο μό
νο μια φορά, στην Αγγλία, σε σκηνοθεσία Tony Richardson, με
την Vanessa Redgrave στο ρόλο της Νίνα. Με γοήτευε πάντα το
τρίγωνο Ιρίνα-Κόστια-Τριγκόριν (η μητέρα, ο γιος και ο ερα
στής). Βρίσκω πολλά κοινά σημεία μεταξύ του χαρακτήρα του
Κόστια και της ταινίας μου Οι γροθιές στην τσέπη : την υστερική
πλευρά, την επιθυμία της δημιουργίας και την αδυναμία να δη
μιουργήσεις, την ανικανότητα να αντιμετωπίσεις τη ζωή, αυτή
την εντελώς αόριστη σχέση με την ύπαρξη, την απόλυτη πίστη
στη δημιουργικότητα και στην καλλιτεχνική έκφραση. [...]
Η σχέση μου με τον Κόστια και τον Τριγκόριν είναι πολύ πα
ράξενη ακόμα και σήμερα, καθώς πιστεύω πως βρίσκομαι πολύ
κοντά τους, αλλά δεν μπορώ να ταυτιστώ εντελώς μαζί τους.
Υπάρχει ακόμα η σχέση μου με την Ιρίνα, η οποία παίζει ρόλο
μητέρας και «γιαγιάς», τόσο για τον Τριγκόριν, όσο και για τον
Κόστια, τον αληθινό της γιο. Ο Κόστια και ο Τριγκόριν είναι
δύο γιοι, εξίσου νέοι, αλλά με διαφορετικά πεπρωμένα. Για μένα
ήταν πολύ σημαντικό η Laura Betti (η Ιρίνα της ταινίας) να εί
ναι πολύ μεγαλύτερη ακόμα και από τον Τριγκόριν. Η Laura
Betti είναι μια γυναίκα χωρίς καμία σεξουαλικότητα, το κύριο
χαρακτηριστικό της είναι η δύναμη, η τέχνη να κυριαρχεί
στους άλλους. Για να δώσω μεγαλύτερο βάρος στη σχέση ανά
μεσα στη μητέρα, το γιο και τον εραστή, χρειάστηκε να θυσιά
σω ελαφρώς τη μεγάλη σκηνή του φινάλε με την επιστροφή
της Νίνα, κάτι που είχε λιγότερη σημασία από τα υπόλοιπα. [...]
Σε αυτή την ταινία παραγωγός ήταν η ιταλική τηλεόραση κι έ
τσι είχα τη δυνατότητα να κάνω μια εξαιρετική, τέλεια παρα
γωγή, να αναζητήσω σπάνια νοήματα. Ακόμα και η επιλογή
των ηθοποιών ήταν ασυνήθιστη, αφού χρησιμοποίησα και επαγγελματίες ηθοποιούς, αλλά και απλούς ανθρώπους. Για πα
ράδειγμα, ο γιατρός είναι στην πραγματικότητα ζωγράφος, και
ο ηλικιωμένος δικαστής είναι συνταξιούχος σκηνοθέτης, που
γύριζε κινηματογραφικές ταινίες προπολεμικά. Η ύπαρξη σύγ
χρονου ήχου ήταν εντελώς αναγκαία, καθώς το ντουμπλάζ θα
ήταν ακατάλληλο για μια τέτοιου είδους εμπειρία. Η ποιότητα,
η ιδιοτυπία της ταινίας, βασίζεται σε πολλά πράγματα και σε έ
να είδος αφέλειας. Η ερμηνεία των ηθοποιών είναι πολύ θεατρι
κή, όπως περίπου συμβαίνει στις ταινίες του μεγάλου σκηνοθέ
τη Robert Bresson. [...]
Έχω δουλέψει στο στρατευμένο κινηματογράφο, έχω συμμετάσχει σε πολιτικούς αγώνες. Μετά, συνάντησα το Γλάρο που
εκφράζει μια απόλυτη απελπισία, δεν αφήνει καμία ελπίδα. Κά
τι τέτοιο σε αναγκάζει να σκεφτείς, και δεν το λέω από αντίδρα
ση. Σίγουρα μπορούμε να ζήσουμε διαφορετικά. Δεν είναι τυ
χαίο ότι ο Τσέχωφ πέθανε την εποχή που ο Freud ανακάλυπτε
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την ερμηνεία των ονείρων. Ο Freud δεν πρότεινε τον καινούρ
γιο άνθρωπο, είπε απλά πως έπρεπε να το πάρουμε απόφαση, ό
τι είμαστε αυτό που είμαστε, και να αποδεχτούμε ένα είδος ηθι
κού υπερεγώ, που θα μας επιτρέψει να δεχτούμε τη ζωή ως έ
χει, χωρίς να προσπαθούμε να την τροποποιήσουμε. Ξαναγυρνάμε στο σημείο που βρισκόταν ο Τσέχωφ: ο καινούργιος άν
θρωπος δεν έχει ακόμα γεννηθεί. Με αυτή την έννοια, ο Τσέχί,χρ παραμένει σύγχρονός μας. Ξεκινάμε πάντα από τον Τσέ
χωφ, ακόμα κι όταν το κάνουμε με αρνητικό τρόπο. ? ?
Μ. Β.

Λέξεις και εικ όνες

της Natalia Ginsburg

1

78

[...] O Bellocchio δεν είναι, βέβαια, άγνωστος, ωστόσο Ο γλάρος
του, για κάποιο περίεργο λόγο, δεν προσέλκυσε την προσοχή
του κοινού. Στη Ρώμη, η ταινία προβλήθηκε για πέντε-έξι μέ
ρες σε μια μικρή αίθουσα. Έπειτα εξαφανίστηκε, υποθέτω επει
δή δεν πήγαινε κανείς στις προβολές. Εμφανίστηκε και πάλι σε
μια αίθουσα κοντά στο σταθμό, όπου αλλάζουν ταινία κάθε
δυο-τρεις μέρες· προβλήθηκε λοιπόν για τρεις ημέρες και στη
συνέχεια εξαφανίστηκε εκ νέου. [...] Είδα την ταινία με κάποι
ες επιφυλάξεις, στην αίθουσα κοντά στο σταθμό: αίθουσα μεγά
λη και ψυχρή, με ένα κοινό τυχαίο και ανομοιόμορφο, περαστι
κούς που περιμένουν την άφιξη ή την αναχώρηση των τρένων.
Οι θεατές ήταν λιγοστοί, και εκείνη την ημέρα που είδα εγώ
την ταινία.
Μετά τα πρώτα λεπτά οι επιφυλάξεις μου είχαν εξαφανιστεί, εί
χα συγκλονιστεί από τη συγκίνηση. Σκεφτόμουν πόσο παράξε
νο και δυσερμήνευτο είναι το γεγονός ότι σε μια τόσο ωραία
ταινία έλαχε μια τόσο κακή τύχη. [...] O Bellocchio προσέγγισε
το θεατρικό του Τσέχωφ με απέραντη αγάπη και ταπεινοφρο
σύνη, αναζήτησε, όμως, σε αυτό κάθε τι που ήταν συναφές με
το δικό του κόσμο και το μετέφρασε στη γλώσσα του. Τέτοιου
είδους μεταγραφές συχνά αποτυγχάνουν. Εκείνος όμως το πέ
τυχε. Οι νεαροί Μάσα, Νίνα και Κόστια, μοιάζουν με πρόσωπα
ι ης πρώτης ταινίας του Bellocchio Οι γροθιές στην τοέπη. Και ο
δάσκαλος Μεντβεντένκο θυμίζει κάποιον από τους περιθωρια
κούς και τους απόκληρους μιας άλλης ταινίας του Bellocchio,
της ταινίας Όλοι ή κανένας. Σε καμία στιγμή δεν αναρωτιόμα
στε εάν βρισκόμαστε στη Ρωσία ή στην Ιταλία, στην επαρχία ή
κάπου αλλού: είναι άνευ σημασίας. Δεν αναρωτιόμαστε ούτε σε
ποια εποχή βρισκόμαστε. Τα πάντα φαίνονται τόσο επίκαιρα
στην ουσία τους, που δεν έχει σημασία αν οι σημερινές συνή
θειες είναι τόσο διαφορετικές, δεν έχει σημασία αν βρισκόμαστε
στο χτες ή στο σήμερα. [...]
Στο Γλάρο του Bellocchio η ηθοποιία είναι υπερβατική. Λέγεται
ότι στην I ιαλία δεν υπάρχουν ηθοποιοί. Προφανώς δεν είναι α
λήθεια. Η Pamela Villoresi, που υποδύεται τη Νίνα, είναι θαυμά
σια. O Remo Girone υποδύεται με εξαιρετικό τρόπο τον Κόστια.
Ολοι τους είναι θαυμάσιοι, κανείς τους δεν αποτελεί παραφωνία.
Η Laura Betti παίζει τη μητέρα και είναι καταπληκτική. Το
στρογγυλό της πρόσωπο γεμίζει την οθόνη, σαν ψυχρός, λαμπεΡδς ηλίανθος. Τα μικρά και λεπτά της χείλη σε παγώνουν. Στους

χώρους, στα χρώματα, στα πρόσωπα και τις λέξεις βασιλεύει μια
καταπληκτική αρμονία. Οι λέξεις ρέουν ανάμεσα στους ήρωες,
υγρές, κοφτές, κομματιασμένες, και ποτέ δεν έχουμε την αίσθη
ση ότι παρακολουθούμε κωμωδία. Από όλο το μεγαλείο και την
ομορφιά των λέξεων του Τσέχωφ, ούτε μια συλλαβή δεν πάει χα
μένη: κι όμως, στην ταινία δεν ακούγονται καθόλου θεατρικές.
Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να μεταφερθεί στην οθόνη
το θέατρο του Τσέχωφ, απελευθερώνοντας τις λέξεις από κάθε
στόμφο και κάθε ηχητικό βάρος, συντρίβοντάς τες ανάμεσα στις
εικόνες. Οι ιδιωματικοί διάλογοι προσθέτουν χάρη. Το σπίτι εί
ναι το ίδιο, αξέχαστο από την ταινία Οι γροθιές στην τσέπη, ένα
σπίτι στην επαρχία, παλιό, ακατάστατο, κολαστήριο και συνάμα
φιλόξενο. Φιλόξενο επειδή είναι βυθισμένο στη σιωπή, τη θαλ
πωρή και το ημίφως. Κολαστήριο επειδή είναι μια αποθήκη εκ
φρασμένου και ανέκφραστου άγχους.
Κατά τη γνώμη μου, ο Ββΐΐοοοίπο συγκαταλέγεται ανάμεσα
στους ελάχιστους νέους Ιταλούς σκηνοθέτες, που είναι προικι
σμένοι με αληθινό και μεγάλο ταλέντο, με αληθινό ποιητικό
χάρισμα. Τις ταινίες του μερικές φορές δεν τις βρίσκω ωραίες.
Για παράδειγμα, το Θριαμβικό εμβατήριο, ταινία που αναφέρεται στη ζωή στο στρατόπεδο, δεν μου άρεσε καθόλου. Όταν ό
μως οι ταινίες του είναι λάθος, αυτό οφείλεται πάντα στην πλη
θώρα της πλοκής ή των γεγονότων, ή των θεμάτων, ή των ιδε
ών. Ποτέ δεν είναι κακές επειδή είναι χυδαίες, ή ψευδεπίγρα
φες. Η δουλειά του χαρακτηρίζεται πάντα από απόλυτη εντιμό
τητα και ειλικρίνεια. Εξάλλου, ακόμα και στις κακές του ται
νίες υπάρχει πάντα κάποιο σημείο αξιομνημόνευτο, κάποιο αν
θρώπινο πρόσωπο που αναλύεται σε βάθος. Από τις ωραίες του
ταινίες, θα μου μείνουν αξέχαστες Οι γροθιές στην τσέπη, το
Όλοι ή κανένας. Τώρα, με το Γλάρο, επιβεβαιώνει αυτό που πί
στευα πάντα για λογαριασμό του. [...]
« Ιλ

εΐαηιρα*, 29 Νοεμβρίου 1977.

Μετάφραση: Παναγιώτης Ράμος.

Ο Γλάρος σ τη ν κ όλαση

τον Félix Guattari
Οι ταινίες του Bellocchio βασίζονται σε μια «ενότητα της ταρα
χής», με τον ίδιο τρόπο που, στο κλασικό θέατρο, μιλάμε για σε
βασμό της ενότητας του χώρου και του χρόνου. Όποιο κι αν εί
ναι το θέμα με το οποίο καταπιάνεται, αυτή την ταραχή, ή -για
να μιλήσουμε χωρίς περιστροφές- αυτή την τρέλα, την εντοπί
ζει στον ίδιο του τον εαυτό ή πολύ κοντά σε αυτόν. Αυτή η τα
κτική ξεκινά με τις Γροθιές στην τοέπη, που κατά τη γνώμη μου
κατατάσσεται ανάμεσα στα τέσσερα-πέντε αριστουργήματα της
ιστορίας του κινηματογράφου. Άρα, η κινηματογραφική μετα
φορά του Γλάρου δεν θα μπορούσε να αποτελεί μια τέτοιου τύ
που προσωπική δέσμευση, μέσα στους περιορισμούς που επι
βάλλει ο σεβασμός του κειμένου, αλλά και οι σκηνικές οδηγίες;
O Marco Bellocchio θεώρησε, προφανώς, ότι κάτι τέτοιο θα ή
ταν γΓ αυτόν μια μορφή δημιουργικής ανάπαυλας, μια άσκηση
ύφους που θα του επέτρεπε να τελειοποιήσει την τεχνική του.
Τα πράγματα, όμως, ήρθαν εντελώς διαφορετικά. Αυτή η κινη
ματογραφική εμπειρία επρόκειτο να είναι η χειρότερη που α-

Σκηνή από την ταινία Ο Γλάρος.

ντηιετώπισε ποτέ. Στο τέλος αυτού του συλλογικού εφιάλτη
που υπήρξε το γύρισμα, αναφώνησε: «Ελπίζω στο μέλλον η
κρίση μου να είναι περισσότερο οξυμένη για να μην ξαναπιαστώ ποτέ πια, τόσο απερίσκεπτα, με ένα τέτοιο εγχείρημα».
Αλλά και η ίδια η ταινία αντανακλά με συγκλονιστικό τρόπο
αυτή την ατμόσφαιρα αγωνίας, απόγνωσης, αρρώστιας και θα
νάτου που επικράτησε στη διάρκεια των γυρισμάτων.
Γιατί αναγκάστηκε ο Ββΐΐοεείύο να εγκαταλείψει το προστα
τευτικό κλίμα του έργου του Τσέχωφ; Ασυμφωνία ύφους μετα
ξύ των δύο δημιουργών; Χωρίς αμφιβολία! Το «πάθος», όμως,
του Βθΐΐοεείπο ως κινηματογραφιστή συνίσταται, κατά τη γνώ
μη μου, σε ορισμένα πολύ ιδιαίτερα γνωρίσματά του, και πρώ
τα από όλα στα πολύ κοντινά του πλάνα επάνω στα πρόσωπα.
Έτσι, η παραμικρή υπόνοια πραγματικής επιθυμίας, πόθου,
θυμού, φόβου ή τρέλας ανιχνεύεται και αναδεικνύεται πάραυτα. Κι αυτό έχει φυσικά τις συνέπειές του στην εξέλιξη της δρά
σης! Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: στο έργο του Τσέχωφ, η Ιρίνα, φημισμένη ηθοποιός, ανακαλύπτει σιγά-σιγά το ερωτικό
πάθος που γεννιέται ανάμεσα στον εραστή της Τριγκόριν, ένα

διάσημο συγγραφέα, και τη Νίνα, κόρη ενός πλούσιου κτημα
τία. Στην αρχή δεν υποπτεύεται τίποτα. Φέρεται τρυφερά στη
νεαρή κοπέλα και την παρακαλεί να μείνει μαζί τους... Στην
ταινία όμως του Bellocchio, το πρώτο κιόλας βλέμμα της Ιρίνα
προς την κοπέλα, μας προειδοποιεί ότι μοναδική της έγνοια εί
ναι η εξουδετέρωση της αντιπάλου της.
Επιπλέον, ο Bellocchio δεν δίνει την αίσθηση κάποιου που δου
λεύει με τους ηθοποιούς, αλλά μάλλον κάποιου που κάνει «α
πευθείας ανάληψη» των παθών που τους στοιχειώνουν. Έτσι,
πέρα από το εξαιρετικό της ταλέντο, η Laura Betti -που ενσαρ
κώνει εδώ την Ιρίνα- βγάζει στην επιφάνεια την πραγματική
ψυχική της αναστάτωση, αφού δεν είχε ακόμα ξεπεράσει την
πρόσφατη, άγρια δολοφονία του Pier Paolo Pasolini, του οποί
ου υπήρξε η σύντροφος για χρόνια. Κι όμως, ο Bellocchio της
ζήτησε να παίξει στο Γλάρο. Φιλικός εκβιασμός; Ανάνηψη με
ψήγματα σαδισμού; Όποια κι αν είναι η αλήθεια, η Laura Betti
ήταν, χωρίς αμφιβολία, σε αξιοθρήνητη κατάσταση κατά τη
διάρκεια των γυρισμάτων, πολύ κοντά στην τρέλα. Μαζί της,
κατέρρευσε σιγά-σιγά όλη η ομάδα.
179
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Μέσα σε όλα αυτά, τι γίνεται με το έργο του Τσέχωφ; Εξωθείται
οε μια περίεργη αποσταθεροποίηση. Το θεατρικό κείμενο σκη
νοθετούσε έξι χαρακτήρες -τρία ζευγάρια- αναπτύσσοντας κά
θε δυνατή τριγωνική σχέση ανάμεσά τους. Για τον Τσέχωφ,
πρωταγωνίστρια σε αυτό το ιδιαίτερο μίγμα τραγωδίας και βωντβίλ ήταν η Νίνα, ο πληγωμένος γλάρος, ερωτευμένος κι εγκαταλελειμμένος. Στο κέντρο του σκηνικού του χώρου είχε
τοποθετήσει την πρόχειρη σκηνή ενός υπαίθριου θεάτρου,
μπροστά από μια λίμνη, ένα δάσος, έναν αληθινά μεταφυσικό ο
ρίζοντα. Η ουσία βρισκόταν στο ερώτημα που έθεταν οι δύο ά
ντρες: «Τι σημαίνει να είσαι συγγραφέας;».
Στην ταινία του Bellocchio όλα αλλάζουν. Η Ιρίνα περνά σε
πρώτο πλάνο και αποκτά, με τη Laura Betti, ένα ρακινικό, αν ό
χι σαιξπηρικό βάθος. Το ερώτημα τώρα αλλάζει: «Τι σημαίνει
να είσαι ηθοποιός;» ή, μάλλον, «Τι σχέση έχουν η επιθυμία και
ο θάνατος με το θέατρο;». Ένα τρίτο σκηνικό επίπεδο έρχεται
να προστεθεί, ουσιαστικά, στα άλλα δύο: το θέατρο παίζεται ε
φεξής επάνω στα ίδια τα πρόσωπα. Ή καλύτερα: επάνω σε ένα
συλλογικό πρόσωπο. Μια ελάχιστη λάμψη στην κόρη ενός μα
τιού φωτίζει ένα πάθος, μια ανεπαίσθητη κίνηση των βλεφά
ρων αποκαλύπτει ένα αδυσώπητο μίσος. Όλες οι εκδοχές του έ
ρωτα, όπως και η σοφή τους δοσολογία από τον Τσέχωφ, εδώ α
ποσυντίθενται. Σκληρά ερωτήματα μας ταράζουν: ποια είναι η
φύση αυτής της αιμομικτικής σχέσης ανάμεσα στην Ιρίνα και
το γιο της Κόστια, που καταλαμβάνει τώρα όλο το πεδίο της
δράσης; Είναι ένας οιδιπόδειος έρωτας; Ίσως να επρόκειχο περί
αυτού στο έργο του Τσέχωφ, αλλά στην ταινία μοιάζει περισσό
τερο με ένα είδος φονικής τρέλας. Αυτός ο Μεντβεντένκο, πάλι,
τι θέλει; Να αναρριχηθεί στο κοινωνικό επίπεδο των πεθερι
κών του ή, μήπως, να εξασφαλίσει μια μαζοχιστική ικανοποίη
ση; Ο έρωτας της Μάσα για τον Κόστια είναι εκδήλωση νυμφο
μανίας ή, μήπως, πρόκειται για μια λυσσασμένη επιθυμία ανόόου στην κοινωνική και πνευματική ιεραρχία; Κι αυτή την
καημένη τη Νίνα, το γλάρο, τι την αναγκάζει να τρέχει έτσι; Ο
έρωτάς της για τον Τριγκόριν, ή το σχεδόν παραληρηματικό
της πάθος για το θέατρο; Ο μόνος που βγαίνει αλώβητος από τη
λαίλαπα της ταινίας του Bellocchio είναι ο Κόστια και ο ανεκιιλήρωιος έρωτάς του για τη Νίνα. Και, πράγματι, το έργο ολο
κληρώνεται μέσω της αυτοκτονίας του.
••Le Nouvel Observateur», 26 Μαρτίον 1976.
Μετάφραση: Σοφία Ιακωβίδου.

Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (1978)
La macchina cinema
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Σκηνοθεσία-Ιδέα: Marco Bellocchio, Silvano Agosti, Sandro Petraglia, Stefano Rulli. Φωτογραφία: Tonino Nardi, με τη συνερ
γασία του Giuseppe Lanci. Μιξάζ: Giuseppe Taloni. Μ οντάζ:
Silvano Agosti. Ο ργάνωση παραγω γής: Enzo Porcelli, Dino
De Dionisio, Francesco Giovalé. Παραγωγή: Κινηματογραφική Κοινοπραξία Centofiori για την RAI/TV, Κανάλι 2. Διάρ-

κεια: 225'. Έγχρωμη. 16mm. Ιταλία. Ντοκιμαντέρ σε 5 μέρη

(Era San Benedetto, Periferie, II mago Ζύ Ζύ, II travagliato sogno
di una vita, Una vita per il cinema), που προβλήθηκε στην ιτα
λική τηλεόραση από την 1" έως τις 29 Νοεμβρίου 1978.
Αποτελούμενο από πέντε ενότητες, αυτό το ντοκιμαντέρ είναι μ ια
έρευνα για τον κόσμο που κινείται στις παρυφές της κινηματογρα
φικής βιομηχανίας. Αϊτό ερασιτέχνες που γυρίζουν φιλμάκια σε
super-8, ελπίζοντας πως κάποια μέρα θα γίνουν σκηνοθέτες, μ έ 
χρ ι ηθοποιούς που έχουν αποσυρθεί από το σινεμά η παλιές ντίβες
της δεκαετίας του ’60 που έχουν ξεπέσει, όπως η Daniela Rocca, ή
που θεωρούν ότι υπήρξαν θύματα εκμετάλλευσης, όπως ο Ciccio
Ingrassia, η ταινία Μηχανή κινηματογράφος μ ιλ ά μέσα από
προσωπικές μαρτυρίες για το πώς η «βιομηχανία των ονείρων»
μ π ο ρ εί να ποδοπατά και να τσακίζει τα όνειρα των απλώ ν ανθρώ
πων, που θαμπώνονται από την απατηλή λάμψ η της ματαιοδοξίας
που διαθέτει το σινεμά. Ανάμεσα στους κομπάρσους που αναζη
τούν απεγνωσμένα ένα ρολάκι σε κάποια παραγω γή της Cinecitta,
και τις κοπελίτσες «έτοιμες για όλα», που, θέλοντας να γίνουν
στάρλετ, καίγονται σαν τις πεταλούδες, εμφανίζονται σκηνοθέτες
του βεληνεκούς ενός Marco Ferreri (ενός ασυμβίβαστου και αντικομφορμιστή δημιουργού, που στη διάρκεια της καριέρας του κι
νήθηκε πάντα ενάντια στο ρεύμα του κινηματογραφικού κατεστη
μένου) ή του Franco ΡίαυοΙί, ενός ταλαντούχου σκηνοθέτη, ο οποί
ος έχει εγκαταλείψει το σινεμά και δουλεύει ως δάσκαλος κάπου
στην επα ρχία · ίσως σε αυτήν ακριβώς την περιθω ριακή φιγούρα
να βρίσκεται και η κρυμμένη αξία αυτού του ντοκιμαντέρ: παίρνο
ντας κουράγιο από την ενθάρρυνση του Bellocchio, του Agosti και
των συνεργατών τους, ο Franco ΡίαυοΙί θα γυρίσει την ταινία II
pianeta azzuro, ένα οπτικό ποίημα σπάνιας ομορφιάς, που ίσως
και να μ η ν είχε γίνει ποτέ εάν δεν είχε υπάρξει η Μηχανή κινη

ματογράφος.
•^ « Ε κ των υστέρων, με μια κριτική ματιά, πρέπει να πω ότι
το εγχείρημα Η μ η χα νή κινηματογράφος ήταν λανθασμένο, ή
ταν ένα σφάλμα. Καταρχήν, δεν το είχαμε νιώσει βαθιά. Βασι
σμένοι στην επιτυχία του Τρελοί για «λύσιμο», νιώθαμε μια
πραγματική δυνατότητα και αναγκαιότητα να κάνουμε κάτι.
Υπήρχαν κι άλλα θέματα, όπως η στρατιωτική θητεία και τα
ναρκωτικά, και επιλέξαμε αυτό για μια πραγματική αιτία: ότι
ήταν η δουλειά μας. Ωστόσο -και παρά το γεγονός ότι κάθε φο
ρά προσπαθούσαμε να ξεπεράσουμε τις αντιθέσεις που υπήρ
χαν στη μικρή μας ομάδα- το χάσμα ανάμεσα σε αυτούς και σε
μένα, εκ των πραγμάτων, παρέμενε (έστω κι αν δεν φαίνεται
στην ταινία, αφού κόψαμε όλα τα κομμάτια όπου συζητούσαμε
μεταξύ μας και διαφωνούσαμε). Εγώ έκανα τον ηθικολόγο απέ
ναντι στο σινεμά, ή τουλάχιστον σε ένα συγκεκριμένο είδος σι
νεμά, αλλά με τον τρόπο μου, γιατί ήμουν κινηματογραφιστής
και, συνεπώς, δεν μπορούσα να μην αναγνωρίσω τον εαυτό μου
σε μια σειρά προσώπων που δέχονταν κριτική (στη σκηνή των
βραβείων στο σινεμά βραβεύανε και μένα, εγώ έπαιρνα το βρα
βείο και μετά κριτικάραμε όλοι μαζί το γεγονός -η σκηνή κό
πηκε στη συνέχεια λόγω τεχνικών προβλημάτων). Στο τέλος,
ψάξαμε να βρούμε πώς να μεταδώσουμε το μήνυμά μας με τον
καλύτερο τρόπο, αλλά δεν υπήρχε -πράγμα που είναι υποχρεω
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τικά σε μια τέτοια επικοινωνία- μια συγκεκριμένη άποψη. Ποιο
είναι το θέμα, η υπόθεση, το συμπέρασμα; Απέμεναν, αντίθετα,
η ηθικολογία, ο ωχαδερφισμός, λίγος λυρισμός... Τελικά, δεν υ
πήρχε καμιά καινοτομία, μπορεί να υπήρχαν μερικές ωραίες
σεκάνς, αλλά ο σκοπός της έρευνας δεν ήταν ξεκάθαρος. Ήταν
μια δουλειά όπου, αντίθετα με ό,τι συνέβη στο Τρελοί για «λύσι
μο», γινόταν έντονα αισθητή η παρουσία τεσσάρων σκηνοθε
τών και, επιπλέον, δύο οπερατέρ· το γεγονός ότι υπήρχε ένα μο
ντάζ (παρόλο που δεν επιλέχτηκε συνειδητά) ήταν τελικά ένας
αποφασιστικός χειρισμός του υλικού από την πλευρά του
Α§03ίί, πράγμα που κατέληξε σε ένα ντοκιμαντέρ υπογεγραμ
μένο αποκλειστικά από εκείνον. Όλα αυτά τα πράγματα προκαλούσαν μια συνεχή παράλυση. Εμείς, από προσωπική εντι
μότητα και ορθότητα, ουσιαστικά ευνουχιζόμασταν εκ περι
τροπής. ? ?
Μ. Β.
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του Mino Argentieri
Ορισμένοι κριτικοί, παρασυρμένοι από τον τίτλο της τηλεοπτι
κής εκπομπής του Marco Bellocchio και των συνεργατών του,
περίμεναν κάτι διαφορετικό από αυτό που παρουσιάστηκε στη
μικρή οθόνη σε πέντε επεισόδια. Περίμεναν ένα ρεπορτάζ για
τα γρανάζια του κινηματογράφου, ύπουλες εφόδους στα παρα
σκήνια, μια έρευνα γύρω από τους νόμους που διέπουν τα οικο
νομικά και την οργάνωση της κινηματογραφικής βιομηχανίας
και αγοράς. Απογοητεύτηκαν λοιπόν και, ακολουθώντας μια
πολύ κακή συνήθεια, αντί να επανεξετάσουν τις απόψεις τους
και να τις συγκρίνουν με τις αληθινές προθέσεις των δημιουρ
γών, αποφάσισαν ότι o Bellocchio και οι σύντροφοί του είχαν
ξεστρατίσει από την πορεία τους.
Όποιος υιοθετεί μια τέτοια στάση, δεν έχει διαπράξει απλώς έ
να μεθοδολογικό λάθος αλλά έχει αντιμετωπίσει τη Μηχανή, κι
νηματογράφος μέσα από το πρίσμα μιας προκατάληψης, που
τον εμποδίζει να καταλάβει· να καταλάβει, δηλαδή, ότι η μηχα
νή (macchina) στην οποία αναφέρεται η ταινία, είναι ο κινημα
τογράφος ως συλλογικό φαινόμενο, στο οποίο εμπλέκονται άν
θρωποι της δουλειάς, κοινό, αυτόκλητοι υποψήφιοι επαγγελματίες και επιτυχημένοι, ερασιτέχνες μιμητές μέσα σε αυτό το
μεγάλο παιχνίδι του φαντασιακού, άνδρες και γυναίκες που έ
χουν ανάγκη να εκφραστούν, να ονειρευτούν και να ξεφύγουν
από τη μίζερη και άχαρη ζωή της καθημερινότητας. Από τον
παθιασμένο τύπο, που ξοδεύει τις οικονομίες του γυρίζοντας
ταινιούλες με ακαθόριστο περιεχόμενο, μέχρι τους επαρχιώτές,
που αντιγράφουν με ερασιτεχνικό τρόπο τις τελετές απονομής
βραβείων των φεστιβάλ· από τη διάσημη ηθοποιό, που έπεσε α
πό τα αστέρια στη λάσπη και, ξεχασμένη πια, βρέθηκε για και
ρό έγκλειστη σε ψυχιατρική κλινική, μέχρι τον εικοσάρη άνερ
γο που ψάχνει για μια κερδοφόρα καριέρα· από την κοπελίτσα
που έπαιξε κάποτε ένα ρολάκι και τώρα ψευτοζεί σαν καμαριέ
ρα, μέχρι τον υπάλληλο ενός πυριτιδοποιείου, που συνθέτει α
πό χόμπι τραγούδια, και ο οποίος, μέσα από τη σκηνοθεσία ενός

Από τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ Η Μ ηχανή κινηματογράφος.

O Marco Ferreri.
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ασήμαντου μελό στα βητπτ, ξαναζεί μια νοσηρή φιλία με ένα νε
αρό που σκοτώνεται με πιστολιές...
Πολλές και διάφορες είναι οι ανθρώπινες περιπτώσεις που έ
χουν καταγραφεί και άπειρες άλλες θα μπορούσαν να μπουν στο
στόχαστρο της μηχανής λήψης, αν δεν υπήρχαν αντικειμενικοί
περιορισμοί στο χρόνο, τα χρήματα, τη διάρκεια- περιορισμοί με
τους οποίους πρέπει κανείς να συμμορφώνεται. Είναι, επίσης, α
λήθεια ότι η επιλογή των ανθρώπων που κινηματογραφήθηκαν
και παραχώρησαν συνεντεύξεις, που παρακινήθηκαν να μιλή
σουν για τον εαυτό τους, έγινε με υποκειμενικά κριτήρια, όπως
γίνεται πάντα όταν κανείς θέλει να χαράξει τα όρια μέσα στα ο
ποία θα κινηθεί μια ανάλυση ή μια έρευνα. Και είναι άλλο τόσο
αλήθεια, ότι υπάρχει μια δόση τρέλας στα πρόσωπα που εξομο
λογούνται: ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, τέτοιο που να υπο
δηλώνει την προτίμηση των δημιουργών προς χαρακτήρες αυ
τού του είδους, και όχι σε άλλους. Γιατί όμως αυτό να χρεωθεί
εκ των προτέρων ως αρνητικό; Γιατί να μη γίνει κατανοητό ότι,
στη Μηχανή κινηματογράφος, η διάσπαση της διανοητικής ισορ
ροπίας και οι πιο ακραίες μορφές αντίφασης και κατακερματι
σμού της πραγματικότητας εξετάζονται ως τα στοιχεία που φα
νερώνουν εύγλωττα μια γενικευμένη κατάσταση στέρησης, στοι
χεία που επισημαίνουν μια αλλοτριωμένη σχέση ανάμεσα στις
διάφορες δημιουργικές ανάγκες, στη βιωμένη εμπειρία, στις θε
μιτές επιδιώξεις, στις ατομικές επιθυμίες και τις εφήμερες πλά
νες, στο μύθο, στη μαγεία και τα πρότυπα του κινηματογραφι
κού θεάματος; Γιατί να μη γίνει κατανοητό ότι, γυρίζοντας τις
πλάτες στην κινηματογραφική βιομηχανία και πηγαίνοντας
στην περιφέρεια, στους αποκλεισμένους από τα πλούσια και
χορταστικά τραπέζια, είναι πιο εύκολο να πέσεις πάνω σε ένα
συρφετό από καταστάσεις και συμπτώματα, που το ένα είναι πιο
ενδεικτικό από το άλλο, να συναντήσεις περιπτώσεις για τις ο
ποίες δεν είναι κύριος υπεύθυνος ο κινηματογράφος και οι ψευ
δαισθήσεις του, όσο η ταξική δομή της κοινωνίας, η σύγχυση
και η δυστυχία που επικρατούν σε αυτή;
Οι Ββΐΐοεεάίο, ΡβίΓΕ5 ΐί3 , Ευΐϋ και Agosti είχαν την εξυπνάδα να
ανατρέξουν σε αυτά τα δεδομένα, μέσω πολυάριθμων παρεμβά
σεων, και κάνοντας χρήση του «ρεπορτάζ»· πράγματι, κατόρ
θωσαν να συγκεντρώσουν πολλές ψηφίδες ενός μωσαϊκού, και
πέτυχαν -χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερα κάτο
πτρα- να φτάσουν στην καρδιά του προβλήματος. Υπήρξαν α
πάνθρωποι; Ικανοποιήθηκαν με αυτό τους το εγχείρημα; Κατέ
φυγαν οε έναν εύκολο και περιφρονητικό σαρκασμό; Υπήρξαν
σαδιστές και σκληροί με τους αφελείς, τους βασανισμένους,
τους περιθωριοποιημένους, τους αποτυχημένους, τους αξιολύιιητους, τους πάσχοντες; Δεν νομίζω, ακόμα κι αν κάποιος έχει
σχηματίσει διαφορετική εντύπωση. Αντίθετα, θα έλεγε κανείς
ότι στη Μηχανή κινηματογράφος η αναλυτική έρευνα περιβάλ
λει αι από μια δυνατή πνοή ανθρωπισμού και από μια βαθιά και
βιωμένη γνώση του πόνου και των αδικιών που υφίσταται ο
άνθρωπος- από την αίσθηση ότι αρκετά έχει βασανιστεί ο κό
σμος από κάθε τι ύπουλο, οκοτεινό, αδιάλλακτο, μπροστά στο
οποίο οι παρατηρητές αμφιταλαντεύονται, άλλοτε παίρνοντας
ιη θέση του αναλυτή που κρατά μια ψυχρή απόσταση δουλεύ
οντας στο εργαστήριό του, κι άλλοτε καταγγέλλοντας συγκρα
τημένα μια άσχημη ζωή καμουφλαρισμένη πίσω από ένα πολύχρωμο και ευτελές περιτύλιγμα.

Δεν υπάρχει συναισθηματικό επίχρισμα στο οργανωμένο υλικό
εκ μέρους των δημιουργών, κι αυτό αποδεικνύει την αυστηρό
τητα και την ακρίβεια στην αντιμετώπιση των μεμονωμένων πε
ριπτώσεων, καθώς και τη διαύγεια της συνολικής δουλειάς. [... I
Η τελετή, όπου κάποιοι διάσημοι κινηματογραφιστές γιορτά
ζουν το «μια ζωή κινηματογράφος», είναι μια σκηνή αντάξια
της ταινίας Η λεωφόρος της Δόσης, και είμαι πεπεισμένος ότι ο
Billy Wilder θα την υπέγραφε ευχαρίστως. Εκεί βρίσκεται ο
Ciccio Ingrassia, που αρπάζεται από ένα μικρόφωνο για να βγά
λει στη φόρα αυτά που πιστεύει για τους παραγωγούς, ενώ ένας
από τους διοργανωτές γκρεμοτσακίζεται για να τον εμποδίσειεκεί βρίσκεται και η Daniela Rocca, που περιφέρεται ανάμεσα
στα τραπέζια, στην αίθουσα όπου γίνεται η δεξίωση, ενώ οι συ
νάδελφοί της κάνουν πως δεν την αναγνωρίζουν- εκεί είναι και
μια αντιπροσωπεία του εθνικού καλλιτεχνικού συρφετού, που
κάνει επίδειξη με σαχλά ανέκδοτα, μέσα σε ένα αλαλούμ ομι
λιών δίχως νόημα- και ένας υπουργός, που σιγοντάρει χαμογε
λώντας σαν ηλίθιος. Και όλοι τελικά αποτρελαίνονται μέσα στη
φασαρία της ορχήστρας, άνθρωποι αποφασισμένοι να μεθύ
σουν, κορίτσια που λαχταρούν να πετάξουν από πάνω τους τα
ρούχα και να ξαναζωντανέψουν τις χλιδάτες νύχτες του
«Rugantino», κυρίες φτιασιδωμένες σαν καρναβάλια, κομπάρ
σοι που τριγυρνούν στη via Veneto, τύποι με ακαθόριστα επαγ
γέλματα. Στιγμιότυπα για τις στήλες των εφημερίδων, τα ο
ποία, ταυτόχρονα, μέσα στη γκροτέσκα τους ωμότητα, συνοψί
ζουν το θέμα της ταινίας και δείχνουν πόσο ψεύτικη είναι η
λάμψη της οθόνης, όταν τη στολίζουν και την εξωραΐζουν για
να αφηγηθεί παραμύθια που εξαπατούν. [...]
«Cinemasessanta», τχ.

124, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1978.
Μετάφραση: Ελένη Κακάρον.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ
ΤΡΕΜΠΙΑ (1979/80)
Vacanze in Val Trebbia
Σ κηνοθεσία-Σενάριο: Marco Bellocchio. Φ ωτογραφία: Luigi
Verga. Σ κη νογραφ ία: Gianluigi Olmi. Κ οστούμια: Antonia
Guiso. Ή χ ο ς: Remo Ugolinelli. Μ ουσική: Nicola Piovani. Μο
ντάζ: Anna Napoli. Η θοποιοί: Marco Bellocchio, Gisella Burinato, Pier Giorgio Bellocchio jr, Gianni Schicchi, Beppe Ciavatta,
Gionata Celia. Π αραγωγή: Enzo Porcelli για την Antea/Odyssia (Ρώμη). Διάρκεια: 50'. Έγχρωμη. 16mm. Ιταλία.
O Marco Bellocchio, μ ε τη γυναίκα του Gisella B urinato και το
μικρό τους γιο Pier Giorgio, περνούν τις καλοκαιρινές διακοπές
τους στο εξοχικό σπίτι της οικογένειας στο Μ πόμπιο, κοντά στην
Πιατοέντζα. Οι μέρες κυλούν μέσα σε μ ια ατμόσφαιρα οικογενεια
κής ζωής, μ ε συναντήσεις, γεύματα και συζητήσεις μ ε φίλους, απο
τις οποίες αναδύονται αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας και όνει
ρα της πρώτης νιότης. Ανάμεοα στο ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλα
οία, η ταινία σκιαγραφεί το πορτρέτο μια ς γενιάς, εκείνης των δε-
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καετιών τον '60 και τον '70, ηου άλλαξε ριζικά και μεταμόρφωοε
την ιταλική κοινωνία.

• φ Στη διάρκεια αυτής της αλλόκοτης καριέρας μου, ένοιωσα
συχνά την ανάγκη να επιστρέφω στο πνεύμα της ταινίας Οι
γροθιές στην τσέπη. Βέβαια, δεν πρόκειται καν για μια επιστρο
φή, γιατί την εποχή της πρώτης μου ταινίας δεν είχα καμία α
πολύτως συνείδηση του τι έκανα: έκανα κάτι που αισθανό
μουν. Το πρόβλημα, τώρα, είναι να ξαναέρθω σε επαφή, εν γνώσει μου, συνειδητά, με εκείνο το πνεύμα- να κινηθώ αντίθετα
προς την κατεύθυνση της εξουσίας, του επιβλητικού ύφους,
του αμερικανικού στιλ, να βρω το κουράγιο να ξεκινήσω από
λεπτομέρειες, από τις πιο μύχιες σχέσεις των ανθρώπων. Το πε
ρασμένο καλοκαίρι στο Μπόμπιο, στην Εμίλια, γύρισα μια μι
κρή ταινία όπου έπαιζα και εγώ ο ίδιος. Ήταν μόνο μια δοκιμή,
αλλά μια δοκιμή για κάτι που ολοένα και περισσότερο με ενδια
φέρει να κάνω, έναν κινηματογράφο σε στιλ Zanussi...
Το θέμα ήταν οι διακοπές στην εξοχή, με επίκεντρο τη σχέση
μου με την Gisella Burinato (τη γυναίκα μου) και το παιδί μου,
και με τους φίλους που τώρα πια αντιπροσωπεύουν για μένα
μια χαμένη πραγματικότητα. Αυτή η “ανάλαφρη” άσκηση ύ
φους πάνω στη ζωή του ζευγαριού υπήρξε εξαιρετικά χρήσιμη,
γιατί μου ξεκαθάρισε την αίσθηση ορισμένων δυνατοτήτων
που θα ήθελα να έχω. Το μόνο που μένει είναι να βρω το κου
ράγιο, στη συνέχεια, για να τις “αναπτύξω”. J 5
Μ. Β.

Ημασταν στο Μπόμπιο διακοπές με το παιδί και, κάποια στιγ
μή, έρχεται στον Marco η ιδέα να κάνει ένα ντοκιμαντέρ. Μέσα
οε λίγες ημέρες οργανωθήκαμε έτσι, ώστε να μπορούμε να φιλοξί νήσουμε τους φίλους και το συνεργείο. Ζούσαμε όλοι μαζί και
κινηματογραφούσαμε καθημερινά, δίχως πρόγραμμα. Εκ των
οο iέρων, σκέφτομαι πως οι Διακοπές στην κοιλάδα Τρέμπια, τό
σο για τον Marco, όσο και για μένα και τον Pier Giorgio, ήταν έ
να είδος γενικής πρόβας για το Πήδημα στο κενό, όπου βρισκόμαστε πάλι και οι τρεις μαζί Νομίζω ότι εκείνη την περίοδο ο
Marco αναζητούσε ιστορίες, πρόσωπα, διαφορετικές εικόνες, και
ότ i πεδίο έρευνας αυτής της αναζήτησης ήταν η “αληθινή ζωή”.
Στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν υπήρχε και πολύ “αληθινή
ζωή’ (με την τρέχουσα έννοια του όρου), γιατί o Marco σκηνοθι ιούαε οαν Marco Bellocchio, ενώ -σαν να μην έφτανε αυτό- έ
κανε και τον ηθοποιό. Καμία σχέση με οικογενειακό ταινιάκι, ό
που ο πατέρας-σκηνοθέτης κινηματογραφεί τη γυναίκα-ηθοποιό με το παιδί τους. Οι Διακοπές στην κοιλάδα Τρέμπια ποτέ,
ούτε καν κατά τη σύλληψή τους, δεν υπήρξαν κάτι τέτοιο.»
Gisella Burinato (Ηθοποιός, σύζυγος τον Marco Bellocchio)
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Γυρισμένη το καλοκαίρι του 1979, πριν από την ταινία Πήδημα
010 ια^ό>KU1 μανταρισμένη μετά την ολοκλήρωση της τελευταί

ας, οι Διακοπές στην κοιλάδα Τρέμπια του Ββΐΐοαιΐιίο είναι μια
ταινία που μιλάει για τις διακοπές (νβοβπζβ), ενώ συγχρόνως
«παίρνει άδεια»' από τον Κινηματογράφο. Αυτό που, κυρίως, εκ
πλήσσει είναι η συνεχής ευφορία των εικόνων, οι οποίες ξεδι
πλώνονται εύγλωττες, παρασύροντάς μας σε ένα αδιάκοπο κλωθογύρισμα μεγαλόφωνων σκέψεων, που μοιάζουν με κατάλοιπα,
με απομεινάρια σχεδόν, και που φανερώνουν ένα ψιθυριστό αλ
λά διεισδυτικό εσωτερικό λόγο. Ο Ββΐΐοαιΐιίο αποδεικνύει ότι δί
πλα σε έναν κινηματογράφο πρώτης κατηγορίας μπορεί να υ
πάρξει και ένας-όχι λιγότερο ενδιαφέρων- κινηματογράφος δεύ
τερης κατηγορίας, εάν δώσει κανείς αξιοπρέπεια στο διάλογο και
χτίσει έντεχνα την εσωτερική του δομή. Υπάρχει μια εσωτερική
τάξη, υφασμένη κυρίως με τραυλίσματα και χάσματα, απερισκε
ψίες και πλεονάζοντα τικ, μαρτυρία μιας επιτακτικής ανάγκης
για επικοινωνία, που αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά συστατι
κά μιας ταινίας γυρισμένης σε πρώτο πρόσωπο. Εύκολος ναρκισ
σισμός του δημιουργού; Το να επικρίνεις είναι πιο εύκολο από το
να καταλογίζεις ευθύνες και, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορείς να
το κάνεις μπροστά σε εικόνες που αιχμαλωτίζουν, που στοχεύ
ουν στην εξερεύνηση μιας αθωότητας, η οποία συνειδητά καταρ
γεί τις διαφορές ανάμεσα στα προσωπικά φαντάσματα και τις
μορφές που αποτελούν κληρονομιά ενός συλλογικού φαντασιακού. Βγαίνοντας από την αίθουσα προβολής, μπορεί κάποιοι να
υποστηρίξουν ότι, ψάχνοντας μέσα στις αναρίθμητες «ταινίες
για όλη την οικογένεια», γυρισμένες από ανώνυμους δημιουρ
γούς , μπορεί κανείς να βρει χιλιάδες πράγματα, πολύ πιο ωραία
και ενδιαφέροντα. Πιθανόν. Όμως, μια ένσταση αυτού του εί
δους αγνοεί την πραγματική πρόθεση της ταινίας, που είναι πιο
ταπεινή και, ταυτόχρονα, πιο φιλόδοξη. Ο Ββΐΐοεείιϊο δεν προ
σποιείται κάτι που δεν είναι. Δεν προσπαθεί να διασώσει μια α
θωότητα πρωτόγονη που θα του επέτρεπε να «παίξει» με τα προ
σωπικά του ερεθίσματα. Αντίθετα, αναμετριέται με την ίδια του
τη δομή ως δημιουργού και με το πιο βαθύ, προσωπικό του «εί
ναι». Εάν ο Βθΐΐοοοίύο ήταν συγγραφέας, θα μπορούσαμε να πού
με ότι, ανενδοίαστα, φέρνει σε αντιπαράθεση το προσωπικό του
ιδίωμα -ασαφές για τους περισσότερους- με το γνωστό και δομη
μένο ύφος της πρόζας του· πάλι, όμως, δεν θα είχαμε συλλάβει
παρά μία μόνον όψη του εγχειρήματος που αποτόλμησε (και μά
λιστα επιτυχώς) με την ταινία Διακοπές στην κοιλάδα Τρέμπια.
Πράγματι, η ταινία δεν αρκείται στο να προβάλει ένα σύνολο συ
νηθισμένων οικογενειακών καταστάσεων (προάγγελους της δη
μιουργικής έξαρσης του σκηνοθέτη), ενθαρρύνοντας ενδεχομέ
νως έναν ασθματικό αυτοθαυμασμό, αλλά μας καθιστά κοινωνούς, σε διάφορα επίπεδα, εμπειριών και φαντασιώσεων, που
βοηθούν στη σκιαγράφηση ενός προσωπικού κόσμου και ενός
ποιητικού ύφους ανεπανάληπτου. Οι παραδοσιακές μέθοδοι κρι
τικής δεν φαίνεται να μπορούν να αξιολογήσουν το βαθμό της
περιεκτικής ακρίβειας την οποία έχει κατακτήσει. Μας δημιουργείται μάλλον η διάθεση να ανασύρουμε μια πιο παλιά μέθοδο
κριτικής ανάλυσης, ιμπρεσιονιστικού τύπου, διανθίζοντάς τη με
όρους από το γαστρονομικό λεξιλόγιο· γιατί κατά βάθος ο ΒβΐΙοαιίπο δεν κάνει τίποτε άλλο από το να μας προσκαλεί με το θάρ
ρος της οικειότητας στα ενδότερα, για να ρίξουμε μια ματιά στη
κουζίνα του. Εκεί, βράζουν φαγητά μυστηριώδη, σάλτσες και υ
λικά συνηθισμένα ή σπάνια, που εκτίθενται μπροστά στα μάτια
μας, πριν μεταμορφωθούν σε μυρωδικά εδέσματα. Αυτό είναι
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λοιπόν! Στην ευωδιά του έτοιμου πιάτου ο Βείΐοαύπο αντιπαρα- ματα, οι φωνές και οι συνήθειες των εμιλιάνων κερδίζουν τα
θέτει την πονηριά2 της προετοιμασίας του. Ελπίζω, ο ανάλαφρος πρωτεία από τις εικόνες.
τρόπος που χειρίζομαι κάποια θέματα αναμφίβολα σοβαρά, να μη Όλοι έχουν δειπνήσει σε ρεστοράν, κάποιες φορές ακόμα και πο
θεωρηθεί έλλειψη σεβασμού: το ότι τα μεταφέρω σε αυτό το γήι λυτελή, με θαυμάσια μενού. Πόσοι όμως έχουν απολαύσει το
νο, το χαμηλό κόσμο, είναι, νομίζω, απαίτηση της ίδιας της ται προνόμιο μιας επίσκεψης στην κουζίνα; Το Φεστιβάλ Βενετίας
νίας στην οποία αναφερόμαστε.
εφέτος συνέχισε να μας ταΐζει εδέσματα, προετοιμασμένα ως επί
Παθιασμένος με τα μεταφορικά σχήματα λόγου, ο Βείΐοοοίύο α- το πλείστον με λαμπρότητα, και σερβιρισμένα πολύ κομψά (δεν
ποδεικνύει, λίγους μήνες μετά την προετοιμασία μιας ταινίας, μιλάω φυσικά για την υπαίθρια λέσχη φαγητού...). Η αρμονία ό
ότι, πέρα από τις διαφορές των απόψεων, αυτό που τον καθιε μως αυτού του μεγάλου ρεστοράν, που παλεύει για τα τρία α
ρώνει ως διεθνή σκηνοθέτη των λεπτών αποχρώσεων, είναι η στέρια σε κάποιο διεθνή Οδηγό, διαταράχτηκε από κάποια επει
εκπληκτική ευκολία με την οποία μιλάει για το μικρό, προσω σόδια: μεταξύ αυτών η άφιξη του Bellocchio, ο οποίος προκάλεπικό του εργαστήριο- και αυτό το κάνει σε τόνους ηθελημένα σε σκάνδαλο φορώντας μια βρώμικη ποδιά και υποχρεώνοντας
χαμηλούς, με την ειλικρινή διατύπωση των σκέψεων και των τους πελάτες να παρακολουθήσουν τις αξιοθρήνητες scènes de
προβληματισμών του γύρω από τη διαδρομή του ως δημιουρ ménage4 του, που τις επιδείνωνε μιλώντας σε διάλεκτο και κά
γού. Ο μηχανισμός της ταινίας είναι απλός όσο και αποτελε νοντας δυσνόητους και ελάχιστα «κοσμοπολίτικους» υπαινιγ
σματικός, βασισμένος ουσιαστικά στην αλληλοδιαδοχή και την μούς. Οι τοπικές παραδόσεις ανθίστανται μέχρι θανάτου.
ανάμειξη καταγεγραμμένων καταστάσεων, πραγματικών και
φανταστικών. Σκηνές στις οποίες η πραγματικότητα των δια 1. Εδώ o Ferzetti παίζει με χη λέξη vacanze = διακοπές. Κατά την άποψή
κοπών εκφράζεται ως διάθεση για παιχνίδι, ως αναζήτηση μιας χου, η χαινία, λόγω ύφους και δομής,, απομακρύνεχαι (un film come vacanza da! Cinema) από χον κλασικό κινημαχογράφο. (Σ.χ.Μ.)
αναπαράστασης που φτάνει στα όρια της παραίσθησης (η αρχι 2.
Λογοπαίγνιο με χις λέξεις fragranza = ευωδιά, flagranza = πονηριά.
κή απαγγελία των παιδιών μέσα στο δάσος, ο απρόσμενος καλ 3. Κάχοικος χης Εμίλια-Ρομάνια, περιοχής χης βορειοανατολικής Ιχαλίας.
πασμός των ινδιάνων), διαδέχονται άλλες, που μοιάζουν να ξα (Σ.χ.Μ.)
ναζωντανεύουν επεισόδια της οικογενειακής ζωής ή ποιητι 4. Γαλλικά σχο κείμενο: εικόνες νοικοκυριού. (Σ.χ.Μ.)
κούς αυτοσχεδιασμούς εμπνευσμένους από το περιβάλλον του
«Cinema e cinema», τχ. 25126, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1980.
χωριού (οι επίμονες, ανούσιες ρητορείες του ποιητή στην τα
Μετάφραση: Ελένη Κακάρου.
βέρνα είναι πινελιές που υποδεικνύουν, κατά κάποιο τρόπο,
μια συγγένεια ανάμεσα στον ασυγκράτητο οίστρο του και τη
γεμάτη αταξία, ξέχειλη ροή των εικόνων). Πίσω από τη φαινο
μενική «αλήθεια» αυτών των στιγμών, κρύβεται φυσικά μια
σκηνοθεσία που έχει σκοπό να δημιουργήσει άμεσες και αυθόρ
μητες εντυπώσεις· κι αυτές, όμως, αποδεικνύονται με τη σειρά
τους ολοφάνερα «ψευδείς», με αποτέλεσμα να διαστρεβλώνο ΠΗΔΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΟ (1980)
νται οριστικά -μέσα από ένα ατέλειωτο παιχνίδι επαναφορών Salto nel vuoto
και ανακατατάξεων- τα ήδη εύθραυστα όρια μεταξύ πραγματι
Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Marco Bellocchio, με
κότητας και μυθοπλασίας.
Η εικόνα που κυριαρχεί -συχνά με πολύ σαφή τρόπο- στην τη συνεργασία των Vincenzo Cerami και Piero Natoli. Φωτο
ταινία (σκεφθείτε την προαναφερθείσα σκηνή μέσα στο δάσος, γραφία: Giuseppe Lanci. Σ κηνογραφία: Amedeo Fago, An
που δεν έχει τοποθετηθεί τυχαία στην εισαγωγή της) είναι αυ drea Crisanti. Κοστούμια: Lia Morandini. Ή χ ο ς: Remo Ugoτή της παιδικής ηλικίας: όχι τόσο στην ιδιωτική της διάσταση linelli. Μ ουσική: Nicola Piovani. Μ οντάζ: Roberto Perpignaή ως μια προσωπική αναζήτηση του χαμένου χρόνου, όσο με ni. Η θοποιοί: Michel Piccoli (Μάουρο Ποντιτσέλι, ντουμπλατην έννοια ενός χώρου που βρίσκεται πάντα σε διαθεσιμότητα ρισμένος από τον Vittorio Caprioli), Anouk Aimée (Μάρτα Ποκαι όπου, όλοι αυτοί οι λογικοί, ψυχολογικοί, πολιτισμικοί δε ντιτσέλι, ντουμπλαρισμένη από την Livia Gianpalmo), Michele
σμοί, μπορούν να χαλαρώσουν. Ταυτόχρονα, πρόκειται για ένα Placido (Τζιοβάνι Σιάμπολα), Gisella Burinato (Άννα, η καμα
χώρο που παραμένει ανοιχτός στο απρόβλεπτο, στο ανάρμοστο, ριέρα), Pier Giorgio Bellocchio jr. (o γιος της Άννα), Antonio Pioστην απόπειρα να χτιστεί ένας κόσμος, που να μπορεί ακόμα να vanelli (Κουασιμόδος), Anna Orso (Μαριλένα), Adriana Pecoταλαντεύεται ανάμεσα στα δεδομένα της πραγματικότητας και relli (Σόνια). Παραγωγή: Silvio και Annamaria Clementelli, για
στα δημιουργήματα της φαντασίας. Με αυτή την έννοια, η την Clesi Cinematográfica (Ρώμη), M.K.2 (Παρίσι), Enzo Por«παιδική ηλικία» γίνεται εκείνος ο θαμμένος και πάντα δυνητι celli για την Odyssia, με τη συνεργασία της RAI-Radiotelevisioκά δραστήριος πυρήνας της προσωπικότητας, ο αρχικός κώδι ne Italiana και Polytel International. Διάρκεια: 120'. Έγχρω
κας που συντελεί στη διαμόρφωση του ατόμου, το σημείο όπου μη. Ιταλία-Γαλλία. Βραβεία: Βραβεία καλύτερης ανδρικής και
υπάρχουν ευανάγνωστα τα πιο βαθιά και σταθερά χαρακτηρι γυναικείας ερμηνείας στους Michel Piccoli και Anouk Aimée
στικά της σχέσης του με τον κόσμο. Μένει μονάχα να ανταμω στο Φεστιβάλ Κανών, βραβείο David Donatello για την καλύτε
θείς με τις κατάλληλες εικόνες, ή να τις ξαναδημιουργήσεις. ρη σκηνοθεσία.
Και δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς εμιλιάνος3 για να αντιληφθεί τη συγκινησιακή φόρτιση, γεμάτη από τη γεύση ε Ο δικαστής Μάουρο Ποντιτσέλι κοιτά από το παράθυρο το πτώμα
νός «ξανανταμώματος», που αναδίνουν οι σκηνές, όπου τα σώ μια ς κοπέλας που κείτεται στο δρόμο · η κοπέλα έχει αυτοκτονήσει
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λίγο τιριχ, πηδώντας ακριβώς από εκείνο το παράθυρο. Μέσα στο που έχει ξεκινήσει εις βάρος του, και κατόπιν την εγκαταλείπει εκεί
σπίτι, ακούει στον τηλεφωνητή μια συνομιλία που έχει καταγρα- και φεύγει. Βράδυ στο σπίτι, μετά τα βαφτίσια, και όλοι οι συγγε
φεί, και από την οποία αντιλαμβάνεται ότι η αυτοκτονία μπορεί νείς συγκεντρωμένοι συζητούν για την «τρέλα» της Μάρτα και για
και να οφείλεται στον άνδρα που μιλά στο τηλέφωνο, ο οποίος διέ το αν θα πρέπει να την κλείοουν σε κάποιο ίδρυμα. Ο Μάουρο αρκοψε την ερωτική του σχέση με την κοπέλα. Στο σπίτι του Ποντι- νείται ακόμα και να το συζητήσει, λέγοντας ότι θα συνεχίσει να τη
τοέλι, οποίος ζει με την αδελφή του Μάρτα, μια γυναίκα με ψυχο φροντίζει ο ίδιος. 'Οταν η Μάρτα επιτέλους επιστρέφει, ο Μάουρο
λογικά προβλήματα, επικρατεί μια παράξενη κατάσταση. Νευρω πηγαίνει ξανά στο πλοίο-θέατρο του Σιάμπολα, τον απειλεί ότι
τικές, σαδομαζοχιστικές συμπεριφορές και ψυχικοί καταναγκα ■γνωρίζει το βεβαρημένο ποινικό του μητρώο και σχεδόν του προτεί
σμοί ορίζουν την καθημερινότητά τους: η Μάρτα παρακολουθεί νει -με μισόλογα, αλλά ξεκάθαρα- να σπρώξει τη Μάρτα στην αυ
στα κρυφά την υπηρέτρια Άννα και το γιο της Τζιόρτζιο (που ζουν τοκτονία, με αντάλλαγμα τη διαγραφή όλων των υποψιών και των
μαζί τους) να παίζουν χαρούμενοι και ζηλεύει την ευτυχία τους. Ο κατηγοριών για το άτομό του. Στο μεταξύ, η Μάρτα μοιάζει συναι
δικαστής επιστρέφει στο σπίτι του και κλείνεται σε μια αποθηκού- σθηματικά γεμάτη, ισορροπημένη και γαλήνια. Τη βλέπουμε να δί
λα, όπου έχει μια τηλεφωνική συνομιλία με κάποιον, γύρω από νει στο ενεχυροδανειστήριο κάποια κοαμήματά της και να παίρνει
την υποτιθέμενη «τρέλα» της Μάρτα· εκείνη χτυπά με τα μαχαιρο το αντίτιμο- χρήματα που, φυσικά, καταλήγουν στα χέρια του Σιά
πίρουνα το τραπέζι της κουζίνας· εκείνος «απαντά» από το γρα μπολα. Στο σπίτι, ο δικαστής κρυφακούει την αδελφή του που μιλά
φείο του, χτυπώντας τα πλήκτρα μιας γραφομηχανής χωρίς χαρ στο τηλέφωνο, ψαχουλεύει το συρτάρι με τα εσώρουχά της και, ψά
τί... Λίγο μετά τους βλέπουμε να τρώνε και, αργότερα, ενώ η Μάρ χνοντας την τσάντα της, βρίσκει την απόδειξη του ενεχυροδανειστη
τα είναι ξαπλωμένη, παιδιά ξετρυπώνουν κάτω από το κρεβάτι, α ρίου. Οι αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας επανέρχονται στη Μάρ
πό τα ντουλάπια, και τριγυρνούνμέσα στο σπίτι· παράλληλα, ένας τα, αλλά είναι και πάλι τρυφερές και ήρεμες. Την επομένη, ο Μά
νεαρός άνδρας σε κατάσταση παράνοιας ξεσπά σε μια τρομερή έ ουρο της μιλά για πιθανούς κλέφτες και για ληστείες, και της προ
κρηξη οργής: όλα αυτά συμβαίνουν μέοα σε τούτο το αλλόκοτο ε τείνει να βάλει για ασφάλεια όλα της τα κοσμήματα σε μια θυρίδα.
πεισόδιο, που παραμένει αδιευκρίνιστο αν είναι όνειρο, παραίσθη Ο Μάουρο πηγαίνει να χαζέψει από την όχθη του ποταμού το θεα
τρικό δρώμενο του Σιάμπολα. 'Οταν επιστρέφει στο σπίτι βλέπει
ση, εφιάλτης ή αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας των Ποντιτσέλι.
Στο γραφείο του, ο Ποντιτσέλι ανακρίνει τον Τζιοβάνι Σιάμπολα την αδελφή του και την Άννα να διασκεδάζουν και να γελάνε, και
-πρόκειται για τον άνδρα που είχε ακούσει ο δικαστής στον τηλε για να τις εκνευρίσει ενεργοποιεί το συναγερμό. Ο μικρός Τζιόρ
φωνητή- τον οποίο ο αδελφός της κοπέλας έχει καταγγείλει ως υ τζιο, που παίζει με μια μπάλα, επίσης τον ενοχλεί- παίρνει την
πεύθυνο για την αυτοκτονία της. Ο δικαστής εντυπωσιάζεται από μπάλα και την τρυπά. Ο Μάουρο βρίσκεται στα πρόθυρα μιας νευ
τον Σιάμπολα, έναν περιπλανώμενο θεατρίνο που μετακινείται συ ρικής κατάρρευσης. Η αστυνομία ψάχνει τον Σιάμπολα για κά
νεχώς, ζώντας σε μια κατάσταση απόλυτης και ενστικτώδους ελευ ποια κατάθεση που πρέπει να κάνει, εκείνος το σκάει και πηγαίνει
θερίας, χωρίς δεσμεύσεις. Επιστρέφοντας στο σπίτι, εκρήγνυται ό στο σπίτι του δικαστή. Εκεί ο Μάουρο του επιτίθεται λέγοντάς του
ταν βλέπει τον Τζιόρτζιο, το παιδί της Άννας, να έχει πάρει μια δί ότι εκμεταλλεύτηκε την «τρελή» αδελφή του, ζητά πίσω τα χρήμα
κιά του, δεμένη έκδοση του Μίκυ Μάους και να τη χαζεύει. Η πα τα, έχουν μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση και ο Σιάμπολα του α
ρουσία, η ζωηράδα και η κινητικότητα του παιδιού μέοα στο μεγά νταπαντά ότι όλα αυτά συμβαίνουν επειδή δεν πραγματοποιήθηκε
λο, σκοτεινό και σιωπηλό σπίτι, τον εκνευρίζουν. Έξω από την το φοβερό του σχέδιο: να οδηγηθεί η αδελφή του στην αυτοκτονία.
πόρτα της αδελφής του κρυφακούει κάποιο παραλήρημά της και Η Μάρτα και η Άννα είναι στο σπίτι και ακούν τη λογομαχία. Ο
εισβάλλει στο δωμάτιο. Η Μάρτα παθαίνει νευρική κρίση και αρχί Σιάμπολα φεύγει, ενώ λίγο μετά τον βλέπουμε μαζί με τη Μάρτα
ζει να τιετά διάφορα πράγματα από το παράθυρο, βρίζοντας τον στο πλωτό θέατρο, που γιορτάζει την αναχώρησή του. Εκείνη τον
Μάουρο. Ο δικαστής φεύγει, πηγαίνει στο σπίτι του Σιάμπολα, και ευχαριστεί για τις ωραίες στιγμές που πέρασαν μαζί και τον ρωτά
κάνει μαζί του μια συζήτηση γεμάτη υπαινιγμούς και διφορούμενα να της πει την αλήθεια για τις πραγματικές προθέσεις του Μάου
γύρω από το θάνατο και τις αποφάσεις που πρέπει κανείς να πάρει ρο. Εκείνος αρνείται να απαντήσει, ενώ ο Μάουρο, που παρακο
για να πραγματώσει το πεπρωμένο του. Ο εφιάλτης της παιδικής η λουθεί τη σκηνή από την όχθη, πετροβολά το καράβι που φεύγει.
λικίας της Μάρτα επανέρχεται αλλά αυτή τη φορά είναι σχετικά ή Επιστρέφει στο σπίτι όπου ξαφνικά εισβάλλουν (ή φαντάζεται πως
ρεμος και χωρίς ξεσπάσματα. Βλέπουμε τον Μάουρο και τη Μάρτα εισβάλλουν) ο Σιάμπολα και η παρέα του: σε μια έκρηξη οργής,
στην εκκλησία, όπου οι συγγενείς και η ευρύτερη οικογένεια είναι κλέβουν, καταστρέφουν, σχεδόν δεν αφήνουν τίποτα όρθιο μέοα
συγκεντρωμένοι για τη βάφτιση μιας ανιψιάς τους. Ανάδοχος θα εί στο διαμέρισμα· ταυτόχρονα, εμφανίζονται (συμμετέχοντας στην
ναι η Μάρτα και το μωρό θα πάρει το όνομά της. Στη διάρκεια της καταστροφή) και τα παιδιά-φαντάαματα των αναμνήσεων της παι
τελετής, η Μάρτα ταράζεται, κλονίζεται, παρατά το μικρό στην α δικής ηλικίας, τα οποία στήνουν ένα είδος γιορτής μέοα στο μιοογκαλιά της μητέρας του και φεύγει από την εκκλησία. Ο Μάουρο κατεστραμμένο διαμέρισμα. Σε όλη τη διάρκεια της σκηνής (η ο
την ακολουθεί και, καθώς βαδίζουν κατά μήκος του Τίβερη, ο δι ποία είναι εξαιρετικά διφορούμενη και αμφίαημη, αφού μένει με
καστής βλέπει στο ποτάμι το πλωτό θέατρο του Σιάμπολα, κάτι α τέωρη ανάμεσα στην παραίσθηση και την πραγματικότητα), ο δι
νάμεσα οι καράβι και σχεδία Κατεβαίνουν στο αμπάρι αυτού του καστής είναι κάπου κρυμμένος, σε κατάσταση νευρικού σοκ. Η
αυτοσχέδιου καραβιού, όπου ο Σιάμπολα κάνει πρόβες του έργου Μάρτα επιστρέφει και συντρέχει αμέσως τον ψυχικά εξουθενωμέ
που ανεβάζει Η Μάρτα γνωρίζει τον Σιάμπολα και γοητεύεται από νο αδελφό της. Την επόμενη μέρα, η Μάρτα και η Άννα του ανα
τιιν ατμόσφαιρα. Ο Μάουρο λέει κρυφά στον Σιάμπολα ότι η αδελ κοινώνουν ότι πρόκειται να πάνε λίγες μέρες μαζί με το μικρό στη
φή του είναι τρελή, αφήνει κάποιους υπαινιγμούς ότι, εάν εκείνος θάλαοοα και τον αφήνουν μόνο. Όταν φεύγουν, εκείνος τριγυρίζει
ασχοληθεί μαζί της, ο ίδιος θα «θάψει» την ανακριτική διαδικασία
στο σπίτι, κλείνει άΐίς πς πόρτες και πηδά στο κενό από το μπολ-

O Michel Piccoli στην αρχική
σκηνή, της ταινίας Πήδημα στο
κενά

Ο Michel Piccoli και η Anouk
Aimée.

Η Anouk Aimée.
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κόνι του δωματίου της αδελφής του. Την ίδια στιγμή, η Μάρτα τινάζεται τρομαγμένη από το κρεβάτι της, εκεί όπου βρίσκεται, στη
θά\ασσα. Αμέσως μετά, ξαπλώνει και πάλι, κρατώντας στην αγκα
λιά της το μικρό Τζιόρτζιο.

τρέψει να ζήσουν, να κρίνουν, να μείνουν όρθιοι: χωρίς θύματα, ρίχνονται από το παράθυρο ή τρελαίνονται στ’ αλήθεια. / /

•φ· Η ταινία θα μπορούσε να έχει τον τίτλο Η ζωή ενός ζευγα
ριο ύ , αφού οι δύο πρωταγωνιστές ζούνε μαζί από τότε που γεν

«0 Marco κι εγώ γνωριζόμαστε πολύ καλά από την εποχή των
σπουδών μας στη Σχολή Κινηματογράφου της Ρώμης. Είχα
δουλέψει αρκετές φορές κοντά του ως οπερατέρ. Στο Πήδημα
στο κενό έκανα για πρώτη φορά το διευθυντή φωτογραφίας- έ
τσι, η ταινία αυτή σημάδεψε την απαρχή μιας συνεργασίας,
που συνεχίζεται σχεδόν αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Το σημείο εκ
κίνησης ήταν το διαμέρισμα του δικαστή, φτιαγμένο με τέτοιο
τρόπο, ώστε από κάθε γωνία να μπορούν να φαίνονται άλλοι
χώροι. Επομένως, υπήρχε μεγάλο βάθος στο φώτισμά και αρκε
τός χώρος για να κινηθεί η κάμερα. O Marco ήθελε να επικρα
τεί στο χώρο ένα μισοσκόταδο, που να αποδίδει την αίσθηση
της περιορισμένης ζωής που υπήρχε στο εσωτερικό του σπιτι
ού, και όλος ο δυνατός φωτισμός να περιοριστεί στις εξωτερικές
σκηνές. Η δουλειά μου με το μισοσκόταδο άρεσε πολύ στους
κριτικούς και καθόλου στον παραγωγό: «Μα, δεν μπορείτε να
τυπώσετε πιο φωτεινά; Είναι πολύ σκοτεινό, ο κόσμος δεν πάει
να δει τέτοια στο σινεμά». Το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά το Π ή
δημα στο κενό, έλεγαν για μένα: «Ο Land; Μπορεί να είναι κα
λός, αλλά στη φωτογραφία του δεν βλέπεις τίποτα!» Κι έτσι έ
μεινα αρκετό καιρό χωρίς δουλειά.»

νήθηκαν και έχουν αναλάβει το ρόλο των γονιών για τα μι
κρότερα αδέλφια τους. Είναι ένα ζευγάρι δύο αδελφίων και όχι
ανδρόγυνο, με ένα παρελθόν, όμως, πολύ πιο φορτωμένο με
στρώματα αναμνήσεων από όσο θα μπορούσαν να έχουν δύο
σύζυγοι, οι οποίοι συναντιούνται και σμίγουν όταν πια είναι ε
νήλικες, χωρίς τον κοινό παρονομαστή της παιδικής και της ε
φηβικής ηλικίας. Ανάμεσα σε αυτά τα δυο αδέλφια, σε προχω
ρημένη πια ηλικία, υπάρχει μια σκιά, ένας εφιάλτης: ένας τρε
λός αδελφός, η ύπαρξη του οποίου τους επηρεάζει από τα παι
δικά τους χρόνια. Η υποψία ότι η τρέλα μπορεί να αναδυθεί,
σαν κληρονομική αρρώστια στην αδελφή, ανησυχεί τον αδελ
φό σε σημείο που, σιγά-σιγά, οδηγείται να επιθυμεί υποσυνεί
δητα το θάνατό της. [...]
Το Π ήδημα στο κενό απαιτούσε για τη σύνθεσή του μια αυ
στηρή επιλογή της κινηματογραφικής γλώσσας. Είναι μια
ταινία φτιαγμένη από το τίποτα, χωρίς γεγονότα. Είναι μια
ταινία ψιθυριστή, ειπωμένη με μισόλογα.. Δεν έχει κορόνες.
Προχωρεί με αργούς ρυθμούς, που -δυστυχώς, από την άπο
ψη του εμπορικού αποτελέσματος- είναι εντελώς αντι-θεαματικοί· εντελώς αντι-τηλεοπτικοί· μακριά από τις συμβάσεις ε
νός συγκεκριμένου είδους κινηματογράφου. Θα πρέπει ο θεα
τής να ξέρει να αποκρυπτογραφήσει τα μικρά σημάδια, τις μι
κρές αλλαγές που με ενδιαφέρουν. Με δεδομένη αυτή τη δου
λειά πάνω στις λεπτομέρειες, θεώρησα ότι το στιλ της ταινίας
έπρεπε να είναι ένα στιλ μικροσκοπίου. Ένα στιλ όχι ψυχρό,
αλλά «αντικειμενικό», λιγότερο εξπρεσιονιστικό και γκροτέσκο. [...]
Το σπίτι δεν είναι σκοτεινό: βρίσκεται στο μισοσκόταδο και το
φως της μέρας έρχεται πάντα από έξω. Τα πρόσωπα φωτίζονται
πάντα με φυσικό φως, το φως δεν είναι ποτέ διάχυτο, πέφτει λοξά
και έρχεται από έξω. Προφανώς, τα εξωτερικά -αυτά τα λίγα που
υπάρχουν- έχουν μια πολύ έντονη φωτεινότητα, πολύ τονισμέ
νη. Το μισοσκόταδο είναι -πώς να το πω;- η διάσταση που υπάρ
χει στη βάση της ζωής τους, η σκιά μέσα στην οποία μπορούν να
αναγνωρίσουν τα αντικείμενα, να μετακινηθούν από το ένα δω
μάτιο στο άλλο, να διεκπεραιώσουν τα πρακτικά, τα συνηθισμέ
να, καθημερινά πράγματα, αφού γνωρίζουν πια τόσο καλά το σπί
τι ώστε θα μπορούσαν να προσανατολιστούν και με κλειστά τα
μάτια. Το φως και η ζωή υπάρχουν έξω από το σπίτι... [...]
Στο Πήδημα στο κενό, το θέμα είναι η «φυσιολογική» τρέλα του
δικαστή Πον t ιτοέλι (και της αδελφής του, ως ένα σημείο), ενός
από τους πάμιιολλους «φυσιολογικούς» τρελούς, που θωρακί
ζονται τόσο ισχυρά μέσα στην αδιαφορία, ώστε δεν είναι επι
κίνδυνοι (με την έννοια ότι μπορεί να σκοτώσουν ή να πυροβο
λήσουν κάποιον), αλλά οπωσδήποτε επίφοβοι, εφόσον κατα
στρέφουν την ελευθερία, τη δημιουργικότητα, τις δυνατότητες
των άλλων. Πρέπει, δηλαδή, να έχουν θύματα προκειμένου να
διατηρήσουν την ελάχιστη εκείνη ισορροπία που θα τους επι-
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Giuseppe L a n d (Διευθυντής φωτογραφίας)

Έ ν α αρισ τουργη ματικ ά π λά νο-σ εκ ά νς
του Sandro Bernardi

[...] Από την αρχή κιόλας της ταινίας, τα ζενερίκ που προβάλ
λονται πάνω σε μια σχολική φωτογραφία, για την οποία δεν θα
μάθουμε ποτέ τίποτα (άλλωστε, δεν είναι ανάγκη να μάθουμε
για να καταλάβουμε), μας εισάγουν στη διάσταση των αναμνή
σεων, του υπονοούμενου, του πιθανού, σαν όλα να έχουν ήδη
συμβεί, ή σαν να μην ήταν όλα παρά ένα όνειρο, ένα παραλήρη
μα, ένας μελαγχολικός εφιάλτης. Εκείνο που έχει σημασία στην
ταινία είναι το ημίφως, στο οποίο είναι μονίμως βυθισμένα το
σπίτι και τα πρόσωπα. Έτσι αποδίδεται οπτικά αυτή η αβέβαιη,
απροσδιόριστη κατάσταση, όπου τα πάντα δεν είναι παρά μια α
ντανάκλαση, μια σκιά, δηλαδή μια αμφίβολη παρουσία.
Εδώ, βρίσκουμε το πιο δυνατό στιλιστικό στοιχείο του Bellocchio, που είναι σε αυτή την ταινία περισσότερο αναπτυγμένο
απ’ ό,τι σε όλες τις προηγούμενες: το ημίφως. Ολόκληρο το σπί
τι βρίσκεται διαρκώς μέσα στο αιώνιο ημίφως. Μόνο στο τέλος,
με την αναχώρηση της Μάρτα, φαίνεται να μπαίνει λίγο φως
στο αρχοντικό, σκοτεινό διαμέρισμα.
Όπως και στην ταινία Ε ν ονόματι του Πατρός, με την οποία η
ταινία Πήδημα στο κενό μοιάζει πάρα πολύ (παρόλο που είναι
πολύ πιο ώριμη ως προς τα θέματα, τους χαρακτήρες και, κυ
ρίως, ως προς το στιλ), το ημίφως τυλίγει με μια μεταφορικού
τύπου αβεβαιότητα ολόκληρο το φυσικό και διανοητικό χώρο.
Το ημίφως είναι η διάσταση του κόσμου του Bellocchio, ενός

O Michel Piccoli <πο Πήδημα στο κενά

κόσμου όπου τα πάντα γίνονται καπνός, τα πάντα εξαφανίζο
νται την ίδια στιγμή που εμφανίζονται.
Το διαμέρισμα με την αριστοκρατική είσοδο σε σχήμα οκταγώ
νου, με το μεγάλο καθρέφτη απέναντι από την πόρτα της εισό
δου, που πολλαπλασιάζει το χώρο δίνοντας την ψευδαίσθηση ε
νός πολύ πιο ευρύχωρου διαμερίσματος, του οποίου τις πραγ
ματικές διαστάσεις δεν μπορείς να συλλάβεις, αυτό το διαμέρι
σμα με τους σκοτεινούς, άγνωστους ενοίκους της νύχτας είναι
ο πραγματικός πρωταγωνιστής της ταινίας. Ο κομψός διάδρο
μος με τις καρυδένιες πόρτες σε καθαρό στιλ λίμπερτι της δεκα
ετίας του ’2 0 , το σαλόνι με τη ριγέ τζαμαρία διακοσμημένη με
ρόμβους, τα ανοιχτόχρωμα, στρογγυλεμένα έπιπλα από ρίζα
καρυδιάς, όλα αυτά δίνουν στο σπίτι τον αέρα ενός τόπου που
έμεινε μετέωρος στο χρόνο και όπου ένας συμβολικός και νευ
ρωτικός αποκλεισμός συνέδεσε ανθρώπους και αντικείμενα σε
μιαν ύπαρξη δίχως μέλλον· ενός τόπου όπου τα πάντα συσσω
ρεύονται, το ένα πάνω στο άλλο, χωρίς να μπορεί κανένας να επέμβει για να λύσει αυτό το κουβάρι που συνθέτουν ο χρόνος,
τα πρόσωπα, τα πράγματα. Όπως στο φροϋδικό υποσυνείδητο
το παιδί συμβιώνει με τον ενήλικο μέσα στον ίδιο τον ενήλικο,

έτσι κι εδώ, σε αυτό το σπίτι που μοιάζει να είναι κατασκευα
σμένο με μοντέλο την ψυχή, το παρελθόν συμπιέζεται μέσα στο
παρόν, τα δύο ενήλικα αδέλφια συμβιώνουν με τους εαυτούς
τους ως παιδιά, αλλά και με τα άλλα αδέλφια, που έχουν τρελα
θεί ή πεθάνει από καιρό.
Δεν διαφέρουν η μέρα από το βράδυ, το βράδυ από τη νύχτα, η
νύχτα από το πρωί: το αβέβαιο φως που φωτίζει το διαμέρισμα
είναι σχεδόν αμετάβλητο από το μεσημέρι ως τα μεσάνυχτα. Ο
διάδρομος, που είναι το εξωτερικό του εσωτερικού, αφού σε αυ
τόν βγάζουν οι πόρτες του κάθε δωματίου, είναι κατά κύριο λό
γο ο απροσδιόριστος χώρος, η γη του κανενός, όπου οι ήρωες
περιφέρονται σαν υπνοβάτες, ακούγοντας, κρυφοκοιτάζοντας,
αποφεύγοντας ο ένας τον άλλο, τρέχοντος ο ένας να κρυφτεί ό
ταν περνάει ο άλλος. Η τηλεόραση σίγουρα δεν κομίζει τίποτα
το καινούργιο σε αυτό το αιωρούμενο περιβάλλον. Στις διάφο
ρες εκπομπές ακούμε, συνέχεια, θρησκευτικά κηρύγματα ή συ
ζητήσεις για κούκλες. Το κλειδωμένο τηλέφωνο, η συλλογή α
πό μικρά μπουκαλάκια με ποτά που έχει στα ράφια του γραφεί
ου του ο δικαστής και που ο Σιάμπολα, στη διάρκεια μιας ανα
πάντεχης επίσκεψης, προσπαθεί να του κλέψει, τα διάφορα α-
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ντ ικείμενα που είναι τοποθετημένα πάνω στο γραφείο με μια α
γωνιώδη ακρίβεια, είναι τα πλέον εμφανή ίχνη του σαδισμού απά τον οποίο είναι διαποτισμένο άλο το σπίτι και που τους κά
νει να υποφέρουν.
Αυτή η ταινία του Bellocchio είναι πιο κοντά στον Bunuel, με
τη λεπτή, ανεπαίσθητη ωμάτητά της, που γεμίζει την ατμό
σφαιρα μέχρι ασφυξίας, με το γεμάτο και πυκνό της στιλ, όπου
ο κάθε ήρωας -κυρίως ο δικαστής- σκιαγραφείται· κι έπειτα, με
τις άπειρες, μικρές, ανεξήγητες και κοινότοπες μανίες, που τα
σημάδια τους τα βρίσκουμε σε ολόκληρο το σπίτι, με τη διακρι
τική γοητεία της τρέλας του. Τα ασπρόρουχα συνδέουν τα δυο
αδέλφια με μια σχέση φετιχιστικής εξάρτησης και υποτέλειας:
η Μάρτα θέλει (ή αισθάνεται υποχρεωμένη) να πλένει και να
σιδερώνει η ίδια τα πουκάμισα του αδελφού της, ενώ εκείνος
αγγίζει, χαϊδεύει, κοιτάζει τα ασπρόρουχα της αδελφής του κα
τά την απουσία της. Τα κοσμήματα, που η Μάρτα βάζει ενέχυ
ρο για να δώσει χρήματα στον Σιάμπολα, προκαλούν την από
τομη αλλά και τρυφερή, την προστατευτική αλλά και σαδιστική αντίδραση του αδελφού, ο οποίος, μη μπορώντας να τη μα
λώσει, παρακάμπτει το ζήτημα με ένα εντυπωσιακό λογύδριο
περί κλεφτών και σύγχρονης εποχής, συμβουλεύοντάς τη να
τα βάλει σε μια τραπεζική θυρίδα. Τα μωρά, εμμονή της μνή
μης, γίνονται φαντάσματα μέσα σε ένα στοιχειωμένο σπίτι, γε
μάτο από υπερφυσικές παρουσίες, που είναι κι αυτές οργιαστι
κές και καταστροφικές, όπως ο Σιάμπολα.
Κι έτσι φτάνουμε στο υπέροχο, τελικό πλάνο-σεκάνς, ένα αρι
στούργημα αμφισημίας, όπου ο Michel Piccoli, σώφρων και τρε
λός δικαστής, ισορροπημένος και ανόητος ταυτόχρονα, παλεύ
ει ενάντια στον εαυτό του και στο alter ego του, που το εκπρο
σωπεί η μηχανή λήψης. Αξίζει να ξαναδούμε αυτή τη σκηνή,
που γυρίστηκε δίχως κοψίματα, για τις πολυάριθμες παραβά
σεις των κινηματογραφικών κανόνων. Ξεκινώντας με ένα πλά
νο όπου η μηχανή λήψης είναι σταθερή στην οκτάγωνη είσοδο
του διαμερίσματος, βλέπουμε τις δυο γυναίκες, τη Μάρτα και
την Άννα, οι οποίες φεύγουν για τη θάλασσα και χαιρετούν το
δικαστή που βρίσκεται εκτός πλάνου. Ο Michel Piccoli αντιχαι
ρετά ενοχλημένος (αφού οι γυναίκες έχουν κιόλας βγει και δεν
μπορούν πια να τον ακούσουν) και διασχίζει βιαστικά το πλά
νο, βγαίνοντας από τα δεξιά. Η μηχανή λήψης μετακινείται αρ
γά προς τα πίσω και αρχίζει ένα πανοραμικό πλάνο προς τα αρι
στερά, για να ανακαλύψει τον Piccoli που ξαναμπαίνει στο πλά
νο από τα αριστερά (προφανώς ο ηθοποιός πέρασε πίσω από τη
μηχανή λήψης παραβιάζοντας τον κλασικό κανόνα της ενότη
τας του χώρου). Ο Piccoli ξαναβγαίνει από το πλάνο από τα δε
ξιά και, ενώ η μηχανή λήψης συνεχίζει να γυρίζει προς τα αρι
στερά διατρέχοντας το διάδρομο, ανακαλύπτει και πάλι τον η
θοποιό -που ξαναπέρασε από πίσω- ο οποίος τώρα κάθεται στο
πιάνο. Μόλις βλέπει τη μηχανή λήψης, που μεταβλήθηκε, πλέ
ον, οε αυθεντικό πρόσωιιο της ταινίας, ο Piccoli σηκώνεται όρ
θιος και β/αίνει από το πλάνο από τα δεξιά. Η μηχανή λήψης
συνεχίζει να γυρίζει προς τα αριστερά και ανακαλύπτει και πά
λι τον Piccoli που μπαίνει στο γραφείο (πέρασε για τρίτη φορά
από πίσω) Μόλις αντιλαμβάνεται ότι τον βλέπουν, ο δικαστής
φεύγει βιαστικά έξω από το πλάνο και τον ξαναβρίσκουμε καθι
σμένο στη λεκάνη του αποχωρητηρίου. Βγαίνει από το αποχωριμήριο, διασχίζει με βήμα βιαστικό το διάδρομο ακολουθούμε

νος από τη μηχανή λήψης που σχεδόν τον κυνηγά, για να τον
αποθανατίσει σε ένα γκρο-πλαν, που συλλαμβάνει σε όλο της το
μέγεθος την αγωνία του παγιδευμένου ζώου, την αγωνία του
παγιδευμένου από τη συνείδησή του. Στο σημείο αυτό, o Piccoli
αρχίζει την τελευταία του διαδρομή. Κλείνει όλες τις πόρτες,
ρίχνει ακόμα μια αμήχανη ματιά στη μηχανή λήψης, μουρμου
ρίζει σαν να νιώθει ότι κάποιος τον ακούει, κάποιος εντελώς ά
γνωστος ή κάποιος πολύ γνωστός («Είμαι στο σπίτι μου, κάνω
ό,τι γουστάρω... Ωχ... Αχ...»), τελικά βγαίνει και πάλι από το
πλάνο, γυρίζει πίσω και μπαίνει στο δωμάτιο της αδελφής του,
το διασχίζει και πηδάει από το μπαλκόνι στο κενό, ενώ η μηχα
νή λήψης σταματάει στο κατώφλι του δωματίου.
Αμήχανες ματιές στην κάμερα, είσοδοι και έξοδοι εντελώς α
σύμβατες, σε αυτό το μακρύ, πολύ μακρύ, δίχως διακοπές πλά
νο, μας δίνουν να καταλάβουμε ότι ο αγώνας του Ποντιτσέλι με
τον εαυτό του και ο αγώνας του Piccoli με τη μηχανή λήψης εί
ναι το ίδιο πράγμα. Είμαστε κι εμείς μέσα στην ταινία, και εί
μαστε ήδη έξω από την ταινία, στη ζωή. [...]
Sandro Bem ardi, Marco Bellocchio,
εκδ. II Castoro Cinema, Μιλάνο, 1998.
Μετάφραση: Παναγιώτης Ράμος.

ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΣΤΟΜΑ (1982)
Gli occhi, la bocea
Σ κηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σ ενάριο: Marco Bellocchio με
τη συνεργασία του Vincenzo Cerami. Φ ωτογραφία: Giuseppe
Lanci. Σ κη νογραφ ία: Giancarlo Basili, Leonardo Sarpa. Κο
στούμια: Lia Morandini. Ή χ ο ς : Remo Ugolinelli. Μ ουσική:
Nicola Piovani. Μ οντάζ: Sergio Nuti. Η θοποιοί: Lou Castel

(Τζιοβάνι Παλιντίσιμι, ντουμπλαρισμένος από τον Sergio Castellitto), Angela Molina (Βάντα), Michel Piccoli (ο θείος Νίγκι,
ντουμπλαρισμένος από τον Giulio Brogi), Emanuelle Riva (η
μητέρα του Τζιοβάνι), Antonio Piovanelli (ο πατέρας της Βά
ντα), Giampaolo Saccarola (Αγκοστίνο), Viviana Ton (Αντέλε),
Antonio Petrocelli (ο γυναικολόγος). Παραγωγή: Enzo Porcelli,
με τη συνεργασία της Enea Ferrario για την Odyssia (Ρώμη)
και Gaumont (Παρίσι), και με τη συμμετοχή της RAI-Radiotelevisione Italiana. Διάρκεια: 100'. Έγχρωμη. Ιταλία-Γαλλία.
Μπαλόνια, 31 Δεκεμβρίου 1982. Ενας άνδρας φτάνει μ ε το νυχτερι
νό τρένο και κατευθύνεται οε ένα σπίτι. Ο σκύλος τον αναγνωρίζει.
Είναι ο ηθοποιός Τζιοβάνι Παλιντίσιμι, που επιστρέφει ύστερα από
χρόνια στο σπίτι για την κηδεία του δίδυμου αδελφού του Πίπο, ο ο
ποίος αυτοκτόνηοε. Φιλά το νεκρό αδελφό, που βρίσκεται στο φέρε
τρο, ενώ, μετά από λίγο, πιάνει το πτώμα και το τραντάζει ΛΐΙαίγοντας, ζητώντας του να ξυπνήσει, σε μια κατάσταση νευρικής κρίσης.
Ο Θείος Ν ίγκι που παρακολουθεί τη σκηνή χειροκροτεί και ανοίγει
μια οαμπάνια -μπαίνει το νέο έτος- λέγοντας ότι περιμένουν και τη
Βάντα, την αρραβωνιαστικιά του Πίπο. Ο Τζιοβάνι μονολογεί για
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την κοινή τους παιδική ηλικία και συζητά με το θείο Νίγκι για την
αυτοκτονία. Ξαφνικά, αρχίζουν τα πυροτεχνήματα για την καινούρ
για χρονιά. Ο Τζιοβάνι τρέχει στην ταράτσα για να τα δει παρέα με
τον άλλο του αδελφό Αγκοστίνο. Αργότερα, στο παιδικό τους δωμά
τιο, φαντάζεται ότι βλέπει τον Πίπο να κοιμάται στο διπλανό κρεβά
τι. Σηκώνεται και ανακαλύπτει τον ανιψιό του να κοιτά από κοντά,
με ένα φακό στο χέρι, το νεκρό και τον παίρνει μακριά από το δωμά
τιο. Ο Τζιοβάνι πηγαίνει στο σπίτι της Βάντα, όπου ο πατέρας της, έ
νας τύπος οξύθυμος, νευρωτικός, κυκλοθυμικός και με αλλοπρόσαλ
λη συμπεριφορά, βρίσκεται σε μια συνεχή διαμάχη μαζί της: τη μια
στιγμή θέλει να τη δείρει και την άλλη την αγκαλιάζει. Ο Τζιοβάνι
πέφτει πάνω σε μια ανάλογη κατάσταση και, όταν τα πράγματα ηρε
μούν, της δίνει το σημείωμα που άφησε ο Πίπο, στο οποίο λέει ότι η
σχέση τουμε τη Βάντα δεν πήγαινε καλά, αλλά την παρακάλεί να παραστεί στην κηδεία και να «χαιρετήσει» το νεκρό για χάρη της μητέ
ρας του. Την ώρα του τελευταίου ασπασμού, ο Τζιοβάνι πιέζει τη Βά
ντα να φιλήσει το νεκρό, εκείνη αρνείται και φεύγει τρέχοντος. Αργό
τερα, καθώς περιμένουν τη Βάντα στο πατρικό της, ο Αγκοστίνο λέει
στον Τζιοβάνι ότι ο Πίπο του είχε εξομολογηθεί πως η Βάντα δεν τον
αγαπούσε και πως η οικογένεια τη θεωρεί λίγο-πολύ υπεύθυνη για
την αυτοκτονία του. Ο Τζιοβάνι πηγαίνει να βρει τη Βάντα που βρί
σκεται στο διαμέρισμα το οποίο ετοίμαζαν για το γάμο τους με τον Πί
πο, εκείνη τον αποφεύγει και όταν ο Τζιοβάνι προσπαθεί να την προ
σεγγίσει ερωτικά τον απωθεί. Μετά βλέπουμε τη Βάντα να μιλά με έ
να φίλο της γυναικολόγο, και μαθαίνουμε ότι είναι έγκυος. Ο πατέ
ρας της Βάντα συνεχίζει να της κάνει σκηνές και η συμπεριφορά του
γίνεται όλο και πιο αλλοπρόσαλλη. Στο πατρικό σπίτι, ο Τζιοβάνι μι
λά με τον αδελφό του για τον Πίπο και την παιδική τους ζωή. Στο πα
τρικό των Παλιντίσιμι, την ώρα του φαγητού, όπου όλη η οικογένεια
είναι συγκεντρωμένη (είναι παρούσα και η Βάντα) η μητέρα προτεί
νει στον Τζιοβάνι να μείνει μαζί τους, ενώ συζητούν και για την τύχη
του διαμερίσματος στο οποίο θα έμεναν ο Πίπο και η Βάντα. Η μητέ
ρα προτείνει στη Βάντα να το κρατήσει, αλλά εκείνη αρνείται. Μετά η
κοπέλα αναφέρει το σημείωμα του Πίπο, η μητέρα ταράζεται όταν το
ακούει, ρωτά να μάθει, αλλά το θέμα «πνίγεται» με την παρέμβαση
του θείου Νίγκι. Ο Τζιοβάνι διηγείται ότι ονειρεύτηκε τον Πίπο, και
ότι ο αδελφός του τού είπε πως εκεί που βρίσκεται είναι ευτυχισμέ
νος. Η μητέρα λέει ότι θα ήθελε να τον δει και αυτή στο όνειρό της. Η
Βάντα φεύγει, ο Τζιοβάνι πηγαίνει στο σπίτι της να την περιμένει και
ο πατέρας της, αλλοπρόσαλλος όπως πάντα, του προτείνει να την πα
ντρευτεί. Στο μεταξύ, η Βάντα έχει πάει και πάλι στο φίλο της το γυ
ναικολόγο και συζητά μαζί του την απόφασή της να μην κρατήσει το
παιδί που περιμένει. Καθώς επιστρέφει στο σπίτι της με το αυτοκίνη
το του γιατρού, ο πατέρας της τους βλέπει. Μόλις η κοπέλα μπαίνει
στο σπίτι, ορμά έξαλλος να τη δείρει και ο Τζιοβάνι τη σώζει από τα
χέρια του. Στη σκάλα φιλιούνται και, ενώ ο πατέρας ουρλιάζει σε κα
τάσταση νευρικής κρίσης, η Βάντα μπαίνει στο αυτοκίνητο του για
τρού που περιμένει κάτω και φεύγει. Στο σπίτι των Παλιντίσιμι βλέ
πουμε τον Τζιοβάνι με τον Αγκοστίνο να τραγουδούν και κατόπιν τον
Τζιοβάνι να πηγαίνει στο δωμάτιο της μητέρας, η οποία του εξομολο
γείται ότι θα την ανακούφιζε εάν την επισκέπτονταν στα όνειρά της,
για να της μιλήσουν, οι νεκροί της. Αργότερα, ο Τζιοβάνι πηγαίνει στο
καινούργιο διαμέρισμα του οποίου είχε τα κλειδιά, βλέπει τη Βάντα
να κοιμάται, ξαναβγαίνει έξω, χτυπά το κουδούνι, η Βάντα του ανοίγει
και περνά τη νύχτα μαζί της. Το άλλο βράδυ, καθώς περιπλανιέται
στην πόλη, βλέπει τον εαυτό του σεμια διαφημιστική αφίσα της πρώ
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της του ταινίας που τον έκανε διάσημο, τις Γροθιές στην τσέπη και
μπαίνει στην αίθουσα. Βλέπει μέσα τη Βάντα και κάθεται πίσω της.
Στην περίφημη σκηνή της μητροκτονίας, τη φιλά με πάθος. Λίγο με
τά βγαίνουν και κάθονται στο φουαγιέ. Η Βάντα του λέει άτι η ταινία
την εντυπώσιασε και εκείνος της μιλά για τη σχέση του με τον Πίπο,
κατηγορώντας την ουσιαστικά ότι εκείνη ευθύνεται για την αυτοκτο
νία του. Ξαφνικά βγαίνει από την αίθουσα ο θείος Νίγκι συνοδεύο
ντας δύο γυναίκες. Ο Τζιοβάνι κρύβεται για να μη τον δει και ο θείος
συνομιλείμε τη Βάντα. Αργότερα, και ενώ ο Τζιοβάνι είναι μόνος στο
καινούργιο διαμέρισμα, μπαίνει ο πατέρας της Βάντα που την ψά
χνει. 'Οταν εκείνος φεύγει, ο Τζιοβάνι τη συναντά και πηγαίνουν στο
σπίτι ενός φίλου, όπου κάνουν έρωτα. Καθώς συζητούν, ο Τζιοβάνι
της εξομολογείται ότι αισθάνεται αποτυχημένος συναισθηματικά και
επαγγελματικά, αφού δεν μπόρεσε ποτέ να βγάλει από πάνω του την
ετικέτα της πρώτης του ταινίας. Όταν επιστρέφει στο πατρικό του, ο
θείος Νίγκι, που έχει μάθει ότι κοιμήθηκε με τη Βάντα, του κάνει έ
ντονη παρατήρηση επειδή εξαφανίστηκε, τον κατηγορεί ότι είναι μια
μαριονέτα και του λέει ότι ο πατέρας της Βάντα αποπειράθηκε να σκο
τώσει το γυναικολόγο. Ο Τζιοβάνι μεταμφιέζεται στο νεκρό αδελφό
του (με το μακιγιάζ αναπαριστάται ακόμα και η τρύπα από τη σφαίρα
στο κεφάλι) και πηγαίνει στο δωμάτιο της μητέρας του. Ενώ τα υπό
λοιπα μέλη της οικογένειας παρακολουθούν τη σκηνή από τη μισά
νοιχτη πόρτα, εκείνος της λέει, υποδυόμενος τον Πίπο, ότι εκεί που
βρίσκεται είναι καλά και ότι κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ένοχος
για το θάνατό του. Κάποια στιγμή, η γυναίκα καταλαβαίνει τη σκηνο
θεσία και ο Τζιοβάνι το σκάει. Αφού περιπλανιέται στην πόλη, πηγαί
νει να βρει τη Βάντα. Στο ντους μαζί της, ξεπλένει το μακιγιάζ, ενώ
χαϊδεύει την κολιά της. Η ταινία τελειώνει με το βλέμμα της Βάντα
να τον κοιτά τρυφερά.
·φ-«Τα μάτια, όργανα νοητικά, χρησιμεύουν για να βλέπεις, να
συλλαμβάνεις, να διαπερνάς, να διαβάζεις· το στόμα, όργανο αι
σθησιακά, χρησιμεύει για να δαγκώνεις, να σφίγγεις και να σπας
κάτι με τα δόντια, ή, ακόμα, να φιλάς. Αν δεν αποκαταστήσεις, αν
δεν βρεις τη σχέση ανάμεσα στα μάτια και το στόμα, είσαι ένα
πλάσμα διαιρεμένο, ακρωτηριασμένο και δυστυχισμένο. Αν κα
ταφέρεις να εναρμονίσεις ευφυία και αισθησιασμό, νόηση και
φιληδονία, τα μάτια και το στόμα γίνονται το τρίγωνο της ζωής:
αντίβαρο σε εκείνο το τρίγωνο του θανάτου που έχει επιλεχτεί
για να αναπαριστά συμβολικά το Θεό, και έχει στο κέντρο του
το μάτι του Θεού που παραλύει την επιθυμία, που ελέγχει την
ελευθερία, που σε κάνει να νοιώθεις ένοχος. Η αιώνια απειλή
της παιδικής ηλικίας. [...]
Το κεντρικό θέμα της ταινίας Τα μάτια, το στόμα είναι ο χωρι
σμός από το παρελθόν. Είναι ένα θέμα που πραγματεύτηκα και
σε άλλα μου έργα, εδώ όμως με απασχολεί “το συναισθηματικό
κόστος” του χωρισμού: για να χωρίσεις, πρέπει να ξεπληρώσεις
ένα χρέος στο παρελθόν; Μπορείς να το αποφύγεις; Αυτό το χρέ
ος στην ταινία είναι, ουσιαστικά, η ευγνωμοσύνη προς τη μητέ
ρα (προς τους γονείς γενικότερα, που μας έφεραν στον κόσμο,
που μας ανέθρεψαν, που θυσιάστηκαν για μας), πράγμα που συνιστά μια μόνιμη εξάρτηση. Στην ταινία, ο πρωταγωνιστής (έ
νας καλλιτέχνης, ηθοποιός) αγωνίζεται, παλεύει ανάμεσα στον
έρωτα για μια νέα γυναίκα και τα ισχυρότατα αισθήματα ενοχής
απέναντι στη μητέρα του, που είναι απελπισμένη από το θάνατο
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tou ενός από τους γιους της. Ο ηθοποιός προσπαθεί συνέχεια να
συμφιλιώσει τα οικογενειακά καθήκοντα με τον έρωτά του, στο
τέλος όμως θα υποχρεωθεί να διαλέξει. Είναι πάντα ο χωρισμός
αληθινή αποδέσμευση; Μήπως στην πραγματικότητα, κάτω α
πό το χωρισμό κρύβεται, με λιγότερο ή περισσότερο έμμεσο τρό
πο, μια ταύτιση με τους γονείς, ως αναγκαία συνθήκη αποφυ
γής του χάους, της κοινωνικής αταξίας, της κατάρρευσης των
αστικών αξιών; Ή μήπως υπάρχει η δυνατότητα αληθινής ε
λευθερίας; Και για ποιο λόγο τόσοι χωρισμοί, τόσες εξεγέρσεις,
ακόμα και του πρόσφατου παρελθόντος (βλέπε Μάης του ’6 8 ) έ
χουν αποτϋχει; Στην ταινία ήθελα, μέσα από συγκεκριμένα πρό
σωπα και γεγονότα, να πω ότι είναι δυνατό να ξαναβρούμε αυτή
την τριγωνική ενότητα των ματιών και του στόματος, που ελά
χιστοι ίσως έχουν ζήσει στην πρώτη παιδική ηλικία, να ξανα
βρούμε δηλαδή μια σεξουαλικότητα ελεύθερη και σοφή. [...]
Δεν χρειάζεται να επιμείνουμε πολύ στο γεγονός ότι αυτές οι δυο
ταινίες (Οι γροθιές στην τσέπη και Τα μάτια, το στόμα) είναι αυτοβιογραφικές. Μέχρις ενός σημείου είναι- και ο Lou Castel, όντας
ηθοποιός και στην πραγματική ζωή και στην ταινία, συμπεριφέρεται θεατρικά... Εγώ έζησα μια απελπισμένη εφηβεία και, επο
μένως, μερικές φονικές επιθυμίες τις έχω πιθανόν βιώσει με τη
φαντασία μου. Και μετά κινητοποίησα γι’ αυτά μου τα συναι
σθήματα -ίσως συνεχίζω να το κάνω- ένα αίσθημα ενοχής, που ί
σως θα σέρνω μαζί μου για πάντα, για όλη την υπόλοιπη ζωή
μου. Έστω και αν τώρα, μετά από τόσα σεμινάρια, διαισθάνομαι
ότι έχω τη δυνατότητα να λύσω μερικά από τα προβλήματά μου,
μερικές από τις αγωνίες μου. Αυτά τα σεμινάρια συνεχίζω να τα
θεωρώ χρήσιμα, παρόλο που δεν τα παρακολουθώ πια. Σήμερα
τα προβλήματά μου δεν είναι πια εκείνα που είχα είκοσι χρόνια
πριν- ούτε είμαι πια ο κατεξοχήν αντάρτης, ούτε καταβλήθηκα,
ούτε είμαι απροσάρμοστος και περιθωριακός. Ναι, ίσως να μοιά
ζω λίγο στον πρωταγωνιστή του Τα μάτια, το στόμα... ? 5
Μ. Β.
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Δεν με φωνάζουν πια για γύρισμα... διότι έχω παχύνει, είμαι
χοντρός. Δεν κάνω πλάκα. Για πολλά χρόνια, με έπαιρναν ε
πειδή είχα λάβει μέρος στα γεγονότα του ’6 8 . Ήθελαν κάποιον
να κάνει το διαδηλωτή; Κάποιον οργισμένο νέο; Κανένα αντι
κοινωνικό υποκείμενο; Εμένα φώναζαν. Είχα τυποποιηθεί, εί
χα γίνει σχεδόν καρικατούρα. Έλεγα μέσα μου: αργά ή γρήγο
ρα κάτι θα αλλάξει. Πέρασαν τα χρόνια, αλλά τίποτα δεν άλλα
ξε. Δεν ήμουν πια της μόδας. Η δική σου γενιά δεν γνωρίζει καν
την ύπαρξή μου, και δικαιολογημένα- ξεκινάω από το μηδέν,
αλλά δεν ξέρω ακριβώς από πού να ξεκινήσω. Κι όμως, ακόμα
και στις χειρότερες, τις πιο ανόητες ταινίες, προσπαθούσα κά
πως να εκφραστώ, με μια λεπτομέρεια, με λίγο χιούμορ... Δεν
ήθελα να ακυρώσω εντελώς τον εαυτό μου, ήθελα να υπάρχω.
Διαφορετικά, θα είχα ήδη αυτοκτονήσει. Πάντα υπήρχε ένας
σκηνοθέτης που έλεγε: «Πήγαινε από αυτό το σημείο, σε εκεί
νο··, και ο μηχανικός σκηνής σημάδευε με κιμωλία το πάτωμα.
Σταμάτα, μέτρα μέχρι το πέντε, γύρνα τρία τέταρτα χωρίς να
ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου και βγες από το πλάνο». Εγώ, όλο
ζητούσα κάτι, παρακαλούσα, προσπαθούσα να καταλάβω, και
εκείνος μου αιιαντούοε: »είσαι χοντρός, είσαι ακόμα πολύ χο

ντρός!»- και αισθανόμουν σαν σκυλάκι δεμένο στη μηχανή λή
ψης. Υπάρχουν καλές στιγμές στη ζωή, ζεστές, αληθινές. Είναι
όπως αυτό που λένε μερικοί: το πρώτο φιλί είναι πάντα ξεχωρι
στό. Το δεύτερο είναι ήδη μια απομίμηση του πρώτου, και το
τρίτο ακόμα χειρότερο. Κι αν τελικά δεν είναι έτσι τα πράγμα
τα, τι να πω... δεν ξέρω. Βάντα, έτσι δεν είναι; Εσύ όλο κλαις...»
Μονόλογος του Lou Castel
από την ταινία.

Α π οχα ιρ ετισ μ ός στο π α ρ ελθόν

του Roberto Escobar
«Πεπεισμένος όχι όλα χα δεινά χης κοινωνίας μας προέρχονχαι από χους ηλικιωμένους, είχα χην ιδέα να καθαρί
σουμε όλους χους πολίχες που είχαν περάσει χη δεκαεχία
χων σαράνχα, που βρίσκονχαν, δηλαδή, σχην αρχή χης
αρτηριοσκλήρωσης και χης μουμιοποίησης. [...] Είχα ψ υ
χή λύκου, και η αγριότητά μου, που τρεφόταν από τον ε
αυτό χης, με ικανοποιούσε και με ευχαριστούσε: σε γενι
κές γραμμές, ήμουν ο πιο ευτυχισμένος χων λυκανθρώ
πων. Σίγουρα, δεν ήμουν πια νέος: ο άλλος μου φαινόταν
κατανοητός, ακόμα και αληθινός».
Ε. Μ. Cioran

Δεκαεφτά χρόνια μετά το ντεμπούτο του, o Marco Bellocchio
κοιτάζει προς τα πίσω. Επιστρέφει, έτσι, ένα φάντασμα το ο
ποίο -όπως αρμόζει στα φαντάσματα- έρχεται να θυμίσει πα
λιές αμαρτίες, παλιά χρέη. Ή , αν προτιμάτε, παλιές έχθρες και
παλιές αγάπες. Ο Τζιοβάνι Παλιντίσιμι από την ταινία Τα μά
τια, το στόμα, είναι αυτό το φάντασμα, που έρχεται από το πα
ρελθόν με τη μορφή και τη μνήμη του Άλε, του «κατά φαντα
σίαν επαναστάτη» της ταινίας Οι γροθιές στην τσέπη.
Όποιος επικαλείται φαντάσματα, όποιος ξαναφέρνει στην επι
φάνεια παλιές ιστορίες με τις οποίες πολλοί δεν θα ήθελαν να
λογαριαστούν, πρέπει να προετοιμαστεί προσεχτικά: στην κα
λύτερη των περιπτώσεων, γύρω του θα επικρατήσει σιγή. Θα
σιωπήσουν, σίγουρα, ακόμα και οι χίλιες φλύαρες επιτροπές
του πενηντάχρονου Φεστιβάλ της Βενετίας.
1. Ο Τζιοβάνι Παλιντίσιμι, αργά και χωρίς να τον περιμένουν,
έρχεται από τον έξω κόσμο στο σπίτι όπου μεγάλωσε, στην οι
κογένεια. Με αυτές τις εικόνες ξεκινά η ταινία Τα μάτια, το στό
μα. O Bellocchio εισάγει αμέσως το κύριο θέμα των καλύτερων
ταινιών του, αυτό της οικογένειας, των «δεσμών» της, της πα
ραφροσύνης της- και -όπως ήδη φαίνεται στο Εν ονόματι του
Πατρός- ακόμα και η θρησκεία λειτουργεί ως τόπος μέσα στον
οποίο δικαιώνονται οι «δεσμοί» και η παραφροσύνη. Η κηδεία,
η θεία λειτουργία, η κοινωνία είναι τελετουργικά του οικογε
νειακού «ιερού»: εκεί συναντιούνται όλοι οι δεσμοί, από εκεί αναπαράγονται.
Για μια στιγμή, η ταινία μοιάζει να βαδίζει στον ίδιο ριζοσπα
στικό δρόμο του Εν ονόματι του Πατρός (η τάση αυτής της ται
νίας προς τον καυστικό αφορισμό, που εκφέρεται με δηκτικά
σχόλια όπως, «η μοναδική δικαιολογία του Θεού είναι ότι δεν υ
πάρχει», μετατρέπεται, στο Πήδημα στο κενό, στη θεωρία του
θείου Νίγκι: «Όποιος πιστεύει στο Θεό, πιστεύει σε οτιδήπο
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τε»). Ωστόσο, ο χρόνος και η ταινία δεν πέρασαν μάταια. Όπως
έχει παρατηρηθεί, ήδη από το Πήδημα στο κενό η οικογενειακή
παραφροσύνη δεν παρουσιάζεται πια ως κάτι ασυνήθιστο. Εκεί,
αντίθετα, ο Bellocchio περιγράφει μια παραφροσύνη συνηθισμέ
νη, καθημερινή, φτιαγμένη περισσότερο από κομφορμισμό και
μικρές, συνεχείς αυθαιρεσίες, παρά από τραγικές στιγμές. Στην
ταινία Τα μάτια, το στόμα προχωρά ακόμα πιο πέρα: η συνηθι
σμένη παραφροσύνη δεν θεωρείται πλέον ένα εξωτερικό αντι
κείμενο προς ανάλυση και κρίση. Η προοπτική είναι εσωτερική.
Η παραφροσύνη αναγνωρίζεται ως ιδιωτική παραφροσύνη, συνυφασμένη με την ίδια τη φύση μιας προσωπικής ιστορίας.
Ακόμα καλύτερα, αναγνωρίζεται ως η διάσταση που δημιούργη
σε την ίδια την προσωπική μυθολογία. Δεν μπορεί να την αρνηθεί κανείς. Αντίθετα, χρειάζεται να κλείσουμε τους λογαρια
σμούς και να πληρώσουμε το χρέος που πρέπει πάντα να πλη
ρώνουμε στο ίδιο μας το παρελθόν, για να μην αυτοκαταστραφούμε, όπως ο Πίπο, ο αυτόχειρας δίδυμος αδελφός του Τζιοβά-
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νεται ο μόνος τρόπος για να γλιτώσει από μια ολοκληρωτική
συντριβή. Ο Πίπο αυτοκτονεί από έρωτα, μα όχι μόνο επειδή η
Βάντα δεν τον αγαπά. Αυτό πιστεύουν οι άλλοι, που χρειάζο
νται μια εύλογη δικαιολογία, σύμφωνη με την κοινή λογική, ί ί
αγάπη εξαιτίας της οποίας πεθαίνει ο Άλε, είναι αυτή που ούτε
ο ίδιος δεν γνωρίζει, ή που δεν μπορεί πια ούτε καν να φαντό,
στεί. Ο Τζιοβάνι αναλαμβάνει δράση από εκεί που σταμάτησε ο
Πίπο. Ο Τζιοβάνι ήταν η άλλη «εικόνα» του Άλε, η πολιτική.
Με την αυτοκτονία, όμως, του διδύμου, ο Τζιοβάνι ταυτίζεται με
τον Πίπο (η ταύτιση αυτή απεικονίζεται στην ταινία με το ό
νειρό του).
3. Δεκαεφτά χρόνια μετά, όμως, κάτι έχει αλλάξει. Ο Άλε-Τζιοβάνι έχει πια μεγαλώσει. Η σκληρή και αδιάλλακτη βεβαιότητά
του είναι ραγισμένη, ίσως για πολιτιστικούς λόγους, αλλά σί
γουρα για βιολογικούς. Η ζωτικότητα και η δύναμή του έχουν
εξασθενήσει. Έχει δημιουργηθεί μέσα του ένα κενό (έλλειψη ε
νέργειας), που είναι ο χώρος όπου οι άλλοι επιστρέφουν για να
ν ι.
βρουν την ύπαρξή τους. Όπως στη ζωή των λαών, έτσι και στη
2. Με μία έννοια, οι πρωταγωνιστές της ταινίας Τα μάτια, το ζωή των ατόμων η ανεκτικότητα είναι ένα (πολυτιμότατο)
στόμα είναι τρεις: ο Τζιοβάνι, ο Πίπο (με το θάνατό του και την προϊόν παρακμής.
καθοριστική του απουσία) και ο Άλε, που αναδύεται από τις μα Όταν το παρελθόν αρχίζει να γίνεται η κυρίαρχη, η πιο μακριά
κρινές εικόνες της ταινίας Οι γροθιές στην τσέπη. Και οι τρεις έ εμπειρία, οι «άλλοι» έχουν ένα περίεργο τρόπο να καταλαμβά
χουν το πρόσωπο του Lou Castel, που με την πρώτη ταινία του νουν χώρο. Τον καταλαμβάνουν ως νεκροί. Η ανάμνησή τους έ
Bellocchio εδραιώνεται ως προσωπικότητα-σύμβολο μιας ολό χει μεγαλύτερη βαρύτητα απ’ ό,τι είχε κάποτε η παρουσία
κληρης γενιάς.
τους. Σιγά-σιγά, είναι οι μόνοι που απομένουν. Αυτό είναι που
Ο Άλε, ο Τζιοβάνι και ο Πίπο αποτελούν στιγμές της ίδιας αυ αρχίζει να αντιλαμβάνεται, σχεδόν φευγαλέα, ο Αγκοστίνο, ο
τής γενιάς, διαφορετικές, αλλά βαθιά συνδεδεμένες. Ο Άλε ήταν άλλος αδελφός του Τζιοβάνι- αυτό είναι που τόσο καλά γνωρί
ο λυκάνθρωπος, στον οποίο αναφέρεται ο Cioran. Ή ταν ο επα ζει η μητέρα («Θα μου άρεσε κάποιος από τους νεκρούς μου,
ναστάτης, που κατηύθυνε εν ψυχρώ το όπλο της εξέγερσης ε που είναι πια τόσοι πολλοί, να έρθει να με δει... τα φαντάσματα
νάντια στις ίδιες του τις ρίζες. Στον Άλε η εξέγερση έχει μια α είναι καλοί άνθρωποι, ήσυχοι, πολιτισμένοι»). Ο Τζιοβάνι πρέ
καθόριστη δυναμική, είτε επειδή μπορεί να κάνει τα πάντα, ή ε πει να λύσει τους δεσμούς αυτών των αιτιάσεων του Άλε: «Αυτή
πειδή δεν γνωρίζει τις δυνατότητάς του. Ο ριζοσπαστισμός του η διπλή αποπομπή, ο φόνος που έκανε τόσο θόρυβο στη δεκαε
ταυτίζεται και με την έλλειψη της ιστορικής διάστασης. Ο Άλε τία του ’60», λέει ο Βε11οα:1ύο, «μου φαινόταν μια ανολοκλήρω
βιώνει την εμπειρία του σαν να ήταν ένα σημείο, χωρίς προέ τη πράξη, που δεν χρειαζόταν εξήγηση, μα περίσκεψη. Με αυτό
κταση στο χώρο ή στο χρόνο. Χωρίς αμφιβολία, Οι γροθιές στην το χαρακτήρα είχα ανάγκη να κλείσω τους ανοιχτούς μου λο
τσέπη έχουν μια συγκεκριμένη, βαθιά ιστορική σημασία, ως α γαριασμούς με τρόπο, ήλπιζα, οριστικό». Για να κλείσει τους
νάλυση και ντοκουμέντο της επανάστασης της νεολαίας, που λογαριασμούς του με τον Άλε, ο Τζιοβάνι πρέπει πρώτα να λύ
θα ξεσπάσει λίγα χρόνια αργότερα, το 1968. Ο επαναστάτης σει παλαιότερους δεσμούς, αυτούς που τον δένουν με την οικο
Άλε, όμως, δεν απολαμβάνει, δεν βιώνει την εμπειρία του μέσα γένεια και, κυρίως, με τη μητέρα. Ο Άλε, αντίθετα, είχε την α
σε ένα ιστορικό πλαίσιο· κι αυτό ακριβώς του επιτρέπει να είναι ξίωση να τη διαγράψει μεμιάς. Μας συμφέρει να πληρώνουμε
λυκάνθρωπος και, ταυτόχρονα, να φαντάζεται ότι είναι επανα τα χρέη στο παρελθόν -υποστηρίζει ο Ββΐΐοοοίύο στην ταινία
στάτης. Εκείνο που δεν ξέρει ο Άλε, και δεν μπορεί να μάθει, εί Τα μάτια, το στόμα-, αν θέλουμε πραγματικά να αποκοπούμε α
ναι ότι η αυτοκτονία του Πίπο και η κρίση του Τζιοβάνι αποτε πό αυτό. Κάθε αναξιοπιστία έχει ως αποτέλεσμα την αδιαλλαξία
λούν την κατάληξη, που αργεί ακόμα, της φανταστικής και ω απέναντι στους άλλους και την έλλειψη αυτογνωσίας. Ο Τζιο
βάνι, επομένως, προσθέτει το παρελθόν του Πίπο στο δικό του,
μής του εξέγερσης.
Πράγματι, ο Πίπο είναι μια από τις δυνητικές «εικόνες» του για να κάνει αυτό που δεν έκανε ο Άλε.
Άλε, αυτή που δεν πολιτικοποιείται, μα παραμένει φυλακισμέ 4. Ο Άλε είχε προσπαθήσει να βγει από την οικογενειακή αρρώ
νη σε μια υπαρξιακή ψευδαίσθηση. Μπορεί η φανταστική εξέ στια -μεταφορά μιας γενικότερης ασθένειας της εποχής-, α
γερση να ξεριζώσει τις ριζωμένες σχέσεις, την παραφροσύνη ντλώντας ενέργεια από το μίσος και την άρνηση. Στην ταινία
των σχέσεων αυτών; Μπορεί η εξιδανικευμένη αγάπη να αντι Τα μάτια, το στόμα, η πιο σημαντική διάσταση δεν είναι πια το
καταστήσει το υπάρχον μίσος; Η απόφαση του Πίπο να πα μίσος, αλλά η αγάπη, αν όχι ως πραγματικότητα, τουλάχιστον
ντρευτεί αποτελεί την υπαινικτική απάντηση σε αυτά τα ερω ως ιδανικό. Ανά τακτά διαστήματα, στην ταινία συζητούν για
τήματα. Όπως παρατηρεί ο Τζιοβάνι, ο Πίπο δεν είχε πια ιδέες, την αγάπη. Φαίνεται πως, ακόμα και σε αυτό, η ταινία προσπα
δεν είχε πια τη δύναμη να συνεχίσει να φαντάζεται μια επανά θεί να επανακτήσει εκείνο που Οι γροθιές στην τσέπη είχαν ασταση. Η οικογένεια, η δική του οικογένεια θα τον δεχόταν ως παρνηθεί. Παρόλ’ αυτά, όπως ακριβώς το μίσος στις Γροθιές
ίσο με τους άλλους, όχι πλέον ως επαναστάτη. Η αυτοκτονία γί στην τσέπη αναφερόταν στο αντίθετό του (στην αγάπη), αλλά
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αρνούνταν να το επιβεβαιώσει, έτσι και η αγάπη στην ταινία
Τα μάτια, το στόμα μοιάζει να είναι χαμένη σε μια φωλιά φιδιών.
Οι δυο ταινίες, στην πραγματικότητα, δεν έρχονται σε αντίθε
ση. Η δεύτερη συμπληρώνει την πρώτη, από την οποία διατη
ρεί άλη την αμφιθυμία, κάτω από ένα αντίθετο πρίσμα. Στην
πρώτη, όπως και στην τελευταία ταινία του Ββΐΐοεείυο, η αγά
πη και το μίσος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα: από αυτή την αμφι
θυμία βγαίνει η πραγματικά κυρίαρχη συναισθηματική διά
σταση, το αίσθημα της ενοχής. Η ενοχή, πράγματι, κυριαρχεί
στο παρελθόν και τη μνήμη. Όπως είναι γνωστό, ενοχή και
χρέος είναι συνώνυμα, τάσο στον κόσμο των νομικών όσο και
στη γλώσσα της ψυχής. Πληρώνει το χρέος, απελευθερώνεται
από τις ενοχές, γι’ αυτό φεύγει αποχαιρετώντας το παρελθόν:
αυτό το δρόμο θέλει να ακολουθήσει ο Τζιοβάνι.
5. Το μεγαλείο του Άλε -το δικό του μεγαλείο ως χαρακτήρα- έ
γκειται στη συνεχή και ηθελημένη απόσχισή του από τον κό
σμο, που, βέβαια, είναι ένας κόσμος δικός του. Η απόσχιση αυ
τή ερμηνεύεται ως ψυχρότητα και σκληρότητα, που είναι τα
μοναδικά μέσα που την εξασφαλίζουν, που την προστατεύουν
από τον κίνδυνο να νικηθεί από ό,τι, αντίθετα, δένει τον Άλε με
την δίκιά του πραγματικότητα. Για τον Τζιοβάνι, η θεραπεία
ταυτίζεται με τη συνειδητή υπέρβαση, όχι με την απομάκρυν
ση και τον αποχωρισμό. Παρά την κύρια αυτή διαφορά, ακόμα
και για τον Τζιοβάνι, όπως και για τον Άλε, η θεραπεία δεν μπο
ρεί να πετύχει με φυσικό τρόπο, παρά μόνο με την προσποίηση.
Πράγματι, το ζητούμενο και γι’ αυτόν είναι το να θεραπευτεί α
πό την ίδια του τη φύση. Επομένως, όπως ο Άλε, έτσι και ο Τζιο
βάνι εμπιστεύεται τη φαντασία, τα στρατηγήματα της θέλησης.
Μακιγιάρεται για να μοιάζει με τον Πίπο και προσποιείται ότι
εμφανίζεται στο όνειρο της μάνας, πληρώνοντας έτσι το χρέος
του: αυτή είναι η ύστατη και η πιο αποφασιστική προσποίηση
που επινοεί ο Τζιοβάνι για να θεραπευτεί. Από μια άποψη, αυτό
το τέχνασμα πρέπει να ισορροπήσει και να ξεπληρώσει τα άλλα,
τα πιο σκληρά τεχνάσματα, αυτά από τα οποία βρίθει η ταινία
Οι γροθιές στην ταέπτι.
Το χαρακτηριστικό του Άλε, που παραμένει αμετάβλητο στον
Τζιοβάνι, είναι η ανάγκη να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει
την αδυναμία για δημιουργία. Και οι δύο διακινδυνεύουν όλο
τους το “είναι» μέσα στην απελπισμένη προσπάθεια να ξαναβρούν το δικαίωμα στη δημιουργία. Σε αυτή τους την προσπά
θεια δεν έχουν πρότυπα, δεν έχουν πατέρες. Τα πάντα αφήνο
νται στην ικανότητά τους να φανταστούν, να επινοήσουν. Εάν
ο Άλε βρίσκεται πριν από την επανάσταση μιας ολόκληρης γε
νιάς, εάν θεωρηθεί ως το προοίμιο της ψευδαίσθησης ότι η φα
ντασία μπορεί, πράγματι, να έρθει στην εξουσία, τότε ο Τζιοβά
νι κουβαλά μαζί του αυτή την ίδια ψευδαίσθηση, αλλά ευνου
χισμένη. ΓΓ αυτόν το καθήκον είναι πιο δύσκολο, αφού πρέπει
να ισορροπήσει ανάμεσα στον πειρασμό να αφεθεί στη δίνη, να
παραιτηθεί, και στη γοητεία της αυτοκτονίας. Σε ένα τέτοιο δί
λημμα, ο Τζιοβάνι είναι -όπως ήταν ο Άλε- σύμβολο μιας γε
νιάς, που συνθλίβεται ανάμεσα στην ανάμνηση μιας ψευδαί
σθησης και στο τίποτα, στο μηδενισμό που προέκυψε.
6 Οταν ήταν παιδιά, ο Πίπο και ο Τζιοβάνι φαντάζονταν ότι έ
κλειναν τα μάτια και το στόμα με τα χέρια, έπεφταν στο ποτάμι
και αφήνονταν στη ροή του. Το να βάλουν σε κίνδυνο τον εαυτό
τους, φλερτάροντας με την αυτοκαταστροφή, ήταν το τέχνασμα

για να φτάσουν σε μια θεραπεία, που παρόλ’ αυτά τους ξέφευγε.
Τώρα, όμως, αυτή η θεραπεία βρέθηκε. Ο Τζιοβάνι αποχαιρέ
τησε τη μητέρα. Δεν αντιστάθηκε στη σύγκρουση με το πα
ρελθόν, έμαθε να το κοιτά με τρυφερότητα, από απόσταση, γι’
αυτό και δεν είναι πλέον δέσμιός του. Πίσω του δεν υπάρχει
πια η αόριστη αδιαλλαξία του Άλε, ούτε η καρτερική ηττοπά
θεια του Αγκοστίνο. Στο παρελθόν απομένουν μόνο τα δάκρυά
του, με τα οποία πλήρωσε το χρέος. Έτσι τελειώνει η ταύτιση
με τον Πίπο. Βγάζοντας το μακιγιάζ του, όμως, ο Τζιοβάνι α
πελευθερώνεται και από την αίσθηση του θανάτου, από το τί
ποτα που προέρχεται από τον Άλε. Το χαμόγελο της Βάντα
-που οι δεσμοί και η αρρώστια της είναι ξένα- σημαίνει μια
νέα, τεράστια δυνατότητα. Τα μάτια και το στόμα αποκτούν
αυτή τη θετική σημασία της υπαρξιακής ισορροπίας, την ο
ποία τους αποδίδει ο Bellocchio, την αρμονία, δηλαδή, ανάμεσα
στη νόηση και το πάθος.
7. Οι ταινίες Πριν από την επανάσταση και Οι γροθιές στην τσέπη
εγκαινιάζουν στον κινηματογράφο μας μια αμφίσημη εποχή,
που γεννήθηκε με την ελπίδα και την ψευδαίσθηση του νέου,
και τελείωσε μέσα στη συντριβή και τον κομφορμισμό. Σε αυ
τές τις δύο μεγάλες ταινίες της ιταλικής επαρχίας, μια ολόκλη
ρη γενιά αναγνώρισε τον εαυτό της. Για μια φορά, ο κινηματο
γράφος προηγήθηκε της ιστορίας και του χρονικού. Αργότερα,
η εγγενής δυναμική των δύο αυτών ταινιών των Bertolucci και
Bellocchio αναπτύχθηκε στον ιταλικό κινηματογράφο σε δια
φορετικούς και αντιφατικούς δρόμους, ακολουθώντας τις πολι
τικές και πολιτιστικές εξελίξεις που επέφερε η επανάσταση
μιας ολόκληρης γενιάς, η οποία ήταν στην πλειοψηφία της μι
κροαστική. Για αυτή την περίοδο θα χρειαστεί, αργά ή γρήγο
ρα, να επιχειρήσουμε έναν κινηματογραφικό απολογισμό χωρίς
αγκυλώσεις.
Από την πλευρά του, ο Bellocchio επισημαίνει στην ταινία Τα
μάτια, το στόμα ένα στοιχείο κριτικής, που -για μια ακόμη φο
ρά- είναι αυτοβιογραφικό. Για πολλά χρόνια, λέει ο Τζιοβάνι,
το ’6 8 κόλλησε στην προσωπικότητά μου, μεταμορφώνοντάς
με σε καρικατούρα. Από την άλλη -προσθέτουμε εμείς-, με την
πάροδο του χρόνου, τι απέγινε ο «πολιτικός κινηματογράφος»
αν όχι μια καρικατούρα με κινηματογραφικούς ή και ιδεολογι
κούς όρους; Μια εποχή που γεννήθηκε από την τραγική αίσθη
ση μιας επαναστατικής κρίσης, και που μεταμορφώθηκε σε
φάρσα γεμάτη από τη δημαγωγία της κοινοτοπίας.
Ωστόσο, συνεχίζει ο Τζιοβάνι, σε όλες τις ταινίες, ακόμα και
στις χειρότερες, προσπαθούσα κάπως να εκφραστώ «με μια λε
πτομέρεια, με λίγο χιούμορ, δεν ήθελα να ακυρώσω εντελώς
τον εαυτό μου, διαφορετικά θα είχα ήδη αυτοκτονήσει». Η θε
ραπεία, το κλείσιμο των λογαριασμών με το παρελθόν σημαίνει
για τον Τζιοβάνι το πώς να κλείσει τους λογαριασμούς ακόμα
και με εκείνο το παρελθόν, να ξεπεράσει ένα νεκρό πλέον κινη
ματογράφο, στο όνομα μιας συνέπειας που δεν έχει ακόμα ολο
κληρωτικά ξεπεραστεί.
Στα μέσα της δεκαετίας του ’60, σημειώνει ο Bellocchio, μια
«συγκεκριμένη κοινωνική και πολιτική κατάσταση» δημιούρ
γησε ταινίες όπως Οι γροθιές στην τσέπη και Πριν από την επα
νάσταση. Σήμερα, ύστερα από είκοσι περίπου χρόνια, είναι πιο
δύσκολο «να βρεις μια ιδανική συνοχή, όπως συνέβαινε σε εκεί
νες τις ιστορικές στιγμές, που ίσως είναι οι πιο τραγικές*.

Οι Angela Molina, Lou Castel, Giampaolo Saccarola και Michel Piccoli
σε μια σκηνή της ταινίας Τα μάτια, το στόμα.

Ο Lou Castel και η Angela Molina.

Ο Lou Castel και ο Michel Piccoli.
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Ισως, αυτές οι παρατηρήσεις μας βοηθούν να εξηγήσουμε την
ελαφρότητα των πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών των τελευ
ταίων χρόνων. Ίσως, ακόμα, ούτε καν η ταινία Τα μάτια, το στό
μα, να είναι σε θέση να ανοίξει νέες προοπτικές στον κινηματο
γράφο μας. Ωστόσο, μοιάζει να είναι σε θέση να κάνει ό,τι γινό
ταν εκείνο τον καιρό: να κλείνει, ειλικρινά και θαρραλέα, τους
λογαριασμούς μιας ολόκληρης γενιάς με το παρελθόν της, ακό
μα και το κινηματογραφικό.
"αηβπΜ δεδεαηΙα», τχ. 6, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1982.
Μετάφραοτι: Δέσποινα Χαραυγή.

Το «χρέος» π ρ ο ς τη μητέρα

του Serge Daney
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Στην ταινία Τα μάτια, το στόμα, ο ηθοποιός Τζιοβάνι Παλιντίσιμι μπαίνει σε μια σκοτεινή αίθουσα, όπου η προγραμματισμένη
ταινία δεν είναι άλλη από τις Γροθιές στην τσέπη. Στην ασπρό
μαυρη οθόνη, ένα νεαρό αγόρι «οδηγεί» την τυφλή μητέρα του
στην άκρη ενός απόκρημνου βράχου και η γυναίκα, τρομοκρα
τημένη, παραπατάει και πέφτει στο κενό (με μια μεγάλη κραυ
γή). Το αγόρι είναι ο Lou Castel, στο ρόλο που τον έκανε γνω
στό και που, αναμφίβολα, τον σημάδεψε για πάντα. Πίσω από
την κάμερα είναι o Marco Bellocchio, δημιουργός της ταινίας
Τα μάτια, το στόμα. Μετά από είκοσι χρόνια, ο ήρωας και ο σκη
νοθέτης της τωρινής ταινίας -τίμιοι και σφιγμένοι, λίγο κατα
βεβλημένοι- κοιτάζουν τον αλλοτινό εαυτό τους, ενώ ταυτό
χρονα τους κοιτάζουμε κι εμείς.
Οι Γροθιές στην τσέπη ήταν μια κήρυξη πολέμου ενάντια στην
οικογένεια (την ιταλική, εν προκειμένω). Έ να μπουρλότο;
Ναι, όπως τα Τετρακόσια χτυπήματα μερικά χρόνια νωρίτερα.
Θα μπορούσαμε (μήπως θα οφείλαμε;) να πούμε ότι ένα τέτοιο
μίσος για την οικογένεια μπορεί να συγκαλύπτει ένα παγόβου
νο αγάπης, και ότι χρειάστηκαν λιγότερο από είκοσι χρόνια και
αρκετές ταινίες προτού o Marco Bellocchio το ομολογήσει. Από
αυτή τη διαπίστωση προκύπτει ένα έργο που έχει τη μορφή
χρέους (ας θυμηθούμε τον τίτλο: Εν ονόματι του Πατρός): «Αυ
τό το χρέος, στην ταινία Τα μάτια, το στόμα είναι ουσιαστικά η
ευγνωμοσύνη απέναντι στη μητέρα (και, γενικότερα, τους γο
νείς, που μας έφεραν στον κόσμο, μας μεγάλωσαν, μας έθρεψαν
και θυσιάστηκαν για μας)· αυτό το χρέος αποτελεί μια διαρκή ε
ξάρτηση», λέει o Bellocchio. Πόσο δυνατή είναι μια ιταλική οι
κογένεια! Κυρίως όταν, από δόλο, παρουσιάζεται αδύναμη κι εξασθενημένη· και όταν το πρώην περιθωριακό, τρομερό παιδί,
σκέφτεται ότι η οικογένειά του δεν πάει καλά, ότι έχει την ανά
γκη του και ότι στηρίζει τη «θεραπεία» της στην ικανότητα
του παιδιού αυτού να αναλάβει το ρόλο του μέσα στην οικογέ
νεια, όχι γιατί ξαφνικά αγάπησε το ρόλο του, αλλά γιατί αγαπά
ει, παρόλ’ αυτά, τη μαμά του. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στον
Τζιοβάνι. Η «οικογένεια» είναι πάντα η ύποπτη συντεχνία ε
κείνων (όλων εκείνων, συμπεριλαμβανομένων των γερασμένων απολωλότων προβάτων), των οποίων το κοινό σημείο είναι
πως έχουν καταλάβει, ένας προς έναν, ότι είναι θνητοί (δηλαδή,
δεν είναι ιπα παιδιά, ούτε είναι καλλιτέχνες). Αυτό ακριβώς
συμβαίνει στην ταινία Τα μάτια, το στόμα.

Ο Τζιοβάνι Παλιντίσιμι (το όνομα ήδη είναι κοροϊδευτικό:
Γιάννης Τρομεραχλωμός), ηθοποιός, του οποίου η περίεργη, αριστερίστικη καριέρα μοιάζει σε βαθμό σύγχυσης με αυτή του
Lou Castel, επανασυνδέεται με την οικογένεια Παλιντίσιμι σε
μια κρίσιμη στιγμή. Ο δίδυμος αδελφός του, ο Πίπο, έχει μόλις
αυτοκτονήσει, χωρίς αμφιβολία επειδή η αρραβωνιαστικιά του,
η ανένδοτη Βάντα, διέκοψε τη σχέση τους. Η ταινία ξεκινά με
μια σκηνή γύρω από ένα ανοιχτό φέρετρο, μέσα σε μια ατμό
σφαιρα θρησκοληψίας από την πλευρά της μητέρας και αδια
φορίας από την πλευρά του θείου, μιας μεγάλης οικογένειας
του βιομηχανικού βορρά της Ιταλίας. Όλοι ψεύδονται προς ό
λες τις κατευθύνσεις: λένε ψέματα στη μητέρα, που της απο
κρύπτουν ότι ο Πίπο αυτοκτόνησε· όλοι εύχονται να μπορούσε
και η Βάντα να πει ψέματα, να πενθήσει μαζί τους, να «παίξει»
το παιχνίδι τους. Ο Τζιοβάνι, ο μόνος που παραμένει σχετικά
ζωντανός μέσα σε αυτή την «Τρομεραχλωμή» ομάδα, είναι παγιδευμένος μεταξύ δύο δυνατοτήτων: να μείνει πιστός στην πα
λιά του εξέγερση, ή να δείξει πίστη στη μητέρα. Στην πρώτη
περίπτωση, συντάσσεται με την εξέγερση της Βάντα· στη δεύ
τερη περίπτωση, βοηθάει τη μητέρα του λέγοντας ψέματα, όχι
απροκάλυπτα όπως οι άλλοι, αλλά «ενσαρκώνοντας» αυτό το
ψέμα, ως ένα είδος δώρου. Σε μια από τις πιο αριστοτεχνικές
και ωραίες σκηνές του έργου, ο Τζιοβάνι, μακιγιαρισμένος, υ
ποδύεται το δίδυμο αδελφό του, που έρχεται να καθησυχάσει
τη ζαλισμένη και κλινήρη Μαμά: «Δεν πήγα στην κόλαση».
Πρόκειται για ένα σενάριο οιδιπόδειο. Έ να ακόμη οιδιπόδειο
σενάριο (ως προς αυτό, πρέπει να αναγνωρίσουμε στους Ιτα
λούς αυτής της γενιάς -Bertolucci, Taviani, Bellocchio- μια με
γάλη και χωρίς καμία αιδώ τόλμη να μπλέκονται στα δίχτυα
του οιδιπόδειου). Αισθανόμαστε ότι θα μπορούσαν να υπάρ
χουν ακόμη δέκα, εκατό, χίλια τέτοια σενάρια. Ή ότι αυτό το
χρέος δεν «ξεπληρώνεται». Εκτός κι αν έρθει μια στιγμή που το
οιδιπόδειο θα αντιμετωπίζεται με χιούμορ, με κομψότητα και
-αν είναι δυνατόν- με στιλ (ο Bellocchio είναι ένας στιλίστας, ο
Τζιοβάνι προσπαθεί να έχει στιλ). «Υπάρχει πραγματική ελευ
θερία; Και γιατί τόσες εξεγέρσεις στο πρόσφατο παρελθόν (ο
Μάης του ’6 8 , για παράδειγμα) απέτυχαν;» αναρωτιέται ο Bel
locchio με μια αφέλεια, για την οποία αναρωτιόμαστε, με τη σει
ρά μας, μήπως είναι λίγο υποκριτική.
Ο Lacan, που δεν ήταν ρομαντικός, έλεγε ότι εξεγειρόμαστε με
στόχο την ηδονή. Και basta. Αυτό το επιχείρημα δεν ήταν δη
μοφιλές την εποχή που ο Lacan το υποστήριζε, όταν όλος ο κό
σμος θεωρούσε τον εαυτό του εξεγερμένο. Σήμερα, θα μπορού
σε να βρει απήχηση, μόνο που ο Λακάν δεν είναι τώρα δημοφι
λής και η περιρρέουσα πνευματική ατμόσφαιρα είναι μάλλον
πολύ μαλθακή για να υποδεχτεί στους κόλπους της μια τέτοια
πρόκληση. Ο Bellocchio, λοιπόν, μένει με το ερώτημά του κι ε
μείς με την ανάμνηση της ταινίας Οι γροθιές στην τσέπη, όπου η
εξέγερση ήταν μια απόλαυση. Μένει ο δημιουργός/κινηματογραφιστής Bellocchio, που δεν είναι και μικρό πράγμα.
Το 1979, ο Bellocchio είχε σκηνοθετήσει μια ταινία όπου ο
Michel Piccoli και η Anouk Aimée σχημάτιζαν μεταξύ τους ένα
οικογενειακό, αιμομικτικό μικροκύτταρο. Τίτλος: Το πήδημα
στο κενό■ίδιο με το πήδημα στην άβυσσο της ταινίας Τα μάτια,
το στόμα. Έ να βήμα ακόμα και... Πιστεύω ότι αυτό το σχήμα
της πλεονάζουοας χειρονομίας, του «βήματος πέρα από» (με τη
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διπλή σημασία που του δίνει ο μοχθηρός Blanchot), της παιδι
κής έκφρασης «πάμε στοίχημα;», είναι ταυτόχρονα εκείνο που
ο Bellocchio φαίνεται καταδικασμένος να μην μπορεί να ξεπεράσει, κι αυτό που κατέληξε να αποτελεί την αισθητική της
δουλειάς του. Όπως όλοι αυτοί που έχουν την αίσθηση ότι ξε
κίνησαν το έργο τους λειτουργώντας με υπερβολή (π.χ. ο Truffaut), ο Bellocchio δεν σταμάτησε να γυρνάει στον τόπο του ε
γκλήματος (του «πάρα πολύ»), για να βεβαιωθεί ότι δεν υπήρχε
τρόπος να σταματήσει εγκαίρως: πριν από το πήδημα, πριν από
το κενό. Είναι μια επιστροφή, ένα προσκύνημα που έχει το χα
ρακτήρα εμμονής και το οποίο, σήμερα περισσότερο από ποτέ,
θα αποφεύγαμε να το χαρακτηρίσουμε «παράβαση», αλλά που,
ακόμα και ως φάρσα, είναι το μόνο που κινητοποιεί τον Belloc
chio. Όλα, σε τελική ανάλυση, είναι «πήδημα στο κενό»· πρό
κειται για άλματα (όπως αυτό του Τζιοβάνι που μεταμφιέστηκε
σε φάντασμα) και κενά αβλαβή μέχρι γελοιότητας.
Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε την ταινία Τα μάτια, το
στόμα, από την πλευρά του Bellocchio, δυο βήματα πριν από την
παρωδία, από τον ακαδημαϊσμό του (τίποτα δεν είναι πιο κου
ραστικό από την υποχρέωση να εκπλήσσεις σε κάθε πλάνο), α
πό έναν ακραίο συναισθηματισμό, από ένα παιδικό παιχνίδι συ
χνά εμπνευσμένο. Η ταινία είναι, κατά βάθος, μια σειρά από μι
κρούς κινηματογραφικούς ήρωες, οι οποίοι, κρυμμένοι πίσω α
πό πόρτες, κάνουν πρόβα για την επόμενη κρίση τους (κρίση
νευρική, εξουσίας, ταυτότητας, παντός είδους). Υπάρχουν έτσι
στιγμές που η θλίψη και η θυμηδία παντρεύονται παράξενα.
Ένα πνεύμα σοβαρότητας που δεν θέλει να χαθεί, και, ταυτό
χρονα, ένα πνεύμα κινουμένου σχεδίου, που δεν εκδηλώνεται
απολύτως. Μια απόσταση ανάμεσα στα σώματα εκείνων που
πηδούν στο κενό και στον ήχο του ραδιοφώνου που μεταδίδει
χαμηλόφωνα το ιταλικό οικογενειακό δράμα.
«Libération», 8 Νοεμβρίου 1984.
Μετάφραση: Μαρία Παπαίωάννον.

ΕΡΡΙΚΟΣ A (1984)
Enrico TV
Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Marco Bellocchio, με

I

τη συνεργασία του Tonino Guerra, ελεύθερα εμπνευσμένο από
το ομώνυμο θεατρικό έργο του Luigi Pirandello. Φ ω τογρα
φία: Giuseppe Land. Σ κηνογραφία: Giancarlo Basili, Leonar
do Scarpa. Κ οστούμια: Lina Nerli Taviani. Ή χ ο ς: Remo Ugolinelli. Μ ουσική: Astor Piazzolla. Μ οντάζ: Mirco Garrone. Η 
θοποιοί: Marcello Mastroianni (Ερρίκος Δ0, Claudia Cardinale
(Ματίλντε), Leopoldo Trieste (o ψυχίατρος), Paolo Bonacelli
(Μπελκρέντι), Latou Chardons (Φρίντα), Gianfelice Imparato
(Ντι Νόλι), Claudio Spadaro (Λολό), Giuseppe Cederna (Φίνο
Παλιούκα), Giacomo Bertozzi (Τζιάκομο), Fabrizio Macciantelli (Φαμπρίτσιο), Luciano Bartoli (Ερρίκος Δ'νεαρός). Π αραγω
γή: Enzo Porcelli για την RAI/TV, Κανάλι 2, Odyssia (Ρώμη).
Διάρκεια: 95'. Έγχρωμη. Ιταλία.
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Ένα αυτοκίνητο κινείται στην εξοχή. Στο εσωτερικό του τέσσερα
ηρόσωττα: η Ματίλντε, ο σύζυγός της Μπελκρέντι, ένας ψυχία
τρος και ο νεαρός μαρκήσιος Ντι Νόλι που οδηγεί. Καθώς το αυ
τοκίνητο κινείται, βλέπουμε καβαλάρηδες ντυμένους με μεσαιω
νικά ρούχα να καλπάζουν στην ύπαιθρο. Αστό την αφήγηση του
Ντι Νόλι μαθαίνουμε ότι πηγαίνουν να βρουν το θείο του, ο οποί
ος εδώ και είκοσι χρόνια πιστεύει πως είναι ο Αυτοκράτορας
Ερρίκος Δ'. Το περιστατικό που οδήγησε το θείο στην «τρέλα» συ
νέβη ακριβώς είκοσι χρόνια πριν, σε μια γιορτή μεταμφιεσμένων
στην οποία συμμετείχαν και η Ματίλντε και ο Μπελκρέντι. Η
Ματίλντε αναφέρει ότι ο άνδρας για τον οποίο μιλούν ήταν τότε
τρελά ερωτευμένος μαζί της και, ανεπαίσθητα, χωρίς χρονική
διακοπή (μέσα στο ίδιο πλάνο), μεταφερόμαστε στην προ εικοσαε
τίας γιορτή: βλέπουμε τον άνδρα, μεταμφιεσμένο σε Ερρίκο Δ ' να
καλπάζει με την παρέα του μέσα στο δάσος, να φλερτάρει τη νεα
ρή Ματίλντε και να πέφτει από το άλογο στη διάρκεια της διαδρο
μής. Λίγο αργότερα, σε μια υπαίθρια γιορτή με ζωντανή μουσική,
παρακολουθούμε το φοβερό του ξέσπασμα: βγάζει το σπαθί του, α
πειλεί τους πάντες και διαλύει ό,τι βρίσκει μπροστά του, σε κατά
σταση νευρικής κρίσης. Από τότε, μένει κλεισμένος στο κάστρο,
πιστεύοντας ή παριστάνοντας πως είναι ο Ερρίκος Δ\ ότι ζει στο
1064, και είναι είκοσι έξι ετών. Το αυτοκίνητο φτάνει στην πύλη
ενός πύργου. Υπηρέτες, ακόλουθοι, ρούχα, έπιπλα, τρόπος ζωής,
παραπέμπουν στο μεσαίωνα και οι επισκέπτες στους οποίους έχει
προστεθεί η κόρη της Ματίλντε, Φρίντα, είναι σαν να έχουν μπει
στη μηχανή του χρόνου. Βλέπουμε τον Ερρίκο, που μόλις έχει ξυ
πνήσει, να δέχεται τις περιποιήσεις δύο γυναικών που του κάνουν
μασάζ, να μιλά με ένα παιδί που κάνει τα μαθήματά του, να ρωτά
τους ακόλουθούς του τι νέα υπάρχουν από τα σύνορα της αυτο
κρατορίας, ενώ από την οροφή του δωματίου του είναι κρεμασμέ
νοι με σχοινιά ξύλινοι γλάροι. Όλοι τον αποκαλούν Μεγαλειότατο. Με τις οδηγίες του ανιψιού, οι επισκέπτες μεταμφιέζονται σε ι
στορικά πρόσωπα της εποχής του Ερρίκου Δ ’(ο ψυχίατρος σε ε
πίσκοπο σταλμένο από τον Πάπα Γρηγόριο Ζ\ με τον οποίο ο
Ερρίκος βρισκόταν σε διαμάχη, η Ματίλντε σε δούκισσα του οί
κου της Σαβοΐας και ο Μπελκρέντι σε μοναχό), για να γίνουν δε
κτοί από τον Αυτοκράτορα. Ο Ερρίκος τους υποδέχεται καθισμέ
νος στο θρόνο του, τους αντιμετωπίζει σαν ιστορικά πρόσωπα και
τους μιλά για παλιές μεσαιωνικές ιστορίες, σε μια κατάσταση που
περνά συνεχώς από τον παροξυσμό και την έξαρση, στην ηρεμία
και τη γαλήνη. Ξαφνικά, σε μια στιγμή κρίσης, πηγαίνει τρέχοντας σε μια αίθουσα όπου υπάρχει το αντίγραφο ενός αλόγου σε
φυσικό μέγεθος, ανεβαίνει και καλπάζει σε μια κατάσταση αλλο
φροσύνες. Οι ακόλουθοι τρέχουν, τον κατεβάζουν εξαντλημένο α
πό το «άλογο» και τον ηρεμούν παίζοντας μουσική, ενώ εκείνος α
ναπολεί σκηνές της παλιάς γιορτής. Κατόπιν βλέπουμε εμβόλιμη
μια νυχτερινή σκηνή με χιόνι, όπου αναπαριστάται η συνάντηση
και η σύγκρουση του Ερρίκου με τον Πάπα Γρηγόριο. Αργότερα,
και ενώ ο Ερρίκος κάθεται κατατονικός και απαθής στο τραπέζι
με τους υπηρέτες, σηκώνεται και κοιτάζει από το παράθυρο στον
απέναντι πύργο, όπου βρίσκονται οι επισκέπτες. Βλέπει μια γυ
ναικεία φιγούρα και χειρονομώντας προσπαθεί να τραβήξει την
προσοχή της. Είναι η Φρίντα, την οποία οι υπόλοιποι τραβούν α
μέσως από το παράθυρο. Οι επισκέπτες, λοιπόν, με την καθοδή
γηση του ψυχίατρου ετοιμάζουν ένα σχέδιο: να ντύσουν τη Φρίντα
με τα ίδια ακριβώς ρούχα που φορούσε η μητέρα της στη γιορτή
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και -καθώς μοιάζει πάρα πολύ στη Ματίλντε όπως ήταν είκοσι
χρόνια πριν- να την εμφανίσουν ξαφνικά στον Ερρίκο, για να του
προκαλεοουν έτσι ένα σοκ, που ίσως να τον επαναφέρει στην
πραγματικότητα και να τον θεραπεύσει. Μονάχα ο Μπελκρέντι
θεωρεί την όλη ιστορία μια γελοιότητα και τη σχολιάζει χλευαστι
κά. Στο μεταξύ, και ενώ ο Ερρίκος διασκεδάζει με την αυλή του, ακούγοντας μουσική και χορεύοντας, εμφανίζονται ο ψυχίατρος και
η Ματίλντε (πάντα με μεσαιωνικά ρούχα) να τον αποχαιρετήσουν,
καθώς ετοιμάζονται για την αναχώρησή τους. Τη στιγμή του απο
χαιρετισμού, δημιουργείται μια ερωτική ένταση ανάμεσα στον
Ερρίκο και την παλιά του αγαπημένη. Αργότερα, ο Ερρίκος, πα
ρέα με τους ακόλουθούς του και σε απόλυτη διαύγεια, με λόγο συ
γκροτημένο, στοχάζεται επί μακράν για την αναγκαιότητα της μά
σκας του τρελού, ως το μοναδικό τρόπο επιβίωσης και προστασίας
από μια πραγματικότητα άθλια και υποκριτική. Η σκηνή κλείνει
με τον Ερρίκο να βάζει τους ακόλουθούς του να τον προσκυνήσουν
και να ξεσπάσουν μαζί του σε γέλια. Η Φρίντα, που παρακολουθεί
κρυμμένη το μονόλογο του Ερρίκου, ντυμένη όπως ακριβώς η μη
τέρα της στη γιορτή, είκοσι χρόνια πριν, γοητεύεται από τα λόγια
του, τρυπώνει στο δωμάτιό του και ξαπλώνει στο κρεβάτι του. Εκεί
την ανακαλύπτει ο Ερρίκος, ταράζεται από την ομοιότητα και τη
φιλά με πάθος. Η Φρίντα επιστρέφει στους άλλους που προετοι
μάζουν τη σκηνοθεσία τους, ενώ ο ψυχίατρος έχει βάλει σε λει
τουργία το ρολόι του πύργου, οι δείκτες του οποίου γυρίζουν σαν
τρελοί. Έρχεται ο Ερρίκος και, ξαφνικά, μέσα στο μισοσκόταδο α
νάβουν τα φώτα: μπροστά του βρίσκονται η Ματίλντε και η Φρίντα
φορώντας τις μεσαιωνικές ενδυμασίες τους. Τη μια στιγμή, ο
Ερρίκος μιλά μαζί τους με απόλυτα λογικό τρόπο και μοιάζει να έ
χει θεραπευτεί, ενώ, την αμέσως επόμενη, συμπεριφέρεται σαν
τρελός, παίζοντας κι αυτός μαζί τους σε ένα παιχνίδι, όπου τα όρια
ανάμεσα στην υποκρισία και την αλήθεια, την τρέλα και τη λογική
είναι δυσδιάκριτα. Τα φώτα αναβοσβήνουν και ο Ερρίκος, για να
προστατευτεί από το δυνατό φως, φοράει ένα ζευγάρι γυαλιά ήλι
ου, τους πετά ψεύτικες πέτρες, και τελικά τους αποκαλύπτει ότι η
περίφημη πτώση του από το άλογο, την οποία όλοι θεωρούν υπεύ
θυνη για την κατάστασή του, προκλήθηκε σκόπιμα από τον Μπελκρέντι, στον οποίο αμέσως μετά επιτίθεται με ένα ψεύτικο σπαθί
και τον «σκοτώνει». Οι επισκέπτες φεύγουν τρέχοντος: ο ψυχία
τρος φωνάζει όπ ο Ερρίκος είναι τρελός για δέσιμο, ενώ ο Μπελκρέντι διαφωνεί. Μόλις φεύγουν, ο Ερρίκος και οι ακόλουθοί του
μαζεύουν το σπαθί, τις πέτρες και ό,τι άλλο υπάρχει σκορπισμένο
στο χώρο, σαν να βρίσκονται στη σκηνή ενός θεάτρου· τα φώτα
σβήνουν και τον ακούμε να λέει: «πάμε», λες και η παράσταση έχει
μόλις τελειώσει.
•φ· Πέρα από το θέμα της τρέλας, που μου κινούσε ανέκαθεν
το ενδιαφέρον, ο Pirandello θέτει τα καθολικά, υπαρξιακά ερω
τήματα που θέτω και εγώ. Στον Ερρίκο Δ\ για παράδειγμα, το
ποθετεί επί σκηνής όλον αυτό τον κόσμο που ζει μέσα στον
κομφορμισμό και την ψευτιά, που παίζει με τα συναισθήματα,
που δεν πιστεύει στην ποιότητα των αισθημάτων, έναν κόσμο
υποκριτικό, γελοίο, ευτελή. Σε αυτό το περιβάλλον αντιπαραθέτει ένα πρόσωπο, τον Ερρίκο Δ , όχι έναν ιδεαλιστή, αλλά α
πλά έναν άνθρωπο ικανό να ερωτευτεί, κάποιον που «αντιστέ
κεται« οε αυτό τον κόσμο και τον απορρίπτει, αρνούμενος έτσι

τη ζωή. Από την άποψη του κινηματογραφικού λόγου, σε μια
πρώτη φάση υποτίμησα, όχι τόσο τη δυσκολία, όσο την αληθι
νή αδυναμία -σύμφυτη του πιραντελλικού κειμένου- να γίνει
«σινεμά». Είναι κάτι που κατάλαβα προοδευτικά, δουλεύοντας
μέρα με την ημέρα για να αντικαταστήσω το θεατρικό λόγο με
τις εικόνες.
Ο δικός μου Ερρίκος Δ' δεν μιλά τόσο για την τρέλα, όσο για το
προσωπείο, για την αναγκαιότητα του προσωπείου, για να μπο
ρέσουμε να αμυνθούμε, να επιβιώσουμε, να ζήσουμε: γιατί εγώ
σέβομαι τους άοπλους προφήτες και δεν μου αρέσουν εκείνοι
που αυτοπυρπολούνται στις πλατείες. Είμαι απόλυτα πεπει
σμένος ότι για να υπερασπιστώ τη δουλειά μου πρέπει να υπε
ρασπιστώ τη ζωή μου, και αντίστροφα: αν καταφέρω να κάνω
κάτι καλό επαγγελματικά, αυτό δεν μπορεί να είναι άσχετο με
εκείνο που θα καταφέρω να κάνω ως άνθρωπος, στη ζωή. Λοι
πόν; Ε, λοιπόν, ιδού η ανάγκη της επινόησης ή της προσποίη
σης, ακόμα και της επινόησης της τρέλας, όπως συμβαίνει με
τον Ερρίκο Δ'. Μόνο που ο Pirandello φτάνει σε αυτή την επι
λογή μέσα σε απόλυτη απόγνωση: ο δικός του Ερρίκος προ
σποιείται τον τρελό και με αυτό δηλώνει την ολοκληρωτική
ήττα του, ενώ εγώ, αφηγούμενος την ίδια ιστορία, αλλά έχο
ντας διαφορετικές πεποιθήσεις, προσθέτω ορισμένες αντιθέ
σεις, ορισμένες αμφιβολίες. Για παράδειγμα, εκεί που η κατάλη
ξη του Pirandello είναι εμμέσως ομοφυλοφιλική, λόγω κυρίως
της απουσίας των γυναικών, εγώ αντίθετα τις ξαναβάζω στην
υπόθεση αφήνοντας το θέμα ανοιχτό. [...]
Η δική μου εκδοχή είναι μια μεγάλη προδοσία του Pirandello,
μια καθαρή απιστία: δυστυχώς, ίσως όχι αρκετά μεγάλη, όχι ό
σο θα έπρεπε αμιγής. Αφαίρεσα σελίδες και σελίδες από αυτόν
τον τόσο χειμαρρώδη, τόσο πληθωρικό λόγο του- το κείμενο έ
μεινε σχεδόν το μισό. Άλλαξα την παλιομοδίτικη γλώσσα του,
που έχει πέσει σε αχρηστία. Ανέτρεψα το περιεχόμενο αφήνο
ντας χαραμάδες ελπίδας. Άλλαξα το τέλος, απλοποίησα όλες ε
κείνες τις πολύπλοκες μεσαιωνικές ιστορίες, που σήμερα κα
νείς πια δεν γνωρίζει. [...]
Το μεγαλείο του Mastroianni εκφράζεται κυρίως στη διακριτικότητά του. Έχει μια πανέμορφη φωνή, μπορεί να μιλάει χαμη
λόφωνα με τρόπο εκπληκτικό, δίχως να χρειάζεται να υψώσει
τη φωνή του για να επιβληθεί. Μου φάνηκε, λοιπόν, ότι μπορεί
να εκφράσει την τρέλα με πρωτότυπο τρόπο, κόντρα στην θεατρινίστικη και, εν πολλοίς, επιδειξιομανή παράδοση των Benassi, Albertazzi, Randone και όλων των υπολοίπων, που έχω
δει μέχρι τώρα σε αυτό τον ρόλο: μια τρέλα επιφανειακά ήρεμη,
με τρεις ή τέσσερις στιγμές έξαρσης, οι οποίες όμως δεν είναι και
οι πιο εύγλωττες της τρέλας· με μια επιφανειακή απουσία υπο
κριτικής-στην πραγματικότητα υπάρχει μια ερμηνεία εξαιρετι
κά επεξεργασμένη-, που συλλαμβάνει την αόρατη διάσταση της
καθημερινής ρουτίνας του αυτοκράτορα. Τη στιγμή που κατα
λαβαίνει τον κίβδηλο χαρακτήρα των προσώπων που τον περι
τριγυρίζουν, θυμώνει βέβαια και εξαγριώνεται, αλλά η μελαγ
χολία, ο σαρκασμός, είναι αυτά που υπερισχύουν της φυσικής
σύγκρουσης ή της ψυχικής αναστάτωσης. / /
Μ. Β.

Oi Leopoldo Trieste, Gianfelice
Imparato, Latou Chardons,
Claudia Cardinale tcai
Marcello Mastroianni.

O Marcello Mastroianni.

Oi Paolo Bonacelli, Gianfelice
Imparato, Claudia Cardinale,
Leopoldo Trieste Kai Latou
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Μπορεί να φανεί αλαζονικό, αλλά νοιώθω έναν ισχυρά δεσμό
ανάμεσα σε αυτό το πρόσωπο και τη δουλειά μου ως ηθοποιού.
Ο ηθοποιός είναι ένας άνθρωπος που, είτε από συστολή είτε από
ανικανότητα, δεν συγχρωτίζεται με πολύ κόσμο και προσπαθεί
να γεμίσει το άσπρο τελάρο της προσωπικότητάς του με χρώ
ματα, που δεν είναι άλλο από τα θεατρικά πρόσωπα. Αυτό κάνει
και ο Ερρίκος Δ : κυριολεκτικά, στήνει μια θεατρική παράστα
ση. Ποτέ μέχρι τότε δεν είχα παίξει το ρόλο ενός τρελού. Όμως,
απέφυγα να μελετήσω το ρόλο όπως κάνουν ορισμένοι Αμερι
κανοί ηθοποιοί. Δεν πολυπιστευω στις μεθόδους και τις τεχνι
κές. Ξέρω συναδέλφους που, για να κάνουν ένα τέτοιο ρόλο, θα
πήγαιναν τρόφιμοι σε κάποιο θεραπευτήριο. Εγώ, όμως, σκέ
φτομαι: να πας στο τρελοκομείο για να καταλάβεις τους τρε
λούς, είναι μια τρέλα ! Την τρέλα τη βρίσκεις μέσα σου. Αν μιμηθείς έναν αληθινό τρελό, το μόνο που κάνεις είναι να αντι
γράφεις· να επαναλαμβάνεις χειρονομίες και συμπεριφορές,
που χαρακτηρίζουν μόνο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, και που
δεν θα είχαν κανένα νόημα έξω από τη δική του ατομικότητα .
Επιπλέον, το να υποστείς τόσα βάσανα για να “μπεις στο πετσί”
του ήρωα, είναι απολύτως περιττό: το να είσαι ηθοποιός είναι
χαρά, είναι σαν να κάνεις έρωτα· για να παίξεις δεν χρειάζεται
να υποφέρεις.»
Marcello Mastroianni (Ηθοποιός)
Π ρόσωπο και προσω πείο

του Tullio Masoni
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Είτε μας αρέσει είτε όχι, ο Ερρίκος Α του Bellocchio παραπέ
μπει στον Pirandello, και με αυτόν πρέπει να λογαριαστούμε.
Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Belloc
chio δεν ηροοάρμοοε τον Pirandello, δεν τον μετέγραψε, ούτε α
πλά τον εικονογράφησε: δημιούργησε μια ταινία πιστή στο πρω
τότυπο κείμενο ή, έστω, στο βασικό του πυρήνα κι έπειτα ανα
ζήτησε τη φόρμα σε άλλα μονοπάτια. [...]
Στην εκδοχή του Bellocchio, ο σύγχρονος Ερρίκος παρουσιάζε
ται ως μια νέα επιστροφή στην επαρχιακή ενδοχώρα, μέσα
στον υποβλητικό όγκο του λόφου που, αν και μεταμορφωμέ
νος λόγω των γοητευτικών χρωμάτων, θυμίζει το μακρινό το
πίο της ταινίας Οι γροθιές στην τσέπη. Αυτή τη φορά, όμως, η
τελετουργία παρουσιάζεται χωρίς να χρειαστεί να καταφύγου
με στο πάθος του θανάτου, και τίποτα δεν συμβαίνει (ούτε αληθοφανώς, ούτε προσποιητά) που να μας οδηγήσει στην τρα
γική και «απολυτρωτική» διαδρομή άλλων στιγμών. Κάθε δια
δρομή έχει κάτι το παροδικό: αυτό του Τζιοβάνι Παλιντίσιμι
στην ταινία Τα μάτια, το στόμα, για παράδειγμα, περιγραφόταν
μέσα σε μια επώδυνη «ανασκαφή» της μνήμης, που οδηγούσε
προς ένα πιθανό ή και αβέβαιο μέλλον. Ο Ερρίκος Α, αντίθετα,
παρουσιάζει κάποιο είδωλο του χρόνου και παραπέμπει σε αυ
τό μόνο για νσ το καταστρέψε) και να προκαλέσει σύγχυση. Εί
ναι βέβαιο πως υπάρχουν ευδιάκριτες παραπομπές, αλλά όλα
διαδραματίζονται στο χώρο της διακειμενικής αναφοράς. Μπο
ρούμε, λοιπόν, να πούμε πως η πίστη του Bellocchio στον
Pirandello είναι σαφής, προπάντων ως προς την ατμόσφαιρα
δυσπιστίας για ό,τι θέλει να ορίζεται ως Ιστορία, αλλά και ως

προς τη θυσία (δεν γνωρίζουμε αν και πόσο προσωρινή είναι)
της άλλης πλευράς, της προσωπικής ιστορίας, στην οποία ο
σκηνοθέτης επικεντρώθηκε με μεγάλο μόχθο και πάθος στα τε
λευταία έργα του.
ENAL Α Κ Α Θ Ο Ρ ΙΣ Τ Ο Σ Χ ΡΟ Ν Ο Σ

Στις αρχικές σκηνές του Ερρίκου Α, βλέπουμε το ξημέρωμα και
μια απαλή κίνηση πάνω στην επιφάνεια του νερού. Δεν είναι
το καθαρό και οικείο ξημέρωμα της ταινίας Πήδημα στο κενό: το
τοπίο αντανακλά τις πλατιές κοκκινωπές αυλακώσεις του ου
ρανού και, από το σημείο παρατήρησης, το εσωτερικό του αυ
τοκινήτου, φαίνεται το ακανόνιστο σχήμα των μορφών που
βρίσκονται κόντρα στο φως.
Το σκοτεινό προφίλ της Ματίλντε, με το αυστηρό καπέλο και
το βέλο, παραπέμπει στην εικονογραφία του όψιμου συμβολι
σμού. Σιγά-σιγά, η μέρα μεγαλώνει και μπροστά μας ξεδιπλώ
νονται και άλλες εικόνες: άνδρες και γυναίκες με μεσαιωνικά
κοστούμια (οι φωτογραφίες που βλέπει η Ματίλντε επιστρέφοντας στο παρελθόν) και, τέλος, κάτω από τον ήλιο που μεσου
ρανεί, το νεογοτθικό κάστρο.
Το αυτοκίνητο κινείται με αδιαφορία (τόση, που κάνει και όλα
τα υπόλοιπα να μοιάζουν αδιάφορα) σε έναν ασυνήθιστο χώρο,
όπου οι υπηρέτες είναι ντυμένοι με μεσαιωνικά ρούχα ιπποκό
μων. Ψηλά, στον τοίχο του κάστρου, υπάρχει ένα σταματημένο
ρολόι.
Από τη στιγμή κιόλας που οι επισκέπτες μπαίνουν στο κάστρο,
είναι δύσκολο να τους εντάξουμε στην εποχή όπου παραπέ
μπει το ντύσιμό τους. Μόλις πριν από λίγο, το παιχνιδιάρικο
κυνηγητό των δύο ιπποκόμων μας είχε υποχρεώσει σε έναν
κάποιον προσδιορισμό του χώρου, που αμέσως διαψεύστηκε α
πό τη διάλεκτο και τη σύγχρονη γλώσσα της καθημερινότητας.
Ακόμα και τα ακανόνιστα φλας μπακ, που είχαν αρχίσει να ει
σβάλουν από τις οθόνες-παράθυρα του αυτοκινήτου, παραπέ
μπουν στο κινηματογραφικό «είδος» των ταινιών για τον Με
σαίωνα. Το νεανικό παιχνίδι των μεταμφιέσεων επιδρά στο ε
πίπεδο του φαντασιακού, που συνεχώς αποκλείει κάθε χρονι
κή ταύτιση: ως προς την εποχή στην οποία μας παραπέμπουν
οι μεταμφιέσεις, ως προς αυτές καθαυτές τις μεταμφιέσεις, ως
προς τους διάφορους τόπους της μνήμης ή της προβολής χου
φανταστικού.
Το κάστρο θυμίζει φρενοκομείο (ελευθέριο κατά κάποιο τρόπο,
αλλά πάντα σημαδεμένο από τη συμβολική απειλή των τερά
στιων πυλών και των κιγκλιδωμάτων) ή και θεραπευτική κοι
νότητα. Εκεί είναι που ξεφαντώνουν, στο καρναβάλι, οι άχαροι
ενήλικες, ενώ ταυτόχρονα ο χώρος παραμένει κι ένα καταφύγιο
παιδικής γαλήνης. Τα παιδιά, αιώνια και α-χρονικά στο παιχνί
δι, νιώθουν ευχάριστα, αλλά και ο Ερρίκος βιώνει αυτό το παι
χνιδιάρικο διάλειμμα, όταν, ανοίγοντας το παράθυρο, «κελαη
δούν» τα ψεύτικα πουλιά που είναι κρεμασμένα στο ταβάνι και
ζωντανεύουν με τον ήχο τους το δωμάτιο.
Αν το παρελθόν είναι κατά κάποιο τρόπο ορατό στις αναδρομές
της μνήμης και στην εμπειρία του ήρωα, παραμένει, ωστόσο,
φυλακισμένο σε αυστηρές συμβάσεις που το βυθίζουν στην α
φαίρεση και -για μια ακόμη φορά- στην αοριστία του χρόνου.
Καθώς στο κείμενο του Pirandello η ιστορία εξελίσσεται είκοσι
χρόνια μετά το γνωστό συμβάν που οδήγησε τον ήρωα στην
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τρέλα, o Bellocchio ανακαλεί αυτά τα μακρινά χρόνια με τρεις
αναφορές. Η πρώτη αφορά στη γιορτή και στο στριπτήζ υπό
τους ήχους της μουσικής (ένα «τσα-τσα»), όπως γίνεται και
στην ταινία Ντόλτσε Βίτα· η δεύτερη, στην επιστροφή της Σάντρα στην παλιά, οικεία Βολτέρα στα Μακρινά αστέρια της
'Αρκτον και η τρίτη, στον Άλε στις Γροθιές στην τσέπη, όταν ο
παράφρων Ερρίκος που μόλις ξύπνησε, κάνει τον κακό δάσκα
λο σε ένα αγοράκι, όπως ακριβώς είχε κάνει παλιότερα και ο
Άλε. Είναι τρεις διαδοχικές αναφορές (ακόμα και με χρονολογι
κή σειρά), τοποθετημένες η μία μετά την άλλη στα πρώτα είκο
σι λεπτά της ταινίας. Δεν πρόκειται για σαφείς αναφορές, αλλά
κυρίως για αναλογίες: το μπουμ της Ντόλτσε Βίτα, η αρχαϊκή
ενδοχώρα της ταινίας του Visconti που, μέσω της ίδιας ηθοποι
ού (Claudia Cardinale), αναβιώνει στην απορροφημένη έκφρα
σή της (μοιάζει λίγο γερασμένη η όψη της στη σκιά, όπως και
τότε, κάτω από το γείσο του καπέλου) και, τέλος, η αναφορά
στην πρώτη του ταινία (Οι -γροθιές στην τσέπη). Κατόπιν, ο χρό
νος σταματά, η χρονική απόσταση συγχέει το περίγραμμα της
αναφοράς (της μνήμης), η αναλογία παραμένει μονάχα σε σχέ
ση με το κείμενο, μεταμορφώνεται σε κινηματογραφική σύμβα
ση, που συγχέεται με άλλες, διάσπαρτες στο φαντασιακό. Είναι
οχεδόν μια συμπίεση (ή μια βαθιά ερημιά) όπου, μαζί με την αί
σθηση του χρόνου υποχωρεί και το σημείο παρατήρησης. Έτσι,
η κινηματογραφική κάμερα κινείται σαν να θέλει να υποβοη
θήσει την αναξιοπιστία του Ερρίκου, προσαρμόζεται στους πα
ράδοξους χώρους του κάστρου και στην παράξενη αρχιτεκτονι
κή του.
Αυτές οι γωνίες λήψης παραμορφώνουν, ακόμα περισσότερο,
τη σκηνή και το ατέρμονο παιχνίδι που προκαλούν τα είδωλα:
ενώ οι φιλοξενούμενοι αφήνονται στο θεατρο-ψυχιατρικό «παιχνιδάκι» που ετοιμάζεται, ο Ερρίκος παρακολουθεί από ψηλά,
ενώ μόλις και μετά βίας γίνεται αντιληπτός από την κάμερα, η
οποία τον «τραβά» από θέση πλονζέ. Καθώς η κάμερα προχωρά,
η αίσθηση προοπτικής προς τα κάτω χάνεται και δίνεται η ε
ντύπωση μιας δισδιάστατης μετατόπισης προς τα πάνω, μέχρι
να γίνει εμφανές το βάθος πεδίου, στο εσωτερικό μπαλκόνι από
όπου εμφανίζεται ο Ερρίκος.
Στο μεταξύ, το ρολόι του κάστρου παραμένει σταματημένο. Ο
χρόνος δεν μπορεί να διακοπεί χωρίς να εκμηδενιστεί: το ρολόι
λειτουργεί μόνο μία φορά, αλλά αυτό γίνεται για τις ανάγκες
του παιχνιδιού· οι δείκτες του γυρνούν σαν τρελοί.
ΤΟ ΚΩΜ ΙΚΟ Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΟ

Η βαθύτερη συγγένεια του Bellocchio με το κείμενο του
Pirandello βρίσκεται ακριβώς σε αυτό τον τρόπο επεξεργασίας
των αναφορών. Ο Ερρίκος Δ' του Pirandello είναι αναγνώσιμος
και με αυτή την οπτική. Η γκροτέσκα μασκαράτα που προοιω
νίζει την τραγωδία, παραπέμπει αμέσως στους σύγχρονους ε
κείνης της περιόδου, στα ιστορικά δράματα του D’ Annunzio
και στον Sam Benelli, αλλά, λόγω του βάθους των δικών της
ρηγμάτων και της μεταφυσικής λειτουργίας της παραφροσύ
νης, παραπέμπει στην παλιότερη ελισαβετιανή παράδοση του
δράματος. Μέσα από τη φιλοδραματική εκλαΐκευση των συγ
χρόνων του, ο Pirandello φορτίζει τις δικές του αναφορές με
μια ματαιοδοξία που μετατοπίζει και εκμοντερνίζει τους φαταλιστικούς όρους της παραδοσιακής τραγωδίας. Μολονότι η
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γειτνίαση μεταξύ κωμικού και τραγικού γίνεται όλο και πιο α
ντιληπτή, ο Ερρίκος Δ' του Pirandello επιλέγει τον τραγικό
σπαραγμό, διαφορετικό ίσως σε σύγκριση με το Έξι πρόσωπα
ζητοόν συγγραφέα, αλλά εξίσου καταλυτικό.
Ο Bellocchio κλίνει, αντίθετα, προς το κωμικό στοιχείο. Συνει
δητοποιώντας ότι επενεργεί μέσα στο πλαίσιο ενός ήδη «γνω
στού» κειμένου, ο σκηνοθέτης καταφεύγει ακόμα και στα επι
κίνδυνα τεχνάσματα της φάρσας, διαφοροποιώντας τον τόνο α
νάλογα με το σκοπό: τη χρησιμοποιεί ως όργανο σαρκασμού (κι
εδώ παραμένει πολύ δεμένος με την παράδοση) όταν την «εξα
πολύει» στους φιλοξενούμενους, ενώ την αμβλύνει για τον ήρωα και τους συντρόφους-συνενόχους του.
Το κωμικό στοιχείο γίνεται κατανοητό στην κυριολεκτική του
έννοια, δηλαδή ως αντίθετο του τραγικού. Θα λέγαμε πως ακό
μα και ο Bellocchio δεν αποφεύγει την παλινδρόμηση του παιδι
κού παιχνιδιού. Και πρόκειται ακριβώς για μια παλινδρόμηση,
αφού το παιχνίδι δεν μπορεί να έχει διάρκεια πέρα από τα όρια
της παιδικής ηλικίας. Έτσι, για τον Ερρίκο μένει μονάχα η με
λαγχολία ή ο παθητικός σολιψισμός της οργής του, όταν καλ
πάζει πάνω στο κουνιστό του άλογο, φυσικών διαστάσεων. Η
παιδικότητα του Ερρίκου και των ιπποκόμων του παράγει, σε
γενικές γραμμές, την τυπική ατμόσφαιρα του σκηνοθέτη: η μο
ναξιά του άνδρα, η απομόνωση, η συλλογική θλίψη που μόλις
και μετριάζεται από τα αστεία (ας θυμηθούμε τους υπηρέτες με
τα κοστούμια, οι οποίοι παίζουν ποδόσφαιρο, και τις φλύαρες
συζητήσεις τους κατά τη διάρκεια των γευμάτων).
Ο Bellocchio υποστήριξε πως στο κείμενο του Pirandello δεν
μετρά τόσο η παραφροσύνη, όσο η υπόκριση, η μάσκα που μπο
ρεί να γίνει χρήσιμη (στη μοναδική δυνητική ελευθερία του ήρωα) εκτός από απαραίτητη. Στην ταινία, πραγματικά προσπά
θησε να εμβαθύνει σε κάτι που ήδη υπήρχε στους διάσημους
παράφρονες ήρωές του, αλλά που παρέμενε κρυμμένο στην ορ
γή, την τόσο απαραίτητη για την εξόντωση του παρελθόντος,
του παλιού κόσμου. Για να εκθέσει αυτή την αναδίπλωση, που
προσλαμβάνει το νόημα μιας εσωτερικής απελευθέρωσης, ο
Mastroianni έδωσε τον καλύτερό του εαυτό (με τρόπο που για
άλλους, σήμερα, θα ήταν αδύνατο). Η μεταφορά του κειμένου
από το θέατρο στον κινηματογράφο βρίσκει στον Mastroianni
το πιο πετυχημένο και φυσικό σημείο σύγκλισης. Να, λοιπόν,
που η μελαγχολία του Ερρίκου υποχωρεί ανεπαίσθητα, γίνεται
απαλή στο γκρο πλαν, μετατρέπεται σε υπαινικτική παύση, α
κόμα και σε γαλήνη. Στην όμορφη σκηνή όπου ο Ερρίκος εκ
μυστηρεύεται στους ψευτο-υπηρέτες, θρηνώντας για μια μονα
ξιά που είναι και ιδεολογική αποξένωση του σώματος, «...το βά
ρος των λέξεων και των νεκρών», το τεχνητό σκοτείνιασμα που
γρήγορα απλώνεται, μοιάζει να προετοιμάζει ένα τέλος οικείο,
σχεδόν εσωτερικό. Ακόμα και το φλας μπακ των ιπποτών στο
παράθυρο χάνει σε λαϊκότητα και γλιστρά προς το φαντασιακό.
Η κινηματογραφική υποκριτική τέχνη χρησιμοποιεί σε αυτό
το σημείο όλα της τα τεχνάσματα (η μουσική του Piazzolla προ
σφέρει εξαιρετική βοήθεια) και παραδίδεται εξ ολοκλήρου στα
χέρια του ήρωα-ηθοποιού.
Δεν γίνεται, όμως, να τελειώσει με αυτό τον τρόπο, διότι ο
πραγματικός επίλογος χάνεται αμέσως μετά, μέσα στην παρα
φωνία της παρωδίας. Πρόκειται για μια παρωδία που δεν προκαλεί το γέλιο, αλλά φανερώνει την ανησυχία και τη θλίψη, ί-
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σως και την εκούσια αποστέρηση του νοήματος από το ήδη
yvaxjro κείμενο. Αν οι τρόποι με τους οποίους ο Bellocchio φτά
νει σε αυτή τη λύση αντιστοιχούν με τον απαισιόδοξο συλλογι
σμό από τον οποίο ξεκίνησε, δεν είναι, παρόλ’ αυτά, ολοκληρω
τικά πειστικοί. Η επαναλαμβανόμενη και παραμορφωμένη παραποίηση, που φτάνει μέχρι το σημείο να προκαλεί δυσαρέ
σκεια, γίνεται σε ένα απροσδόκητα δραματικό περιβάλλον. Η ι
κανότητα σύνθεσης, που δίνει ροή σε άλλα μέρη της ταινίας,
μας φαίνεται σε αυτό το σημείο εκφραστικά πολύ συνοπτική
και αναποτελεσματική.
Η ΣΚΗΝΗ

Ο Ερρίκος A του Pirandello είναι μια απολογία, όχι μόνο του η
θοποιού, αλλά και του σκηνογράφου και του σκηνοθέτη: «...Σε
αυτό το βάθος σκηνής, ο Ερρίκος επωμίζεται όλες τις μορφές
του θεάτρου: ηθοποιός-ήρωας, δημιουργός του έργου, σκηνο
θέτης, σκηνογράφος. Οι επισκέπτες του, κάτω από αυτό το πρί
σμα, αποτελούν επίσης και το κοινό της παράστασής του, πέρα
από τους περιστασιακούς παρτενερ. Αυτοί είναι, εξάλλου, η ση
μερινή κοινωνία... Σαν να λέμε πως το θέατρο είναι θέατρο “μό
νο εάν” υπάρχει κοινό: και πράγματι, ο Ερρίκος Δ', χωρίς κοι
νό, απλά θα βίωνε την παραφροσύνη του, χωρίς να την αναπαριστά»1.
Πώς ενήργησε ο Bellocchio με αυτό το υλικό; Ο Mauro Manciotti2 μίλησε για άρνηση της μεταφοράς του Pirandello υπέρ
της ναρκισιστικής ευαρέσκειας του ηθοποιού («Στο ήσυχο και
σχεδόν γλυκό ονειροπόλημά του, ο Mastroianni...»), παρά της
δυστυχίας του. Άλλοι, όπως ο Kezich, έδωσαν προσοχή στην
ερμηνεία της παρωδίας του ρόλου ή στο κινηματογραφικό του
σθένος: «...ο Mastroianni υιοθετεί την τεχνική του “καλπα
σμού” που χρησιμοποίησε και στην ταινία Ντόλτσε Βίτα...».
Υπάρχει μεγάλη αλήθεια σε αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά χρει
άζεται πάντα να λαμβάνουμε υπόψη τη συγκεκριμένη απόδο
ση του κωμικού στοιχείου (εξαιρετικά κινηματογραφική, ό
πως προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε) που υιοθέτησε ο
Bellocchio. Η σκηνή του δικού του Ερρίκου A είναι, εκ των
πραγμάτων, χωρίς κοινό στην αίθουσα (το δεύτερο κοινό του
θεάτρου, εκτός από εκείνο που παραβρίσκεται στη οκηνή της ε
πίδειξης του τρελού), και με αυτή την οπτική πρέπει να διαβα
στεί η προσαρμογή του κειμένου για τον κινηματογράφο. Ο
Bellocchio προτίμησε να μετακινήσει τον ηθοποιό από το «σα
νίδι» στο πλατό·. ο ηθοποιός επωμίζεται κάθε αντιφατικό στοι
χείο της ερμηνείας, όντας μέρος ενός κοινού με το οποίο έρχε
ται σε επαφή, ενώ, αντίθετα, το πλατό μοιάζει με μαγαζί την ώ
ρα που κλείνει. Αν ο Bellocchio ήθελε να δώσει ένα προσωπικό
τέλος στην ιστορία, δεν μπορούσε παρά να στηριχτεί σε αστό
το τελετουργικό μιας εξαναγκαστικής παραίτησης. Ο χώρος
στον οποίο έπρεπε να εξελιχτεί η θεραπευτική δραματοποίηση
που ήθελε ο ψυχίατρος, και η οποία αποτελεί τον κύριο χώρο
της ίδιας της σκηνής του Pirandello, αδειάζει βιαστικά κατ’ ε
ντολή του Ερρίκου (του σκηνοθέτη). Δεν απομένει κανένα ί
χνος της δραματικής υπερβολής που, ωστόσο, διατηρείται όταν
η υπόκριση λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια του θεατρικού
κοινού: υπάρχει μόνο ένα αδιάφορο πλατό και το σβήσιμο των
φώτων πριν από την έξοδο.
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1. Franca Angelini, 11 teatro del nouecento, da Pirandello a Fo, εκδ. I-aterza.
2. Mauro Mancioti, Enrico IV: la n n uncia alia metáfora, »Bianco e ñero-,
χχ. 3, Ιούλιος-Σεπχέμβριος 1984.
■·Cinefórum», τχ. 239, Νοέμβριος 1984.
Μετάφρασή: Δέσποινα Χαραυγή

Μια ταινία στο στάδιο τ η ς ανά ρ ρ ω ση ς

του Gérard Lefort
Στοιχειωμένος από το θέατρο, ο Bellocchio μετέφερε στο σινεμά
ένα έργο του Pirandello. Αποτέλεσμα: μια ταινία αμφίρροπη,
αλλά και μια πολύ ωραία κινηματογραφική ψυχιατρική της ή
πιας τρέλας. Εδώ και αρκετό καιρό, ο κινηματογράφος του
Marco Bellocchio στρέφεται γύρω από το θέατρο. Το 1976, είχε
διασκευάσει το Γλάρο του Τσέχωφ, και σήμερα μεταφέρει στο
σινεμά τον Ερρίκο A του Pirandello. Αυτή η στροφή δεν παρατηρείται μόνο στον Bellocchio. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο, ι
διαίτερα σε ένα συγκεκριμένο χώρο του ιταλικού κινηματο
γράφου, αυτόν που κάποτε ήταν πολιτικός και μαχητικός.
Γιατί, άραγε, αυτό το προχωρημένο φλερτ, και ειδικά με τον
Pirandello, ένα συγγραφέα αναμφίβολα ανατρεπτικό, ο οποίος,
ωστόσο, ξέρουμε ότι σιχαινόταν το σινεμά; Μήπως ο ιταλικός
κινηματογράφος έχει ανάγκη από έναν εξορκισμό-ηλεκτροσόκ
(έναν αναδιπλασιασμό του θεάτρου στο σινεμά) για να «ξελα
σπώσει»;
Αν ο Bellocchio παραμένει πολύ αόριστος και κοινότυπος θέλο
ντας να δικαιολογήσει την επιλογή του («ο Pirandello θέτει πα
γκόσμια ερωτήματα που απασχολούν και μένα»), εμφανίζεται
αντίθετα πολύ προσγειωμένος όταν εξηγεί την παράκαμψή του
μέσω των θεατρικών οδών: «Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέ
ρον, αλλά πολύ κουραστικό εγχείρημα, αναρωτιέμαι όμως αν
θα ήταν πιο σωστό να κάνω θέατρο στο θέατρο. Προς το παρόν,
αρκούμαι σε μια μεσοβέζικη λύση».
Και πραγματικά, ο Ερρίκος του χωλαίνει κάπως, διστάζοντας
συχνά ανάμεσα στην καλή θεατρική ατάκα και την αντίστοιχη
ωραία εικόνα, αιωρούμενος μερικές φορές ανάμεσα στο τέχνα
σμα «παρασκήνιο» (οι πρωταγωνιστές μπαίνουν από την πλευ
ρά της αυλής και βγαίνουν από την πλευρά του κήπου), το
μάρμαρο που τρίζει όπως τα σανίδια, και σε μια πραγματική ε
πιθυμία να κάνει -παρόλ’ αυτά- ένα εκρηκτικό σινεμά.
Σε τελική ανάλυση, βέβαια, αυτή η αμφιταλάντευση είναι το ί
διο το θέμα της ταινίας. Γιατί μαθαίνουμε (πρώτη παρέκκλιση)
ότι ο Ερρίκος A του Bellocchio μέσω Pirandello, δεν είναι αυτός
που ξέραμε (του Ravaillac), αλλά ο Ερρίκος της Αγίας Ρωμαϊ
κής Γερμανικής Αυτοκρατορίας, που στην αρχή της χιλιετηρί
δας έγινε γνωστός από τις ταραχώδεις σχέσεις του με τον Πάπα
Γρηγόριο Ζ'. Οπότε, τέρμα τα αστεία με καρδιοκατακτητές, με
άσπρα άλογα, με κότες στο πιάτο και άλλα τέτοια. Η ατμόσφαι
ρα είναι μεσαιωνική, σκοτεινή και τραγική.
Δεύτερη έκπληξη: καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται για ιστο
ρική αναπαράσταση (παρόλο που τα κοστούμια παίζουν εδώ έ
να πολύ μεγάλο ρόλο), αλλά για ένα σύγχρονο μύθο με θέμα
την ήπια τρέλα. Ο Ερρίκος, ένας νεαρός αριστοκράτης, πέφτει
και χτυπάει στο κεφάλι, σε κάποια μασκαράτα, όπου ήταν με
ταμφιεσμένος σε Γερμανό αυτοκράτορα. Του στρίβει ελαφρώς,
και έκτοτε πιστεύει ότι είναι ο Ερρίκος Δ . Αυτή η υστερία θα
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κρατήσει είκοσι χρόνια. Κλείνεται στον πύργο (άσυλο) του
-μια αρχιτεκτονική τρέλα του 19ουαιώνα, που, δήθεν κατά τύ
χη, είναι σε στιλ Λουδοβίκου Β - και περικυκλώνεται, μέχρι
την παραμικρή οικιακή λεπτομέρεια, από μια παρωδία αυτοκρατορικής αυλής.
Η κατάσταση, όμως, είναι ακόμα πιο πολύπλοκη: η τρέλα του
Ερρίκου ίσως να μην είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται. Αν έχει
αφεθεί στο βόλεμα της τρέλας, είναι επίσης για να ξεχάσει την
ωραία Ματίλντε, τον παράφορο και περιφρονημένο έρωτά του.
Και όταν, είκοσι χρόνια μετά, η ίδια η Ματίλντε, συνοδευόμενη
από μια ομάδα συγγενών και έναν ψυχίατρο, έρχεται να επισκεφτεί τον τρελό προκειμένου να αναβιώσει το τραύμα που θα
του προσφέρει μια τελευταία ευκαιρία ίασης, ο Ερρίκος θα τους
περιπλέξει στο πιο στρυφνό ψυχιατρικό μπέρδεμα. Θα τους α
φήσει εντελώς σαστισμένους.
Για να εικονογραφήσει αυτή την ανησυχητική πάθηση, ο
Bellocchio διάλεξε την πιο λιτή εκδοχή, τον Marcello Mastroi
anni (αυτός είναι που παίζει -και με τι τρόπο!- τον πρωταγωνι
στικό ρόλο), ο οποίος αρθρώνει τις λέξεις χαμηλόφωνα, μακριά
από το θεατρινισμό που θα μπορούσε κανείς να περιμένει, προκαλώντας, πραγματικά, το φόβο.
Η Claudia Cardinale (ενσαρκώνει με μοναδικό τρόπο την ωραία
Ματίλντε), απολύτως ξένη προς κάθε θεατρινισμό, πλουτίζει
την ταινία με το λιτό αισθησιασμό της. Ο Ερρίκος A της χρω
στάει πολλά. Εκτυφλωτική, συγκινητική, κάνει να μοιάζει πι
στευτό ότι ένας νέος, πριν από είκοσι χρόνια, την είχε ερωτευ
τεί τρελά. Και οι δύο παίζουν το παιχνίδι χωρίς στόμφο. Αυτή,
όμως, η θαυμάσια ισορροπία των ηθοποιών θα ήταν απλώς α
ξιέπαινη, αν δεν εναλλασσόταν με εικόνες από μόνες τους αμφί
βολες έως και διφορούμενες.
Εκτός από την πραγματικά εντυπωσιακή αρχή της ταινίας (η
Claudia Cardinale στο αυτοκίνητο, ενώ από το παράθυρό της
τρέχει το τοπίο και η φαντασία της, η ανάμνηση της γιορτής
που στάθηκε μοιραία για το νεαρό Ερρίκο) και κάποιες ωραίες
διαφυγές (δύο σκηνές ονείρων: μια πτήση των ψεύτικων που
λιών, που κρέμονται από το ταβάνι στο δωμάτιο του Ερρίκου,
και ο ίδιος να καλπάζει πάνω στο ξύλινο άλογό του), ο Ερρίκος
Δ' δεν αφήνει σπουδαίες εντυπώσεις: πρόκειται για μια ταινία
χαμηλών τόνων.
Αυτή η επιφύλαξη ήταν χωρίς αμφιβολία το deal του ανειλημ
μένου ρίσκου. Ο Ερρίκος A δεν είναι η πρώτη ταινία του
Bellocchio πάνω στην τρέλα, αλλά οι δύο προηγούμενες (Τρελοί
για «Χύσιμο» και Πήδημα στο κενό) ήταν πολύ πιο βίαιες. Σαν να
έχει μόλις ξυπνήσει από μια μακριά ψυχο-κινηματογραφική ο
δύνη, ο Bellocchio έκανε μια ταινία που βρίσκεται στο στάδιο
της ανάρρωσης, τρυφερή και ήρεμη, αλλά ακόμη μουδιασμένη.
«Libération··, 25 Maiov 1984.
Μετάφραση: M apiáwa Κουτάλου.

O Marcello Mastroianni.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΙΤΑΛΟΥ ΑΠΟ ΜΙΑ
ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (1984)
Impressions d ’un italien sur la corrida en France
Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Φ ωτογραφία: Michel Lecocq,
Jacques Gaudin, Gérald Dumour. Ή χ ο ς: Jean Mallet, Yavier
Vauthrin, Thierry Jeandroz. Μιξάζ: Adriano Taloni. Μ οντάζ:
Mirco Garrone, Roberto Missiroli. Π αραγωγή: Συμπαραγωγή
F.R.3,1.N.A., FASO TV. Διάρκεια: 60'. Έγχρωμη. 16mm. Γαλλία. Η ταινία αποτελεί μέρος μιας τηλεοπτικής σειράς στην ο
ποία συμμετείχαν τέσσερις σκηνοθέτες (οι άλλοι ήταν ο Πορτο
γάλος Manoel De Oliveira, ο Σενεγαλέζος Safie Faye και ο Τούρ
κος Yavuz Ozkan). Η σειρά προβλήθηκε στο F.R.3.

•φ -Α υτή η ταινία δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ για την ταυρομα
χία· μάλλον προσπαθεί να εκφράσει τις πρώτες εντυπώσεις κά
ποιου που βρέθηκε εντελώς τυχαία μέσα σε έναν κόσμο που του
είναι εντελώς άγνωστος.
Εντυπώσεις...σημειώσεις... Θέλω να πω ότι αφέθηκα να παρα
συρθώ από τη δράση και από ένα πολύ εντυπωσιακό θέαμα, δί
χως καθόλου να θέλω να του αποδώσω ένα νόημα, δίχως να επι
ζητώ κάποια συγκεκριμένη δομή. Κοίταξα και κινηματογράφησα, σαν να έκανα το ρεπεράζ μιας ταινίας, που το θέμα της δεν
έχει ακόμα αποσαφηνιστεί. Γι’ αυτό και η ταινία “κατασκευά
στηκε” αργότερα, στο μοντάζ, με όσο το δυνατό λιγότερη επε
ξεργασία. / ?

O Marco Bellocchio στα γυρίσματα της ταινίας Εντυπω θείς ενός Ιταλού από μια ταυρομαχία οτη Γαλλία.

Μ. Β.
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0 ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΟ ΚΟΡΜΙ ΤΗΣ (1984)
Diavolo in corpo
Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σ ενάριο: Marco Bellocchio, με
τη συνεργασία xou Ennio De Concini. Φ ωτογραφία: Giuseppe
Lanci. Σ κηνογραφία: Andrea Crisanti. Κοστούμια: Lina Nerli
Taviani. Ή χ ο ς : Sandro Zanon. Μ ουσική: Cario Crivelli. Μ ο
ντάζ: Mirco Garrone. Η θοποιοί: Maruschka Detmers (Τζού-

λια Ντότζα, ντουμπλαρισμένη από την Anna Cesarani), Federi
co Pitzalis (Αντρέα Ραϊμόντι), Anita Laurenzi (κυρία Πουλτσίνι), Riccardo De Torrebruna (Τζιάκομο Πουλτσίνι), Alberto Di
Stasio (καθηγητής Ραϊμόντι, o ψυχαναλυτής), Catherine Diamant (κυρία Ραϊμόντι), Anna Orso (κυρία Ντότζα), Claudio Botosso (δον Πιζακάνε), Lidia Broccolino, Stefano Abbati, Marco
Maggioni, Luciano D’Amico, Doris Soren. Π αραγωγή: Leo Pescarolo για την L.P. Film (Ρώμη), Istitutto Luce/Italnoleggio Ci
nematográfico (Ρώμη), Film Sextile (Παρίσι). Διάρκεια: 115'.
Έγχρωμη. Ιταλία-Γαλλία.
Ο Αντρέα, τελειόφοιτος λυκείου, βρίσκεται στην τάξη σε ώρα μαθή
ματος. Τα ανοιχτά παράθυρα βλέπουν στις στέγες και στα μπαλκό
νια των απέναντι σπιτιών. Ξαφνικά, πάνω στη στέγη εμφανίζεται
μια νεαρή έγχρωμη γυναίκα σε κατάσταση υστερίας, που απειλεί ό
τι θα αυτοκτονήσει. Από τα ουρλιαχτά ξυπνάει και η Τζούλια, η ο
ποία βγαίνει αγουροξυπνημένη στο μπαλκόνι και παρακολουθεί το
επεισόδιο κλαίγοντας. Η έγχρωμη τελικά σώζεται, αλλά ο Αντρέα
κεραυνοβολείται από την ομορφιά της Τζούλια. Όταν τη βλέπει να
φεύγει, μαζί με μια ηλικιωμένη γυναίκα, το σκάει από το μάθημα,
τις παρακολουθεί και βλέπει τη Τζούλια να αφήνει μερικά λουλού
δια σε ένα σημείο της πόλης, όπου υπάρχει μια επιγραφή στη μνή
μη του πατέρα της, που υπήρξε θύμα της τρομοκρατίας. Το γεγονός
της δολοφονίας έχει ταράξει ανεπανόρθωτα την ψυχική υγεία της
κοπέλας, η οποία έχει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά και απότομες
μεταπτώσεις στη διάθεσή της. Η Τζούλια πηγαίνει στο δικαστήριο
όπου διεξάγεται μια δίκη για μια υπόθεση τρομοκρατίας. Ανάμεσα
στους κατηγορουμένους βρίσκεται ο αρραβωνιαστικός της Τζιάκο
μο Πουλτσίνι, που έχει μετανοήσει και πρόκειται να αφεθεί ελεύθε
ρος. Την ώρα της δίκης, ένα ζευγάρι τρομοκρατών (οι οποίοι είναι
κλεισμένοι μέσα σε ένα μεγάλο κλουβί) κάνουν έρωτα, ενώ οι σύ
ντροφοί τους τούς καλύπτουν με ανοιγμένες μπροστά τους τις εφη
μερίδες. Όταν οι αστυνομικοί αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, προ
σπαθούν να τους χωρίσουν, δημιουργείται ένας φοβερός πανικός, η
Τζούλια ουρλιάζει «αφήστε τους να τελειώσουν» και τελικά φεύγει
από το δικαστήριο μαζί με τον Αντρέα. Τους ξαναβρίσκουμε σε ένα
μισοάδειο διαμέρισμα, στο οποίο πρόκειται να μείνει η Τζούλια με
τον Τζιάκομο Πουλτσίνι, με τον οποίο έχει αποφασίσει να παντρευ
τείμόλις εκείνος αποφυλακιστεί. Αργότερα, ο Αντρέα και η Τζούλια
πηγαίνουν μαζί βαρκάδα, φιλιούνται, τα φτιάχνουν. Όταν ο πατέ
ρας του Αντρέα, ο ψυχαναλυτής-ψυχίατρος Ραϊμόντι (ο οποίος γνω
ρίζει ήδη τη Τζούλια αφού την είχε κουράρει -ανεπιτυχώς- στο πα
ρελθόν) μαθαίνει για τη σχέση της με το γιο του, εξοργίζεται και λο
γομαχεί με τον Αντρέα, γιατί τη θεωρεί περίπτωση ψυχασθενή μηθεραπεύσιμη. Από την άλλη μεριά, και η μητέρα του Τζιάκομο - η ηλικιωμένη κυρία της αρχικής σκηνής- αντιλαμβάνεται ότι κάτι
συμβαίνει, αλλά θεωρεί ότι είναι μια από τις παροδικές τρέλες της
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Τζούλια. Όταν, όμως, κάποια στιγμή η πεθερά ανακαλύπτει τσ\·
Αντρέα κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι στο καινούργιο διαμέρισμα,
του πετά ένα παπούτσι και δημιουργεί ολόκληρη σκηνή, ενώ η
Τζούλια σπάει τα πιάτα στην κουζίνα σε κατάσταση νευρικής κρί
σης. Όταν συνέρχεται, μαζεύει τα σπασμένα, αφήνει ένα σημείωμα
στον Αντρέα, στο οποίο του γράφει ότι δεν πρέπει να ξαναϊδωθούν
και πηγαίνει να βρει τον Τζιάκομο στη φυλακή για να μιλήσουν για
την προετοιμασία του γάμου. Εκείνος της λέει ότι το μόνο που επι
θυμεί τώρα πια είναι μια εντελώς κανονική ζωή και, ενώ της δια
βάζει ένα ποίημα, η Τζούλια τον αυνανίζει. Ο Αντρέα μπαίνει τη νύ
χτα στο σχολείο του και από κει, διαμέσου της στέγης, φτάνει στο
μπαλκόνι και μπαίνει στο σπίτι της Τζούλια, όπου περνούν τη νύ
χτα μαζί. Όταν το πρωί μπαίνει η πεθερά της και βρίσκει τον
Αντρέα να κοιμάται στο κρεβάτι του καινούργιου διαμερίσματος,
του παίρνει κρυφά την ταυτότητα και τηλεφωνεί στον πατέρα του αναφέροντάς του το γεγονός. Ο Ραϊμόντι ανησυχεί πια σοβαρά για το
γιο του και τη σχέση του με την πρώην ασθενή του. Και πάλι ο
Αντρέα και η Τζούλια στο διαμέρισμα, σε μια σκηνή ερωτικού πά
θους, όπου η κοπέλα, ενώ αρχικά υποκρίνεται και τον απειλεί ότι
θα του κόψει με ένα ψαλίδι το πέος, λίγο αργότερα του κάνει στομα
τικό έρωτα (η σκηνή της πεολειχίας, που προκάλεσε σκάνδαλο και
δημιούργησε σοβαρά προβλήματα με τη λογοκρισία). Το πρωί μα
λώνουν, αυτή του λέει ότι δεν τον αγαπά, ότι είναι εντελώς τρελή και
φεύγει πηγαίνοντας χωρίς ραντεβού στον πατέρα του Αντρέα. Εκεί
νος τη δέχεται αλλά, όταν αρχίζει η συνεδρία, η Τζούλια παθαίνει
μια από τις συνηθισμένες της κρίσεις και φεύγει τρέχοντος. Ο Ραϊμόντι έχει και πάλι μια έντονη λογομαχία με τον Αντρέα για τη
Τζούλια· του λέει ότι ο ίδιος ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε την κατάστα
ση των ασθενών του. Ο Αντρέα της αναφέρει τη συζήτηση και τη λογομαχία που είχε με τον πατέρα του και τη ρωτά αν έκανε έρωτα μα
ζί του. Εκείνη το αρνείται. Οι δύο τους πηγαίνουν να διασκεδάσουν
σε ένα νάιτ κλαμπ. Αργότερα, και ενώ στην τηλεόραση μιλά ο Τζιά
κομο ως μετανοημένος τρομοκράτης, η Τζούλια χορεύει μέσα στο
διαμέρισμα, σκορπίζοντας τα μαχαιροπίρουνα στο πάτωμα. Στο με
ταξύ, βγαίνει η απόφαση του δικαστηρίου και ο Τζιάκομο αποφυ
λακίζεται -όπως ήταν αναμενόμενο- ενώ αρχίζουν και οι απολυτή
ριες εξετάσεις για τον Αντρέα. Την ημέρα των προφορικών εξετάσεοον,
που είναι και η ημερομηνία του γάμου της Τζούλια, και ενώ ο
Αντρέα διαβάζει στα αρχαία ελληνικά ένα απόσπασμα από την
Αντιγόνη του Σοφοκλή, σχολιάζοντας με ευστοχία τη διαμάχη Κρέοντα-Αντιγόνης και τη σχέση των γραπτών και άγραφων νόμων,
στην αίθουσα των εξετάσεωνμπαίνει η Τζούλια. Ο Αντρέα δεν μπο
ρεί να τη δει, αφού της έχει γυρισμένη την πλάτη. Παρεμβάλλεται
και μια σύντομη σκηνή, όπου βλέπουμε τον Τζιάκομο, ο οποίος α
νήσυχος την περιμένει -μάταια- για την τελετή του γάμου. Η ταινία
τελειώνει με ένα μεσαίο μετωπικό ττλάνο της Τζούλια που κλαίει
συγκινημένη.
·£>«[...] Δεν θα μπορούσα ποτέ' να φτιάξω μια ταινία, όπου να
μην κυριαρχεί μια γυναικεία παρουσία. Αυτή, μάλιστα, είναι η
πραγματική διαφορά ανάμεσα στη δική μου εκδοχή του Ο διά
βολος στο κορμί της και στο πρωτότυπο έργο. Εκεί ο πρωταγω
νιστής ήταν ένα παιδί που παρασυρόταν από το πάθος για μια
γυναίκα αμέτοχη και αδιάφορη. Στη δική μου ταινία, η γυναί
κα, με την απλόχερη ζωντάνια της και την απρόβλεπτη συμπε-
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ριφορά της, αναστατώνει τα σχέδια και τις ράθυμες βεβαιότη
τες όλων των ανδρών της ταινίας: από το μετανοημένο μνη
στήρα, αράθυμο να λειτουργήσει ως μεσολαβητής προκειμένου
να αμβλυνθούν οι ασυμβίβαστες κατά τα άλλα συγκρούσεις, ως
το νεαρά εραστή, που παρασύρεται σε μια δίνη από συναισθη
ματικά ξεσπάσματα και σε βαθιά κατάθλιψη, και ως τον πατέρα
του νεαρού, που -όπως αποκαλύπτεται- είναι ο ψυχαναλυτής
που είχε αποτύχει να τη θεραπεύσει. [...]
Το αρχικό σενάριο σχεδόν προδάθηκε και η ταινία φτιάχτηκε
με απευθείας λήψεις. Θυμάμαι ότι η Μαπιβείιίτβ δεν χρειάστη
κε ποτέ μεντάλ για να κλάψει. Στη διάρκεια των λήψεων, αντιλήφθηκα άτι ο τρόπος που έκλαιγε άλλαζε. Όταν κοιτάζει από
το μπαλκόνι τη μαύρη κοπέλα που κλαίει, το κλάμα της είναι
πνιχτά και γεμάτο αληθινά πόνο. Αλλά και στις εξετάσεις του α
γοριού, το κλάμα της ήταν απρόβλεπτο, διότι έρχεται μετά από
μια μεγάλη συγκίνηση. [...] / *
Μ .Β .
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«Κάθε ηρωίδα που υποδύομαι, τη ζωντανεύω ανάμεσα στις λέ
ξεις. Όταν διάβασα το συγκεκριμένο σενάριο αισθάνθηκα, χω
ρίς να μπορώ πραγματικά να το εκφράσω, πως δεν ήταν ολο
κληρωμένο. Ένοιωσα όμως τη θέληση του Marco να κάνει κάτι
πιο πρωτότυπο από μια ερωτική ιστορία: να γυρίσει την ιστορία
μιας γυναίκας που ξαναβρίσκει την ταυτότητά της. Αυτά υπήρ
χε κάπως στο σενάριο και διέβλεψα μια διάθεση εμβάθυνσης.
Γενικά, στις ταινίες, είχα συνηθίσει να βρίσκομαι σε μια ανικα
νοποίητη κατάσταση: είχα το σενάριο, βρισκόμουν εκεί, ο σκη
νοθέτης ήταν απέναντι μου, αλλά δεν βρίσκαμε ένα δρόμο, κυ
ρίως σε ό,τι αφορούσε εμένα και τη δουλειά που έπρεπε να γίνει.
Ηταν μια απελπιστικά οικεία ματαίωση. Το περίεργο είναι ότι η
ταινία άρχισε να μου γίνεται ανυπόφορη, από την αρχή κιόλας
του γυρίσματος. Ένοιωσα ότι, για να την κάνω έπρεπε οπωσδή
ποτε να βρω το δρόμο μου μέσα σε αυτή, αλλιώς δεν θα γινόταν
τίποτα. Το αισθανθήκαμε και εγώ και o Marco, όταν γυρίζαμε
τις σκηνές στο μπαλκόνι και στο δρόμο, αλλά δεν τολμούσαμε
να το συζητήσουμε. Δηλαδή το συζητούσαμε, αλλά όχι πραγμα
τικά. Βρισκόταν κι αυτός σε κρίση, και απευθύνθηκε στον
Massimo Fagioli, τον ψυχαναλυτή του, για να με πλησιάσει χρειαζόταν έναν ενδιάμεσο για να μου μιλήσει. Είδα τον κύριο
αυτό να έρχεται στα γυρίσματα, άκουγα αρνητικά σχόλια, δεν
καταλάβαινα τι έκανε εκεί, και αισθανόμουν ότι με παρατηρού
σε. Την ημέρα που ένοιωσα πάλι τη γνωστή κατάσταση δυσφο
ρίας, είπα στον Marco: “Με συγχωρείς, θέλω πραγματικά να
δουλέψω στην ταινία, μην νομίζεις ότι δεν με ενδιαφέρει, ότι
κάνω τη ντίβα, αλλά μίλησε' μου, βοήθησε' με”... Έφυγα για το
Παρίοι, όπου είχα δουλειές να κάνω και όταν, γυρνώντας από το
αεροδρόμιο, του τηλεφώνησα, μου είπε ότι ήθελε να μου γνωρί
σει κάποιον που είχα ήδη δει στα γυρίσματα, ο οποίος ήταν ο
Fagioli. Έτσι, οτη διάρκεια ενός δείπνου, ξεκίνησε αυτή η τρι
πλή συνεργασία. Ηταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κα
θώς μερικές ημέρες μετά θα έπαιζα τη σκηνή όπου κάνω έρωτα.
Έπρεπε να βάλουμε τα δυνατά μας!
Η πρακτική εφαρμογή αυτής της πρώτης εργασιακής συνεδρίας
rlluv rl σκηνή που οι ήρωες κάνουν έρωτα. Εκεί κάτι έγινε.

Ένοιωθα πως έπρεπε να κάνω κάτι, αλλά δεν ήξερα τι. Σύμφω
να με τον Marco, η ηρωίδα, πριν κάνει για πρώτη φορά έρωτα με
το νεαρό αγόρι, ήταν στην κυριολεξία ψυχρή. Ξεκινήσαμε να
γυρνάμε τη σκηνή κι αντιλήφθηκα ότι δεν με «έκοβαν». Εκείνη
τη στιγμή συνέβη κάτι απίστευτο: κατάλαβα ότι η ταινία δεν υ
πήρχε ακόμη, και ότι μπορούσα να συμμετάσχω. Ήταν η πρώτη
μου πραγματική επαφή με το ρόλο, δεν ένοιωθα την αγωνία της
ηθοποιού που σκέφτεται: “θα με σταματήσουν, δεν προλαβαί
νω”. Νομίζω πως αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια ιδιαίτερα ωραία
σκηνή, αδέξια καδραρισμένη βεβαίως, γιατί κανονικά, όταν κά
νουμε έρωτα είμαστε δύο κι όχι τρεις. Αυτό που πραγματικά εί
χε σημασία ήταν οι ήχοι, μια ολόκληρη ιστορία που αναδυόταν,
μια αποκάλυψη. Δεν ήμουν προετοιμασμένη γΓ αυτό, τουλάχι
στον όχι έτσι όπως δουλεύαμε πριν... Η πρώτη σκηνή, που όλοι
θεωρούν ως την ωραιότερη, είναι πολύ καλοφτιαγμένη, αλλά
δείχνει μόνο ένα κορίτσι που κλαίει: έκλαιγα για την έλλειψη
κατανόησης, έκλαιγα από απελπισία,. Όπως και για τη Τζούλια,
τα δάκρυα ήταν πολύ μπλοκαρισμένα, ενώ στο τέλος της ται
νίας έβγαιναν αβίαστα. Στην αρχή βλέπουμε ότι αυτή η κοπέλα
είναι παραιτημένη, εγκλωβισμένη από παντού: ήταν η δική μου
περίπτωση και ταυτόχρονα η περίπτωση της ταινίας. Από την ε
ρωτική σκηνή και μετά, αρχίσαμε πραγματικά να δουλεύουμε
τριαδικά. Αισθανόμουν τον Marco σαν να ήταν δύο άνθρωποι:
από τη μια, υπήρχε o Marco που εξακολουθούσε να κάνει τα
πράγματα σωστά, κανονικά, σαν αυτά που συνηθίζουμε να βλέ
πουμε, με τους ρυθμούς της τηλεόρασης, της διαφήμισης, τον
εμφανή ρυθμό των εικόνων· από την άλλη υπήρχε ένας Marco
που ήθελε να εμβαθύνει στα πράγματα και να προσεγγίσει τη
γυναίκα περισσότερο απ’ ό,τι έκανε συνήθως. Η προσωποποίη
ση αυτού του δεύτερου Marco, η εξωτερίκευσή του, ήταν ο
Massimo Fagioli. Πώς να το εξηγήσω αυτό στους ηλίθιους που
λένε: “τι δουλειά είχε ο ψυχίατρος κι ανακατευόταν;” Πώς μπο
ρούν να λένε κάτι τέτοιο; Αυτή η ταινία είναι η κατάληξη μιας
μακρόχρονης διαδικασίας ανάλυσης του Marco με τον Massimo
Fagioli, οπότε βρίσκω πολύ λογική την εμπλοκή του σε αυτή.
Αυτά που σας λέω, δεν μπορούσα να τα πω κατά τη διάρκεια
των γυρισμάτων, αλλά τα είχα αποδεχτεί. Τώρα που βρίσκομαι
σε απόσταση από τα πράγματα, μπορώ και να τα καταλάβω. Κα
τά τη διάρκεια των γυρισμάτων, το σενάριο άλλαξε πολύ. Αυτή
η επιλογή σήμαινε ακριβώς μια θέληση να γίνει κάτι βαθύτερο,
γι’ αυτό και προστέθηκαν σκηνές που ήταν αληθινές καταστά
σεις τρέλας, όπως το καταθλιπτικό επεισόδιο ή η κραυγή που
βγάζω στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή. Η σκηνή της πεολειχίας εί
ναι εμφανώς μια πολύ ωραία σκηνή, αλλά δεν συνοψίζει όλη
την ταινία. Αν σοκάρει ή σκανδαλίζει, αυτό συμβαίνει λόγω της
βιαιότητας των αισθημάτων, της απόρριψης της κανονικότη
τας, μιας διαφορετικής προσέγγισης της ιστορίας. Ακούω να λέ
νε πως η ταινία είναι ψυχρή: μόνο η δομή της είναι τέτοια, για
να επιτρέψει στους ήρωες να υπάρξουν μέσα της. Με τι σεβασμό
μεταχειρίστηκε o Bellocchio τη Τζούλια! Είναι φοβερό! Και με τι
φόβο επίσης! Πού είναι η ψυχρότητα; Πολλοί ενοχλούνται με
το γέλιο μου στην ταινία. Προσπάθησα να καταλάβω γιατί. Γε
νικά, γελάμε για να τερματίσουμε μια κατάσταση, να περάσουμε
σε κάτι άλλο, να εκφράσουμε μια αμηχανία. Γία μένα το γέλιο εί
ναι μια αποφόρτιση ενέργειας. Ο ήχος είναι η mo άμεση σύνδε
ση με τα αισθήματα (κι όχι τα συναισθήματα, που είναι κάτι δια
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φορετικό). Το ίδιο συμβαίνει και στη σκηνή που κάνουμε έρω
τα. Είναι ένα αίσθημα που βγαίνει χωρίς να περνάει από τις λέ
ξεις, κάτι εντελώς ζωτικό που δεν καταλήγει κάπου.»
Μαηιβοδλα Όβίτηβτε (Ηθοποιός)

Οι τό π ο ι τ ο υ α σ υ νείδη του

τον Edoardo Bruno
Πέρα από την ίδια την ιστορία, ο Bellocchio αναζήτησε μια σει
ρά από ίχνη στην ταινία Ο διάβολος στο κορμί της, όπου η μη
χρήση του άρθρου1 προσδίδει ασυνείδητα πληρότητα και ταυ
τότητα στο λόγο, ο οποίος αναδεικνύεται αυτός καθαυτός ως ι
διαίτερα σημαντικός. Το νόημα του λόγου εκτρέπεται σε απρό
βλεπτες διαδρομές και η «ανάγνωση» του βιβλίου του Radiguet
γίνεται το πρόσχημα για την αναζωπύρωση μιας σειράς -ανεξέ
λεγκτων συχνά- συναισθηματικών καταστάσεων. Η υστερία
της νέγρας, η οποία θέλει να αυτοκτονήσει, ανησυχεί τον
Αντρέα και κινεί την ερωτική του περιέργεια, με τον ίδιο τρόπο
που η ερωτική πράξη, μέσα στο κελί των αμετανόητων τρομο
κρατών, απελευθερώνει την απωθημένη επιθυμία της Τζούλια.
Πρόκειται για ξεκάθαρα παραδείγματα, που τονίζουν τη συναι
σθηματική σύγχυση των ηρώων, την εύθραυστη και νευρωτι
κή δομή των χαρακτήρων τους, την αστάθεια των ορμών τους,
σε ένα «μολυσμένο», παράλογο και βίαιο χώρο.
Μέσα στους φαινομενικά ασκητικούς χώρους -το σχολείο, το δι
καστήριο, το ακατοίκητο διαμέρισμα-, ο Bellocchio χτίζει τους
τόπους του ασυνείδητου, διαστρεβλώνει τη συνηθισμένη σημα
σία της ακολουθίας του λόγου και εδραιώνει τους δεσμούς μιας
έμμεσης συνενοχής ανάμεσα σε πρόσωπα και πράγματα, που υ
ποκινούν μια σεξουαλικότητα νευρική, διεστραμμένη, απόλυτη.
Αντιλαμβανόμαστε μια νοσηρή περιέργεια και μια επιθυμία ευ
νουχισμού, αλλά, ταυτόχρονα, και μια τρυφερότητα και χαρά: ο
πανικός και ο φόβος, η παρέκκλιση και ο κίνδυνος, συνδέουν τα
διάφορα στάδια μιας μόνιμης έλλειψης ορθολογισμού. Η μητέρα
του τρομοκράτη έχει από μόνη της μια πυκνότητα τέτοια, που
είναι ικανή να προσδιορίσει τον πυρήνα της παραφροσύνης ως
καταλυτικού στοιχείου μιας ανεστραμμένης δομής. Στη μητέρα
μπορούμε να εντοπίσουμε την πρωτογενή ψυχική διαδικασία α
πό την οποία ξεκινούν όλες οι ορμές του ασυνείδητου. Είναι αυ
τή που προσδιορίζει στη Τζούλια αυτό το ανορθολογικό κρυ
φτούλι με την τρέλα, αντιπαραθέτοντας από τη μεριά της μια
φαρισαϊκή τάξη, απέναντι στην αταξία που προκάλεσε η τρομο
κρατική πράξη του γιου της, ο οποίος έχει πλέον μετανιώσει και
«συγχωρεθεί» από την ίδια την κόρη του θύματος. Η Τζούλια α
ντιδρά σε αυτή την «τάξη» με την τραυματική της νεύρωση, με
τη συνεχή της διέγερση, με το ανεξέλεγκτο γέλιο της (ακόμα και
σε στιγμές κινδύνου, όπως π.χ. στη σκηνή της βαρκάδας) και με
εκείνη την αυθόρμητη σεξουαλικότητά της, η οποία την παρα
σύρει στο έτοιμο για το γάμο της διαμέρισμα, όπου συναντιέται
ερωτικά με τον Αντρέα. Η εμβληματική σκηνή, στην οποία η
μητέρα, έχοντας υποψιαστεί κάτι, πετά το παπούτσι κάτω από
το κρεβάτι όπου είναι κρυμμένος ο Αντρέα, εκπλήσσει με την έ
ντασή της. Το βλέμμα της γυναίκας αντανακλά το στραβισμό
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της κινηματογραφικής κάμερας, ενώ, στις παραισθητικές χειρο
νομίες γίνεται αισθητή η παρουσία ενός δαιμονιακού στοιχείου,
που απελευθερώνει τη βία μιας νευρωτικής και παιδικής συ
μπεριφοράς: το σπάσιμο των πιάτων καθρεφτίζεται ως επανα
λαμβανόμενος καταναγκασμός στη σκηνή όπου η Τζούλια
σκορπίζει τα σπασμένα γυαλιά στο πάτωμα της τραπεζαρίας.
Υπάρχουν στην ταινία πολλές κρυφές στιγμές που αποκαλύ
πτουν μια ανησυχητική νεύρωση, τα σημάδια μιας μυστικής
ορμής, όπου τα κομμάτια της αφήγησης «μετατοπίζονται» συν
θέτοντας μια πιο πολύπλοκη δομή. Ο Bellocchio δεν παραθέτει
απλά τα γεγονότα, αλλά περικλείει ίχνη και ενδείξεις σε μια δια
δρομή εξ ολοκλήρου πνευματική, με ξαφνικές μεταπτώσεις ψυ
χικής διάθεσης και ξεσπάσματα. Η στιλιστική αυτή ενότητα
διακόπτεται από εκείνα τα αφηγηματικά αποσπάσματα που επι
χειρούν να «εξηγήσουν» - ο πατέρας του Αντρέα, τα παιδικά του
οράματα, οι συγκρούσεις των χαρακτήρων. Όμως, όταν η ται
νία καταφέρει να τα ξεπεράσει, μεταμορφώνεται σε ένα έργο ω
ριμότητας, στα χνάρια της ταινίας Οι γροθιές στην τσέπτι, και α
κόμα περισσότερο του Γλάρου, όπου ήδη η μελέτη των σχέσεων
έπλεκε γύρω από τους ήρωες ένα πέπλο θανάτου, μια ατμόσφαι
ρα νοσηρή. Αυτή η ωρίμανση γίνεται αισθητή χάρη, κυρίως,
στην επιλογή του ύφους, σε αυτή τη γραφή με αφηγηματικές ε
νότητες, στους κατακερματισμένους χώρους, όπου τα σώματα
αποτυπώνονται με έκδηλο τρόπο, σε μια συνεχή παράλληλη κί
νηση. Οι «καταστάσεις» εφαρμόζουν η μια στην άλλη, οι σχέσεις
συνοδεύονται από χειρονομίες, από κρυμμένα βλέμματα, από
την απουσία της λογικής, που υπονομεύει κάθε ψυχολογική ερ
μηνεία και καταλήγει σε μια διττή λογική συναισθημάτων, η ο
ποία εκτρέπει την αφήγηση σε ξαφνικές (και προφανείς) ελλεί
ψεις. Η Maruschka Detmers δεν ερμηνεύει μόνο, αλλά και λει
τουργεί μέσα σε ένα κύκλο μαγείας. Το ολοκληρωτικό της συ
ναισθηματικό βύθισμα μοιάζει με ένα είδος έκστασης, που ανα
τρέπει την ίδια τη φύση της υποκριτικής τέχνης. Η ηρωίδα,
σχεδόν υπνωτισμένη, βουλιαγμένη στην ασάφεια της «αρρώ
στιας», λυτρώνεται στο τέλος σε μια συγκινητική σιωπή, άμεσα
συνδεδεμένη με την αναφορά στην κάθαρση της Αντιγόνες, την
οποία ο Αντρέα ερμηνεύει και σχολιάζει εκτός πεδίου. Για μια α
κόμα φορά, σε έναν κινηματογράφο με «κώδικες» κοινότυπα ρε
αλιστικούς, ο Bellocchio εισάγει μια σπουδή γύρω από τη φόρμα
και διενεργεί μια μετατόπιση συναισθημάτων, παρουσιάζοντας
μια σειρά από ορμές, που διεγείρουν τη φαντασία και οικειοποιούνται το πραγματικό δεδομένο με μια διαφορετική γλώσσα.
1. Ο ιταλικός τίτλος της ταινίας είναι Diavolo in corpo, αντίθετα με το βι
βλίο του Radiguet και την ταινία του Autant-Lara, όπου υπάρχει το άρθρο
«il». (Σ.τ.Ε.)
«Filmcritica», τχ. 346, Μάιος 1986.
Μειάφραστι: Δέσποινα Χαραυγή.

Ε ίναι όντω ς ο διάβολος

τον Gérard Lefort
Η ταινία Ο διάβολος στο κορμί της είναι ήδη διάσημη για τη
σκηνή της πεολειχίας και για τη συμμετοχή του ψυχαναλυτή
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Fagioli στα γυρίσματά της. Πέραν της σκανδαλοθηρικής της
διάστασης, αξίζει πολύ περισσότερα. O Marco Bellocchio μας
χαρίζει ένα νέο απόσπασμα ερωτικού λόγου.
Η ταινία αρχίζει και τελειώνει σαν βεντάλια που ανοιγοκλείνει,
αιφνίδια και αστραπιαία, ενώ ενδιαμέσως αιωρείται στην κανο
νική, οργανική σχεδόν κίνηση με την οποία αεριζόμαστε. Όταν
η θερμοκρασία ανεβαίνει, η βεντάλια κινείται με ρυθμό τρελόαντιθέτως, όταν δροσίζει, ο ρυθμός της επιβραδύνεται. Μια κλι
ματιζόμενη ταινία για ένα θέμα-φωτιά.
Ουβερτούρα: μέσα στην καλοκαιριάτικη υγρασία της Ρώμης, μια
νεαρή μιγάδα έχει ανέβει σε μια στέγη και απειλεί να ριχτεί στο
κενό. Οι γείτονες την παίρνουν είδηση από τα ουρλιαχτά της και
ανησυχούν, προσπαθούν να την αποτρέψουν. Λίγο πιο πέρα στέ
κονται δύο πολύ προσεκτικοί μάρτυρες: η Τζούλια (η Detmers,
της οποίας η λάμψη είναι τόσο μεγάλη, που δεν υπάρχουν λόγια
για να την υμνήσουν), μια νεαρή καλλονή, που έχει μόλις ξυπνή
σει από έναν ύπνο-λήθαργο- και ο Αντρέα, ένας έφηβος που παρα
κολουθεί το μάθημα της ιστορίας στο ιδιωτικό λύκειο όπου
σπουδάζει. Από τη μία και από την άλλη μεριά. Η μία στη βερά
ντα της, ο άλλος στην τάξη του. Και οι δύο αποσβολωμένοι.
Φινάλε: ο Αντρέα δίνει εξετάσεις για το απολυτήριό του. Στα
προφορικά, του ζητάνε να διαβάσει Σοφοκλή από το πρωτότυ
πο. Το περίφημο χωρίο με την Αντιγόνη και τον Κρέοντα, όπου
ο νόμος αντιπαρατίθεται στην ηθική των αισθημάτων. Ο Α
ντρέα μιλάει αρχαία ελληνικά. Η Τζούλια κάθεται ανάμεσα στο
κοινό και τον ακούει. Βλέπουμε σε σταθερό πλάνο το πρόσωπό
της, προσεκτικό και συγκινημένο, πλημμυρισμένο στα δάκρυα.
Ανάμεσα στις δύο αυτές υπερβολικά έντονες στιγμές, ολόκλη
ρη η υπόλοιπη ταινία είναι απλώς ένα ιντερμέδιο χωρίς κορυ
φώσεις, σχεδόν κατατονικό. Διότι, όταν τα πάθη πυρπολούν,
φέρνουν στην ψυχή την κόλαση και στο κορμί το διάβολο- ο
Bellocchio όμως επέλεξε να τα εκφράσει με τρόπο αυστηρά κλι
νικό, σχεδόν ντοκιμενταρίστικο. Είναι τόσο ωραία αυτή η στι
λιστική επιλογή, και βλέπουμε τόσο καλά την οδυνηρή υστε
ρία που θα μπορούσε να προκύψει εξαιτίας της (φρενήρης κά
μερα), που μας έρχεται στο νου ο Καζανόβας: εκρηκτικό ταμπεραμέντο και ιδιοσυγκρασία, γραφή παγωμένη. Παρατηρώντας
με μεγάλη προσοχή τις κινήσεις του πάθους, αφοσιωμένος στις
εξάρσεις της καρδιάς, o Marco Bellocchio κατέγραψε στον υπε
ρευαίσθητο παλμογράφο του ένα ανέκδοτο απόσπασμα του ε
ρωτικού λόγου, θέτοντας ένα τρομακτικά απλό ερώτημα: πώς
μπορεί κανείς να συνεχίσει να αγαπά, με τίμημα ποια λήθη,
ποια χειρουργική επέμβαση, που θα αφαιρεί από το πένθος του
το σκεπτικισμό, τον κυνισμό ή τη νηφαλιότητα του σαρκα
σμού;
Η Τζούλια είναι προγραμματισμένη ως η ήσυχη αρραβωνιαστι
κιά ενός ανανήψαντα τρομοκράτη- ο Αντρέα, ως ο υποδειγμα
τικός γιος μιας πολύ καλής και πλούσιας οικογένειας. Δυο πα
ράλληλες ευθείες, χωρίς σημείο τομής, οι οποίες διαπλέκονται
τυχαία χάρη στη μικρή παρέκκλιση μιας αποτυχημένης αυτο
κτονίας. Μόλις, όμως, βρίσκεται το σημείο τομής, επέρχεται το
μοιραίο: ο κόσμος γυρίζει τα πάνω κάτω. Ο Αντρέα και η Τζού
λια χάνουν την εύθραυστη ισορροπία τους, αγκιστρώνονται ο
ένας στον άλλο, κάνουν συνεχώς έρωτα, αδιαφορώντας για το
σκάνδαλο, κωφεύοντας στον ψόγο, εκτός νόμου και ως εκ τούr°u ανυπεράσπιστοι, φλερτάροντας με την τρέλα. Και η ταινία

εξοκέλλει και αυτή στο αισιόδοξο ναυάγιό τους, αποσβολωμένη
και σαστισμένη, θαρρείς, από αυτή την πυράκτωση. Ο
Bellocchio αποσύρεται διακριτικά από τις εικόνες και τις αφή
νει στην ησυχία τους, παρέχοντας στην αυτόματη κάμερα το
διακριτικό δικαίωμα του στοχασμού και μόνο: το δικαίωμα να
βλέπει, που την ίδια στιγμή είναι και δικαίωμα στη σωτηρία. Η
περίφημη σκηνή της πίπας (il pompino όπως πολύ απολαυστι
κά λέγεται στα ιταλικά) εμφανίζεται μέσα στη στοχαστική αυ
τή προοπτική. Γνωρίζουμε ότι εξαιτίας της συγκεκριμένης σεκάνς παραλίγο να απαγορευτεί η ταινία. Διαβάζουμε τα λόγια
της Maruschka Detmers: «οι συγκινήσεις είναι πιο γυμνές από
τα σώματα». Το βέβαιο είναι ότι, αν ο Botticelli κινηματογραφούσε μια πίπα, θα τη ζωγράφιζε όπως ο Bellocchio: χαμογελα
στά.
«Libération-, 18 Ιουνίου 1986.
Μετάφραση: Τιτίκα ΔημητρούΧια.

Η νέγρ ικ η ψ υ χ ή τ η ς M aru sch k a D etm ers

του Alain Philippon
Θεωρώ την ταινία Ο διάβολος στο κορμί της μια από τις σπάνιες
ταινίες που μένουν, επιμένουν, θέτουν ερωτήματα. Την είδα
στη μία και μοναδική εκείνη προβολή: το κείμενο που ακολου
θεί δεν είναι, λοιπόν, τόσο μια κριτική της ταινίας, όσο μια ο
νειροπόληση για ένα μετεωρίτη που εμφανίστηκε μέσα στη νύ
χτα.
Η ταινία αρχίζει με μια υπέροχη σεκάνς. Η Τζούλια ξυπνάει α
πό κλάματα και φωνές. Δίπλα ακριβώς, σε ένα κτίριο εφαπτόμενο στο διαμέρισμά της, το μάθημα της φιλοσοφίας διαταράσσεται από τα ίδια κλάματα. Ανάμεσα στα δύο μέρη, μια στέγη.
Πάνω στη στέγη, μια νεαρή γυναίκα, μαύρη, έτοιμη να ριχτεί
στο κενό. Η σκηνή είναι μακρόσυρτη, εξαιρετικά μακρόσυρτη
-δίνει την αίσθηση της πραγματικής διάρκειας-, αιωρούμενη.
Η Τζούλια και ο Αντρέα (ένας νεαρός μαθητής λυκείου) δεν έ
χουν ακόμα γνωριστεί, δεν έχουν ιδέα για το πάθος που πρόκει
ται να τους ενώσει. Όσα θα συμβούν μεταξύ τους, κατά τη συ
νήθη έκφραση, θα συμβούν κυριολεκτικά μεταξύ τους· έχουμε
το χώρο, τη στέγη, αυτή την τρελή ή απελπισμένη γυναίκα,
τον προσφιλή στον Bellocchio πειρασμό του «άλματος στο κε
νό». Αυτή η άγνωστη, την οποία θα καταφέρουν τελικά να σώ
σουν, είναι η διαμεσολαβήτρια του πόθου: ο Αντρέα, κοιτάζο
ντας αυτή τη γυναίκα θα ανακαλύψει την Τζούλια.
Στη συνέχεια, βλέπουμε τη Τζούλια να ακουμπάει ένα μπουκέ
το λουλούδια στον τάφο του πατέρα της, τον οποίο έχουν δολο
φονήσει οι τρομοκράτες. Η ίδια είναι αρραβωνιασμένη με έναν
ανανήψαντα τρομοκράτη, που περιμένει να απελευθερωθεί.
Δεν είναι καθόλου παράξενο που ο Bellocchio διασκευάζει το
μυθιστόρημα του Radiguet, αντικαθιστώντας τον πόλεμο με
την τρομοκρατία. Αφενός, η τρομοκρατία εξακολουθεί να κα
τατρύχει πολλούς Ιταλούς σκηνοθέτες (να θυμηθούμε την ω
ραία ταινία του Bertolucci Η τραγωδία ενός γελοίου ανθρώπουV
αφετέρου, επειδή ο Bellocchio παραμένει πάντα πιστός στη θε
ματική του (στην εξέγερση, την τρέλα, το «πρέπει να αλλάξου
με την κοινωνία», όπως πολύ πρόσφατα δήλωσε πάλι) και γλι-

Πηδώντας ano οτέγη σε στέγη στην ταινία Ο διάβολος στο κορμί της.

Η Maruschka Detmers.
Η σκηνή όπου οι τρομοκράτες κάνουν έρωτα στην
διάρκεια της δίκης.
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στράει έτσι από την πολιτική τρομοκρατία στην τρομοκρατία
ως μεταφορά του πάθους (στην ανατρεπτική δύναμη που εξ ο
ρισμού εμπεριέχει το πάθος).
Ο Διάβολος στο κορμί της δεν είναι μια απολογία της τρομοκρα
τίας, αλλά ένας ύμνος στην ανατροπή του κόσμου διαμέσου
του έρωτα. Απόδειξη, η συγκλονιστική σκηνή στο δικαστήριο,
πριν ακόμα συναντηθούν ο Αντρέα και η Τζούλια, όπου οι κρα
τούμενοι κάνουν έρωτα δημοσίως πίσω από το κιγκλίδωμα, ε
νώ διεξάγεται η δίκη. Εξάλλου, η Τζούλια και ο Αντρέα, ο οποί
ος την έχει ακολουθήσει, μιλάνε για πρώτη φορά και συστήνονται μετά από αυτό ακριβώς το επεισόδιο. Αφού τακτοποιήσαμε
τα δεδομένα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι Ο διάβολος στο κορμί
της στηρίζεται σε ένα αφηγηματικό στοίχημα εντελώς παρακιν
δυνευμένο, πολύ δύσκολο να κερδηθεί και το οποίο, όντως, δεν
κερδήθηκε πλήρως. Το στοίχημα συνίσταται στο εξής: η ταινία
να κατασκευαστεί, στην ουσία, χωρίς δραματουργία, χωρίς μυθοπλαστικούς μοχλούς, με μοναδική κινητήρια δύναμη το πά
θος. Εκεί έγκειται και η αίσθησή μας ότι πρόκειται για μια παραδόξωςστατική ταινία. Διότι -η αντίφαση είναι φαινομενική-,
ενώ το πάθος προχωρεί με συγκρούσεις, άλματα, εξάρσεις και
κρίσεις, ενώ διαγράφει μια χαοτική καμπύλη με τεράστιες απο
στάσεις ανάμεσα στις κορυφώσεις και τους καταποντισμούς
του, το άθροισμα των σφοδρών αυτών στιγμών ακυρώνει εντέλει τις συνέπειές τους. Είμαι πεπεισμένος, ότι το στοίχημα του
ΒεΙΙοεεΙτίο ήταν να καταγράψει αυτό το πάθος που καταβροχθί
ζει τον εαυτό του, να ποντάρει στο αντίθετο του σκιρτήματος
και να κάνει τελικά μια ταινία παράδοξη, μια ταινία της οποίας
το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι η ευθεία γραμμή.
Αυτό το θαρραλέο στοίχημα ερμηνεύει την αισθητική αρχή
της ταινίας, η οποία χρησιμοποιεί συχνά πολύ μακρόσυρτα
πλάνα-σεκάνς, στα οποία δεν συμβαίνει φαινομενικά τίποτα, ό
που μόνο ο κορεσμός της διάρκειας επέχει θέση γεγονότος της
μυθοπλασίας». Το σύστημα -εφόσον πρόκειται περί συστήμα
τος- λειτουργεί περισσότερο ή λιγότερο καλά, αναλόγως με τα
πλάνα. Αναφέρθηκα στη χρονική συγκυρία της πρώτης σε
κάνς η οποία ήταν θεσπέσια. Πριν φτάσουμε στο τελευταίο
πλάνο, που είναι ακόμα πιο υπέροχο, τι κινηματογραφεί ο
Ββΐίοςςήίο; Όχι μόνο το πάθος της Τζούλια και του Αντρέα, αλ
λά και τους ακατάλυτους δεσμούς μιας κοινωνίας μπλοκαρισμένης, ακινητοποιημένης, την οποία συμβολίζει η διαπλοκή
των τριών οικογενειών. Ας κρίνει ο καθένας μόνος του. Λοι
πόν: ο πατέρας της Τζούλια έπεσε θύμα των τρομοκρατών, η ί
δια είναι αρραβωνιασμένη με έναν τρομοκράτη (στην πρώτη
εκδοχή του σεναρίου ο αρραβωνιαστικός της ήταν ο δολοφόνος
του πατέρα της)· ο πατέρας του Αντρέα, από την άλλη, είναι
ψυχαναλυτής, η Τζούλια είναι ασθενής του (ίσως και ερωμένη
του) και ο ίδιος έχει καταφανώς κάποια προβλήματα αντι-μετάθεσης, όπως καταλαβαίνουμε -μεταξύ άλλων- και από τη στά
ση του απέναντι στο γιο του- να προσθέσουμε τη μητέρα του
αρραβωνιαστικού, που επιτηρεί με αυστηρότητα τη Τζούλια,
και διαπιστώνουμε με ποιο τρόπο Ο διάβολος στο κορμί της συν
δυάζει και συνενώνει (με χιούμορ εξάλλου) πολλές εκδοχές του
οιδιπόδειου συμπλέγματος. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο το γεγο
νός ότι ο Αντρέα, στην τελευταία σεκάνς, στις προφορικές εξε
τάσεις για το απολυτήριό του, διαβάζει και σχολιάζει ένα απόσπασ1ια οπό την Αντιγόνη. Ο Αντρέα είναι στα όρια του κάδρου,

φλουταρισμένος, μετά βίας ορατός (είναι το τέλος της ιστορίας
και εντός ολίγου θα τεθεί εκτός μυθοπλασίας, η ταινία τον α
ποχαιρετά)- τότε ο Bellocchio μας προσφέρει ως τελευταίο πλά
νο το ωραιότερο από τα ακίνητα και κορεσμένα πλάνα-σεκάνς
τα οποία προανέφερα, ένα πολύ μακρόσυρτο, στοχαστικό πλά
νο, επικεντρωμένο στο πρόσωπο της Maruschka Detmers (η ο
ποία είναι κυριολεκτικά συγκλονιστική), που έχει έρθει να πα
ρακολουθήσει τις εξετάσεις και που, ακούγοντας τη φωνή του
Αντρέα να διαβάζει αρχαία ελληνικά, γελάει και κλαίει μαζί.
Πρόκειται για μια σύλληψη εκπληκτική· αυτή η αναγωγή της
ταινίας, διαμέσου του κειμένου του Σοφοκλή, στις απαρχές
του λατινικού πολιτισμού, της προσδίδει αιφνιδίως μια μεγα
λειώδη διάσταση, τη διάσταση του μύθου. Λες και η τρελή
Τζούλια, η ανατρεπτική Τζούλια είναι η μακρινή, ολοζώντανη
απόγονος των πολλαπλών εκδοχών της Ηλέκτρας και, κυρίως,
της Αντιγόνης, της γυναίκας που αντέταξε τη δύναμη της επι
θυμίας της στον άτεγκτο φραγμό του Νόμου (στη σεκάνς αυ
τή, μέσα από τη Maruschka Detmers ακούγεται ένας απόηχος
από το Όνομα: Κάρμεν του Godard). Πριν από την άμεση αυτή
αναφορά στην ελληνική μυθολογία, ο Bellocchio είχε αναχθεί,
στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου, σε μια οιονεί πρωτόγονη,
άγρια, αρχαϊκή εικόνα της θηλυκότητας: ο τρόπος με τον οποίο
γυρίστηκε ο χορός της, ήταν σαν να έδινε στη Maruschka
Detmers ένα μέσο για να δηλώσει πιο έντονα από ποτέ τη «νέ
γρικη ψυχή» της, απαντώντας έτσι στην πρώτη σκηνή της
ταινίας.
<·Cahiers du Cinéma», τχ. 385, Ιούνιος 1986.
Μετάφραση,: Τιτίκα Δημητρονλια.

Τ α ρα χοπ οιός δ υ νά μ εις

του Θόδωρου Σούμα
Η ταινία έχει έναν πολύ εύγλωττο τίτλο, που με τρεις λέξεις
μας φανερώνει το βασικό κίνητρο του Ββΐΐοοείυο: είναι η επιθυ
μία του να εκφράσει τη γυναικεία λαγνεία και σαγήνη. Η ται
νία, που περιγράφει κυρίως την ένταση του σεξουαλικού πά
θους και την ταραχοποιό δύναμή του, κερδίζει τα μέγιστα εξαιτίας της «ταραχοποιού ελευθεριότητας» της ϋβίιπβΓβ, η οποία
δεν διστάζει να κάνει -και όχι να προσποιηθεί- στοματικό έρω
τα στο νεαρό ήρωα.
Επικεντρωμένη στις ορμές των ηρώων, η ταινία δεν περιορίζε
ται στο βασικό ζευγάρι των ερωτευμένων, της Τζούλια και του
Αντρέα, αλλά επεκτείνεται και σε ένα κοινωνικοπολιτικό πλαί
σιο, εφόσον η σκηνή που εγκαινιάζει τον ερωτισμό της εκτυ
λίσσεται μέσα στο δικαστήριο, κατά τη διάρκεια της δίκης των
τρομοκρατών, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των δύο νέων.
Τούτη η ερωτική πράξη των εγκλωβισμένων θηρίων (γεγονός
πραγματικό, καταγεγραμμένο στα σχετικά χρονικά), διασαλεύ
ει πλήρως την τάξη του δικαστηρίου και μετατρέπει το χώρο σε
αληθινή αρένα.
Αυτή η μεγάλης έντασης σκηνή δίνει το έναυσμα στο ερωτικό
πάθος της Τζούλια και του νεαρού Αντρέα. Και εκείνος, άλλω
στε, διαθέτει μια υπερχειλίζουσα δύναμη κι ενέργεια. Για την
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ακρίβεια, θυμίζει αίλουρο έτσι που, σε όλη τη διάρκεια της ται
νίας, κουρντισμένος από το ερωτικό πάθος, παρατάει τα μαθήματά του, απειθεί προς τους καθηγητές του, γράφει στα παλιά
του τα παπούτσια τις εξετάσεις, σκαρφαλώνει συνέχεια σε τα
ράτσες, μπαίνει και βγαίνει αντικανονικά από παράθυρα, χώνε
ται σε δύσκολα κι επικίνδυνα περάσματα, δεν πτοείται μπροστά
σε κλειδωμένες πόρτες. Είναι πρόσωπο που δεν περιορίζεται,
δεν υπακούει, δεν υποτάσσεται. Απόλυτα κατάλληλο για να πο
λιορκήσει και να κατακτήσει τη Τζούλια, γυναίκα κατεξοχήν
αισθησιακή και φιλήδονη, μοναδική στο να διεγείρει τον ανδρι
κό πόθο και να οδηγεί στο ζενίθ το ερωτικό πάθος.
Ο δεσμός τους ολοκληρώνεται μέσα από μια σειρά ερωτικών
πράξεων, οι οποίες είναι σκηνοθετημένες έτσι που να παραπέ
μπουν στους κώδικες απεικόνισης της σεξουαλικής πράξης στο
σινεμά πορνό, διαφοροποιούμενες όμως από αυτό, καθώς ο
Βθΐΐοεεύίο υιοθετεί άλλους, ποιητικούς τρόπους προσέγγισης:
το ημίφως, τη στατικότητα, τη διακριτική αποστασιοποίηση.
Είναι όμως αφειδής και σε άλλες εικόνες που εξυμνούν τη λα
γνεία της Τζούλια και τη σεξουαλική απόλαυση, σκηνοθετώ
ντας τη σαγήνη και τον ερωτισμό που εκπέμπει η ΟβίπιβΓβ, μέ
σα από τους φυσικούς ακκισμούς της, τα λικνίσματα, τα γέλια,
τα φιλήδονα παιχνίδια, τους χορούς. Ο ΒβΠοοοΙύο δεν επιδιώκει
να αναπτύξει τη μυθοπλασία και να επεξεργαστεί τα επιμέρους
θεματικά μοτίβα· τα περισσότερα τα αφήνει στη σκιά, υιοθετώ
ντας μια ηθελημένα μινιμαλιστική ανάπτυξη, μια άποψη που υ
πογραμμίζει τα πρωτογενή στοιχεία της ερωτικής έξαρσης των
ηρώων του. Η ποίηση της ταινίας βασίζεται στη δημιουργία
μιας αισθησιακής και μαγικής ατμόσφαιρας, στις δυνατές εντυ
πώσεις βακχικής μανίας, ονείρου και βιαιότητας ή «τρέλας».
Όμως, τι σημαίνει ακριβώς τρέλα;
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Τζούλια είναι, άραγε, στ’ αλή
θεια τρελή; Ο ψυχαναλυτής-πατέρας το ισχυρίζεται, επειδή το
πιστεύει πραγματικά; Ή χρησιμοποιεί τούτο τον ισχυρισμό
παρακινημένος από τη ζήλια που του προξενεί η επιβεβλημένη
άρνησή του να χαρεί ερωτικά τη Τζούλια, την οποία κατά βά
θος ποθεί; Όταν αυτή τού προσφέρεται ερωτικά, είναι αναγκα
σμένος να αρνηθεί την προσφορά της, για λόγους επαγγελματι
κής δεοντολογίας, για να μην παραβεί τους κανόνες της θερα
πείας. Έτσι, η επέμβασή του και οι νουθεσίες του προς τον ε
ρωτευμένο γιο του, πυροδοτούν την κλασική σύγκρουση ανά
μεσα σε πατέρα-γιο (το οιδιπόδειο που παίρνει τη μορφή της ε
ξέγερσης κατά του Πατέρα, είναι μοτίβο επαναλαμβανόμενο
στο έργο του Ββΐΐοεοάίο και πυρήνας της ατομικής επανάστα
σης των ηρώων του).
Αλλά και στα μάτια του θεατή, πώς ακριβώς φαντάζει η Τζού
λια; Σίγουρα είναι παράξενη και διαφορετική, μια γυναίκα που
πηγαίνει κόντρα στο ποτάμι του συνηθισμένου. Φιλήδονη κι ελευθεριάζουσα, ερεθισμένη κι ερεθιστική, αστεία αλλά και βί
αιη, ερωτευμένη και συγχρόνως μάγισσα. Είναι σκοτεινή, αι
νιγματική και επίφοβη. Άλλωστε, ακόμα και η φυσική της ο
μορφιά είναι διαφορετική, έχει κάτι το αταξινόμητο, κάτι που
δύσκολα μπορεί να δαμαστεί- διαρκώς διαφεύγει, ο ερωτισμός
της σπάει κανόνες και όρια. Απαιτεί, με απόλυτο τρόπο, την αποκλειστικότητά της πάνω στον άνδρα που ερωτεύεται. Θέλει
να επιβληθεί ακόμα και στο μυστικό κόσμο των ονείρων του, α
φού ζητά να μάθει τι ακριβώς ονειρεύεται ο Αντρέα, κι αν η ίδια
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βρίσκεται μέσα στο όνειρό του. Επεκτατική και κατακτητική,
τον παρατηρεί καθώς αυτός ονειρεύεται, κρατώντας στο ένα χέ
ρι το πέος του και στο άλλο ένα απειλητικό κοφτερό όργανο- μια
απειλή που θα εκτονωθεί στην περίφημη σκηνή της πεολειχίας.
Πάνω απ’ όλα όμως, η «υπό συζήτηση» τρέλα της Τζούλια δεν
αγγίζει διόλου τον ερωτευμένο Αντρέα. Εκείνος ενδιαφέρεται
μονάχα για την ερωτική του αποκλειστικότητα πάνω στη γυ
ναίκα που ποθεί, πέρα από κάθε λογική. Επομένως, ο ίδιος ο έ
ρωτας βρίσκεται πέρα από τους νόμους της λογικής και μετατρέπεται σε μια υπόθεση Δαιμόνων. Ο μαθητής του Λυκείου
-και για πρώτη φορά ερωτευμένος- Αντρέα, είναι ένα πρόσωπο
που ιδεολογικά δεν ανήκει (όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο ί
διος, απαντώντας στις ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια των απολυ
τήριων εξετάσεών του) στη νεολαία της απελευθέρωσης ή της
επανάστασης- δεν είναι ούτε ειρηνιστής, ούτε οικολόγος, ούτε
μαρξιστής (σκέψη που του προκαλεί μόνο θυμηδία) και ενδιαφέρεται για το Δάντη, τόσο όσο χρειάζεται για να περάσει τις ε
ξετάσεις του. Είναι, όμως, οπαδός του ερωτικού πάθους και ε
πειδή είναι πράγματι νεότατος, ξεροκέφαλος και ερωτοχτυπημένος, έχει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός φλογερού μύ
στη.
Η ταινία του Ββΐΐοεείύο τελειώνει με το νεαρό Αντρέα, ο οποίος
απαγγέλλει στίχους από την Αντιγόνη, του Σοφοκλή, εξηγώντας
τη σύγκρουση ανάμεσα στην Αντιγόνη και τον Κρέοντα, ανά
μεσα σε μια γυναίκα που αγωνίζεται για τους αναλλοίωτους η
θικούς ανθρώπινους νόμους και έναν αλαζονικό βασιλιά, που
δεν αναγνωρίζει τα όρια της εξουσίας του, ενώ η Τζούλια τον
παρακολουθεί με προσήλωση, συγκινημένη, ομολογώντας βου
βά τον έρωτά της και αφήνοντας να ξεχειλίσει η ασυγκράτητη
εσωτερική της γαλήνη. Έχοντας ήδη διαρρήξει τον αρραβώνα
της με έναν άνδρα που δεν αγαπά και έχοντας κλείσει το κεφά
λαιο του δολοφονημένου από τους τρομοκράτες πατέρα της, α
κολουθεί πλέον ελεύθερη το δρόμο της καρδιάς και των ενστί
κτων της.
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2002.

Η ΜΑΓΙΣΣΑ (1988)
La visione del sabba
Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Marco Bellocchio,
Francesca Pirani. Φωτογραφία: Giuseppe Lanci. Σ κη νογρ α
φία: Giantito Burchiellaro. Κοστούμια: Silvana Fusacchi. Χο
ρογραφία: Raffaella Rossellini. Μ ουσική: Carlo Crivelli. Μο
ντάζ: Mirco Garrone. Η θοποιοί: Béatrice Dalle (Μανταλένα),

Daniel Ezralow (Ντάβιντε, ο ψυχίατρος), Jacques Weber (Κα
ντό), Corinne Touzet (Κριστίνα), Omero Antonutti (ο αρχία
τρος). Παραγωγή: Achille Manzotti για την Gruppo Bema Rete Italia, Cinemax (Παρίσι). Διάρκεια: 104'. Έγχρωμη. Ιτα
λία.
Η ταινία αρχίζει με μια γυναίκα να τυλίγεται στις φλόγες και να
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βγαίνει αλώβητη από τη φωτιά. Η ακηνή που ακολουθεί παραπέ
μπει στο Μεσαίωνα και στον πίνακα Μάθημα ανατομίας του
Rembrandt: μια ομάδα γιατρών, εξετάζει μια νεαρή κοπέλα για να
διαπιστωθεί αν κατέχεται ή όχι από το διάβολο. Κάποια στιγμή, η
κοπέλα αρπάζει και φιλά ένα νεαρό γιατρό που είναι σκυμμένος ε
πάνω της. Την ίδια στιγμή, σε μια ψυχιατρική κλινική, μια νοσηλεντρια ξυπνά το γιατρό (ο οποίος εκείνη τη στιγμή βλέπει ένα φο
βερό εφιάλτη), γιατί μια ασθενής έχει πάθει κρίση και χρειάζεσαι
τη βοήθειά του. Διαπιστώνουμε ότι ο γιατρός είναι ο ίδιος που δέ
χτηκε το φιλί στην αρχική σκηνή. Κατόπιν βλέπουμε το νεαρό ψυ
χίατρο, που ονομάζεται Ντάβιντε, να ταξιδεύει με αυτοκίνητο μαζί
με τη σύζυγό του Κριατίνα. Πηγαίνουν σε ένα χωριό, όπου ο Ντά
βιντε πρέπει να εξετάσει την κατάσταση της ψυχικής υγείας μιας
κοπέλας, η οποία κατηγορείται για απόπειρα φόνου. Φτάνοντας
στην πλατεία του χωριού -όπου λαμβάνει χώρα ένα θεατρικοχορευτικό δρώμενο- γνωρίζονται με τον αρχίατρο του ψυχιατρείου, ο
οποίος μοιάζει να είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης. 'Οταν ο
Ντάβιντε συναντά την κοπέλα, που ονομάζεται Μανταλένα, ταρά
ζεται από την αλλόκοτη ομορφιά της και παθαίνει ένα είδος ιλίγ
γου. Όταν μένουν μόνοι τους, η Μανταλένα έχει απέναντι του μια
συμπεριφορά προκλητική, σχεδόν ερωτική και τον ξαφνιάζει με
τις παρατηρήσεις της· του λέει ότι προσπάθησε να σκοτώσει τον
κυνηγό στο δάσος γιατί δεν μπορούσε να ανεχτεί το γεγονός ότι, α
ντί να της κάνει έρωτα, αυνανιζόταν μπροστά της. Ο Ντάβιντε τα
ράζεται ψυχικά και μοιάζει μαγεμένος από τη Μανταλένα. Το
βράδυ, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, αρνείται να κάνει έρωτα με
την Κριστίνα. Τον βλέπουμε να βιώνει ένα όραμα, σαν να έχει <<ει
σχωρήσει» σε έναν άλλο κόσμο: παρακολουθεί έκπληκτος οργια
στικές, μεσαιωνικές τελετές μαγισσών και δαιμόνων, όπου είναι
παρούσα και η Μανταλένα. Σε μια συνάντησή του με τον αρχίατρο,
ο Ντάβιντε του εξομολογείται πόσο τον εντυπώσιασε η Μανταλένα.
Εκείνος απαντά ότι τον μάγεψε και τον πληροφορεί ότι πρόκειται
για μάγισσα, η οποία εδώ και τετρακόσια χρόνια περιμένει τον άνδρα που θα ξετρελαθείμαζί της και στον οποίο θα χαρίσει την παρ
θενιά της. Η συζήτηση είναι αινιγματική και διφορούμενη και ο
αρχίατρος τον ρωτά κάποια στιγμή ειρωνικά: «πείτε μου πού γεν
νιέται η φαντασία, στο μυαλό ή στην καρδιά». Η πραγματικότητα
αρχίζει να συγχέεται με τη φαντασία και ο Ντάβιντε σταδιακά χά
νεται οε έναν άγνωστο κόσμο: από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου
του βλέπει τη Μανταλένα στον απέναντι τοίχο, κλεισμένη οε ένα εί
δος ξύλινης κατασκευής, που μοιάζει με κλουβί, να τον κοιτά προ
κλητικά. Αργότερα, στη διάρκεια μιας τοπικής γιορτής, ο Ντάβι
ντε φιλονικεί με την Κριστίνα, η οποία νιώθει παραγκωνισμένη α
πό το ενδιαφέρον του συζύγου της για την άγνωστή της κοπέλα.
Οταν καταφτάνει η Μανταλένα παρέα με τον αρχίατρο και αρχίζει
ο χορός, ο Νταβίντε αφήνει την Κριστίνα και ρίχνεται εκστασια
σμένος στο χορό με τη Μανταλένα. Εκείνη του ζητά πιεστικά να
ιης δώοει τη βέρα του και τελικά εκείνος υποχωρεί. Βλέπουμε τον
Ντάβιντε να περιπλανιέται και να φτάνει στην όχθη μιας λίμνης
(είναι καλοκαίρι και ο κόσμος κάνει μπάνιο), όταν αντιλαμβάνε
ται τη Μανταλένα να κολυμπά. Ξαφνικά, τη χάνει από τα μάτια
του. Την ακολουθεί κολυμπώντας και «βυθίζεται« σε ένα ακόμα ό
ραμα: παρακολουθεί κάποιους ανθ/κόπους να τη ρίχνουν στο νερό,
ψηλά από τα β/χίχια, τετ/χικόαια χρόνια πριν, με στόχο τον πνιγμό
της, κάτι που μοιάζει να μην έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αφού
Ί κοπέλα ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Ακολουθούν και πάλι ορ

γιαστικές σκηνές από τη συγκέντρωση των μαγισσών, με φωτιές,
αισθησιακούς χορούς και ερωτικές τελετουργίες, στις οποίες ο
Ντάβιντε συμμετέχει ενεργά, ενώ διακρίνεται και ο αρχίατρος σε
ρόλο αρχιτελετάρχη της γιορτής. Στην τελετή, ο Ντάβιντε συνα
ντιέται με τη Μανταλένα. Φιλιούνται στα νερά της λίμνης, στις ό
χθες της οποίας γίνονται οι συγκεντρώσεις των μαγισσών. Στη
διάρκεια της επίσημης ιατρικής εξέτασης της κοπέλας από μια ο
μάδα γιατρών (που είναι η ίδια με εκείνη της αρχικής σκηνής), η
Μανταλένα είναι επιθετική και προκλητική ρωτά τον Ντάβιντε ει
ρωνικά η έκανε το προηγούμενο βράδυ και του επιστρέφει τη βέρα
του που φορά στο δάχτυλό της. Στις ερωτήσεις των υπόλοιπων, α
παντά ότι γεννήθηκε το 1630 και τους διηγείται τη συνάντηση και
τη γνωριμία της με τον Ναπολέοντα. Οι γιατροί εντυπωσιάζονται
από τη γλαφυρότητα της αφήγησης, αλλά φυσικά θεωρούν ότι τους
κοροϊδεύει. 'Οταν ο Ντάβιντε προσπαθεί να την υπερασπιστεί κατά
κάποιο τρόπο, λέγοντας ότι όσα διηγήθηκε θα μπορούσαν να ήταν
ένα όνειρο, εκείνη εκνευρίζεται, του λέει ότι δεν την αφορούν οι ερ
μηνείες του και σηκώνεται να φύγει. Εκείνος την αρπάζει μπροστά
σε όλους και τη φιλά. Αργότερα, συναντιέται με την Κριστίνα στην
όχθη της λίμνης. Εκείνη προσπαθεί μάταια να επικοινωνήσει μα
ζί του, κάνει μια τελευταία προσπάθεια να τον ξεμαγέψει, αλλά ε
κείνος είναι κυριολεκτικά χαμένος στον κόσμο του. Ακολουθεί η
συνεύρεσή του με τη Μανταλένα, οε μια νυχτερινή σκηνή μεγάλου
ερωτικού πάθους, όπου η μάγισσα χάνει την παρθενιά της, εκπλη
ρώνοντας μια επιθυμία τετρακοσίων ετών. Μετά την επαφή, η
Μανταλένα σχολιάζει τη βιαιότητα της σεξουαλικής πράξης και α
νησυχεί μήπως μείνει έγκυος. Είναι βράδυ και ο Ντάβιντε κάθεται
μόνος, στη γεμάτη από κόσμο πλατεία του χωριού. Όταν ξεσπά
μια ξαφνική καταιγίδα, για να προφυλαχτεί χώνεται κάτω από
μια στημένη εξέδρα και βυθίζεται και πάλι σε ένα ακόμα όραμα:
βλέπει τη Μανταλένα να μεταφέρεται από μια πομπή στρατιωτών
προς την πυρά, που είναι ήδη έτοιμη στο κέντρο της πλατείας, ενώ
ο κόσμος συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει το κάψιμο της
μάγισσας. Διαβάζεται η απόφαση του δικαστηρίου της Ιεράς Εξέ
τασης, που την καταδικάζει οε θάνατο στην πυρά, αφού ο θάνατος
δια πνιγμού που επιχειρήθηκε δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο Ντάβιντε
μπαίνει μέσα στο πλήθος, παίρνει την αναμμένη δάδα και βάζει ο
ίδιος φωτιά στο σωρό από ξύλα, ενώ η Μανταλένα είναι δεμένη
στην κορυφή του. Η φωτιά υψώνεται, αλλά όταν αρχίζει να χαμη
λώνει και τα ξύλα έχουν καεί, αποκαλύπτεται ότι η κοπέλα είναι α
κόμα ζωντανή και ανέγγιχτη από τις φλόγες. Ο κόσμος φεύγει τρο
μαγμένος, ο Ντάβιντε πλησιάζει, την κοιτά, και εκείνη του χαμο
γελά αινιγματικά. Η ταινία τελειώνει με σκηνές από τις οργιαστι
κές τελετές των μαγισσών.
"Στην ταινία Ο διάβολος στο κορμί της, η μηχανή λήψης εί
χε εστιάσει πάνω στη ΜαηιεεΚΙίΕ ΟείπιεΓε και άλα τα υπόλοιπα
γύριζαν στο βάθος της εικόνας, μέχρι να ξεθωριάσουν. Στη Μά
γισσα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Επιπλέον, εδώ υπάρχει‘η
απόφαση να τεθεί σε πρώτο πλάνο το ανδρικό πρόσωπο, που
στο Διάβολο στο κορμί της ήταν λίγο πιο “πίσω”. Με αυτή την
έννοια, οι δύο ταινίες αλληλοσυμπληρώνονται απόλυτα. [.. .]
Αυτό που συνδέει τις ταινίες Ο διάβολος στο κορμί της και Μάγιοοα είναι, σαφώς, μια αναζήτηση πέρα από κάθε αυτοβιογραφική διάθεση. Για να συνεννοηθούμε: ένας καλλιτέχνης, όταν
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H Béatrice Dalle.

H Béatrice Dalle στη διάρκεια
της εξέτασής της από μια ομάδα
γιατρών στην ταινία
Η Μάγισσα.
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επεξεργάζεται μια ταινία, παίρνει στοιχεία απά τη δική του
ζωή. Στη Μάγισσα η πρόθεση είναι η εξής: να επεξεργαστώ ένα
θέμα, κοιτάζοντάς το από την ονειρική του πλευρά, ένα όραμα
μέσα από το οποίο να χαράξω μια γραμμή που θα συνδέει την
προσωπική μου αναζήτηση με τις κινηματογραφικές μου ανη
συχίες. [...]
Ο άνδρας υποτάσσεται στη γοητεία της γυναίκας, την ερωτεύ
εται, θέλει να κάνει έρωτα μαζί της. Η γυναίκα ισχυρίζεται πως
είναι μάγισσα και μέσα στο παραλήρημά της λέει ότι περιμένει
τον άνδρα που θα την ξεπαρθενέψει και θα την απελευθερώσει
από τα μάγια. Το ζήτημα της μαγείας τίθεται, επομένως, έμμε
σα και στην ουσία αφορά στη σχέση άνδρα-γυναίκας, και ιδιαί
τερα ένα συγκεκριμένο τύπο γυναίκας. Η σκηνοθετική αντιμε
τώπιση των βασανιστηρίων, της πυράς, των μαγικών τελε
τουργιών, είναι εντελώς έξω από οποιαδήποτε κινηματογραφι
κή σύμβαση. Η σκηνοθεσία δεν στοχεύει στο θέαμα και ούτε υ
πάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν στο μεταφυσικό.
Μ. Β.

«Θεωρώ ότι η Μάγισσα, από την άποψη της ποιότητας των εικό
νων, είναι μια από τις καλύτερες ταινίες που o Marco κι εγώ έ
χουμε φτιάξει. Από τεχνική άποψη, υπήρξε μια πολύ δύσκολη
ταινία γιατί τα γυρίσματα ήταν, ως επί το πλείστον, νυχτερινά,
ενώ το πηγαινέλα μέσα στο χρόνο αντιμετωπίστηκε με πλάνα-σεκάνς, που έπρεπε να φωτιστούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Επεξερ
γαστήκαμε με μεγάλη προσοχή και τη σκηνή των μαγικών τελε
τουργιών και εκείνη της πυράς. Το πέρασμα από τη νύχτα στην
τελετή της μαγείας, παραδείγματος χάρη, ήταν πολύ λεπτό, γι’
αυτό και έριξα όλο το βάρος στο χρώμα· έπρεπε να γίνει μια με
τάβαση χωρίς να δημιουργηθούν ρήγματα και, ταυτόχρονα, να
σηματοδοτηθεί η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στις δύο στιγμές: α
πό το ψυχρό φως του φεγγαριού, στο θερμό της φωτιάς και των
κεριών. Έπρεπε να δείξω όχι τα πάντα, αλλά το μέσα, το πέρα α
πό, δίνοντας σε αυτό το μέσα και σε αυτό το πέρα από έναν ξεχω
ριστό χαρακτήρα, μια ιδιαίτερη πυκνότητα.»
Giuseppe Land (Διευθυντής φωτογραφίας)
Π ροφ ανώ ς ο διάβολος

του Alain Philippon
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Η Μάγισσα ακολουθεί κατά γράμμα τον τίτλο της αμέσως προη
γούμενης ταινίας του Bellocchio: η Μανταλένα, αντικείμενο
ψυχιατρικής έρευνας μετά από απόπειρα φόνου, ισχυρίζεται
(μεταξύ άλλων μυθευμάτων) πως κάνει έρωτα κάθε βράδυ με το
πνεύμα του Κακού. Έχει, στην κυριολεξία, το διάβολο στο κορ
μί της. Ισχυρίζεται, εξάλλου, πως γεννήθηκε στα 1630: η ταινία
συνίσταται σε ένα αδιάκοπο πηγαινέλα ανάμεσα στην εποχή μας
(και τον περιβάλλοντα χώρο της Μανταλένα νούμερο 1: το ψυ
χιατρικό ίδρυμα) και τον 17° αιώνα (και ό,τι περιβάλλει τη Μα
νταλένα νούμερο 2 : η θρησκευτική εξουσία και τα τελετουργι
κά όργια). Η Μανταλένα είναι συγχρόνως η τρελή του σήμερα
K t u Π μάγισσα του χθες, και ο νεαρός ψυχίατρος που ασχολείται

με την περίπτωσή της και τον οποίο μαγεύει, περνάει με τη σει
ρά του κι αυτός από το σήμερα στο χθες, μέσω μιας αφηγηματι
κής γραμμής που θυμίζει αυτή του Jenatsch του Daniel Schmid,
με μόνη διαφορά ότι, στον παιγνιώδη χαρακτήρα της ελάσσονος
ταινίας του Schmid, απαντά εδώ το σοβαρό της αντίστοιχο, αν
και με όχι ιδιαίτερα πειστικό τρόπο.
Με αφορμή το στοιχειώδες αυτό σενάριο ο Bellocchio δεν παύει
να προσπαθεί να εστιάσει το φακό του για να βρει τη σωστή α
πόσταση ανάμεσα στην ψυχιατρική και την ψυχανάλυση, ό
πως εξάλλου και στις περισσότερες ταινίες του πάνω στο θέμα
της τρέλας. Παρόλο που Η μάγισσα -αν και κοντινή θεματικάπόρρω απέχει από την ταινία Ο διάβολος στο κορμί ττις, υπάρχει
κάτι συγκινητικό σε αυτή την εμμονή του σκηνοθέτη, σε αυτή
την ανακύκλωση του ίδιου θέματος, που δεν δίνει σε καμιά πε
ρίπτωση την αίσθηση πως εκμεταλλεύεται μια θεματική φλέβα
-τη στιγμή, μάλιστα, που αυτή μετρά ήδη τα χρόνια της- αλλά
μάλλον πως επιμένει, μέσω του κινηματογράφου, να προχωρή
σει στη δική του αυτοανάλυση.
Το θέμα της μάγισσας μπορεί να παραπέμπει στο παρελθόν, αυτό
όμως δεν προκύπτει επειδή είναι δεδομένο, αλλά επειδή ο
Bellocchio του αναθέτει αυτή τη λειτουργία. Τα σημαινόμενα
της ταινίας μας μεταφέρουν στην καρδιά της δεκαετίας του ε
βδομήντα, σε ό,τι τροφοδότησε τη σκέψη, τα βιβλία, τις ταινίες
CBaxter, Vera Baxter της Marguerite Duras): αρετές που αποκα
λύπτουν σεξουαλικές ορμές, δυνάμεις απωθημένες της θηλυκό
τητας, η διάσταση της μάγισσας στη γυναικεία φύση· στο σταυ
ροδρόμι ορισμένων φεμινιστικών διεκδικήσεων και των ανησυ
χιών όσων αντιμάχονται την ψυχιατρική, Η μάγισσα προσπαθεί
να αναζωπυρώσει (φαινομενικά εντελώς αθώα) κινήματα που
δεν είναι πλέον ενεργά στις μέρες μας. Πάνω σε αυτό, ο προσωπι
κός χαρακτήρας της ταινίας του Bellocchio αναποδογυρίζει και
βυθίζεται σε περασμένες δοξασίες. Αν θα έπρεπε να σταθούμε σε
ένα μόνο σημείο για να διακρίνουμε τη Μάγισσα από το Διάβολο
στο κορμί ττις (καθώς η πιο πρόσφατη ταινία μοιάζει σχεδόν κα
κέκτυπο της έξοχης παλαιότερης), αυτό θα μπορούσε να είναι α
κριβώς το μυθοπλαστικό της περιβάλλον: χωρίς αμφιβολία, η
τρομοκρατία, ως μεταφορά, λειτούργησε καλύτερα από τις μαγι
κές τελετουργίες κι αυτό γιατί επέτρεψε στον Bellocchio να εγ
γράφει την προβληματική του πάνω στην τρέλα, σε συμφραζόμενα ικανά να μας μιλήσουν, κάτι που δεν συμβαίνει εδώ. Για να
φανεί η διαφορά, αρκεί να συγκρίνει κανείς το ταλέντο με το ο
ποίο ο Bellocchio γύριζε τις σκηνές της δίκης στην ταινία Ο διά
βολος στο κορμί της με τις φτωχές αναπαραστάσεις των οργίων
της Μάγισσας. Ακόμη κι αν γνωρίζουμε τη δυσκολία του εγχει
ρήματος (όποιος σκηνοθέτησε Μάκβεθ στο θέατρο, την όπερα ή
το σινεμά, προσέκρουσε στο θέμα της αναπαράστασης των τριών
μαγισσών) δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να δεχτούμε την κωδικοποιημένη, ευτελή ματιά στις σκηνές των οργίων, κάποια
πλάνα από τις οποίες μοιάζουν να έρχονται κατευθείαν από πα
λιά ταινία της Hammer - ζήτημα σκηνοθεσίας και όχι φωτογρα
φίας: το ταλέντο του Giuseppe Land δεν ευθύνεται γι’ αυτό.
Αν το πάντρεμα της θεματικής του σκηνοθέτη με το μυθοπλα
στικό περιβάλλον που επιλέγει στρέφεται εναντίον του, σε βαθ
μό που να το εξαφανίζει σχεδόν ολοκληρωτικά, ο ίδιος ο
Bellocchio, αντιθέτως, ξαναβρίσκει τις καλύτερες στιγμές του
ταλέντου του σε ορισμένες σκηνές που επιβεβαιώνουν την ιδι-
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αιτερότητά του ως κινηματογραφικού δημιουργού. Στην ται
νία Ο διάβολος στο κορμί ττις μας πρόσφερε εκπληκτικά κινημα
τογραφικά διαστήματα, σαν στιγμε'ς ρεμβασμού, χωρίς δράση,
των οποίων η ηθελημένα παρατεταμένη διάρκεια συνιστούσε
από μόνη της μυθοπλαστικά γεγονός. Ξανασυναντούμε εδώ μια
αντίστοιχη απόπειρα, επιπλέον σε μια ταινία με σχεδόν ακατέρ
γαστο σενάριο, επίτηδες ρευστό και νωχελικό (όπως, τρόπον τινά, στον Marco Ferreri), ουσιαστικά φτωχό σε μυθοπλαστικά
στοιχεία. Όσο η κάμερα καθυστερεί σε ένα πρόσωπο με ένα
κλασικό champ-contrechamp και προσκολλάται εκεί για περισ
σότερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι σε μια συνηθισμένη ταινία,
τότε το πλάνο απογειώνεται από τα αφηγηματικά στεγανά και
η ταινία γέρνει προς τον ποιητικό κινηματογράφο. Σε αυτά τα
πλάνα, όπου ενεργοποιείται μια διττή ενατένιση (του σκηνοθέ
τη προς κάποιο πρόσωπο και του χαρακτήρα προς τον ίδιο του
τον εαυτό, προς τον άλλο ή προς το κενό), η διάρκεια δεν εντεί
νει τη μυθοπλασία, είναι μυθοπλασία. Κάτι τέτοιες στιγμές, ό
που τα πρόσωπα (βασικά η Μανταλένα και ο Ντάβιντε, ο νεα
ρός ψυχίατρος) σχεδόν δεν μιλούν, το πολυκαιρισμένο θέμα
της μάγισσας ξεθωριάζει, ο λόγος εκλείπει προς όφελος της α
πλής και ωραίας «ύπαρξης» των προσώπων. Κι αν δεν συμβαί
νει τίποτα, τόσο το καλύτερο, γιατί αν κάτι συντελείται είναι ο
χρόνος κι o Bellocchio είναι ο άριστος κινηματογραφιστής του.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τις σκηνές σε κίνηση (ιδιαίτερα
τη σκηνή του χορού στην πλατεία του χωριού), όπου ο
Bellocchio δημιουργεί με ιδιαίτερη μαεστρία το χάσμα ανάμεσα
στη μουσική και στην εικόνα και με το μοναδικό του χάρισμα
στην αρρυθμία, καταφέρνει να προσδώσει εξαιρετικό ρυθμό
στη σκηνή.
Τέτοιες στιγμές μπορεί να μη φτάνουν στο μεγαλείο ορισμένων
πλάνων της ταινίας Ο διάβολος στο κορμί ττις (του τελικού πλά
νου για παράδειγμα), πράγμα που οφείλεται στη σοβαρή διαφορά
κλάσης που υπάρχει ανάμεσα στο ποιητικό εκτόπισμα της
Béatrice Dalle και σε αυτό της Maruschka Detmers· κι αν στη
Μάγισσα δεν ξαναβρίσκουμε την αλχημεία μεταξύ ηθοποιού και
σκηνοθέτη που υπήρχε στην προηγούμενη ταινία, η Béatrice
Dalle είναι ωστόσο πειστική στο ρόλο της τρελής και της μάγισ
σας. Δεν γνωρίζω ποιες ήταν οι δεσμεύσεις της παραγωγής, δεν
ξέρω αν η Dalle επιβλήθηκε στον Bellocchio ή αν τη διάλεξε ό
ντως ο ίδιος. Τουλάχιστον όμως, για πρώτη φορά, το στόμα της
ηθοποιού δεν είναι μόνο ένα φυσικό γνώρισμα ανάμεσα στα άλ
λα: στη θεματική της εκπαρθένευσης και του βαμπιρισμού, που
διατρέχουν όλη την ταινία (η μεν είναι σαφής, η δε εξυπακούεται), απαντά αυτή η νέα ενσάρκωση της «τρύπας της παρθένου».
Η Μάγισσα σίγουρα δεν θα μείνει στη μνήμη μας ως μια σπου
δαία στιγμή του Bellocchio. Η ταινία, ωστόσο, είναι ενδιαφέ
ρουσα, στο βαθμό που μας φέρνει τα τελευταία νέα ενός σκηνο
θέτη με μια πορεία κάθε άλλο παρά αδιάφορη, και που μας κά
νει να αναρωτιόμαστε τι άλλο θα μπορούσε να κάνει στη συνέ
χεια: όποια κι αν είναι η εμμονή του Bellocchio με το θέμα της
τρέλας, ταινίες όπως Τα μάτια, το στόμα ή Ο διάβολος στο κορμί
ττις απέδειξαν ότι δεν ήταν τόσο προβλέψιμες όσο θα νόμιζε κα
νείς. Αυτό σημαίνει έργο σε συνεχή κινητικότητα.
«Cahiers du Cinéma», τχ. 410, Ιούλιος-Αύγουστος 1988.
Μετάφραστι: Χριοηάνα Αυγέρη.
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Τα τραύματα του ασυνείδη του

του Pietro Pintus
«Οι κριτικοί, αντί να προσπαθούν να εξηγήσουν τις εικόνες, θα
έπρεπε να τις δέχονται όπως είναι και να αναρωτιούνται: με συγκινούν, με απωθούν, με ελκύουν;». Είναι δύσκολο να ορίσεις
ως αξίωμα τη διατυπωμένη από τον Buñuel πρόταση, η οποία
κατά κάποιο τρόπο πήγαζε από τη δυσαρέσκειά του για εκείνο
το είδος της κριτικής που ασχολείται επίμονα και αποκλειστικά
με το περιεχόμενο μιας ταινίας και την αποσαφήνιση των νοη
μάτων της. Εντούτοις, η τελευταία ταινία του Marco
Bellocchio, τόσο ιδιωτική, προσωπική και αινιγματική, σε βάζει
στον πειρασμό να αφεθείς στη ροή των εικόνων, αναλογιζόμενος αυτό ακριβώς: με συγκινούν, με απωθούν, με ελκύουν;
Αφού αποκλείσουμε τα δύο πρώτα σκέλη της ερώτησης (δεν υ
πάρχει αποστροφή, αλλά ούτε και συγκίνηση), μένει αναμφίβο
λα η έλξη. Μια γοητεία που δεν είναι μόνο εξωτερική (η φορμα
λιστική υποβλητικότητα πολλών σεκάνς, μια γλώσσα κοφτερή
και σκληρή που αποκλείει οποιαδήποτε επιτήδευση, το αξεδιά
λυτο συνονθύλευμα μουσικής-θορύβων-φωνών, η «μαγική»
προβολή κάποιων φυσικών σκηνικών), παρά φαίνεται να βγά
ζει πότε-πότε από την ακινησία τους ακόμα και σκοτεινά τοπία
της ψυχής, εσωτερικά πεδία ξεχασμένα ή απόκρυφα.
Είναι, επομένως, προφανές ότι τα κλειδιά που θα μας επιτρέ
ψουν να εισχωρήσουμε στον κλειστό χώρο της Μάγισσας ανή
κουν, όχι τόσο στον κριτικό, όσο στον ψυχαναλυτή. Εξάλλου, ο
ίδιος o Bellocchio έχει δηλώσει σχετικά με τη δημιουργία της
ταινίας: «Η γέννησή της συνδέεται άμεσα με την αναλυτική έ
ρευνα που γίνεται στα σεμινάρια του Massimo Fagioli, στα ο
ποία συμμετέχω. Θέλω να πω ότι αυτά τα θέματα, αυτές οι ει
κόνες, ξεκινούν από μια εμπειρία ομαδικής ανάλυσης, όπου δια
σταυρώνονται γεγονότα, όνειρα, ερμηνείες, αντιδράσεις, συ
γκινησιακές καταστάσεις. Από αυτό το πελώριο κουβάρι, από
αυτή την εν ενεργεία ακόμα εμπειρία, ξεκίνησε η ιδέα της ται
νίας». Γεγονότα, όνειρα, συγκινήσεις, λέει ο Bellocchio. Ας προ
σπαθήσουμε να τα διακρίνουμε.
Το ονειρικό στοιχείο παρουσιάζεται αμέσως, από την αρχή της
ταινίας. Βρισκόμαστε στον 17° αιώνα. Μια νεαρή γυναίκα περ
νά αλώβητη μέσα από τις φλόγες μιας πυράς: αμέσως μετά, πά
νω από το γυμνό της σώμα (αναισθησία στον πόνο, βύθιση στο
νερό, κρέμασμα από τα πόδια), μια ομάδα γιατρών προσπαθεί να
διαγνώσει αν πράγματι πρόκειται για μάγισσα. Μια χρονική με
τατόπιση μας φέρνει στο παρόν: ο Ντάβιντε είναι ένας ψυχία
τρος (στο όνειρο, τον είδαμε ως μέλος της εξεταστικής ομάδας
να παρατηρεί τις αντιδράσεις της υποτιθέμενης μάγισσας), που
τον ξυπνάνε μέσα στη νύχτα για να τρέξει γρήγορα στο δωμά
τιο μιας νεαρής άρρωστης, η οποία γυρνάει σαν δαιμονισμένη
μέσα στους τέσσερις τοίχους. Η επαφή του με την τρελή γίνε
ται με γλυκό τρόπο και αυτή η γαλήνια πραότητα, περιβεβλημένη από ένα ήρεμο χαμόγελο θα τον συνοδεύει σε όλη τη διάρ
κεια της ταινίας.
Ο ψυχίατρος, που ταξιδεύει με τη γυναίκα του, την Κριστίνα,
φθάνει στη Μάσα Μαρίτιμα για μια γνωμάτευση: θα πρέπει να
αποφανθεί για την περίπτωση μιας νεαρής παράφρονος, η ο
ποία αποπειράθηκε να σκοτώσει έναν άνδρα επειδή προσπάθη
σε να τη βιάσει ή, μάλλον, επειδή δεν το έκανε. Η νεαρή, η Μα-
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νταλένα, λέει ότι γεννήθηκε το 1630, ότι είναι παρθένα και ότι
περιμένει τον άνδρα που με την αγάπη του θα τη λυτρώσει από
τα μάγια. Η Μανταλένα -ο ψυχίατρος το αντιλαμβάνεται αμέ
σως- είναι η μάγισσα που είδε στο όνειρο: ένα μικρό ζώο, γλυκό
και αλαζονικό, με επαναστατικά ξεσπάσματα και μια έκφραση
κούρασης και ενόχλησης ζωγραφισμένη στο συνοφρυωμένο
πρόσωπό της, το πρόσωπο ενός κοριτσιού που πέρασε γρήγορα
στην ενηλικίωση. Ο γιατρός, όχι μόνο γοητεύεται από τη Μα
νταλένα, αλλά, κάτω από τα μάτια της Κριστίνα, υποκύπτει
στα μάγια αυτής της παραληρηματικής και ηδονικής αύρας
που νοιώθει να πνέει από κάπου μακριά. Από εκείνη τη στιγμή,
πραγματικότητα, όνειρο, επιστροφή στο παρελθόν και ανάμει
ξη με το παρόν, συγχέονται. Ο Ντάβιντε τρέχει πίσω από τη
Μανταλένα -στην πραγματικότητα, στη φαντασία;- ανάμεσα
σε διαυγή πράσινα και υδάτινα σκηνικά, μέσα σε μια διάπυρη
νύχτα μυστηριακών και δαιμονιακών τελετών, φωτιάς και χο
ρών, εκρήξεων πόθου, μέχρι την ατέλειωτη και γεμάτη έκστα
ση συνεύρεσή του με τη νεαρή γυναίκα. [...]
Στο μεταξύ, έχει πέσει η νύχτα και έφιπποι στρατιώτες προχω
ρούν αργά προς την πλατεία με τον καθεδρικό ναό· είμαστε πά
λι στον 17° αιώνα, η Μανταλένα οδηγείται στο μαρτύριο, δεμέ
νη πάνω σε ένα κάρο. Είναι το 1630, η χρονιά της γέννησης αλ
λά και του θανάτου, η συμβατική χρονολογία που πιθανόν, μέ
σα από την αντίφασή της, προϋποθέτει την αθανασία. Ο ίδιος ο
Ντάβιντε είναι εκείνος που θα ανάψει τη φωτιά στο σωρό των
ξύλων, καθώς το πλήθος απομακρύνεται γεμάτο φρίκη· η μά
γισσα δείχνει αλώβητη από τις φλόγες, διαπερνά την πυρά με
το πρόσωπο αλλοιωμένο από ένα γέλιο μελαγχολικό, φανερά α
νάλογο με το χαμόγελο του Ντάβιντε. Στο σημείο αυτό, ο ψυ
χίατρος, μέσα σε μια κατάσταση έξαψης, οδηγείται προς μια νέα
οργιαστική, τελετουργική νύχτα: οι τίτλοι του τέλους πέφτουν,
αλλά το φρενιτικό παραλήρημα μπορεί να συνεχίζεται ασταμά
τητα, πίσω στο χρόνο και σε ένα συνεχές παρόν.
Η ταινία μοιάζει να επιδέχεται ποικίλες και αντικρουόμενες ερ
μηνείες, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε αδιακρίτως για
σεξουαλική απελευθέρωση και φαλλοκρατική οπτική, για δι
είσδυση στο ασυνείδητο και για υπαρξιακή αναγέννηση ως α
ντίσταση στον επικείμενο θάνατο. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις,
αυτές όπως και άλλες, που ευνοούν την αμφίσημη ουσία του
έργου και τον τρόπο που τυλίγεται και ξετυλίγεται μέσα από
μια δαιδαλώδη διαδρομή. Ίσως, όμως, ο αυθεντικός πυρήνας να
βρίσκεται στην ερωτική φλόγα που συνεπαίρνει τον πρωταγω
νιστή, και στη διαδρομή αυτής της πυρκαγιάς. Μέσα σε τόσες
λιγοθυμιές, γητειές και παραληρήματα, ακούγεται μια συνετή
φράση που απευθύνει η Κριστίνα στο σύζυγό της, υποχείριο ή
δη της μαγείας της Μανταλένας: «Για να σου αρέσει μια γυναί
κα πρέπει να είναι τρελή· αν είναι φυσιολογική δεν σε ενδιαφέ
ρει». (...)
Η φράση της Κριστίνα έχει μια αμφίσημη σοφία. Δεν αναφέρειαι μόνο στο γεγονός ότι ο Ντάβιντε -που εξάλλου είναι ψυχία
τρος- έλκεται από όλα όσα αντιβαίνουν στο «κανονικό», αλλά
σχολιάζει, κυρίως, την ίδια τη φύση του ερωτικού πάθους, που
είναι και ίλιγγος, παραλογισμός, τρέλα. Ο Bellocchio σκιαγρα
φεί με έναν καινούργιο τρόπο το αιώνιο ερωτικό τρίγωνο. Μπο
ρούμε να πούμε ότι αυτό το τρίγωνο (ο σύζυγος, η σύζυγος, η
παρείοακιη) είναι αναμφίβολα η μοναδική «σταθερά», ενώ όλα

τα υπόλοιπα στοιχεία (το συμβολικό 1630, οι σατανιστικοί χο
ροί, η Μανταλένα που κρέμεται από το ένα πόδι μέσα στο δωμά
τιο των βασανιστηρίων ή ο κοινωνικός χλευασμός που υφίσταται, οι εμφανίσεις και οι εξαφανίσεις) είναι δοξασίες και απο
κυήματα της φαντασίας, αυτό ακριβώς, δηλαδή, που είναι και η
αληθινή ουσία των ονείρων.
Η Μαρίνα Τσβετάεβα έγραφε στις αρχές αυτού του αιώνα:
«Όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις πάντα να φεύγει από κοντά σου
για να μπορείς να τον ονειρεύεσαι». Η παρατήρηση της Ρωσίδας ποιήτριας, φίλης του Πάστερνακ και του Rilke, υπονοούσε
τη δυνατότητα που έχουν η φαντασία και η σκέψη να γίνονται
πιο δυνατές από την αισθητή πραγματικότητα. Η εμμονή του
Ντάβιντε να ακολουθεί τα ίχνη, τη γραμμή που αφήνει πίσω
της η Μανταλένα, η οποία κουβαλάει μέσα της το αίνιγμα
τριών αιώνων, και, περισσότερο, η ανάγκη να την κατακτήσει,
να πυρπολήσει την εικόνα της, να τη χάσει και να την ξαναβρεί, είναι η αναστροφή του ποιητικού ερωτικού μονόλογου
της Τσβετάεβα: πρόκειται, πιθανόν, για την αλληγορική ανα
παράσταση μιας ατέλειωτης επαιτείας, που είναι πάντα διαφο
ρετική και πάντα η ίδια, τα «θραύσματα μιας ερωτικής συνομι
λίας», τα οποία θα συνθέσουν ένα ερωτικό ιδεώδες, που κατά
καιρούς αναζητείται, βρίσκεται και ξαναχάνεται. [...]
«Bianco e ñero», ι χ 2,1988.
Μετάφραση: Ελένη Κακάρον.

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ (1991)
Lacondanna
Σ κηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σ ενάριο: Marco Bellocchio,
Massimo Fagioli. Φ ω τογραφία: Giuseppe Lanci. Σ κ η νογρ α 
φία: Giantito Burchiellaro. Κ οστούμια: Stefania Benelli.
Ή χ ο ς : Gianni Zampagni. Μ ουσική: Cario Crivelü. Μ οντάζ:
Mirco Garrone. Η θοποιοί: Vittorio Mezzogiomo (Λορέντζο Koλαγιάνι), Claire Nebout (Σάντρα Τσελεστίνι), Andrzej Seweryn
(εισαγγελέας Μαλατέστα), Grazyna Szapolowska (Μάνικα, η
σύζυγος του Μαλατέστα), Paolo Graziosi (ο προϊστάμενος της
Εισαγγελίας), María Snaider (η αγρότισσα), Claudio Emeri (o
πρόεδρος του δικαστηρίου). Π αραγωγή: Michele Placido, Pietro Valsecchi για την Cineuropa 92, με τη συνεργασία του
Istituto Luce-Italnoleggio Cinematográfico (Ρώμη), RaiDue,
Banfilm (Παρίσι), Cactus Film (Ζυρίχη). Διάρκεια: 89 . Έ γ 
χρωμη. Ιταλία-Γαλλία-Ελβετία. Βραβεία: Αργυρή Άρκτος για
το καλύτερο σενάριο στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Η Σάντρα Τσελεστίνι επισκέπτεται μαζί με φίλους το μουσείο της
βίλας Φαρνέζε, στην Καπραρόλα. Την ώρα που το μουσείο κλείνει
και οι επισκέπτες αποχωρούν, η Σάντρα επιστρέφει για να ξανα
κοιτάξει κάποιον πίνακα (που εμείς δεν βλέπουμε), βγαίνει έξω
ψάχνοντας κάτι (που μετά θα αποδειχτεί άτι ήταν τα κλειδιά της),
περιπλανιέται, και ξαφνικά αντιλαμβάνεται ότι έχει χαθεί. &λέπει
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από μακριά τους φύλακες να κλείνουν τις πόρτες, αλλά δεν φωνά
ζει, ούτε τρέχει προς την έξοδο · επιστρέφει στον πίνακα που κοίτα
ζε νωρίτερα, που είναι Η Παναγία και το βρέφος του Leonardo
Da Vinci. Ξαφνικά πίσω ττις, μια ανδρική φωνή, μέσα από το μι
σοσκόταδο, τη, ρωτά αν της αρέσει. Εκείνη, χωρίς να γυρίσει απα
ντά ναι, και ακούει γοητευμένη τον εξαιρετικό σχολιασμό του πί
νακα από τον άγνωστο άνδρα. Σε μια παρόρμηση, φεύγει τρέχοντας προς την έξοδο, χτυπά τις πόρτες, αλλά είναι πια πολύ αργά.
Όλοι έχουν φύγει. Ο άνδρας την ακολουθεί, την ξεναγεί στο μου
σείο, σχολιάζει τους πίνακες και φαίνεται να ξέρει τα κατατόπια.
Ανάμεσά τους αρχίζει ένα ερωτικό παιχνίδι- η Σάντρα τη μια στιγ
μή συναινεί, την επόμενη του ξεφεύγει- αρχίζουν οι ερωτικές περι
πτύξεις, ενώ ακόμη φορούν τα ρούχα τους. Η διαδικασία διακό
πτεται συνεχώς, μέχρι που, τελικά, η Σάντρα γδύνεται και προσφέρεται στον άγνωστο στη στάση της Μάγια του Goya. Η κοπέλα
φθάνει σε έναν οργασμό ασύλληπτης έντασης, ο άνδρας συνεχίζει
να της μιλά για έρωτα και τέχνη και, όταν φθάνει το ξημέρωμα,
της αποκαλύπτει ότι έχει τα κλειδιά του μουσείου. Η επόμενη σκη
νή είναι στην αίθουσα του δικαστηρίου, αφού η κοπέλα έχει μηνύ
σει τον αρχιτέκτονα Λορέντζο Κολαγιάνι για στέρηση προσωπικής
ελευθερίας, βιασμό και άσκηση σωματικής βίας. Στο δικαστήριο,
που είναι γεμάτο γυναίκες, ο Κολαγιάνι αποδέχεται το συμβάν, αλ
λά αρνείται ότι υπήρξε σωματικήβία, αιτιολογώντας το γεγονός με
τον οργασμό της Σάντρας. Όταν έρχεται η σειρά του «θύματος» να
μιλήσει, η κοπέλα περνά από την περιγραφή των γεγονότων σε γε
νικεύσεις γύρω από την σχέση γυναίκας-άνδρα, λέγοντας ανάμεσα
σε άλλα ότι «η δύναμη του χαρακτήρα του είναι καταπληκτική, [...]
μπορεί να ανακινήσει μέσα σου μια βαθιά εσωτερική πραγματικό
τητα, που ο καθένας έχει το δικαίωμα να κρατάει κρυφή». Ο δη
μόσιος κατήγορος, εισαγγελέας Μαλατέστα, που πρέπει να υπο
στηρίξει την κατηγορία, ταράζεται ψυχικά από την υπόθεση. 0
Μαλατέστα περνά μια περίοδο βαθιάς κρίσης με τη σύζυγό του
Μάνικα, την οποία δεν μπορεί να ικανοποιήσει σεξουαλικά, και η
υπόθεση που πρέπει να φέρει σε πέρας στο δικαστήριο επιδεινώνει
δραματικά την κατάσταση. Η γυναίκα του Μάνικα τον κατηγορεί
λέγοντάς του: «Με βιάζεις κάθε φορά που με απογοητεύεις, και με
απογοητεύεις συνέχεια». Πάλι στο δικαστήριο, την επόμενη μέρα
(ανάμεσα στους θεατές της δίκης βλέπουμε τη Μάνικα) ο Μαλατέ
στα σε κατάσταση σύγχυσης κάνει μια κάκιστη αγόρευση, δεν υπο
στηρίζει την κατηγορία με πειστικό τρόπο αλλά, τελικά, προτείνει
την καταδίκη του κατηγορουμένου. Αργότερα, σε ένα πάρτι γενε
θλίων, όπου παρευρίσκονται και ο Μαλατέστα και η Σάντρα, η κο
πέλα του πετά μπροστά σε όλους μια τούρτα στο πρόσωπο γελοιο
ποιώντας τον, ενώ και ο προϊστάμενός του στην εισαγγελία τον ε
πιπλήττει δριμύτατα για τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση.
Το τελικό χτύπημα, το δέχεται από τη σύζυγό του Μάνικα, που τον
εγκαταλείπει. Επισκέπτεται δυο φορές τον Κολαγιάνι στη φυλακή,
όπου ο εισαγγελέας του θέτει τα ερωτήματα που τον ταλανίζουν,
γύρω από τον έρωτα και τη σχέση των δύο φύλων, με βάση τον υ
ποτιθέμενο «βιασμό» και την «καταδίκη» του αρχιτέκτονα. Ο Κολαγιάνι του εκθέτει τις απόψεις του, αλλά ο Μαλατέστα μοιάζει να
μην μπορεί να βγει από το υπαρξιακό του αδιέξοδο. Επισκέπτεται
τη βίλα Φαρνέζε και, όταν βγαίνει, έχει την εντύπωση ότι η Σάντρα
είναι μέσα και τον κοιτάζει από ένα παράθυρο του μουσείου. Στο
τέλος της ταινίας τον βλέπουμε να βαδίζει σε έναν αγροτικό δρόμο,
μια λαμπρή καλοκαιρινή μέρα την περίοδο του θερισμού, να συνα
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ντά και να μαγεύεται από μια αισθησιακή μελαχρινή αγρότισσα, η
οποία είναι μαζί με μια ομάδα έγχρωμων εργατών που δουλεύουν
στα φορτωμένα από στάχυα χωράφια, να τους παρακολουθεί να α
ναπαύονται, να χαριεντίζονται και να κυνηγιούνται ερωτικά, να
τρέχουν μέσα στους χρυσαφένιους αγρούς: μια σκηνή που μοιάζει
με όνειρο, το οποίο βλέπει με τα μάτια ανοιχτά. Στην τελευταία
σκηνή, βαδίζει στο δρόμο και συνομιλεί με τις τρεις γυναίκες (τη
Σάντρα, τη Μάνικα και την αγρότισσα) που εναλλάσσονται στο
πλευρό του.
•£■«0 τίτλος σέβεται το γεγονός ότι αυτή η ταινία δεν είναι έ
νας κοινωνικός λόγος που καταγγέλλει το βιασμό, αλλά μια α
ντιπαράθεση ανάμεσα σε έναν άνδρα που μπορεί να ικανοποιή
σει μια γυναίκα και έναν άλλον που δεν μπορεί. Αμφιλεγόμενο
είναι μόνο αυτό το όριο, που ο ένας το περνά και ο άλλος όχι.
Ο εισαγγελέας βιώνει άμεσα και προσωπικά την αντίθεση ανά
μεσα στις κοινωνικές συμβάσεις και την αναζήτηση της ηδο
νής. Τυπικά, πρέπει να εφαρμόσει το νόμο· και ζει ένα δράμα
γιατί δεν έχει μια πρακτική απάντηση, μια απάντηση ζωής,
στην επιθυμία. Παραμένει απελπιστικά παγιδευμένος μέσα
στον ορθολογισμό.
Ο βιασμός είναι η καταστροφή του εσωτερικού κόσμου της γυ
ναίκας . Η πρόσβαση στην επιθυμία, όμως, είναι απολύτως θε
τική, δεν καταστρέφει. Στην Καταδίκη, δεν υπάρχει η κλασική
αντιπαράθεση γεγονότων. Κανείς δεν τα αμφισβητεί. Κανείς
δεν κατηγορεί τον Κολαγιάνι για έναν τυπικό βιασμό, κι αυτός
δέχεται την καταδίκη του, αφού δέχτηκε να ζήσει τις ορμές
του. [...]
Δεν νομίζω ότι μπορούμε απλά να υποταχτούμε στο νόμο, στον
κοινωνικό κώδικα. Στην ταινία μου, ο εισαγγελέας αντιμετωπί
ζει με ειλικρίνεια μια δραματική κρίση. Αυτό είναι ήδη για μέ
να μια ελπίδα, ένα σημείο ζωτικότητας. Στις περισσότερες αμε
ρικανικές ή ευρωπαϊκές ταινίες, όταν μιλούν για κρίση εννο
ούν ένα μείγμα κρίσης και ειρωνείας. Ο τυπικός ήρωας της ει
ρωνικής κρίσης είναι ο Woody Allen: υιοθετεί μια στάση παραί
τησης και μελαγχολίας. Εγώ αρνούμαι να δεχτώ την παραίτη
ση. Έτσι, η Καταδίκη γίνεται μια ταινία δραματική... [...]
Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσα το όπλο του ακραίου θυμού, της
οργής και του σαρκασμού. Σήμερα, όμως, η απόλυτη απελπισία
με ενδιαφέρει λιγότερο. Δίχως να θέλω να αρθρώσω έναν πολι
τικά αισιόδοξο λόγο, όπως έκανα τα χρόνια του ’68, πιστεύω ό
τι, για να οδηγηθούμε σε κάτι νέο, πρέπει να προχωρήσουμε ως
το βάθος της κρίσης μας.
Έχω κάνει πολλές συζητήσεις με ψυχίατρους και δικαστές. Τε
λευταία μίλησα με μια γυναίκα που είχε καταλάβει κάτι απλό
αλλά σημαντικό, ότι δηλαδή η ταινία δουλεύει πάνω στη μη αναγώγιμη, στην αξεπέραστη διαφορά που υπάρχει στη σχέση
άνδρα-γυναίκας. Σήμερα, αναζητούμε υπερβολικά συχνά την
ταύτιση, την τρυφερότητα, την αλληλεγγύη, την αμοιβαία κα
τανόηση, την ένωση με τον άλλο, σαν να μην υπάρχει χάσμα α
νάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Αυταπάτες! Αυτό που πρέ
πει να αναζητήσουμε είναι η γνώση, η δυνατότητα της σχέσης
μέσα στην απόλυτη διαφορά του άνδρα και της γυναίκας. [...]
Ο εισαγγελέας αναζητά την ταύτιση και η γυναίκα του, την αρνείται. Τον προκαλεί, προσπαθεί να τον ακρνιδιάσει για να κα-
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ταστρέψει την θωράκισή tou, την ορθολογική του δομή. Δεν εί
ναι μια ταινία αισιόδοξη. Ούτε όμως είναι, κατά βάση, μια ταινία
πεσιμιστική. Στη ζωή χρειάζεται μια ισορροπία ανάμεσα στην α
ναζήτηση του ανέφικτου και την αναγνώριση της πραγματικό
τητας. Δεν πρέπει ούτε να χαθούμε μέσα στην ουτοπία, ούτε να
παραιτηθούμε από αυτή. Να προσπαθούμε να κάνουμε το αδύ
νατο, διατηρώντας την αίσθηση της πραγματικότητας. [...]
Η Καταδίκη, όπως και η ταινία από την οποία γεννήθηκε, δηλα
δή Ο διάβολος στο κορμί της, θέτει επί σκηνής τη σχέση/αντιπαράθεση με τον αναλυτή μου. Και είναι μια μονομαχία, αν όχι
θανάσιμη, οπωσδήποτε ιδιαίτερα έντονη, γεμάτη συγκρούσεις
και γι’ αυτό δημιουργική. O Fagioli βάζει σε πρώτο πλάνο τις
συνιστώσες της “διανοητικής υγείας”, εγώ -ας πούμε- της “τέ
χνης”. Η σύγκρουση βρίσκει την αναπαράστασή της και στην
οθόνη: στην ταινία εγώ είμαι ο εισαγγελέας και ο Massimo
Fagioli είναι ο αρχιτέκτονας, ο “βιαστής”. Έτσι, την αγόρευση
του εισαγγελέα, που θα καταδικάσει τον αρχιτέκτονα την έχω
γράψει εγώ, ενώ την “ερωτική εξομολόγηση” του αρχιτέκτονα
προς τη Σάντρα, στο μουσείο, την έγραψε ο Fagioli. / /
Μ .Β .

Το στοιχείο του εγκλήματος
του Thierry Jousse
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Εκ πρώτης όψεως, Η καταδίκη του Marco Bellocchio βρίθει από
απειλές: κάτω από την επιρροή του ψυχαναλυτή-γκουρού του,
του Massimo Fagioli, ο δημιουργός της ταινίας Οι γροθιές στην
τσέπη φαίνεται να έχει γείρει οριστικά προς την πλευρά του βα
ριά επεξηγηματικού ψυχαναλυτικού λόγου. Η Καταδίκη μοιά
ζει, λοιπόν, με ένα μάθημα που αφορά πράγματα γύρω από την
επιθυμία, στο οποίο τα πάντα λέγονται, υπογραμμίζονται, απο
σαφηνίζονται, υπερτονίζονται.
Αυτή όμως θα ήταν η γνώμη ενός βιαστικού θεατή, που δεν θέ
λει πια να χάνει χρόνο με τον κινηματογράφο και που έχει πά
ρει οριστικό διαζύγιο από κάθε υπαρξιακή εμπειρία. Γιατί, το
να δει κανείς την Καταδίκη σαν μια αληθινή ταινία και όχι σαν
μια απλή ερμηνεία κειμένου, προϋποθέτει ότι συνδιαλέγεται με
τους κανόνες ενός παιχνιδιού, που υπαγορεύει o Marco Belloc
chio. Αν και τίποτα μέσα σε αυτή την ταινία δεν παραπέμπει
στη φυσικότητα ή σε έναν επίπεδο ρεαλισμό, τη διέπει εντού
τοις η αρχή της πραγματικότητας: πρόκειται για τη συνείδηση,
που πλάθει ένα χωροχρόνο ανάλογο με τα (υπερ)μέτρα της. Η
Καταδίκη δεν είναι ένα μάθημα, είναι ένα παραμύθι το οποίο -ό
πως λέμε στα μαθηματικά- παραλείπει αυτό που αξίζει να παραλειφθεί. Από αυτό το χαρακτηριστικό, προκύπτει με απόλυ
το τρόπο η αίσθηση της ακραίας επιτήδευσης ή, ακόμα, αυτή η
χρονικότητα που απαντά στους δικούς της νόμους, άλλοτε ελ
λειπτική, άλλοτε επίμονη. Πόσο μάλλον που η Καταδίκη φλερ
τάρει αρκούντως με τη χορογραφία, ιδιαίτερα κατά τη μακρά
σκηνή του μουσείου. Οι χειρονομίες, η πλαστικότητα, ο ρυθ
μός, η θεατρικότητα έχουν αναμφίβολα μεγαλύτερη σημασία α
πό την κυριολεκτική διατύπωση του λόγου, συμπεριλαμβανομενών των σκηνών του μονολόγου, όπου η κάμερα, καθυστε

ρώντας σταθερά στο πρόσωπο ή στα χείλια της Σάντρα, παρά
γει ένα αποτέλεσμα ύπνωσης απολύτως συναρπαστικό. Κάτω
από την ψυχαναλυτική βεβαιότητα κρύβεται μια αδιαφάνεια,
που θα παραμείνει ακέραια μέχρι το τέλος αυτής της υπόθεσης.
Υπάρχει στην Καταδίκη μια διάσταση δικαστική-αστυνομική,
που συνδέεται με τρόπο πολύ άμεσο με τη σφαίρα του προσωπι
κού ή με την πιο ακραία έλλειψη αιδούς. Η υπό συζήτηση ερώ
τηση εδώ είναι τόσο απλή όσο και σπουδαία : πού αρχίζει ο βια
σμός; Πού σταματάει η επιθυμία; Δεν υπάρχει άραγε μέσα στη
σεξουαλική σχέση μια μη-συνειδητότητα, μια τρέλα, που ξε
περνούν τα όρια των νόμων, ακόμα κι αν πρόκειται γι’ αυτούς
της επιθυμίας; Πιο συγκεκριμένα: ο Λορέντζο Κολαγιάνι άσκη
σε βία στο σώμα της Σάντρα Τσελεστίνι όταν αφέθηκε να κλει
στεί μαζί της μέσα σε ένα μουσείο του οποίου κατείχε τα κλει
διά; Εμείς οι ίδιοι είμαστε μάρτυρες αυτής της σκηνής, που α
ποτελεί το πρώτο μέρος της ταινίας. Αν και το δεύτερο μέρος
περιπλέκεται εξαιτίας της αρκετά παράξενης αφήγησης της δί
κης που ακολουθεί, η προσοχή μετατοπίζεται πολύ γρήγορα
προς την ιδιωτική ζωή του εισαγγελέα, που κατηγορείται από
τη γυναίκα του (η Grazyna Szapolowska, βγαλμένη κατευθείαν
από ταινία του Kieslowski1) για ανικανότητα ή, ακριβέστερα,
για σεξουαλική ανεπάρκεια. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι το
πραγματικό θέμα της Καταδίκης είναι ο γυναικείος οργασμός,
από μια διπλή οπτική: από την πλευρά των ανδρών, του κατη
γορούμενου όπως και του εισαγγελέα, υπάρχει ο λόγος· από την
πλευρά των γυναικών, η ηδονή, είτε έχει επιτευχθεί είτε όχι.
Είναι, μάλιστα, πιθανό να μην υπάρχει σεξουαλική σχέση ανά
μεσα στις δύο πλευρές· ή, ακόμα, μπορεί η επιθυμία να μην υποχρεούται να λογοδοτήσει στην ηδονή. Είναι βέβαιο πάντως,
ότι ο γυναικείος πόλος μαγνητίζει ολοκληρωτικά την Καταδίκη
παρασύροντάς την (ιδιαίτερα στο τελευταίο μέρος, όπου η ται
νία φλερτάρει με το ονειρικό στοιχείο) προς τις ακτές μιας με
γάλης ελευθερίας. Αυτός ο γυναικείος πόλος παίζει το ρόλο
μιας τρομερής δύναμης κρούσης, που μπορεί να βυθίσει αύταν
δρους τους αρσενικούς λόγους. Δυο παραδείγματα: μεσούσης
της δίκης, η γυναίκα του εισαγγελέα, με μια χειρονομία αναμ
φισβήτητης προκλητικής ομορφιάς, πετάει ένα τριαντάφυλλο
στον κατηγορούμενο, συντρίβοντας έτσι το ήδη μπερδεμένο
κατηγορητήριο του συζύγου της. Λίγο αργότερα, στη διάρκεια
μιας κοσμικής βραδιάς, ο ίδιος ο εισαγγελέας θα δεχτεί στο πρό
σωπο μια τούρτα από την Σάντρα Τσελεστίνι, την ενάγουσα.
Σε αυτή τη δύναμη της πρόκλησης, την οποία οι γυναίκες πετούν κατάμουτρα στους άνδρες, οφείλεται η συχνά ανάλαφρη
ομορφιά της Καταδίκης.
Για να τελειώνουμε με την ψυχανάλυση, θα μπορούσαμε να
πούμε -με όλα τα εισαγωγικά που επιβάλλονται- ότι ο Belloc
chio μεταχειρίζεται το υλικό του περίπου όπως ο Hitchcock στη
Νύχτα αγωνίας. Εκεί, η ψυχανάλυση δεν είναι αυτοσκοπός- α
ποτελεί μάλλον μια δεξαμενή μυθοπλαστικών σημείων, που
τροφοδοτεί δυναμικά ένα σχέδιο κατ’ ουσίαν κινηματογραφι
κό. Το ζήτημα είναι να γνωρίζει κανείς τη σωστή αναλογία α
νάμεσα στο προφανές και το λανθάνον επίπεδο. Αν θεωρήσουμε
ότι ο Bellocchio κερδίζει τελικά το στοίχημα (αφήνοντας στην
άκρη ορισμένες βαριές θεωρητικολογίες), αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι η λανθάνουσα ταιν ία, χάρη στη δύναμη της σκηνο
θεσίας και λόγω μιας επίμονης και συνεχούς προσπάθειας, υπε-

H Claire Nebout και o Claudio
Emeri χορεύουν σε μια σκηνή
της Καταδίκης.

Η Claire Nebout.

O Vittorio Mezzogiomo
οδηγείται σιδηροδέσμιος στο
δικαστήριο.
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ρισχύει της προφανούς ταινίας. Πρόκειται για έναν ωραίο ορι
σμό του κινηματογράφου.
1. Πρωταγωνίστρια του Kieslowski, στις ταινίες Μ ικρή ερωτική ιστορία και
Δίγως πίίος.
«Cahiers du Cinéma», τχ. 453, Μάρτιος 1992.
Μετάφραση: Μαρία Παηαϊωάννου.
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του Massimo Reale
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[...] Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός αρχιτέκτονα και μιας
κοπέλας, οι οποίοι, ηθελημένα ή κατά τύχη (κι εδώ ο σκηνοθέ
της είναι σκοπίμως ασαφής), βρίσκονται κλεισμένοι μέσα στο
θαυμάσιο παλάτι-μουσείο Φαρνέζε στην Καπραρόλα, και περ
νούν μια έντονη νύχτα πάθους μέσα στο επιβλητικό μέγαρο, α
νάμεσα σε πίνακες του Leonardo da Vinci και εικόνες του Goya.
Το πλάνο-σεκάνς της προσέγγισης των δύο εραστών, οι επίμο
νες πιέσεις του επίδοξου «βιαστή» και ο αναπόφευκτος, ανα
γκαίος επίλογος είναι μια αριστοτεχνική σκηνή.
Όταν ο Λορέντζο εξομολογείται (αφού έχουν κάνει έρωτα) ότι
έχει τα κλειδιά του κτιρίου, η Σάντρα τον καταγγέλλει για βια
σμό και ο αρχιτέκτονας καταδικάζεται σε δυο χρόνια φυλάκι
σης με αναστολή. Το βλέμμα του θεατή μετακινείται από το α
ναγεννησιακό περιβάλλον του μουσείου, στα πρώτα πλάνα των
δικαστών, σε μια αίθουσα δικαστηρίου. Ο εισαγγελέας, που εί
ναι ένα είδος alter ego του κατηγορουμένου, διαθέτει μια περί
πλοκη προσωπικότητα, γεμάτη αντιφάσεις. Αντιπροσωπεύει το
μέσο όρο, όλους εκείνους τους ανθρώπους που προσπαθούν να
καταλάβουν τους άλλους, και να γίνουν από τους άλλους κατα
νοητοί. Δεν δικαιολογεί τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου,
αλλά και δεν τον δαιμονοποιεί. Η διαδικασία της δίκης τον εξα
ναγκάζει σε μια βασανιστική αυτοανάλυση. Στα άδυτα της ψυ
χής του εισαγγελέα, η ιδιωτική ζωή αλληλοεπικαλύπτεται με
το δημόσιο λειτούργημά του. Η γυναίκα του τού λέει: «Κι εσύ
με βιάζεις κάθε φορά που με απογοητεύεις στο κρεβάτι, και με
απογοητεύεις συνέχεια».
Ο εισαγγελέας καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι να βάλεις όρια
στην επιθυμία όταν αγαπάς, και πόσο εύκολα γίνεται ανεξέλε
γκτο το πάθος. Το γεγονός ότι η ίδια γυναίκα, που έχει πέσει
θύμα «βιασμού», του πετά μια τούρτα στο πρόσωπο στη διάρ
κεια κάποιας γιορτής (αξιομνημόνευτα τα επαναλαμβανόμενα,
όλο και mo γρήγορα πλάνα στη σκηνή του χορού), φαίνεται να
επιβεβαιώνει αυτή τη θέση. Και το θύμα, επίσης, αποκαλύπτει
ιη διπλοπροσωπία του και τις ανακολουθίες του: πρώτα καταγ
γέλλει και ύστερα «μαστιγώνει» τον εισαγγελέα (ο οποίος έχει
καταδικάσει το αντικείμενο του πόθου της), «καταδικάζοντας»
κι εκείνη με ιη σειρά της τον άνθρωπο που έχει κηρύξει παρά
νομη την αυθεντική απόλαυση της επαφής της με τον αρχιτέ
κτονα.
Η απεχθής αμφισημία, σύμφωνα με την οποία «εάν μια γυναίκα
είναι πουτάνα, τα θέλει και τα παθαίνει», δεν είναι το θέμα αυ
τής της ταινίας. Αυτό το ζήτημα αποτελεί τη θλιβερή ενασχό
ληση χαμερπών δικηγόρων, διεφθαρμένων δικαστών, βίαιων
και οργισμένων φεμινιστριών. Ο Bellocchio και ο Fagioli στρέ

φονται αλλού: θέτουν ένα ουσιαστικό ζήτημα στους άλλους και
στους εαυτούς τους χωρίς να απαιτούν απαντήσεις. Δεν προ
τείνουν θεραπείες και, πάνω απ’ όλα, δεν θέλουν να κατασκευ
άσουν ενόχους. Αυτή τη φορά, τα ανεπαίσθητα όρια ανάμεσα
στο συνειδητό και το ασυνείδητο, η επαμφοτερίζουσα διαλεκτι
κή ανάμεσα στην ηδονή και την πραγματικότητα, η σύγκρου
ση μεταξύ των παρορμήσεων και των συμβάσεων, η αντίθεση
ανάμεσα στο πάθος και τις κοινωνικές νόρμες, αναπαριστώνται
χωρίς τα περίπλοκα μορφολογικά και εγκεφαλικά τερτίπια της
Μάγισσας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Bellocchio εξισώνει α
νυπόκριτα τις αδυναμίες και των δύο φύλων, στηλιτεύοντας
τόσο την επίδραση αιώνων «σεξοφοβίας», όσο και τις ασυναρ
τησίες και την ασυνέπεια των κατ’ επίφαση απελευθερωμένων.
Επιπλέον (κι εδώ έγκειται η αξία της ταινίας) οι δυο πρωταγω
νιστές έχουν ισότιμο βάθος χαρακτήρα και όμοια αναπαραστατική δύναμη: ενσαρκώνουν αντίθετες θέσεις, αλλά διαλεκτικά
έγκυρες. Ευτυχώς, απουσιάζει κάθε ηθικολογική άποψη· η Κα
ταδίκη δεν είναι μια ταινία μανιχαϊστική, αλλά αποτελεί, αντιθέτως, μια απόπειρα κατανόησης και μια επιτυχημένη αυτοα
νάλυση. Εκτός από την πλεονάζουσα σκηνή στο χωράφι, όπου
παρακολουθούμε την απόπειρα βιασμού από μια ομάδα μετανα
στών εις βάρος μιας καθόλου πειστικής αγρότισσας (η οποία,
για τον ψυχαναλυτή και σεναριογράφο Massimo Fagioli, αντι
προσωπεύει «το ασυνείδητο, που δεν μιλάει αλλά ζει»), η Κατα
δίκη είναι μια ευγενής ταινία με περισσότερα ευρηματικά στοι
χεία από το δικαίως -χωρίς άλλο- βραβευμένο La casa del
sorriso του Marco Ferreri1.
«Δυστυχία είναι να μην έχεις το θάρρος της επιθυμίας σου».
«Τα πάντα γίνονται για χάρη της ασυνείδητης ομορφιάς και
του οργασμού». Οι παραπάνω ατάκες του αρχιτέκτονα, που α
πευθύνονται, η πρώτη στην κοπέλα, και η δεύτερη στον εισαγ
γελέα, πολύ δύσκολα μπορούν να αμφισβητηθούν. Και ακόμα:
«Ό,τι ξεφεύγει από τις νόρμες τελικά πληρώνεται». «Οι γυναί
κες που αναγκάζονται να μην προσποιούνται, μετά νιώθουν
καλύτερα». Είναι ατάκες οι οποίες προκαλούν πνευματική έξα
ψη· η δυναμική τους προκαλεί το θεατή είτε να αντιδράσει με
αγανάκτηση, είτε να συμφωνήσει· σε κάθε περίπτωση, όμως, η
αντίδρασή του θα είναι έντονη και ζωηρή. Πρόκειται για κατα
φάσεις προκλητικές, αλλά αξιοσημείωτες, διότι δημιουργούν
προβληματισμό και απαιτούν αυθεντικές επαληθεύσεις.
Οι ηθοποιοί είναι όλοι εξαιρετικοί και -ειδικά ο εισαγγελέας, ά
ψογος μέσα στο βάσανο που τον ταλανίζει- οφείλουν πολλά στο
σκηνοθέτη. Ο Bellocchio είναι μεγάλος μαέστρος στη διεύθυν
ση των ηθοποιών. Από τις «εξεγερμένες» ταινίες Οι γροθιές
στην τσέπη και Εν ονόματι του Πατρός, μέχρι την πιο πρόσφατη
και ευαίσθητη Ο διάβολος στο κορμί της, η φιλμογραφία του ε
πιβεβαιώνει αυτά του τα προσόντα. Επιπλέον, τα τελευταία
χρόνια, η ψυχαναλυτική πρακτική τού επιτρέπει να διεισδύει
στην ψυχολογία των ηθοποιών και να τους οδηγεί σε πειστικές
ερμηνείες. [...]
1. Και οι δύο ταινίες παίχτηκαν και βραβεύτηκαν οτο ΦεοτιβάΛ Βερολίνου,
το 1991. Η Καιαδίκη κέρδισε την Αργυρή Αρκτο, ενώ η ταινία του Ferreri
τη Χρυσή Άρκτο. (Σ.τ.Μ.)
"Cinemasessanta-, τχ. 198/199, Μάρτιος-Ιούνιος 1991.
Μετάφραση: Isabelle Taruffi.
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ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ (1992)
L ’ uomo dal flore in bocea

B E L L O C C H I O

βοηθήσει, να τον παρηγορήσει, να τον αγαπήσει. Στην πραγμα
τικότητα, δεν κάνει άλλο από το να του θυμίζει το επικείμενο
τέλος του. ? }
Μ. Β.

Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Marco Bellocchio, βα
σισμένο στο ομώνυμο έργο του Luigi Pirandello. Φωτογραφία:
Enzo Ghinassi, με οπερατέρ τον Raffaello Imparato. Σ κ η νο 
γραφία: Amedeo Fago. Κ οστούμια: Lia Morandini. Καλλιτε
χ ν ικ ή συμβολή: Francesca Calvelli, Giampaolo Conti. Τ εχνι
κ ό ς βίντεο: Salvatore Bucea. Τ εχνικ ό ς ή χου : Michele MeÜoncelli. Μ οντάζ: Roberto Carradoni. Η θοποιοί: Michele Placido

(o άνθρωπος με το λουλούδι στο στόμα), Nino Bellomo (ο θαμώνας), Ernestina Chinova (η σύζυγος). Π αραγωγή: Gabriella
Pagliani για την Rai-TV, Κανάλι 2. Διάρκεια: 35'. 'Εγχρωμη.
Ιταλία. Η ταινία είναι γυρισμένη σε βίντεο.
Δυο άνδρες περνούν μια νύχτα αναμονής στο καφέ ενός μικρού ε
παρχιακού σταθμού, χαμένου κάπου στον ιταλικό Νότο. Ο ένας έ
χει χάσει το τρένο και περιμένει το επόμενο, που θα περάσει την
αυγή' ο άλλος περιμένει το θάνατο αφού πάσχει από μια μορφή
καρκίνου του δέρματος, ο οποίος έχει εκδηλωθεί ακριβώς στο στό
μα. Από εκεί είναι και ο τίτλος του μονόπρακτου, που ο Pirandello
έγραψε το 1923, και ο Bellocchio μετέφερε στον κινηματογράφο ε
βδομήντα χρόνια αργότερα.
·φ-«Όταν είδα τον Michele Placido στο θέατρο να απαγγέλλει
το μονόλογο, πέρα από θαυμασμό για την ικανότητα του ηθο
ποιού, ένοιωσα την καθαρά κινηματογραφική επιθυμία να τον
παρατηρήσω από πιο κοντά, στο πρόσωπο, να δω τα μάτια του,
την έκφραση του προσώπου· επιθυμούσα, όχι μόνο να ακούω
τη φωνή του, μα να τον έχω σε πρώτο πλάνο. [...]
Η απελπισμένη εξομολόγηση του ήρωα, σε μια γλώσσα φιλοσο
φικά απλή και συγκεκριμένη, μου υποδείκνυε μια υποκριτική
ακόμα πιο μεστή, χαμηλόφωνη, συνεκτική, σε αρμονία με τη
μηχανή λήψης, πάρα πολύ κοντά στο πρόσωπο. [...]
Την ίδια στιγμή, ένοιωθα τα όρια της θεατρικής σκηνής, ένοιω
θα ότι, αν κινηματογραφούσα το μονόλογο σε μια πραγματική
καλοκαιρινή νύχτα, με το τραγούδι των γρύλων, σε ένα μικρό
σταθμό χαμένο κάπου στο νότο της Ιταλίας, οι λέξεις, τα αισθή
ματα, το δράμα, θα αποκτούσαν ένα άλλο βάθος, ένα μυστήριο
εξαιρετικό, μια νέα οπτική. Η απεγνωσμένη μοναξιά του πρω
ταγωνιστή θα έβρισκε στη σαγήνη της φύσης ένα είδος μυστη
ριώδους παρηγοριάς, περισσότερο για το θεατή παρά για τον
άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά στο θάνατο. Η φύση, σε μια
κινηματογραφημένη εκδοχή του μονολόγου, θα μπορούσε να
γίνει συμπρωταγωνιστής. Επίσης, εκτός από ένα θαμώνα του
καφενείου του σταθμού, που έχασε το τελευταίο τρένο, θύμα
κατά κάποιο τρόπο της απελπισίας του ανθρώπου με το λου
λούδι στο στόμα, υπάρχει και ένα ακόμα πρόσωπο που δεν φαί
νεται: η σύζυγος, που βλέπει εκείνος, όχι όμως και ο θεατής.
Πρόσωπο αόρατο, που καταδιώκει τον πρωταγωνιστή, θα μπο
ρούσε στον κινηματογράφο να πάρει σάρκα και οστά, να γίνει
έστω ένα φευγαλέο και ακαθόριστο όραμα, ένας άγγελος θανά
του, που τον παρακολουθεί από απόσταση. Θα ήθελε να τον

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ (1994)
Il sogno della farfolla
Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Massimo Fagioli. Φω
τογραφία: Γιώργος Αρβανίτης. Σ κηνογραφία: Amedeo Fago.
Κ οστούμια: Lia Morandini. Ή χ ο ς: Remo Belli, Andreas Litmanowitsch. Μουσική: Carlo Crivelli (το κομμάτι «Η ωραία και
το τέρας», opera η. 68, είναι σύνθεση του Dimitri Nicolau). Μ ον
τάζ: Francesca Calvelli. Β οη θοί σκηνοθέτη: Daniela Ceselli,
Giampaolo Conti, Francesca Pirani. Η θοποιοί: Thierry Blanc

(Μάσιμο), Bibi Andersson (η μητέρα), Roberto Herlitzka (ο πα
τέρας), Henry Arnold (Κάρλο), Nathalie Boutefeu (Άννα), Carla
Cassola (ηλικιωμένη γυναίκα), Simona Cavallari (η κοπέλα του
Μάσιμο), Consuelo Ciatti (η ηθοποιός στο ρόλο της ανιψιός του
Εκλέκτορα Ναταλίας), Giusy Frallonardo (ηθοποιός), Ketty Fus
co (ηλικιωμένη γυναίκα), Sergio Graziani (ο γερο-κηπουρός),
Anita Laurenzi (ηλικιωμένη γυναίκα), Viviana Natale (η κοπέ
λα που κάνει ωτοστόπ), Αλέκα Παϊζη (η βοσκός), Antonio Pennarella (ο τσιγγάνος), Patrizia Punzo (η ηθοποιός στο ρόλο της συ
ζύγου του Εκλέκτορα), Michael Seyfried (ο σκηνοθέτης). Παρα
γωγή: Pier Giorgio Bellocchio για την Filmalbatros, Silvia Voser για την Waka Films, Martine Marignac για την Pierre Grise
Productions, Stefano Munafô, Renato Poccioni για τη RAI
Radiotelevisione Italiana - Raidue, και με τη συμμετοχή της
SSR/TSI Televisione Svizzera, του Ομοσπονδιακού Γραφείου
Πολιτιστικών Υποθέσεων (Ελβετία), του Instituto Luce spa και
της Happy Valley Films Ltd. Διάρκεια: 114'. Έγχρωμη. Ιταλία-Γαλλία-Ελβετία.
Η ταινία αρχίζει με μια σκηνή από το θεατρικό έργο του Heinrich
υοη Kleist Ο πρίγκιπας του Χόμπουργκ, όπου ο νεαρός πρίγκι
πας, έχοντας μάθει την καταδίκη του σε θάνατο, εκλιπαρεί τη σύζυ
γο του Εκλέκτορα να του δοθείχάρη. Εντυπωσιασμένος από την ερ
μηνεία του ηθοποιού που παίζει το ρόλο του πρίγκιπα, ένας σκηνο
θέτης πηγαίνει να τον βρει στα καμαρίνια, αλλά ο νεαρός -που ονο
μάζεται Μάσιμο- δεν μιλά καθόλου. Τότε εκείνος απευθύνεται στον
πατέρα του, καθηγητή αρχαιοελληνικής ιστορίας και μελετητή του
μινωικού πολιτισμού, και μαθαίνει όπ ο γιος του, από την ηλικία
των δεκατεσσάρων ετών, είναι βυθισμένος στη σιωπή και μιλά μο
νάχα μέσα από την ερμηνεία των κλασικών κειμένων. Ο σκηνοθέ
της αποφασίζει να στήσει μια θεατρική παράσταση πάνω στην ιστο
ρία του Μάσιμο και ζητά από τη μητέρα του νεαρού, διάσημη ποιήτρια, να γράψει το κείμενο. Ελπίζοντας όπ με αυτό τον τρόπο ο γιος
της θα θεραπευτεί και θα μιλήσει, η γυναίκα δέχεται. Όλοι προ
σπαθούν να επαναφέρουν τον Μάσιμο στην κανονικότητα του προ-
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ςχ>ρικον λόγου, ο καθένας με τον τρόπο του: ο πατέρας του τον κατηγορεί για αλαζονεία και ότι προσπαθεί να φτάσει σε μια πρωταρ
χική αγνότητα, οριστικά χαμένη πια για την ανθρωπότητα· ο αδελ
φός του Κάρλο, θετικός επιστήμονας, ερευνητής της Φυσικής και
τεχνοκράτης, θεωρεί ότι χαραμίζει τη ζωή του κάνοντας το θεατρί
νο και τον αντιμετωπίζει απαξιωτικά και υποτιμητικά· η κουνιάδα
του Άννα είναι γοητευμένη από αυτή την παράξενη στάση του απέ
ναντι στη ζωή, τον προκαλεί ερωτικά θέλοντας να τον κατακτήσει
και, όταν αυτός την αποκρούει, τον περιφρονεί και δεν ασχολείται
πλέον μαζί του -μονάχα η μητέρα τον δέχεται όπως είναι, χωρίς να
ζητά εξηγήσεις, γι’αυτό και αποφασίζει να γράψει το ποιητικό κεί
μενο που της ζητά ο σκηνοθέτης και το οποίο θα ερμηνεύσει ο ίδιος
ο Μάσιμο. Ο σιωπηλός ήρωας επικοινωνεί μονάχα με την κοπέλα
του, η οποία για να μπορεί να είναι μαζί του, είναι κι αυτή βυθισμέ
νη στη σιωπή. Η μητέρα γράφει το κείμενο και το δίνει στο σιωπη
λό γιο της, ενώ ακούγεται η φωνή της -εκτός πεδίου- να σχολιάζει
θέματα γύρω από την οδύνη του έρωτα, την αγάπη και το βάσανο
που την ταλανίζει. Ο Μάσιμο συναντά την κοπέλα του η οποία τον
παρακολουθεί ερωτευμένη και σιωπηλή να ερμηνεύει το κείμενο
της μητέρας. Η κουνιάδα του Άννα, περιπλανιέται μόνη τη νύχτα,
συναντά έναν καταυλισμό τσιγγάνων, κάπου κοντά στη θάλασσα,
έλκεται ερωτικά από κάποιον τσιγγάνο και κοιμάται μαζί του.
Αργότερα, τη βρίσκουμε σε ένα σπίτι να ακούει ιστορίες για παρα
μύθια, για την πορεία του κόσμου, για τη μοίρα των ανθρώπων και
τα όνειρα, από τρεις ηλικιωμένες γυναίκες που παραπέμπουν στις
τρεις μάγισσες του Μάκβεθ (ο χρόνος της ταινίας είναι ρευστός, α
σαφής και εσωτερικός, ενώ οι τόποι, ακόμα κι όταν προσδιορίζο
νται, έχουν μια μυθική διάσταση). Μετά από μια επίσκεψη σε ένα
μυστηριώδη γέροντα που καλλιεργεί λουλούδια στις όχθες μιας λί
μνης (ο οποίος θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε, από τον παπ
πού του Μάσιμο, μέχρι τον Όμηρο ή τον Οδυσσέα), ο Μάσιμο και η
κοπέλα του ξεκινούν με τη μοτοσικλέτα για ένα ταξίδι στην Ελλάδα.
Επισκέπτονται το θέατρο της Επιδαύρου και σταματούν ένα βράδυ
σε ένα απομονωμένο αγροτικό σπίτι, όπου μια γλυκιά ηλικιωμένη
βοσκός τους προσφέρει να φάνε, τους μιλά για τα γηρατειά, τα νιά
τα και το χρόνο που περνά και χάνεται και τους προσκαλεί να μεί
νουν μαζί της. Πριν να φύγουν, ο Μάσιμο της χαϊδεύει τρυφερά και
με συγκίνηση το πρόσωπο. Το ταξίδι συνεχίζεται. Τους βλέπουμε
γυμνούς να κάνουν ηλιοθεραπεία στη θάλασσα. Μετά, μπαίνουν σε
ένα εγκαταλειμμένο αγρόκτημα, όπου τους πλησιάζει μια ομάδα α
πό «τέγχιτα»: νάνοι, ψυχασθενείς, καθυστερημένοι, άτομα με κινη
τικά πμιβλήματα και ειδικές ανάγκες, μουγκοί, καμπούρηδες. Αυ
τά τα δυστυχισμένα πλάσματα τους περικυκλώνουν, μοιάζουν να
θέλουν κάτι. Η κοπέλα τους λέει ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα
γι ’αυτούς, ότι δεν έχουν τίποτα να τους δώσουν, και το ζευγάρι φεύ
γει καθώς η αλλόκοτη αυτή ομάδα ανθρώπων τους πετά πέτρες. Τε
λικά στην Κρήτη, στην τέντα του αρχαιολόγου πατέρα όπου συγκε
ντρώνεται όλη η οικογένεια, ένας φοβερός σεισμός τους συγκλονί
ζει, σχεδόν τους αποσβολώνει: όλοι επιβιώνουν από την τρομακτι
κή εμπειρία, αλλά παραμένουν μετέωροι, ακίνητοι, όπως οι ηθο
ποιοί στο τέλος της παράστασης. Η ταινία τελειώνει με ένα αργό,
μακρύ ζουμ της κάμε^κχς προς τα πίσω, που ξεκινά από τη μητέρα,
η οποία είναι ξαπλωμένη κατάχαμα σε εμβρυακή στάση, και στα
διακά αποκαλύπτει και τους υπόλοιπους που μοιάζουν να έχουν απολιθωθεί, να έχουν μεταμορφωθεί σε αγάλματα.
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«Το Όνειρο της πεταλούδας είναι μια ταινία όπου συμβαί
νουν πάρα πολλά πράγματα που δεν συνδέονται μεταξύ τους
σύμφωνα με την ορθολογική αρχή αιτίας-αποτελέσματος, αρχή
ή νόμο που έχουμε «δει» χιλιάδες φορές στον κινηματογράφο:
στην εικόνα ενός πιστολιού που πυροβολεί (champ) και ενός
ανθρώπου που πεθαίνει (contrechamp). Το Όνειρο της πεταλού
δας είναι μια ιστορία που δεν εξελίσσεται έτσι, γιατί προτείνει
εικόνες που είναι λογικά ακατανόητες, και γι’ αυτό απευθύνε
ται στο αίσθημα του θεατή, επαφίεται στη συναισθηματική του
δεκτικότητα. Σίγουρα, μια ορθολογική στάση απέναντι στην
ταινία, το να θέλει κανείς να την καταλάβει και να την κρίνει ή
ακόμα και να την εκτιμήσει σύμφωνα με κριτήρια πιστά στους
κανόνες του κλασικού κάλλους (ή της δραματουργίας του 18™
αιώνα), αποκλείει τη δυνατότητα οποιοσδήποτε συγκίνησης.
Σε αυτό το σημείο, η ταινία, παρά την επιφανειακά απλή κατα
σκευή της, είναι αρκετά ριζοσπαστική και νεωτεριστική, αφού
δεν επιτρέπει στο θεατή να ταυτιστεί με τον πρωταγωνιστή,
τον Μάσιμο, που μιλά μόνο επί σκηνής, ενώ στη ζωή του σω
παίνει. Η σιωπή τρομάζει και, κάποιες φορές (μπερδεύοντας τη
σιωπή με το κενό), δεν ξεχωρίζουμε τη σιωπή του σχιζοφρε
νούς από τη σιωπή εκείνου που για να υπάρξει, για να εκφρα
στεί, δεν χρειάζεται τις λέξεις και επιλέγει να μη μιλάει. Καλλι
τέχνης και ψυχικά υγιής; Μια ακόμα πρόκληση; Πρωταγωνι
στής της ταινίας είναι η σιωπή του Μάσιμο, το μυστήριό του...
[...]
Να μια άλλη πρόκληση αυτής της ταινίας: να αφηγηθείς, να ι
στορήσεις το ασυνείδητο, δίχως να αφηγηθείς τα όνειρα· γιατί το
ασυνείδητο στην πραγματικότητα πρωταγωνιστεί πολύ περισ
σότερο στη ζωή μας από τη λεγάμενη συνείδηση, που μάταια
προσπαθεί να μας κάνει να την υπακούσουμε. Μάταια, όσο έχου
με τουλάχιστον να κάνουμε με τον Μάσιμο, που θα συνεχίσει να
μην πειθαρχεί στην συνείδηση των άλλων, ως το τέλος. [...]
Η αφηγηματική ρήξη υπήρχε ήδη στο σενάριο του Fagioli. Ο
Fagioli προχωρούσε έξω από δραματουργικές δομές κλασικού
τύπου, έγραφε δίχως πρόγραμμα, δίχως να τον απασχολούν τέ
τοια πράγματα. Η κλασική δραματουργία, που πηγάζει από την
ελληνική τραγωδία, εξελίσσεται μέσω καταστάσεων που διαδέ
χονται η μία την άλλη, σχεδόν με σχέση αιτίας-αποτελέσματος.
Η πρόκληση του Fagioli -που άλλωστε ήταν και δική μου- όσον
αφορά στην αναπαράσταση και τη σκηνοθεσία, ήταν το να πα
ραθέσουμε με μη λογικό τρόπο καταστάσεις που επιφανειακά α
νοίγουν και κλείνουν, αλλά που, ωστόσο, έχουν μια δική τους
διαφορετική συνοχή, έξω από το πλαίσιο μιας στιβαρής δραμα
τουργίας, που βέβαια ανταποκρίνεται και στη δική μας παράδο
ση, στην παιδεία μας και, επομένως, και στις προσδοκίες του θε
ατή. Η σκηνοθεσία, λοιπόν, είναι έξω από τα παραδοσιακά κρι
τήρια του κάλλους· προτείνεται με μια μορφή πολύ λιτή, χαμη
λών τόνων, καθόλου μπαρόκ ή οραματική, γι’ αυτό και αποπρο
σανατολίζει . Η πορεία που ακολουθείται έχει έναν πιθανό μίτο,
που είναι άμεσα συνδεδεμένος με το μυστήριο του υποσυνείδη
του, ποτέ όμως δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε όνειρο και
πραγματικότητα. Υπάρχει, λοιπόν, μια συνεκτική πορεία, που
αναπτύσσεται σε μια ενδιάμεση ζώνη, η οποία απηχεί το όνειρο,
αλλά έχει πάντα μια ισχυρή επαφή με το πραγματικό. 5 5
Μ. Β.
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O Thierry Blanc, o αμίλητος
πρωταγωνιστής της ταινίας
Το όνειρο της πεταλούδας.

O Marco Bellocchio και η Bibi
Andersson στα γυρίσματα της
ταινίας.

223

Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

«ΓΊαροχι μερικά χρόνια νωρίτερα είχαμε γυρίσει το Εντυπώσεις ε
νός Ιταλού από μια ταυρομαχία σπ] Γαλλία, για τον πατέρα μου ή
ταν η πρώτη εμπειρία γυρίσματος μιας ταινίας μυθοπλασίας στο
εξωτερικό. Και ήταν μια εμπειρία που μας έκανε να γνωρίσουμε
την περιπέτεια στην καθαρή της μορφή. Το Όνειρο της πεταλού
δας ξεκινούσε με την προϋπόθεση να είναι μια ταινία χειροποίη
τη, «οικογενειακή»· και πράγματι, έτσι ήταν, μέχρι το ταξίδι στην
Ελλάδα. Από το συνεργείο ήμασταν τέσσερις: ο οπερατέρ steady
cam, ένας οδηγός, ο υπεύθυνος για τα σκηνικά και εγώ. Δεν ήταν
ο ηχολήπτης, γιατί η μηχανή λήψης δεν είχε ούτε καν ηχητική
μπάντα: όλες οι λήψεις στην Ελλάδα ήταν βουβές! Φορτώσαμε σε
ένα φορτηγό ό,τι χρειαζόμασταν, συμπεριλαμβανομένης της μο
τοσικλέτας για τη σκηνή του Μάσιμο on the road, και τα στείλα
με όλα με το καράβι στην Αθήνα. Εμείς πήραμε το αεροπλάνο: ο
σκηνοθέτης, οι τρεις βοηθοί και οι ηθοποιοί. Δεν είχαμε κάνει ρεπεράζ, γι’ αυτό και ξαναβρεθήκαμε στην Αθήνα για να πάμε να
βρούμε τις κατάλληλες τοποθεσίες, βασιζόμενοι σε ό,τι θυμόταν ο
καθένας από τη μυθολογία και από τις διακοπές του. Μείναμε
στην Ελλάδα περίπου δέκα μέρες. Ήταν Νοέμβρης, ο καιρός λυσσομανούσε, είχαμε καταιγίδες και τρικυμισμένη θάλασσα. Η μο
ναδική σκηνή που γυρίστηκε με λίγο ήλιο ήταν εκείνη, όπου ο
Thierry Blanc κοιτά την Simona Cavallari να κάνει κούνια. Εδώ
που τα λέμε, ο κακός καιρός μας κυνηγούσε σε όλη τη διάρκεια
των γυρισμάτων, παντού και πάντα. Κάτω από αυτές τις συνθή
κες, είναι σαφές ότι σε πολλές σκηνές αυτοσχεδιάσαμε. Παρόλ’
αυτά, καταφέραμε τελικά να γυρίσουμε πίσω με ένα καλό υλικό.
Φέρνοντας στον νου και τον Πρίγκιπα του Χόμπουργκ, την άλλη
ταινία του πατέρα μου για την οποία έκανα την παραγωγή, θυμά
μαι μια περίεργη σύμπτωση: και στις δύο υπάρχει ο καλός ήρωας
πάνω στο «άλογό» του, και κανένας από τους ηθοποιούς δεν ήξερε
πώς να τα βγάλει πέρα με αυτό το σύμβολο ηρωισμού. Και αν για
τον Πρίγκιπα του Χόμπουργκ ο Andrea di Stefano έκανε μαθήμα
τα ιππασίας για ένα μήνα, στο Όνειρο της πεταλούδας τελικά τη
μηχανή την καβάλησα εγώ, φορώντας κράνος...»
Pier Giorgio Bellocchio (Παραγωγός της ταινίας)
10 Δεκεμβρίου 1995
Αγαπητέ Marco,
Καθώς έβλεπα την ταινία σου (με μεγάλη καθυστέρηση, και να
με συγχωρείς γι’ αυτό), δεν μπορούσα παρά να σκεφτώ το τι ση
μαίνει σήμερα να κάνει κάποιος κινηματογράφο, είτε εδώ, είτε
σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
Αυτό είναι big question (αγγλικά στο κείμενο Σ.τ.Μ.) θα μου
πεις εσύ, που εκείνα τα χρόνια ήσουν εκεί, παρών.
Το Όνειρο της πεταλούδας προκάλεσε μέσα μου αυτόν τον επαγγελματικό-υπαρξιακό στοχασμό, γιατί είναι σαν να μπορούσα να
σε δω να διαβάζεις το σκριπτ, να το μεταμορφώνεις ολοκληρωτικά,
και μου φαίνεται σαν να βρήκες το κλειδί της αληθινής έμπνευσης
αλλού, στην ομορφιά για παράδειγμα, και όχι στο σκριπτ. Σαν να
κεραυνοβολήθηκες, ίσως για πρώτη φορά, από την ομορφιά και να
την ερωτεύτηκες (με έναν έρωτα αμοιβαίο).
Σε ευχαριστώ γι’ αυτή την αιφνιδιαστική συγκίνηση.
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Α κ ο ύ γ ο ντα ς τ ον κόσμο

του Bruno Roberti
«Κάποτε, στη διάρκεια μιας νύχτας, ήμουν μια πεταλούδα
που πετούσε, ευτυχισμένη με τη μοίρα της. Μετά ξύπνη
σα, και ήμουν ο Γουάνγκ-Τζου. Ποιος είμαι στ’ αλήθεια;
Μια πεταλούδα, που ονειρεύεται άτι είναι ο ΓουάνγκΤζου, ή μήπως ο Γουάνγκ-Τζου, που φαντάζεται άτι ήταν
μια πεταλούδα;».
Γουάνγκ-Τζου

Η σπουδαιότητα της νέας ταινίας του Bellocchio, Το όνειρο της
πεταλούδας, εστιάζεται στο γεγονός ότι μπορεί κανείς να δει και
να αντιληφθεί με ένα διαφορετικό τρόπο: όχι μόνο μέσα από το
τρίτο μάτι της κάμερας, αλλά διαμέσου μιας λεπτής σωματικής
αίσθησης, επενδύοντας όλη του την ευαισθησία για να διασχί
σει το αόρατο.
Από όλες του τις ταινίες, αυτή είναι ίσως εκείνη στην οποία η
εικόνα αναπνέει και αντηχεί περισσότερο. Το κουράγιο του βα
σίζεται στην παρουσίαση απόλυτων εννοιών, όπως η ομορφιά,
και αρχετυπικών μορφών, όπως του ήρωα, ή της «μητρότη
τας», η οποία γίνεται αισθητή ως επιστροφή σε μια μυθολογική
γη· αυτό το κατακτά υιοθετώντας ένα «εκτός πεδίου», όπου εναποτίθεται η σιωπή και ταυτόχρονα το νόημα. Υιοθετώντας
μια εκτροπή, ένα μαλακό, απλό, ήρεμο ολίσθημα του βλέμμα
τος, μια μετατόπιση από την όραση στην ακοή, θεμελιώνει έτσι
τη σιωπή, το άκουσμά της («η ακρόαση» ως υπερβατικό άκου
σμα του κόσμου), ως τον τόπο μιας άλλης οπτικής, εσωτερικής,
μιας άλλης αίσθησης, υπερβατικής και ταυτόχρονα φαινομενι
κής, υλικής, πέρα από κάθε συμβολισμό και πέρα από τη δια
μόρφωση του πραγματικού ως «προβολής»· με αυτό τον τρόπο,
επανασυνδέονται το όνειρο και η πραγματικότητα ως μία «ακο
λουθία». Αυτή η «ακολουθία» εκφράζεται μέσα από την αταρα
ξία και το απρόσωπο του σκηνοθετικού βλέμματος, μέσα από
την αδυναμία της δραματουργικής ταύτισης με τους ήρωεςστοιχείο νέο σε σχέση με τη δαιμονική μανία κατοχής του υπο
κειμένου, στην οποία μας είχε συνηθίσει ο Bellocchio.
Αλλά μαζί με αυτή την ακρότητα της ταινίας -ακρότητα υπο
ταγμένη και σαγηνευτική-, ο δημιουργός βάζει στο παιχνίδι το
πεδίο του λόγου και το πεδίο της ακρόασης, στο εσωτερικό μιας
«ομιλίας δια-μέσου», μιας παράπλευρης γνώσης του εαυτού,
που, ενώ συγκροτείται [...] ταυτόχρονα αποδομείται, δίνοντας
έτσι τη δυνατότητα να κινηματογραφηθεί η σιωπή, το επέκει
να του λόγου, ο οποίος παραμένει αόρατος. Το «γραπτό κείμε
νο» κυκλοφορεί ανάμεσα στους ηθοποιούς-πρόσωπα, που μοιά
ζουν καρφωμένοι στους ρόλους τους σαν «γεμάτες μάσκες»,
«σκηνές οικογενειακές-αρχέγονες» (η οικογένεια κυκλώνει τον
Μάσιμο, γιο-ηθοποιό, ο οποίος δεν διάλεξε τη σιωπή, αλλά διά
λεξε να μιλά δια-μέσου, και να ηχεί μέσα από τις λέξεις του
Άλλου)· αυτό το κείμενο, που η μητέρα γράφει για το γιο της,
στην προσπάθειά της να του ξαναδώσει ζωή για δεύτερη φορά
και να τον σημαδέψει με τη μοίρα ενός θανάτου-αναγέννησης,
αυτό το μεταφυσικό κείμενο είναι που ο Μάσιμο, σχεδόν σαν
θεός ή σαν άγγελος-εξάγγελος, το κάνει να αντηχεί μέσα στα
σφραγισμένα από το «μυστήριο» χείλη του («μυστήριο» που
κατάγεται από το «μυώ», παραμένω βουβός). [...] Αυτά τα αρ
χαιολογικά στρώματα, στη δομή της ταινίας που μοιάζει με α-
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νασκαφή στο εσωτερικό της γης, στο εύθραυστο σώμα της,
φέρνουν στο φως αόρατα φώτα- η ταινία κινηματογραφεί σχε
δόν το φως αυτό καθαυτό, δίνοντας φως στο φως, καταγράφο
ντας τους ήχους σε μια πρωταρχική κατάσταση αγνότητας, δί
νοντας ήχο στις σιωπές.
Αυτά τα φώτα που διακλαδίζονται στο αρχικό σκοτάδι, σαν δυο
μάτια της ψυχής, που αφήνουν να φανερωθεί η αιωνιότητα, έ
νας μετέωρος χρόνος, όπου ο αρχετυπικός πυρήνας της τραγω
δίας (ο Οιδίποδας, η δολοφονία του πατέρα, η αδελφική αιμομι
ξία, ο αδελφοκτόνος αγώνας) εξυμνείται, ενσωματώνεται ξανά,
πέρα από την Ιστορία και τις ιστορίες, εξαπατώντας τη γλώσσα
(ακόμη και τη Γλώσσα-Μητέρα), θεμελιώνουν μια νέα γλώσσα,
φτιαγμένη από την ουσία των σωμάτων και των τοπίων, μια
άλλη φυσική προ-γλώσσα· και είναι αυτή η γλώσσα στην οποία
έχει πρόσβαση ο Μάσιμο μέσα από την αποπροσωποποίησή του
και τη μεταμόρφωσή του (με τον τρόπο του Rilke) σε «πράγμα
που αντηχεί», σε όχημα της ψυχής. Αυτά τα φώτα, λοιπόν, κι α
κόμα, το φως της φωτιάς στο μεγάλο μητρικό σπίτι, όπου στρώ
νεται το τραπέζι της μνήμης, τα φώτα της νύχτας των τσιγγάνων, όπου το ένστικτο εξαναγκάζει το λόγο στη σιωπή, και, τέ
λος, το δυτικό φως της «επιστροφής στην Ελλάδα», με την έν
νοια μιας επιστροφής σε μια φανταστική γη, στο λατομείο του
ασυνείδητου, στις αιώνιες πέτρες της υλικότητας του κόσμου:
αυτά τα φώτα προσδίδουν στην ταινία οραματικότητα και ταυ
τόχρονα απόλυτη διαύγεια. Ο νέος ήρωας του Bellocchio επιλέ
γει τη γλυκύτατη και ευτυχισμένη επιστροφή σε μια σιωπή
που ανοίγεται στον κόσμο, στην ακρόασή της, σε μια συν-αίσθηση που τον επαναφέρει σε μια πρωταρχική παιδική ηλικία,
όταν ακόμα η διαίσθηση δεν ξεχώριζε το συνειδητό από το ασυ
νείδητο, ακυρώνοντας τη διάκριση.
Η τραγωδία, το θέατρο, η αναπαράσταση, η πλοκή του ονείρου
από το οποίο υφαίνονται τα πράγματα που βρίσκονται διάσπαρ
τα στην ταινία, με μια ακραία γαλήνη, με την ομορφιά της α
δράνειας, με τη δύναμη της ηρεμίας και με ένα απόθεμα χρόνου,
καθιστούν δυνατή την πιθανότητα πρόσβασης στο άλλο πρόσω
πο της εικόνας, στην ηχώ της, στην κρυμμένη της πλευρά.
«Filmcritica», τχ. 446/447, Ιούνιος-Ιούλιος 1994.
Μετάφραση,: Δέσποινα Καραπαναγιωτίδου.

Σ χετικά με τ ο ν «μίτο»

της Μαρίας Γαβαλά
Ο νεαρός ήρωας της ταινίας των Fagioli-Bellocchio ονομάζεται
Μάσιμο· από την εφηβεία του, ήδη, έχει απαρνηθεί την επικοι
νωνία με τον περίγυρό του μέσω της καθημερινής γλώσσας, ε
πιλέγοντας τη σιωπή. Είναι όμως προικισμένος με μια πολύ ό
μορφη φωνή -μέρος της γενικότερης φυσικής ομορφιάς τού
την οποία χρησιμοποιεί πολύ δημιουργικά στη σκηνή του θεά
τρου, αφού διάλεξε να γίνει ηθοποιός. Όμως, το λόγο της τέ
χνης (το θεατρικό λόγο, κομμάτια μονολόγων του κλασικού ρε
περτορίου) τον μεταφέρει από τη σκηνή και στην καθημερινότητά του, στην επαφή του με το περιβάλλον του. Η ωραία φω
νή του Μάσιμο πεθαίνει, γίνεται σιωπή κι ύστερα ντύνεται τις
λέξεις του Σοφοκλή, του Shakespeare ή του Kleist, συνεχίζο-
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ντας να γοητεύει τους ακροατές του με τον ήχο και την αρμο
νία της· όπως, άλλωστε, μπορεί και η σιωπή να γοητεύει την
ψυχή με τη δική της αρμονία και την απόλυτη γαλήνη.
Η επιλογή του νεαρού Μάσιμο θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως
προσωπική ριζοσπαστική κίνηση (η εξέγερση ήταν πάντα το α
γαπημένο θέμα του Bellocchio) απέναντι στην υποκρισία της
γλώσσας· της συμβατικής γλώσσας, της τυποποιημένης, της πα
ραφθαρμένης και εκποιημένης· της γλώσσας που έχει χάσει την
αυθεντικότητα και την αποτελεσματικότητά της, κι έχει μετα
τραπεί σε ανούσια φλυαρία· της γλώσσας που, από κατεξοχήν όρ
γανο επικοινωνίας, έχει ξεπέσει σε κινητήριο μοχλό αποξένωσης
(και η σιωπή, επίσης, έχει τις δικές της πιθανότητες, από ακατοί
κητη βραχονησίδα, να γίνει τόπος γόνιμων ανθρώπινων συνα
ντήσεων). Η επιλογή λοιπόν του Μάσιμο είναι μια πράξη ακραία,
απόλυτη, θαρραλέα. Συγχρόνως, είναι μια πράξη επικίνδυνη α
φού, ανάμεσα στα άλλα, ο νεαρός παράτολμος ρισκάρει με αυτό
τον τρόπο να καταστρέψει τις γέφυρες επικοινωνίας, τη σχέση
του με την πραγματικότητα, με την ίδια τη ζωή, παρότι ο ίδιος
κάθε άλλο παρά αρνείται τη ζωή ή τα συναισθήματα.
Ο σκηνοθέτης με τον οποίο δουλεύει ο Μάσιμο, παίρνει την
πρωτοβουλία να ζητήσει από τη μητέρα του νεαρού -η οποία εί
ναι ποιήτρια- να γράψει ένα θεατρικό πάνω στην ιστορία του
γιου της, έργο που ο Μάσιμο θα ερμηνεύσει ενεργοποιώντας
την πολύ όμορφη φωνή του· με αυτό τον τρόπο, ξαναζώντας
την ίδια του την ιστορία, υπάρχει ελπίδα να θεραπευτεί. Έτσι,
η μητέρα του Μάσιμο (δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή της
Bibi Andersson, που έχει υποδυθεί τη συνοδό και νοσοκόμα της
σιωπηλής Liv Ullmann στην Περσόνα του Bergman) με τη δι
πλή της ιδιότητα της μητέρας και της δημιουργού, αναλαμβάνει
να ξαναφέρει στον κόσμο την ιστορία του γιου της. Θα είναι μια
ακόμα σύνοψη της ιστορίας του Οιδίποδα και της μητέρας του
Ιοκάστης; Άραγε, τούτη η ποιητική πράξη θα λειτουργήσει ψυ
χοθεραπευτικά πάνω στον Μάσιμο; Ο Οιδίποδας είναι η κατεξο
χήν τραγωδία του πεπρωμένου και η ψυχαναλυτική ερμηνεία
υποστηρίζει πως ο μύθος του ξεκίνησε από την οδυνηρή διατα
ραχή της σχέσης με τους γονείς, εξαιτίας των πρώτων σεξουαλι
κών διεγέρσεων. Το οιδιπόδειο της μητέρας του Μάσιμο -που εί
ναι ο πιο όμορφος κι αγαπημένος της γιος- είναι τυλιγμένο σε έ
να λεπτό πέπλο γαλήνιας θλίψης. Ανάμεσα σε μητέρα και γιο
παρεμβάλλονται μακρινές αποστάσεις, άδεια πεδία, μελαγχολικοί κήποι, τοπία σκοτεινά ή πέτρινα, μυθικοί λαβύρινθοι. Η μη
τέρα σε πρώτο πλάνο αποχαιρετά το γιο της, ο οποίος χάνεται
στο βάθος του πεδίου, προκειμένου να ξεκινήσει ένα καινούργιο
ταξίδι πάνω στη μοτοσικλέτα του. Το ταξίδι αυτό -ταξίδι τόλμης
κι αναζήτησης της ελευθερίας- θα καταλήξει στη σύγχρονη
Ελλάδα, αλλά και στο αναπόσπαστο κομμάτι της, αυτό των αρ
χαίων μύθων και του κλασικού δράματος. Οι ελληνικοί χώροι,
άλλοτε είναι συγκεκριμένοι (το θέατρο της Επιδαύρου ή η Κρή
τη), κι άλλοτε ασαφείς όσον αφορά στο γεωγραφικό και αρχαιο
λογικό τους στίγμα· μόνο σε τόπους του μύθου ή του ασυνείδη
του έχουν θέση. Ο κάθε γιος ακολουθεί τα προσωπικά του τού
νελ, ενώ ο πατέρας της οικογένειας χάνει τις διόδους επικοινω
νίας, παραπαίοντας ανήμπορος ανάμεσα σε αυτούς τους δύο α
ποκομμένους κόσμους. Μοναδικό καταφύγιο η επιστήμη τουείναι καθηγητής της αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο, εξ ολο
κλήρου βυθισμένος στις μελέτες του γύρω από το μινωικό πολι-
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τισμό. Οι γνώσεις του ακολουθούν έναν άκαμπτο τρόπο έκφρα
σης, ενώ ο λόγος του είναι ξύλινος. Στον προσωπικό του εννοιολογικό και συναισθηματικό κόσμο δεν μπορούν να συναντηθούν
και να συνυπάρξουν αρμονικά οι γυναίκες με τη γνώση. Ουσια
στικά, είναι ένας μετέωρος άνδρας, χωρίς γυναικεία αντηρίδα.
Το ταξίδι του Μάσιμο και της μυστηριακά όμορφης κοπέλας
του, θα ξετυλιχτεί ανάμεσα σε πολύ λεπτά όρια και περάσματα.
Πολλές φορές τα περάσματα αυτά θυμίζουν στάδια ανάμεσα
στον ύπνο και την εγρήγορση, ανάμεσα στην αγρύπνια και το
όνειρο· ανάμεσα στη λήθη και τη μνήμη· την ονειρική μνήμη
και την άγρυπνη μνήμη. Είναι στάσεις ανάμεσα σε λέξεις (κομβικά σημεία πολλαπλών παραστάσεων) και στην καταλυτική
αινιγματικότητα, το βαθύ μυστήριο της σιωπής. Ανάμεσα στο
«ομιλώ» του αναλυόμενου και το «ακούω» του ψυχαναλυτή.
Στάσεις ανάμεσα στην άρνηση και την επινόηση, το πραγματι
κό και το φανταστικό· τους ατομικούς αλλά και τους συλλογι
κούς, τους άγραφους αλλά και τους καταγεγραμμένους μύ
θους. Με λίγα λόγια, ένα ταξίδι που θα ακολουθήσει τα υπόγεια
περάσματα και τα μυστήρια του ασυνείδητου.
Ο τρεις μαυροντυμένες γριές, που ετοιμάζουν δείπνα πλάι στη
φωτιά, θα μπορούσαν να παραπέμπουν στις τρεις μοίρες της ελ
ληνικής μυθολογίας: την Κλωθώ, τη Λάχεση και την Άτροπο.
Είναι σοφές και νηφάλιες, και έχουν πλήρη επίγνωση του αμε
τάβλητου του κόσμου. Επίσης, είναι συμφιλιωμένες με τη σιω
πή και απτόητες απέναντι στο χρόνο: «Από τότε που οι άνθρω
ποι άρχισαν να μιλούν, έχει αρχίσει το τέλος του κόσμου», λέει η
κορυφαία τους. Θα μπορούσαν όμως να είναι και οι τρεις μάγισ
σες, που δίνουν στον Μάκβεθ την προφητεία ότι θα γίνει βασι
λιάς: άλλη μια τραγωδία του Εγώ, άλλη μια τραγωδία τυράν
νου, πλάι σε εκείνη του Οιδίποδα· ένα ακόμα δράμα του γυμνού
κι αποξενωμένου ανθρώπου. Οι γέροντες, που εμφανίζονται ε
πίμονα και συνεχώς στην ταινία του ΒθΙΙοεεΜο, είναι επίσης
κουρασμένοι, όπως ο γέρο-κηπουρός που κλαδεύει τη γενειάδα
;ου, ή είναι στοργικοί και συγκαταβατικοί, όπως η ταπεινή και
φιλόξενη γερόντισσα-βοσκός, που συναντάνε οι δύο νέοι σε κά
ποιο έρημο ελληνικό χωριό. Όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι της γε
ροντικής ηλικίας, οι θυμόσοφοι ερημίτες, παρ’ ό,τι αποτελούν
μέρος της σιωπής, όντας πολύ κοντά στο θάνατο, μιλούν ακατάπαυστα, ως υπνωτισμένοι μάντεις, κλώθοντας με τις λέξεις
τους τις μέρες της ζωής, μέχρι τη στιγμή του θανάτου.
Το ταξίδι του Μάσιμο θα καταλήξει στο νησί της Κρήτης και
στην τέντα του αρχαιολόγου πατέρα, που συνεχίζει να μελετά
το μινωικό πολιτισμό και τους μύθους του. Θα μπορούσαμε,
λοιπόν, να μιλήσουμε για έναν Μάσιμο-Θησέα, περιπλανώμενο
στο Λαβύρινθο μετά το τέλος ενός μεγάλου σεισμού, που αναπο
δογυρίζει τα πάντα επί της γης. Ο Λαβύρινθος, μας λέει ο μύθος,
δεν είναι ένας πολύπλοκος χώρος, όπου όποιος μπαίνει δεν μπο
ρεί πια να βγει· απλά, πρέπει να ξαναγυρίσει από τον ίδιο δρόμο,
και αυτή είναι η δυσκολία. Εδώ είναι απαραίτητη, λοιπόν, η
βοήθεια της γυναίκας σύνεργού, της ιερής και αγνής Αριάδνης.
Ετσι, η φωνή της κοπέλας, μιας ακόμα πολύ όμορφης φωνής,
θα πάρει τη θέση του θρυλικού «μίτου» και θα οδηγήσει τον
Μάσιμο με ακρίβεια και σταθερότητα από το σκοτάδι στο φως
Και, στο τέλος, θα έρθει ο σεισμός, που θα συνταράξει τη γη και
θα διακόψει το τελετουργικό δείπνο-συμπόσιο των προσώπων
γύρω από τον αρχαιολόγο Πατέρα, ο οποίος, από απλός μελετη

τής και επιστήμονας των αρχαίων τελετουργιών, μεταμορφώ
νεται σε αρχιερέα, που θα σύρει τον αιμομικτικό χορό.
Παραμένοντας στα θέματα της αρχαιότητας, θα σταθούμε στην
όμορφη ελληνική λέξη θεομηνία. Ξετυλίγοντας κάπως ελεύθε
ρα το κουβάρι της ετυμολογίας των λέξεων, ακολουθούμε μια
γραμμή που ταιριάζει στα μέτρα της πορείας των FagioliBellocchio. «Μήνις» είναι η σφοδρή και παρατεταμένη οργή.
«Θεομηνία», η οργή των θεών απέναντι στην ύβρη των ανθρώ
πων: η ετυμολογία της λέξης, αβέβαιη. Μπορεί να έχει σχέση με
το ρήμα «μένω», που σημαίνει στέκομαι ακίνητος. Μπορεί να
προέρχεται από τη λέξη «μένος», που σημαίνει την ακράτητη
ψυχική ορμή ή, ακόμα, από το ρήμα «μαιμώ», που σημαίνει
προκαλώ τρόμο σε κάποιον. Μπορεί να συνδέεται επίσης με το
λατινικό «manes», δηλαδή χωρισμένες ψυχές ή με το «meminiμέμνημαι» και τη «μνήμη». Το εκτυφλωτικά άσπρο πέτρινο το
πίο του τέλους της ταινίας του Bellocchio, μοιάζει όντως να εί
ναι μια σκηνή που προέκυψε από το ξετύλιγμα ενός «μίτου»:
τα σύμβολα των εικόνων αποκτούν μια πανάρχαιη εννοιολογική και γλωσσική ταυτότητα. Τούτο το νησί μοιάζει ξεκολλημέ
νο από τον υπόλοιπο πλανήτη. Είναι το αποτέλεσμα κάποιας
σύγχρονης κοσμογονίας, η δημιουργία μιας πέτρινης σχεδίας,
όπου η οικογένεια, συγκεντρωμένη και εντελώς ακίνητη γύρω
από τον ύπνο της μητέρας (η ανάπαυση μετά το ξέσπασμα της
Μητέρας-Γης), θα συνεχίσει ήσυχη την ιστορία της, με την ψυ
χή γαληνεμένη από την αριστοτελική Κάθαρση.
Ο ψυχαναλυτής-Πατέρας, στην ταινία Ο διάβολος στο κορμί
της, λέει: «Σκοπός της ψυχανάλυσης δεν είναι να μας κάνει να
αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά να μας βοηθήσει να προσαρμοστού
με καλύτερα σε αυτόν». Ο ρόλος της τέχνης δεν είναι μονάχα
να ανιχνεύει και να αποκωδικοποιεί τα ιερογλυφικά σημάδια,
αλλά και να μας βοηθάει να εξοικειωθούμε με την αινιγματική
φύση της ομορφιάς, και να εξερευνούμε τις περιοχές του ανεί
πωτου και του μυστικού.
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2002.

ΤΣΑΚΙΣΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΑ (1995)
Sogni infranti: ragionamenti e deliri
Σ κηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο-Ιδε'α: Marco Belloc
chio, Daniela Ceselli. Έ ρ ε υ ν α αρχείου: Francesca Calvelli, Daniela Ceselli. Φ ωτογραφία: Roberta Allegrini. Η χος: Marco
Crillo. Μ ουσική: Carlo Crivelli, Area, Riccardo Giagni, Arvo
Part. Μ οντάζ: Francesca Calvelli, Federico Ricci. Ε μ φ α νίζο 
νται οι: Vittorio Foa, Aldo Brandirali, Enrico Fenzi, Massimo
Gidoni. Π αραγωγή: Pier Giorgio Bellocchio για την Filmalbatros / RAI, Κανάλι 3. Διάρκεια: 51. Έγχρωμη. Ιταλία.

Αρχίζοντας με τη Διεθνή στην εκδοχή των Area, με εικόνες από το
γα.\Λικό Μάη του ’68 και με το βίντεο των Ερυθρών Ταξιαρχιών,
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όπου ανακοινώνεται η καταδίκη σε θάνατο του Roberto Peci, το
Τσακισμένα Όνειρα: συλλογισμοί και παραληρήματα είναι ένα
ντοκιμαντέρ-έρεννα γύρω από το θέμα της τρομοκρατίας, τις ιδεο
λογικές αυταπάτες και την κατάρρευση του κομμουνισμού, ενώ τε
λειώνει με την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Στο ενδιάμεσο,
βλέπουμε να μιλούν ο Vittorio Foa, οι πρώην ερυθρο-ταξιαρχίτες
Enrico Fenzi και Massimo Gidoni, καθώς και o Aldo Brandirali,
ο παλιός ηγέτης της Ένωσης Ιταλών Κομμουνιστών, μαρξιστώνλενινιστών (UCI-ml). Σε αυτή την οργάνωση συμμετείχε και ο
Bellocchio στα τέλη της δεκαετίας του ’60, και γύρισε για λογαρια
σμό της δύο ντοκιμαντέρ πολιτικής προπαγάνδας: Ο λαός της Κα
λαβρίας ξανά με ψηλά το κεφάλι (γνωστό και ως Πάολα^ και Ζη
τώ η κόκκινη και εργατική Πρωτομαγιά. Στο ντοκιμαντέρ βλέ
πουμε σκηνές από τις παραπάνω ταινίες, καθώς επίσης και ιστο
ρικό αρχειακό υλικό, όπως τη δολοφονία του Aldo Moro.
•φ·«Στην Ιταλία έχουν ειπωθεί πάρα πολλά για την τρομοκρα
τία. Ο λόγος για τον οποίο, μαζί με την Daniela Ceselli, έγραψα,
και στη συνέχεια σκηνοθέτησα την ταινία Τσακισμένα όνειρα:
συλλογισμοί και παραληρήματα, είναι ίσως ότι, απλούστατα, ή
θελα κι εγώ να μιλήσω· όχι μόνο να παρατηρήσω, να κρίνω ή
να θυμώσω ως θεατής, αλλά να πάρω μέρος, να τοποθετηθώ, να
είμαι εκεί. Εξάλλου, κατά κάποιο τρόπο ήμουν πράγματι εκεί,
υπήρξα ένας “επαναστάτης”, έστω κι αν “δεν έβλαψα ποτέ κανέναν”. Ούτε σκέφτηκα ποτέ να χτυπήσω ή να σκοτώσω, ούτε
καν το φαντάστηκα. Εδώ, διαφοροποιούμαι από αυτό που λέει
στην ταινία ο ψυχίατρος Massimo Gidoni. Οι άνθρωποι δεν εί
ναι άγρια θηρία, που θα σκότωναν ο ένας τον άλλον αν δεν υ
πήρχαν οι νόμοι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναχθεί μονάχα
στο σχήμα ντόκτορ Τζέκυλ-μίστερ Χάϊντ.
Πρέπει, ωστόσο, να αναγνωρίσω ότι υπέστην ένα είδος νοητικής ακύρωσης, πράγμα που ήταν σφάλμα και “έγκλημα”· όταν
ανακάλυψα αυτή την παραληρηματική πραγματικότητα, δεν
την απέρριψα αλλά την εξαφάνισα, έκανα πως δεν την έβλεπα,
από φόβο μήπως παρασυρθώ και “ξεχαστώ”. Η καταστροφή του
κομμουνισμού επήλθε ερήμην μιας ολόκληρης γενιάς. Είχαν
πάψει προ πολλού να είναι κομμουνιστές, όχι από άποψη, πε
ποίθηση ή θεωρητική επεξεργασία, αλλά επειδή “ξεχάστηκαν”.
Πρόκειται λοιπόν για την αμφισημία ενός πένθους, εφόσον, ό
ταν μια ιδέα ματαιώνεται, στην πραγματικότητα, αυτή η ιδέα
δεν εξαφανίζεται, παραμένει, γίνεται νοσταλγία, ιερή εικόνα, χί
μαιρα αλλαγής και ευτυχίας. Έτσι, η κατάρρευση του κομμου
νισμού επανέφερε μέσα μου την ανάγκη να θέσω κάποια ερωτή
ματα, τόσο για τον εαυτό μου όσο και για το παρελθόν. / /
Μ. Β.

Οι ψ ευδαισθήσεις τ ου π αρ ελθόντος

του Sandro Bernardi
[...] Το 1995, o Bellocchio ξεκινά μια έρευνα (αναζήτηση) σχετι
κά με τις ψευδαισθήσεις του ’68 και της επόμενης περιόδου,
του ένοπλου αγώνα, παίρνοντας συνεντεύξεις από εκπροσώ
πους των διαφόρων κομμάτων και των διαφόρων πολιτικών ο

μάδων της εποχής εκείνης. Τα Τσακισμένα όνειρα: συλλογισμοί
και παραληρήματα είναι η ταινία-συνέντευξη που έκανε για λο
γαριασμό της RAI, ένα ταξίδι στο πραγματικό παρελθόν, κατά
τον ίδιο τρόπο που το ταξίδι του Μάσιμο στο 'Ονειρο της πετα
λούδας είναι συμβολικό. O Bellocchio θέλει να μάθει πώς βλέ
πουν τον εαυτό τους, πώς βλέπουν το παρόν και τι θυμούνται
από τα χρόνια εκείνα οι παλιοί αγωνιστές που υπηρέτησαν μια
ουτοπία, ένα όνειρο, μια υπέροχη εμμονή, ένα όνειρο που απο
δείχτηκε τρομαχτικό και τυραννικό όσο η ίδια η πραγματικό
τητα, ίσως κι ακόμη περισσότερο. Έτσι, βλέπουμε τον
Brandirali, το πρώην στέλεχος του μαρξιστικού-λενινιστικού
κινήματος, που έγινε διευθυντής μιας μικρής ηλεκτρικής επι
χείρησης· επανερχόμενος στους κόλπους της χριστιανικής θρη
σκείας, ξανακέρδισε τη θεολογική του κλίση, η οποία στο πα
ρελθόν τον κατηύθυνε προς το κόμμα και τον πρόεδρο Μάο,
που ταυτιζόταν με το θεό. Βλέπουμε, επίσης, τους Massimo
Gidoni και Enrico Fenzi, πρώην μέλη των Ερυθρών Ταξιαρ
χιών, καθώς και εκπροσώπους της αριστερός όπως ο Vittorio
Foa, που διατυπώνει τις πιο έξυπνες παρατηρήσεις σχετικά με
τον ασυνείδητο πόθο των αγωνιστών του ένοπλου αγώνα: σύμ
φωνα με τον Foa, οι φοιτητές θεώρησαν ότι η επανάσταση του
τελευταίου αιώνα ήταν εκείνη για την οποία τους είχαν μιλή
σει οι παππούδες τους, η κομμουνιστική επανάσταση και έτσι,
μη διαθέτοντας άλλα πρότυπα με τα οποία να ταυτιστούν, κα
τέληξαν σε μια οδυνηρή παρεξήγηση. Η γλώσσα τους ήταν, συ
νεπώς, πιο παλιά από τις βαθιά ριζωμένες ιδέες τους, που δεν
μπόρεσαν να βγουν στην επιφάνεια εξαιτίας, ίσως, αυτής της ε
πικάλυψης των μοντέλων.
Αυτό που φαίνεται πιο ξεκάθαρα είναι η μοναξιά τούτων των η
ρώων του ονείρου ή του εφιάλτη, που μοιάζουν πολύ πιο γέροι
απ’ όσο πραγματικά είναι. Αλλά το παρόν δεν είναι λιγότερο α
πελπιστικό από το παρελθόν: αν το παρελθόν ήταν παραφου-
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σκωμένο από ψευδαισθήσεις, το παρόν είναι εντελώς άδειο από
ελπίδες. Μια σύντομη παρατήρηση του Gidoni είναι χρήσιμη για
να κατανοήσουμε αυτή τη σχέση μεταξύ παρόντος και παρελθό
ντος: αν οι νέοι αντιλαμβάνονταν την κατάστασή τους, λέει, θα
είχαν δίκιο να εξεγερθούν ενάντια σε μας που, έχοντας κάψει τα
πάντα, είμαστε υπεύθυνοι για την απελπισία, για το πνευματικό
κενό μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Πρόκειται και εδώ για έναν υπερτονισμό των δικών μας ενοχών, που ωστόσο εμπεριέχει και
μια αλήθεια, μια τρομακτική αλήθεια, με την έννοια ότι κάθε γε
νιά είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για την επόμενη. [...]
Από ιο II cinem a della transizione. Scenari italiani degli anni ’90,
επιμ. Vito Zagarrio, σειρά «Nuovocinema», Saggi,
εκδ. Marsilio, Βενετία, 2000.
Μετάφραση,: Παναγιώτης Ράμος.

0 ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΟΥ ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ (1997)
II principe di Homburg di Heinrich von Kleist
Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Marco Bellocchio,
βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Heinrich von Kleist.
Φωτογραφία: Giuseppe Lanci. Σκηνογραφία: Giantito Burchiellaro. Κοστούμια: Francesca Sartori. Ή χος: Maurizio Argentieri. Μουσική: Carlo Crivelli. Μοντάζ: Francesca Calvelli.
Ηθοποιοί: Andrea Di Stefano (ο πρίγκιπας του Χόμπουργκ),
Barbara Bobulova (Ναταλία), Toni Bertorelli (ο Εκλέκτορας),
Anita Laurenzi (η σύζυγος του Εκλέκτορα), Fabio Camilli (Χόχεν : ζολερν), Gianluigi Fogacci (Γκολτζ), Italo Dalí’ Orto (Ντόρψλινγκ), Diego Ribon (Τρουκς), Pierfrancesco Favino (Σπάρεν),
Federico Scribani (Στραντζ), Bruno Corazzari (Κότγουιτς).
Παραγωγή: Pier Giorgio Bellocchio για τη Filmalbatros, με τη
συνεργασία της RAI Radiotelevisione Italiana και τη συμμετο
χή του Istituto Luce. Διάρκεια: 89'. Έγχρωμη. Ιταλία.
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Νύχτα, παραμονή, της κρίσιμης μάχης με τους Σουηδούς. Ο νεα
ρός πρίγκιπας Φρήντριχ Άρθουρ φον Χόμπουργκ περιπλανιέται
οαν υπνοβάτης στον κήπο του κάστρου, οε μια πυρετώδη, παραλη
ρηματική κατάσταση. Συναντά τον πιστό του φίλο Έρικ, τον οποίο
και ρωτά αν ξέρει οε ποιον ανήκει το γυναικείο γάντι που κρατά
στο χέρι του. Εκείνος τον ρωτά με τη σειρά του τι δουλειά έχει εκεί
τέτοια ώρα, ενώ η ίλη του ιππικού την οποία διοικεί έχει ήδη ξεκι
νήσει. Βλέπουμε τον πρίγκιπα να μιοοκοιμάται κάτω από ένα δέ
ντρο, κρατώνιας στα χέρια του ένα δάφνινο στεφάνι. Από το κά
στρο, που μόλις αχνοφαίνεται, προχωρούν προς το μέρος του μια
ομάδα ανθρώπων: ο Εκλέκτορας, η σύζυγός του, η πριγκίπιοοα
Ναταλία και άλλοι αξιωματούχοι. Πλησιάζουν τον κοιμισμένο
πρίγκιπα. Αρχικά γελούν με την κατάστασή του- η Ναταλία παίρ
νει το στεφάνι από τα χέρια του και, όταν ετοιμάζεται να του το εναπυθέοει στο κεφάλι, εκείνος συνέρχεται ταραγμένος και αρχίζει
να λέει ασυναρτησίες. Η ομάδα επιστρέφει βιαστικά στο κάστρο, ε
νώ ο Εκλέκτορας του λέει: ·<Γύρνα στο τίποτα, πρίγκιπα, στο τίπο[α ^ δόξα δεν κατακτιέται στα όνειρα, αλλά στα πεδία των μα

χών·>. Αργότερα, στη διάρκεια των προετοιμασιών και των οδη
γιών για τη μάχη, αντιλαμβάνεται ότι το γάντι ανήκει στην πριγκίπισσα Ναταλία, ανιψιό του Εκλέκτορα, με την οποία είναι ερωτευ
μένος. Αφηρημένος, χαμένος στις ονειροφαντασίες του, δεν δίνει
προσοχή στις εντολές σχετικά με την επικείμενη σύγκρουση. Ο
Εκλέκτορας του εφιστά την προσοχή στις οδηγίες, γιατί την προη
γούμενη χρονιά η απειθαρχία του και η ανυπομονησία του να επι
τεθεί στοίχισαν δύο σίγουρες νίκες στο στρατό του. Λίγο μετά, ο
Εκλέκτορας στο γραφείο του σχεδιάζει την τακτική και τις κινή
σεις των στρατευμάτων οε ένα μεγάλο τραπέζι γεμάτο από μολυβένια στρατιωτάκια. Το επόμενο πρωί, ο πρίγκιπας δεν υπακούει
στις προκαθορισμένες εντολές και με δική του πρωτοβουλία επιτί
θεται νωρίτερα, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στις τάξεις του ε
χθρού και κερδίζοντας ουσιαστικά με αυτή του την ενέργεια τη μά
χη. Μια φήμη που διαδίδεται, ότι στη διάρκεια της μάχης σκοτώ
θηκε ο Εκλέκτορας, γρήγορα διαψεύδεται. Ο πρίγκιπας επιστρέ
φει νωρίτερα στο κάστρο, όπου συναντά τη Ναταλία. Επιβεβαιώ
νοντας ότι ο έρωτός του γι’ αυτήν είναι αμοιβαίος, τον σφραγίζει
με ένα φιλί. Παρ’όλη τη νικηφόρα έκβαση της μάχης, ο Εκλέκτο
ρας -κάνοντας πέτρα την καρδιά του- διατάζει να φυλακιστεί ο
πρίγκιπας και απαιτεί η ανυπακοή του να κριθεί από το στρατοδι
κείο, το οποίο και τον καταδικάζει σε θάνατο. Το άσχημο νέο του
το ανακοινώνει ο φίλος του Έρικ, λέγοντάς του ότι ο Εκλέκτορας
έχει ήδη υπογράψει τη διαταγή εκτέλεσης της ποινής. Ο Χόμπουργκ, που πίστευε ότι τελικά θα του δοθεί χάρη, συγκλονίζεται κυ
ριολεκτικά. Αλλόφρονας φεύγει από τη φυλακή (οι φύλακες δεν
τον εμποδίζουν, αφού όλοι τον θεωρούν ήρωα της μάχης) και πη
γαίνει προς το κάστρο. Στη διαδρομή βλέπει ή ονειρεύεται πως
βλέπει να σκάβουν τον τάφο του. Εκεί εκλιπαρεί τη σύζυγο του
Εκλέκτορα για τη ζωή του. Στη συνάντηση παρίσταται και η Νατα
λία, η οποία αμέσως μετά πηγαίνει να βρει τον Εκλέκτορα για να
τον παρακαλέαει για τη ζωή του αγαπημένου της. Ο Εκλέκτορας
αλλάζει γνώμη και ακυρώνει τη θανατική καταδίκη, γράφοντας
μια επιστολή αναίρεσης της ποινής. Η Ναταλία πηγαίνει η ίδια
στη φυλακή για να ανακοινώσει στο μελλοθάνατο πρίγκιπα την
πολυπόθητη χάρη. Εκείνος, όμως, νιώθοντας ένα αίσθημα ντρο
πής και ατίμωσης, θεωρώντας το καθήκον της υπακοής και της
πειθαρχίας ως υπέρτατες αξίες της στρατιωτικής ζωής, αρνείται
τη χάρη και δηλώνει έτοιμος να πεθάνει για τη στρατιωτική του τι
μή. Η Ναταλία, στα όρια της απελπισίας, πλαστογραφεί την υπο
γραφή του Εκλέκτορα και ειδοποιεί την ίλη που διοικούσε ο πρί
γκιπας -ιππείς και αξιωματικούς-, που βρίσκονται στρατοπεδευμένοι κάπου αλλού, να έρθουν πάραυτα στο κάστρο, έτσι ώστε να
πιέσει την κατάσταση και να του αλλάξει γνώμη. Πράγματι, αυτοί
έρχονται στο κάστρο, ο Εκλέκτορας αντιλαμβάνεται την πλαστογραφημένη διαταγή, παραβλέπει το ατόπημα, αΙΙά ο πρίγκιπας
είναι αμετάπειστος. Δηλώνει, παρουσία όλων, ότι η στρατιωτική
του ηθική τον υποχρεώνει να αποδεχτεί την απόφαση του στρατο
δικείου και ότι η ποινή πρέπει να εκτελεστεί. Ο κύβος μοιάζει να έ
χει ριφθεί. Είναι ακόμα νύχτα και, στον κήπο, ο πρίγκιπας με τα
μάτια δεμένα περιμένει τη στιγμή της εκτέλεσης. Σε μια σκηνή πα
ρόμοια με αυτή της αρχής, καταφτάνει από το κάστρο η ίδια ομά
δα ανθρώπων. Μόνο που τώρα του λύνουν τα μάτια, η Ναταλία
παίρνει από τα χέρια του το δάφνινο στεφάνι και του το εναποθέτει
στο κεφάλι, ενώ όλοι φωνάζουν -Ζήτω ο ήρωας πρίγκιπας του Χόμπουργκ*. Ο πρίγκιπας λιποθυμάει από την ένταση και τη συγκί
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νηση της στιγμής και όταν συνέρχεται αναρωτιέται ζαλισμένος αν
αυτό που ζει είναι πραγματικότητα ή όνειρο. Ο πιστός του φίλος
Κότγουιτς απαντά για λογαριασμό του: «Και βέβαια είναι όνειρο,
τι άλλο θα μπορούσε να είναι;».
·£■« Όπως συνέβαινε και με τον ήρωα της προηγούμενης ται
νίας μου, Το όνειρο της πεταλούδας, ο οποίος σιωπώντας αντι
τάσσεται σε όλους εκείνους που θέλουν να τον επαναφέρουν
στην πεπατημένη, έτσι και εδώ, ο Χόμπουργκ αγωνίζεται συνε
χώς για να υπερασπιστεί την εικόνα του εαυτού του, την ευαι
σθησία του, τη φαντασία του. Αντίθετα, όμως, από τον ήρωα
που επέλεξε να μείνει σιωπηλός, ο Χόμπουργκ δεν έχει αρκετές
αντιστάσεις, ούτε την ικανότητα μιας άμεσης εσωτερικής άρνη
σης, προκειμένου να αμυνθεί (δεν θα μπορούσε παρά να είναι έ
τσι: ο Χόμπουργκ είναι παιδί των καιρών του, ο ρομαντικός ήρωας πρέπει κατά παράδοση να πεθάνει)· έτσι, υποκύπτει και υ
ποτάσσεται στο λογικό και βίαιο νόμο του πατέρα. Δεν έχει τη
δύναμη να περιμένει, δεν έχει τη σύνεση, την απαραίτητη ηρε
μία για να υπερασπιστεί την ωραιότατη εικόνα του. Σε αυτή τη
μικρή, ασήμαντη ανυπακοή (το να επιτεθεί στον εχθρό δυο λε
πτά πριν τον διατάξουν, πράγμα που, συν τοις άλλοις, καθόρισε
τη νίκη του στρατού του) υπάρχει το κλειδί της καταστροφής
του, μια υποσυνείδητη επιθυμία να πεθάνει. Δηλαδή, πίσω από
την πιο όμορφη εικόνα, μπορεί να κρύβεται -ακατανόητη και α
όρατη- η πιο βίαιη αυτοκαταστροφική μανία. [...]
Η εποχή που ζούμε έχει ανάγκη από ήρωες (που δεν πρέπει να
συγχέονται με τους πρωταθλητές των σπορ ή τους τηλεοπτι
κούς αστέρες), αλλά όχι από ήρωες που χάνουν, αποδεικνύοντας
ότι η ιστορία των ανθρώπων ήταν και θα είναι πάντα η ίδια. Ού
τε, απλώς, από γενναίους ήρωες: θα πρέπει να είναι αδιαμφισβή
τητα έξυπνοι και ευαίσθητοι και ικανοί να περιμένουν τον κα
τάλληλο τόπο και χρόνο για να δράσουν, ακριβώς την κατάλλη
λη στιγμή. Αντίθετα, ο Χόμπουργκ, εξαιτίας ενός φαινομενικά
ασήμαντου λάθους, είναι ένας ήρωας χαμένος· ωστόσο, έχει φτά
σει στο αποκορύφωμα των ανθρώπινων επιτευγμάτων που επι
τρέπει η ιστορική εποχή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, αναπαριστώντας σήμερα την ήττα του, αποκαλύπτοντας την υποσυ
νείδητη αιτία της, την αόρατη παρόρμηση που την υπαγόρευσε,
βιώνουμε μια νέα εμπειρία που, παραμερίζοντας μια σχέση α
πλής παρηγοριάς και ταύτισης με το θεατή, επιζητά να δει πέρα
από το επιφανειακό βλέμμα του συνειδητού. [...]
Αναμφισβήτητα, η εξέγερση προεικάζει μια μεταμόρφωση, εφό
σον βέβαια δεν είναι απλώς καταστροφική. Η Ιστορία μας έχει
δείξει ότι οι αναρχικές και καταστροφικές εκδηλώσεις ανέκαθεν
προετοίμαζαν μια παλινόρθωση. Αλλά, κατά την άποψή μου, η
εξέγερση πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα καινοτομίας, με την έν
νοια ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί, όπως ακριβώς και η ομορ
φιά. Αν επαναληφθεί, γίνεται μανιερισμός. Σε σχέση με το θέμα
του φυσιολογικού, συμφωνώ ότι υπάρχει μια συνέχεια ανάμεσα
στον αμίλητο ήρωα στο Όνειρο της πεταλούδας και τον Πρίγκι
πα του Χόμπουργκ. Εκείνο στο οποίο μοιάζουν οι ήρωες είναι το
γεγονός ότι και οι δύο δέχονται συνεχείς επιθέσεις και προκλή
σεις από την πλευρά του “φυσιολογικού”, του ορθολογισμού
των άλλων. Όλοι αυτοί που συνωστίζονται γύρω από το βουβό
ήρωα είναι εκείνοι που, αγαπώντας τον, θέλουν να τον επανα
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φέρουν στο συνηθισμένο, στο λογικό λόγο, να τον κάνουν “κα
νονικό”. Το ίδιο και όλοι αυτοί που περιβάλλουν τον πρίγκιπα
(πολύ συχνά τους ακούμε να αναφωνούν: “Είσαι τρελός! Τρελά
θηκες;”)· θέλουν να τον επαναφέρουν στη λογική και, συνεπώς,
ο ίδιος μένει μόνος στους υπνοβατικούς οραματισμούς του. Φυ
σικά, υπάρχει και μια διαφορά, αφού η σύγκρουση λογικού-παράλογου, η οποία εντοπίζεται σε εκείνη την ελάχιστη, αλλά πα
ρορμητικά αυτοκαταστροφική πράξη του, θα οδηγήσει τον Χόμπουργκ στη θλιβερή αποδοχή της κανονικότητας. Ωστόσο, πα
ραμένει μετέωρη η ερμηνεία του γεγονότος ότι, τόσο η ταινία, ό
σο και το θεατρικό έργο του Heinrich von Kleist, αρχίζουν και
τελειώνουν με κάτι σαν όνειρο. [...]
Υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στην απεικόνιση του ήρωα
στο Όνειρο της πεταλούδας, ή του αρχιτέκτονα στην Καταδίκη, ή
του νεαρού σπουδαστή στην ταινία Ο διάβολος στο κορμί τηςμια αντιστοιχία και μια διαφορά. Είναι όλοι τους ήρωες, αλλά ο
Χόμπουργκ έχει -εντελώς υποσυνείδητα- μια απειροελάχιστη
κι όμως καθοριστική προδιάθεση στην αυτοκτονία, την οποία
δεν έχουν οι άλλοι. Είναι παιδί των καιρών του και δεν μπορεί
παρά να είναι έτσι. Προσοχή όμως: ο Χόμπουργκ δεν είναι α
πλώς αυτός που υποτάσσεται· ο Χόμπουργκ απεικονίζει τον
καλλιτέχνη που ξέρει να βλέπει και να μεταμορφώνει με τη φα
ντασία, τον άνθρωπο που ξέρει να αγαπά, τον “υπνοβάτη” που
μπορεί να ζει άμεσα με το υποσυνείδητό του. ? J
Μ. Β.

«Ήδη από τους τίτλους της αρχής, προσπάθησα να διαχωρίσω
μουσικά τον πρίγκιπα και τον Εκλέκτορα, με βάση τη διαφορε
τική αντίληψη που έχουν για τον πόλεμο· διότι για μένα, Ο
πρίγκιπας του Χόμπουργκ είναι ένα θεμελιώδες κείμενο πάνω
στην αντίληψη του πολέμου, όχι με την έννοια της “δόξας” ή
της “τιμής”, αλλά με την ιδιότητα της συνθήκης κατά την ο
ποία το ανθρώπινο ον αναδύεται με όλη του την αλήθεια, όπως
ακριβώς συμβαίνει και στο σεξ. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο α
ντιλήψεις για τον πόλεμο είναι η εξής: ο πρίγκιπας επιδιώκει
τις οριακές καταστάσεις, είναι υπνοβάτης και παρορμητικός,
δεν φοβάται το θάνατο· ο Εκλέκτορας πιστεύει σε έναν πόλεμο
θέσεων και θυσιάζει εκατό στρατιώτες, επειδή το σημαντικό εί
ναι να μετακινήσει μια πτέρυγα από το ένα σημείο στο άλλο, ό
πως καταδεικνύεται εξαίσια στις εικόνες του Marco Bellocchio.
Αυτού του είδους οι σκέψεις, μαζί με τη δύναμη των εικόνων,
της φωτογραφίας, της σκηνοθεσίας, στάθηκαν πολύ σημαντι
κές για να μεταφραστούν τα πάντα σε μουσική, πόσο μάλλον α
φού ποτέ δεν πίστεψα στη σύνθεση μιας παρτιτούρας ωραίας
καθαυτής. 'Ετσι, για τον πρίγκιπα και τον Εκλέκτορα επέλεξα
να χρησιμοποιήσω το ίδιο μουσικό υλικό, με τα ίδια όργανα και
την ίδια ενορχήστρωση, αλλά αντιστρέφοντας το νόημά του:
για τον Εκλέκτορα, που μένει σταθερός και βάζει τους άλλους
να κινούνται, η αρμονία παραμένει σταθερή και η μελωδία κυ
λάει· για τον πρίγκιπα, που ορμά στη σύγκρουση με δική του
πρωτοβουλία και προσπαθεί να μην πέσει, η αρμονία κυλάει
και η μελωδία προσπαθεί να κρατηθεί στα πόδια της.
Carlo Crivelli (Μουσικός)
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Οι φωτιάς και οι σκιές

του Bruno Roberti
ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ - Τι γλυκύς μυρωδιές στέλνουν οι εσπερί
δες! Δεν το νοιώθεις;
ΣΤΡΑΝΤΖ - Είναι βιολέτες και γαρύφαλλα!
ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ - Βιολέτες; Πώς βρέθηκαν εδώ;
ΣΤΡΑΝΤΖ - Δεν ξέρω! Μοιάζει σαν να τα έχει φυτέψει εδώ
μια κοπελίτσα. Μπορώ να σου προσφέρω ένα γαρύ
φαλλο;
ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ - Πολυαγαπημένε φίλε, στο σπίτι θα το βά
λω στο νερά.
Heinrich von Kleist,
Ο πρίγκιπας τον Χόμπουργκ
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[...] Στο έργο του Coleridge, εκφράζεται η εξής σκέψη: «Αν ένας
άνθρωπος στον ύπνο του διέσχιζε τον παράδεισο, και του έδι
ναν ένα λουλούδι ως απόδειξη άτι πήγε εκεί, και αν ξυπνώντας
έβρισκε στο χέρι του εκείνο το λουλούδι... τάτε;». Στο θεατρικά
έργο του Kleist υπάρχει ένα λουλούδι, ένα γαρύφαλλο που δί
νει ο λοχαγός στον πρίγκιπα εκείνη τη σκοτεινή νύχτα της ψυ
χής, όταν ο Χόμπουργκ, με δεμένα μάτια, περιμένει την εκτέλε
ση· και, ενώ από μακριά ακούγεται η ωδή των τυμπάνων της ε
πικήδειας πομπής, του φαίνεται ότι πλησιάζει σε μια ηρωική α
θανασία, που ακτινοβολεί όπως η λάμψη χιλίων ήλιων. [...]
Σε αυτή τη σκηνή ανακεφαλαιώνεται διαδοχικά όλο το όνειρο
του Χόμπουργκ, «σαν ένας σταθμός στην ατέλειωτη διαδρομή
που πρέπει να διανύσει για να αποκτήσει ξανά την αθωότητα,
ενώνοντας τα δύο άκρα του δαχτυλιδιού του κόσμου»1. Εδώ
μπορεί να γίνει αισθητή (σε μια μικρή λεπτομέρεια, σε ένα γα
ρύφαλλο που σώθηκε από τον άλλο κόσμο και το οποίο γίνεται
σημείο του άπειρου) αυτή η αντιστροφή ανάμεσα στο όνειρο
και την πραγματικότητα, που δεν είναι παρά η ακρίβεια του
φανταστικού, η διάφανη ουτοπία της ψυχής. Σαν να ήταν κάτι
τελείως λογικό και άμεσο, ο Χόμπουργκ λέει ότι θα βάλει εκεί
νο το λουλούδι στο νερό όταν θα πάει σπίτι: αλλά πού είναι αυ
τό το σπίτι;
Μήπως στην αντίπερα όχθη, στην οποία ξαναγυρίζει ύστερα α
πό λίγο, όταν η υπόσχεση της αθανασίας τον επαναφέρει από
την πλάνη όπου βρίσκεται, όταν ξυπνάει στεφανωμένος με
δάφνες; Ή στην άλλη πλευρά του λυκόφωτος, στο σιωπηρό
διάστημα των αιθέρων, όπου επιθυμεί να πετάξει, τη στιγμή
που κατεβαίνει στον κήπο της εκτέλεσης, σαν να κατέρχεται
στο χώρο των ονείρων; Και πού βρίσκεται η αηό εδώ και η από
εκεί πλευρά αυτών των ταραγμένων εικόνων, όπου ακόμα και
το ξύπνημα μπορεί να είναι, ίσως, ένα όνειρο; Εξάλλου, ο Χόμπουργκ είναι λιπόθυμος στην αρχή, όταν, πλέκοντας το δάφ
νινο στεφάνι, αρπάζει ένα γάντι από το χέρι της πριγκίπισσας.
Αυτό το γάντι τού μένει στο χέρι, όπως το γαρύφαλλο- ένα ενέ
χυρο, μια υλική εκδήλωση του ονείρου, της πραγματικότητας
κάθε ονείρου, ακριβώς όπως το λουλούδι του Coleridge. [...]
Αυτή είναι η διπλή όψη της εικόνας, μια εναλλαγή ονείρουπραγματικότητας που προκύπτει από την τέλεια σύμπτωση
της λέξης με τη ζωή και, ταυτόχρονα, της απόστασης ανάμεσα
στην επιθυμία και το νόμο, δηλαδή της απόκλισης ανάμεσα
στην πράξη και τις επιπτώσεις της (της υπακοής ή της ανυπακοής σε μια διαταγή, που οδηγεί στο ίδιο το αποτέλεσμα, αυτό

της νίκης- και αυτή η νίκη είναι ταυτόχρονα ποινή θανάτου
και δόξας, ύπνος και ξύπνος, θάνατος και αναγέννηση, κατα
στροφή και θρίαμβος). Πρόκειται για την εικόνα μιας παράδο
ξης αλληλουχίας που o Marco Bellocchio προσδίδει στην ταινία
του: ακόμα μια φορά η διπλή σύνδεση, η ανοιχτή και κλειστή
συνάμα επικοινωνία της σχέσης εξουσίας-ελευθερίας, παραβατικότητας-νομιμότητας, πατέρα-τέκνου, που αποτελεί χαρα
κτηριστικό της διαδρομής του σκηνοθέτη. Μια διπλή σύνδεση
που, σε αυτή την ταινία (όσο σε καμία άλλη) εγγράφεται απευ
θείας στην εικόνα, σαν η ίδια η εικόνα να εμπεριέχει και τις δυο
πλευρές, και της παραίσθησης και της πραγματικότητας, με τέ
τοιο τρόπο ώστε σώματα, πράγματα, εσωτερικά και εξωτερικά,
να επιμηκύνονται πραγματικά από τον πέρα κόσμο στον εδώ
κόσμο, χωρίς διαμεσολαβήσεις. Οι δύο λογικές, αυτή του ονεί
ρου και αυτή του ξύπνου, αποτελούν μια διττή αλήθεια, ένα
διακλαδωμένο κήπο όπως θα έλεγε και ο Borges. Σε αυτό τον
κήπο, τον πραγματικό-ονειρικό, που είναι βυθισμένος στο αρ
χικό λυκόφως, οι σκιές και οι φωτιές, το σκότος και το θάμπος,
είναι σαν να προαναγγέλλουν μια καταιγίδα, να σκιαγραφούν
την κορυφογραμμή ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, στην α
γωνία και τη χαρά, ανάμεσα στην παραδεισιακή κατάσταση (ο
νόμος του πατέρα επιβάλλεται στον κήπο της Εδέμ) και σε έναν
κολασμένο εφιάλτη (η εικόνα του τάφου που σκάβεται μοιάζει
με κάλεσμα του οράματος από το Βαμπίρ του Dreyer)· αυτές οι
αντιθέσεις σφραγίζουν την ταινία και ταυτόχρονα συνιστούν
το γενεσιουργό πεδίο εικόνων και ήχων, τη ζώνη δημιουργίας
των εικόνων, τον τόπο γέννησης του φωτός μέσα στο σκοτάδι
(φως ασθενικό σε νυχτερινό ουρανό, όπως στην αρχή του Ονεί
ρου της πεταλούδας). Ο Πρίγκιπας του Χόμπουργκ εμφανίζεται
σαν ελαφρύ αεράκι, έντονο και διαυγές μετά από καταιγίδα, το
οποίο διαπερνά όλο το κινηματογραφικό corpus του Bellocchio,
που κινείται μεταξύ ουρλιαχτού και καταιγίδας, αγωνίας και
μη αγωνίας, κατοχής και απώλειας. Με αυτή την έννοια, μοιά
ζει σχεδόν επιτακτική η επιστροφή στον κλασικό παραισθησιογόνο κόσμο του Kleist, με τη ρομαντική ορμή με την οποία ο ήρωας κυνηγά το πεπρωμένο του και με τον ήρεμο και διαυγή
τρόπο που αποδέχεται τη μοίρα του. Με αυτή την ταινία ο
Bellocchio μοιάζει να παίρνει μια ανάποδη στροφή: από την ε
ξάρθρωση της φόρμας και την αναζήτηση της εσωτερικής σχέ
σης ανάμεσα στην ελευθερία και την ενοχή, την εξέγερση και
την απώθηση, των άλλων του ταινιών, εδώ επιστρέφει σε ένα
στοχασμό πάνω στο γίγνεσθαι της μορφής αυτής καθαυτής, και
της ταύτισής της με το περιεχόμενο- μιας προβληματικής κυ
ρίαρχης στις αρχές της ρομαντικής περιόδου. Ο Bellocchio μοι
άζει να βρίσκει στον Kleist «εκείνη την ασύμπτωτη γραμμή
που σπάει την αρχή της ταυτότητας, διαβρώνει τα σύνορα εσω
τερικού και εξωτερικού, και όπου η καταστροφή αναδεικνύεται σε μια δίοδο, σε μια αναζήτηση νέων μορφών, μέσα από τις
οποίες μπορεί να αναδυθεί η συμφιλίωση των αντιθέτων»*.
Αυτή η πορεία αναζήτησης διακρίνεται στα λόγια του ίδιου του
δημιουργού: «Σκηνοθέτης από αγωνία ή σκηνοθέτης χωρίς α
γωνία; Αυτός είναι ο διαχωρισμός όταν μιλάμε για την αναζή
τηση νέων εικόνων. Και αυτή η αναζήτηση ξεκινάει από την υ
πέρβαση της αγωνίας του να είσαι καλλιτέχνης, ως φυσική και
αναγκαία κατάσταση γι’ αυτό η καλλιτεχνική φόρμα και το
περιεχόμενο είναι ουσιαστικά η αναπαράσταση, στο μέγιστο

O Andrea Di Stefano έτοιμος
va επιτεθεί στον εχθρό
στην ταινία Ο πρίγκιπας του
Χόμπουργκ.

Ο A ndrea Di S tefano.

O A ndrea Di S tefa no και η
B arbara B obulova.
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βαθμό, μιας ικανότητας συμβίωσης με την αγωνία, της υπέρβα
σης του καλλιτεχνικού σου εγώ, για να μη τρελαθείς. Το να κά
νεις μια ταινία δεν πρέπει να είναι μια ρομαντική υπόθεση ζω
ής ή θανάτου, αλλά περισσότερο μια πολυτέλεια, μια χαρά που
πρέπει να τη βιώνεις με σχετική ηρεμία. Το ουρλιαχτό της α
πελπισίας, η εξέγερση ενάντια στην αδικία και τη βία που υφίστασαι, ειλικρινά πιστεύω ότι μπορεί να αναπαρασταθεί μονά
χα μια φορά.»3
Είναι ενδεικτικό ότι ο υπότιτλος της ταινίας, έτσι όπως αναγ
γέλθηκε κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, στη συνέχεια εξα
φανίστηκε από τα ζενερίκ. Εκείνος ο υπότιτλος, Το πορτρέτο ε
νός ρομαντικού ήρωα, ήταν το σημάδι μιας έρευνας γύρω από
την ηρωική πράξη, που ήδη συμπεριλαμβανόταν στο Όνειρο
της πεταλούδας που προηγήθηκε. Και σε εκείνη την ταινία υ
πήρχε το ίδιο κείμενο του Kleist, ερμηνευμένο από έναν ηθο
ποιό που έχει παραιτηθεί από την προφορική ομιλία, και έχει επιλέξει να μιλά μονάχα μέσω του τραγικού λόγου. Αυτή η από
συρση του ήρωα μέσα στη σιωπή, η εξαφάνισή του, η απορρό
φησή του από το γράμμα του κειμένου, βρίσκει στον Πρίγκιπα
τουΧόμπουργκ την ολοκλήρωσή της. [...]
Ο Εκλέκτορας αποφασίζει να ξυπνήσει τον Χόμπουργκ στη
ζωή, αλλά, αφού το κάνει, το σχόλιο του Χόμπουργκ είναι μια ε
ρώτηση: Μήπως είναι όνειρο; Και η απάντηση που παίρνει: Σί
γουρα, ένα όνειρο, τι άλλο μπορεί να είναι; Οι δύο παραλλαγές,
το όνειρο και η πραγματικότητα, ο λόγος και η ζωή, αιωρούνται σε κρυστάλλινη μορφή μέσα στη διφορούμενη εναλλαγή
τους. Είναι οι δύο εκδοχές του νυχτερινού και του ημερήσιου,
της σκιάς και του φωτός, της σκιάς και της φωτιάς. Αυτό είναι
το σημάδι της γέννησης των εικόνων, που ο Bellocchio αποτυπώνει στην ταινία, αντιμετωπίζοντας με νεωτερικό τρόπο την
κινηματογράφηση ενός θεατρικού κειμένου, όπως είχε ήδη
συμβεί με τις περιπτώσεις του Γλάρου και του Ερρίκου Α. [...]
Η πραγματική γένεση αυτών των εικόνων δεν βρίσκεται στην
αρχή, αλλά στο τέλος. Με αυτή την έννοια, ο Bellocchio χρησι
μοποιεί το φως της φωτιάς (ο φωτισμός των κεριών και των
πυρσών, τα εσωτερικά -σχεδόν φλαμανδικά και προ-ρομαντικά- που παραπέμπουν σε πίνακες του Vermeer και του Fried
rich, οι καθαρές σκιές και οι εναλλασσόμενοι φωτισμοί του Lanci) συνδέουν, σχεδόν οντολογικά, το παιχνίδι του σινεμά, γεννή
τρια σκιών και ονείρων, αλλά συνάμα και μηχανή του αληθι
νού, με την εξέλιξη της δραματουργίας. Το ζήτημα είναι αυτό
της εστίασης: το να αφήνεις θαμπά το φόντο και τα περιγράμμα
τα, και ξαφνικά το βλέμμα της κάμερας να τα επαναφέρει· το
παιχνίδι του βάθους πεδίου, η αντιπαράθεση των μακρινών με
τα κοντινά πλάνα, το εσωτερικό μοντάζ, η σκιαγράφηση των
προσώπων και των κινήσεων στη σκιά, το ότι ο πρίγκιπας καταπίνεται από ένα σκοτάδι, που στο τέλος ταυτίζεται με το γεγονός
ότι έχει δεμένα τα μάτια. Αυτό το δισυπόστατο στοιχείο ανάμεσα
στην ευθύνη της πράξης και το ένστικτο, στην ενοχή και την
τιμωρία, στην αθωότητα και την έκσταση, ανάμεσα στη λογική
της καρδιάς της πριγκίπισσας και τη σκοτεινή καρδιά της λογι
κής και της απορρύθμισης των αισθήσεων του πρίγκιπα, καθώς
και οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στο φάντασμα του νόμου και τη
στρατιωτική εξουσία της σκηνοθεσίας του Εκλέκτορα, είναι ό
λες διασυνδέσεις ανάμεσα στο πνεύμα του λόγου του Kleist και
ι *Κ συνάντησής του με τη χάρη των εικόνων του Bellocchio.

Εικόνες που καταγράφουν την πυρπόληση των ψυχών και την
αντίσταση των σωμάτων, κατά μήκος μιας διαδρομής στην ο
ποία ο κύκλος και η έκλειψη, το ακριβές και το έκκεντρο συ
γκλίνουν και αποκλίνουν σε έναν τέλειο σχεδίασμά. Με αυτή
την έννοια, το πρόβλημα της χάριτος και της καταδίκης, μετατρέπονται σε αυτή την ταινία σε προβλήματα συγκεκριμένα και
ταυτόχρονα μεταφορικά, και εκείνη η ισορροπία που υμνούσε ο
Kleist όταν μιλούσε για τη χάρη της κίνησης της μαριονέτας,
μια ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και την αναγκαιότητα,
στη βαρύτητα και την ελαφρότητα, δεν είναι παρά η ουτοπία
στην πράξη, την οποία αναζητεί απεγνωσμένα ο πρίγκιπας· μια
ουτοπία που έχει κάποια πιθανότητα να συγκεκριμενοποιηθεί
μέσα στην έξαρσή της, μέσα στην α-δυνατότητα πραγμάτωσής
της. Με τον ίδιο τρόπο που ο Ferruccio Masini γράφει σχετικά
με τη μαριονέτα του Kleist: «Υπάρχουν δρόμοι που οδηγούν
στην αθωότητα, και οι οποίοι περνούν μέσα από την ενοχή».4
1. Ε. De Angelis, Doppia Verità, εκδ. M arietti, 1985.
2. Ferruccio Masini, La via eccentrica, εκδ. M arietti, 1986.
3. Από συνέντευξη του Marco Bellocchio στο περιοδικό «Filmcritica», τχ.
433, Μάρτιος 1993.
4. Με αυτό τη φράση τελειώνει και η ταινία Pickpocket (Ο πορτοφολάς) του
Robert Bresson, ενάς από τους αγαπημένους δημιουργούς του Marco
Bellocchio. (Σ.τ.Ε.)
«Filmcritica-, τχ. 475, Ιούλιος 1997.
Μετάφραση: Δέσποινα Καραπαναγιωτίδον.

Σ τις ιιύλες τ η ς π αρ αίσθηση ς

του Thierry Jousse
Χωρίς να είναι μια σπουδαία ταινία, αυτή η συμπυκνωμένη εκ
δοχή του θαυμάσιου έργου του Kleist έχει στα υπέρ της το πα
ράδοξο στιλιζάρισμά της, που δίνει τροφή στη φαντασία. Όπως
στον Ερρίκο Α, που παρουσίασε στις Κάνες πριν από μια δεκαε
τία περίπου, ο Bellocchio αναδέχεται πλήρως τη θεατρικότητα
των επιλογών του. Στην εξαίσια πρώτη σεκάνς, στην οποία απα
ντά ένα εξίσου εκθαμβωτικό φινάλε, βρισκόμαστε στις πύλες
της παραίσθησης και αντιλαμβανόμαστε, διαμέσου του πρίγκι
πα, ότι ο Bellocchio πιστεύει πως η ζωή είναι ένα όνειρο, και α
ναθέτει στον κινηματογράφο το καθήκον να την αναπαραστήσει. Από εδώ προκύπτει η διαρκής σχεδόν αίσθηση, ότι η σκηνο
θεσία επιζητεί να συλλάβει και να ενσαρκώσει το υλικό από το
οποίο είναι φτιαγμένα τα όνειρά μας. Έτσι, η λάμψη αυτού του
κόσμου παραπέμπει, όπως στον Visconti κατά κάποιο τρόπο (α
σχέτως αν η χλιδή μάλλον απουσιάζει), σε έναν κόσμο κλεισμέ
νο στον εαυτό του, σε μια κρυστάλλινη σφαίρα, αγγίζοντας συ
χνά τα όρια της κλειστοφοβίας. Θα έλεγε κανείς, ότι ο Bellocchio
καταφέρνει να δείξει με μία μόνο κίνηση την έλξη και τον κίν
δυνο του εγκλεισμού αυτού στο χώρο του φανταστικού.
Η επιλογή του έργου του Kleist είναι από την άποψη αυτή απο
λύτως συναφής με τη διαδρομή του Bellocchio. Διότι ο πρίγκιπας
εμψυχώνεται πράγματι από ένα ρομαντικό ιδεαλισμό, παρόμοιο
με του ήρωα στις ταινίες Οι γροθιές στην τσέπη ή Ο διάβολος στο
κορμί της, ενώ το ασυνείδητο λειτουργεί, εν προκειμένω, σε ε
ντελώς προ-ψυχαναλυτικό επίπεδο. Από την άποψη αυτή, ο
Bellocchio δεν επιδίωξε να σχολιάσει το έργο του Kleist και πολύ

M A R C O

λιγότερο να το ερμηνεύσει. Κατάφερε όμως, με τον μπαρόκ μινιμαλισμό που επέλεξε, να διατηρήσει ατόφιο το μυστήριό του. Κα
τά κάποιο τρόπο, ο Ιταλός σκηνοθέτης δεν διασκεύασε τον Πρί
γκιπα του Χόμπουργκ, αλλά μάλλον τον ονειρεύτηκε. Μπορεί να
μην κατάφερε να φανεί πάντα αντάξιος του ονείρου του, κυρίως
επειδή ερμήνευσε ορισμένα σημεία δογματικά, και του έλειπαν
καταφανώς τα απαραίτητα μέσα. Επειδή, όμως, είναι ένας αυθε
ντικός σκηνοθέτης, κατάφερε να δώσει σχήμα και πραγματική
μορφή στην ταινία. Κι αυτό πρέπει να το τονίσουμε...

B E L L O C C H I O

και σφραγίζουν την τραγωδία της ανεφάρμοστης διαταγής πε
ρισσότερο ως μοίρα, παρά ως μια αυθαίρετη πράξη. Ο πρίγκιπας
«υμνεί» την απροσεξία του και τη βυθίζει στην ισχυρογνωμοσύνη του. Ο Εκλέκτορας διεισδύει με το βλέμμα του πέρα από
τις προθέσεις του πρίγκιπα και αποκαλύπτει με γλυκομίλητο
τρόπο το βάθος της επαναστατικής του συμπεριφοράς. [...]
Αυτό που έχει σημασία είναι η αποκάλυψη του ονείρου, η δημι
ουργία της έκπληξης και του απροσδόκητου, που στο τέλος συ
ναντά την αρχική σκηνή, αυτή η ποιητική νεότητα που είναι
το καθοριστικό γνώρισμα, το ύφος της ταινίας.

«Cahiers du Cinéma», τχ. 514, Ιούνιοι; 1997.
Μετάφραση,: Τιτίκα Δημητρούλια.

Έ ί^ εή ϋ εα » , τχ. 475, Ιούλιος 1997.
Μετάφραση: Δέσποινα Χαραυγή.

Τα π ά ντα υ π ά ρ χ ο υ ν και υ π ή ρ ξα ν

του Edoardo Bruno
Από τις πρώτες κιόλας σκηνές της ταινίας, Ο πρίγκιπας του Χόμπουργκ του Marco Bellocchio παρουσιάζεται ως μια ονειρική
περιπέτεια, με θαμπές εικόνες που ξεδιπλώνονται ανάμεσα στο α
πτό και το διαφανές. Ξεκινώντας από τη σκηνή της θεατρικής
παράστασης στο Όνειρο της πεταλούδας, o Bellocchio δίνει «φω
νή» στο κείμενο του Kleist, περιγράφοντάς το σαν ένα ταξίδι στο
ασυνείδητο, σαν μια εξερεύνηση γύρω από το θέμα του ήρωα, δί
νοντας έμφαση στην ποιητική αξία του λόγου και την αντίθεση
μεταξύ Νόμου και Αίσθησης. Ο πρίγκιπας μεταμορφώνεται σε
μια σύγχρονη Αντιγόνη, που είναι ανίκανη να προδώσει τον ε
αυτό της, αλλά που νιώθει τη βαρύτητα της διαταγής, παραμένοντας ταυτόχρονα σε ένα διφορούμενο πεδίο, ανάμεσα στην απερι
σκεψία και τη σκληρότητα. Εδώ, ο Bellocchio παίζει πολύ με τη
φυσική παρουσία των ηθοποιών του (Andrea Di Stefano και
Toni Bertorelli, που υποδύονται τον πρίγκιπα και τον Εκλέκτο
ρα αντίστοιχα), επωφελείται μιας σύγχρονης μετάφρασης του
κειμένου και συνειδητοποιεί ότι η φωνή αποτελεί μορφή έκφρα
σης. Διεισδύει σε αυτή τη σύγκρουση γενεών, μετατρέποντας τη
σύγκρουση σε αφορμή για αφήγηση, και το πάθος σε ύφος.
Ο Bellocchio «διαβάζει» το κείμενο του Kleist μπαίνοντας βαθιά
μέσα στο λόγο του· μετατρέπει τη δράση σε πράξη και τα σημά
δια σε χειρονομίες, αναλύοντας και χρησιμοποιώντας τη σημει
ωτική, υπερβαίνοντας έτσι τα όρια μιας απλής ανάγνωσης. Γε
μίζει κάθε πράξη με πάθος, κρατά την αναπνοή του μπροστά
στα γεγονότα που περιγράφονται, συμπυκνώνει τους χρόνους
σε μια σφιχτή ροή που δεν επιτρέπει παύσεις.
Η περιγραφή του χώρου και το φως που θαμπώνει τους ήρωες
συμβάλλουν στη διπλή μυθική και αισθητική προέκταση, δη
μιουργώντας το υπέρτατο όραμα του ονείρου, που αυξάνει την
πυκνότητα της παραίσθησης του ποιητικού βλέμματος. Ο χώ
ρος παίρνει διάσταση μέσα στο σκοτεινό και α-χρονικό πεδίο
μιας πνευματικής σύγχυσης, όπου τα πάντα υπάρχουν και υ
πήρξαν. Όλα αναλώνονται σε έναν υποθετικό χρόνο, ανάμεσα
στην ιστορία και την τραγωδία, και βρίσκουν λύση στα μολυβένια στρατιωτάκια μορφές/σύμβολα στρατιωτικής συμπερι
φοράς και αιματηρών μαχών, που αναβιώνουν ως μνήμη.
Οι πολεμικές σκηνές, στην αποστασιοποιημένη μορφή τους, α
ναπτύσσονται πιο πολύ σε δια-υποκειμενικές σχέσεις, που απλά
αγγίζουν το πραγματικό σε μια αλυσίδα συντακτικών ενοτήτων

ΕΛΕΝΑ (1997)
Elena
Σκηνοθεσία-Σενάριο: Marco Bellocchio. Φωτογραφία: Fede
rico Schlatter. Κοστούμια: Daria Calvelli. Ή χ ο ς: Maurizio Argentieri. Μουσική: Carlo Crivelli. Μ οντάζ: Emanuela Di Giunta. Η θοποιοί: Elena Bellocchio, Francesca Calvelli, Pier Gior
gio Bellocchio. Π αραγωγή: Pier Giorgio Bellocchio για την

Waka Films με τη συνεργασία της AG TSI - Televisione
Svizzera - Arte G.E.I.E.. Διάρκεια: 6'. Έγχρωμη. Ελβετία-Γαλλία. Αυτή η μικρού μήκους ταινία αποτελεί μέρος της σειράς
«Locamo-demi siècle, réflexions sur Γ avenir» (οι άλλοι συμμετέχοντες δημιουργοί είναι: Chantal Ackerman - Le jour où...,
Abbas Kiarostami - The birth of light, Robert Kramer - Ghosts
of electricity, Idrissa Quedraogo - Le parias du cinéma, Paúl Rùiz
- Le film à venir, Samir - La eta knabino).
Ένα κοριτσάκι δυόμισι ετών (.η Έλενα, κόρη, του Marco Belloc
chio) ανακαλύπτει το παρελθόν της σε ένα ερασιτεχνικό φιλμάκι
που παίζεται στην τηλεόραση του σπιτιού: βλέπει τον εαυτό της μό
λις έχει γεννηθεί, ενώ θηλάζει από το μητρικό στήθος, στη διάρ
κεια ενός μπάνιου, καθώς κοιμάται. Το βλέμμα της είναι γεμάτο
έκπληξη, αλλά ταυτόχρονα φυσιολογικό: οι εικόνες αφηγούνται τη
δική της μικρή, προσωπική ιστορία.
•^■«Πρόκειται για μια μικρή ταινία κατά παραγγελία, που αποδεικνύει ότι, ακόμα και ένα κατά παραγγελία έργο, μπορεί να γί
νει πολύ προσωπικό. Η ιδέα είναι απλή: να δούμε το χρόνο στο
βλέμμα ενός πολύ μικρού παιδιού, που κοιτά τον εαυτό του όταν
ήταν ακόμη πιο μικρό. Αυτή η συνθήκη συνδυάζεται με ένα άλλο
βλέμμα, το βλέμμα πάνω σε ένα ζωγράφο, τον Mondrian· στην
ταινία βλέπουμε κάποια από τα έργα του, που από αναπαραστατικά γίνονται όλο και πιο αφηρημένα, σε μια πορεία κατά την οποία
τα συναισθήματα εξαφανίζονται. Επίσης, στα τελευταία πλάνα
παρεμβάλλεται η εικόνα της κοπέλας από Το όνειρο της πεταλού
δας, η οποία χαιρετά: αυτή είναι μια αναφορά σε εκείνη την τόσο
αποφασιστική περίοδο, τους πρώτους μήνες της ζωής, κατά την
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οποία διαμορφώνονται οι εικόνες, εικόνες που για ένα μωρό είναι
ακαθόριστες· θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ακουστικές παρά ο
πτικές. Στη συνέχεια, λίγο-λίγο κάθε φορά, το βλέμμα γίνεται πιο
καθαρό, νετάρει για να εστιάσει στην πραγματικότητα. Είναι λες
και σε αυτές τις πρωταρχικές εικόνες αισθήσεων, συγκινήσεων,
ερωταποκρίσεων -κυρίως με τη μητέρα-, να σχηματίζεται ο πρώ
τος πυρήνας της φαντασίας, που στη συνέχεια μπορούμε να συ
ναντήσουμε στην προσωπικότητα ενός καλλιτέχνη. Γυρίζοντας
την Έλενα, βρέθηκα ξανά να καταπιάνομαι με έναν τρόπο κινη
ματογραφικής δουλειάς που σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρο
μίας μου λαχταρούσα, και που μόνο εν μέρει πραγματοποίησα.
Επιβεβαιώθηκε έτσι η ανάγκη μου να δουλέψω με προσωπικό
τρόπο, σε ένα αρκετά παραδοσιακό πλαίσιο, με ταινίες που να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους κανόνες. Η Ελενα είναι ένα
ελάχιστο παράδειγμα ενός χειροποίητου κινηματογράφου, ο ι
χνηλάτης μιας διαφορετικής αναζήτησης. Είναι μια μορφή δώ
ρου, έτσι όπως οι συγγραφείς κάνουν τις αφιερώσεις. " /
Μ. Β.
Σχέδιο τον Marco Bellocchio για την Έ λενα .

Μια π ο λ ύ π ρ οσω π ικ ή ταινία
O Marco Bellocchio με την κόρη του Elena και τον Marco Müller, τον τότε διευθυντή
τον φεστιβάλ του Λοκάρνο, όπου και πρωτοπροβλήθηκε η ταινία.
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του Giuseppe Gariazzo
Μέσα στην πλούσια φιλμογραφία του Marco Bellocchio, αυτή η
οικογενειακή ταινία μικρού μήκους μοιάζει με λεπτομέρεια. Σε
αυτή την πολύ προσωπική ταινία, διάρκειας έξι λεπτών, η μι
κρή κόρη του σκηνοθέτη παρατηρεί τον εαυτό της καθώς με
γαλώνει, ενώ συνάμα παρακολουθεί τη ροή της ζωής και τη
σκηνοθετική πορεία του πατέρα της. Η 'Ελενα είναι ένα homemovie πάνω στη γέννηση της αγάπης, του κινηματογράφου και
της επιθυμίας, όπου συναντούμε υπαινικτικά και με ψιθύρους
το έργο του Bellocchio.
Η Έλενα φτιάχτηκε κατά παραγγελία, αποδεικνύονταςότι ακό
μα και με αυτό τον τρόπο μπορούν να αναδυθούν και να φιλοτεχνηθούν έργα πολύ συναισθηματικά και προσωπικά. «Να
δεις το χρόνο στο βλέμμα ενός μικρού παιδιού, που κοιτάζει τον
εαυτό του όταν ήταν ακόμα πιο μικρό». Αυτή η δήλωση-κλειδί
του Bellocchio μας επιτρέπει να συλλάβουμε το βαθύτερο νόη
μα της ταινίας, στην οποία ξαναβρίσκουμε κάποιες σταθερές
παραμέτρους της προβληματικής του σκηνοθέτη: ο χρόνος και
η έννοια της διάρκειας, το βλέμμα ως πηγή σημειολογίας και έ
ρωτα, που αποτελεί το θεμέλιο της δημιουργικής του πορείας
(απτά παραδείγματα οι πρόσφατες ταινίες του Ο πρίγκιπας του
Χόμπουργκ, Η παραμάνα, Το χαμόγελο ττις μψέρας μου ) και, τέ
λος, η δουλειά του πάνω στα σώματα και τα πρόσωπα που σκιαγραφούνται, σχεδόν ανάγλυφα, στα πλάνα.
Άλλωστε, η Έλενα σχετίζεται άμεσα με μια αισθησιακή και α
ντιληπτική εμπειρία που πηγάζει από τον πρωτοποριακό κινη
ματογράφο. Με αυτή την έννοια, η Έλενα, εκτός από μια τυπι
κή ταινία του Marco Bellocchio, είναι συγχρόνως και η ταινία
«της» Ελενας, «της» συζύγου του, «των» ανθρώπων που ζουν σε
αυτό το σπίτι, καθώς και «του» ίδιου του σπιτιού, στο οποίο ο σκη
νοθέτης προσδίδει σχεδόν ανθρώπινη οντότητα. Ένας «διευρυμένος» κινηματογράφος, όπως τον εννοούσε ο Stan Brakhage
στις ταινίες που γύρισε με τη γυναίκα του και τα παιδιά του.
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Το μικρό αυτό «κείμενο» γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο όταν
αρχίζουν να εμπλέκονται κι άλλα βλέμματα, όπως εκείνο πάνω
στο ζωγράφο Mondrian (του οποίου βλέπουμε μερικά έργα) κα
θώς και -στα τελευταία πλάνα- το βλέμμα πάνω στο Όνειρο της
πεταλούδας, με την εικόνα της νεαρής κοπέλας που χαιρετάει.
Αυτό το μπλέξιμο χρόνων και ηλικιών κάνει την Έλενα να μοι
άζει με τις Διακοπές στην κοιλάδα Τρέμπια, ένα άλλο οικογενει
ακό κείμενο του σκηνοθέτη, όπου στα ζενερίκ διαβάζουμε ότι
πρόκειται για μια ταινία «των» Marco Bellocchio, Pier Giorgio
Bellocchio, Gisella Burinato..., όπου δηλαδή εισάγονται εξαρχής
όλοι όσοι συνεργάστηκαν στη δημιουργία της, και όχι μόνο ο
σκηνοθέτης με τη στενή έννοια του όρου.
Η Έλενα, με ένα τρόπο πιο σύνθετο, ανάγλυφο και συγκινητι
κό, πηγάζει από τη συνεχή αντανάκλασή της στο έργο του
Bellocchio, από την ακούραστη και αναγκαία σχέση της με το
πεδίο και το εκτός πεδίου, από εκείνο που βλέπουμε κι από ε
κείνο που φανταζόμαστε, από την προσωπική και την κινημα
τογραφική μνήμη.
Τορίνο, Οκτώβριος 2002.
Μετάφραση,: Isabelle Taruffi.
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νιοθήκη του Ρίμινι. Διάρκεια: 6'. Έγχρωμη. Η ταινία γυρί
στηκε σε βίντεο.
Στην ταινία καταγράφεται μια εξέταση στο μάθημα της ιταλικής
λογοτεχνίας, και πιο συγκεκριμένα στο έργο του ποιητή Giovanni
Pascoli. Μπροστά σε μια εξεταστική επιτροπή, που επιμένει πάνω
στο διαχωρισμό ζωής και τέχνης, οι εξεταζόμενοι, ένας νεαρός και
μια κοπέλα, αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο. Αυτή η μικρού μή
κους ταινία πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια ενός κινηματογραφι
κού σεμιναρίου τριών ημερών (15-17 Οκτωβρίου 1999), στο πλαί
σιο του Φεστιβάλ Adriaticocinema. Ο Marco Bellocchio είπε σχε
τικά: «Για μένα αυτή η εμπειρία έχει βασικά έναν πρακτικό χαρα
κτήρα■οι σπουδαστές έζηααν, σε μικρό μέγεθος φυσικά, όλη την ε
πεξεργασία μιας ταινίας, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι το μο
ντάζ».

ΑΔΕΛΦΕΣ (1999)
Sorelle

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (1998)
La religione della Storia
Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio, Francesca Calvelli. Μ οντάζ:
Cecilia Pagliarani. Παραγωγή: Lantia Cinema S.r.l., RAI3 - Radiotelevisione Italiana. Διάρκεια: 50'. Έγχρωμη. Η ταινία είναι

Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Marco Bellocchio,
Claudia Sbarigia, Gloria Malatesta, βασισμένο στο μυθιστόρη
μα του Ian McEwan Μαύρα σκυλιά. Φωτογραφία: Giampaolo
Conti. Μ οντάζ: Francesca Calvelli. Μ ουσική: Enrico Pesce.
Η θοποιοί: Pier Giorgio Bellocchio, Elena Bellocchio, Mariuccia
Bellocchio, Letizia Bellocchio. Παραγωγή: δήμος του Μπόμπιο, Filmalbatros (Ρώμη). Διάρκεια: 20'. Έγχρωμη. Η ταινία
γυρίστηκε σε βίντεο.

γυρισμένη σε βίντεο.
Η Θρησκεία της Ιστορίας είναι ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής
σειράς «Ιταλικό Αλφάβητο». Ο Marco Bellocchio και η Francesca
Calvelli έψαξαν και βρήκαν στα αρχεία της RA1 εικόνες από τα
μεγάλα θρησκευτικά, πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της ιταλι
κής, αλλά και της παγκόσμιας πραγματικότητας των τελευταίων
πενήντα χρόνων: στα στιγμιότυπα από την κηδεία του Πάπα Πίου
ΙΒ' και τις μεγάλες καθεστωτικές γιορτές στο Πεκίνο και τη Μό
σχα, αντιπαρατίθενται εικόνες αντίστασης στην καθεστηκυία τάξη,
εικόνες από την άνοιξη της Πράγας, τους χίπις, μέχρι και από ται
νίες του ίδιου του Bellocchio.

ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ (1999)
Un filo di passione
Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Daniela Ceselli. Φω
τογραφία: Giampaolo Conti, William Santero. Ή χ ο ς: Maurizio
Argentieri. Μ οντάζ: Francesca Calvelli, Alfredo Alvigini. Η θο
ποιοί: Maya Sansa, Pier Giorgio Bellocchio. Παραγωγή: Ται-

•^■«Αυτό το κινηματογραφικό αφήγημα έχει μια πολύ μακρι
νή καταγωγή: το σπίτι της ταινίας Οι γροθιές στην τσέπη στο
Μπόμπιο, όπου έκανα ένα κινηματογραφικό σεμινάριο επαγ
γελματικής κατάρτισης, με τον τίτλο Fare Cinema- δεσμευτι
κό, υπεύθυνο και συγκεκριμένο, με την έννοια ότι, για μένα, το
να διδάξω σινεμά σημαίνει να κάνω σινεμά, προσπαθώντας να
παρασύρω όσο το δυνατόν περισσότερο τους συμμετέχοντες.
Αρχικά η Claudia και η Gloria μου πρότειναν την εισαγωγή
του βιβλίου του Ian McEwan Μαύρα σκυλιά. Εξαιρετική ιδέα
κινηματογραφικά, αλλά δύσκολο να πραγματοποιηθεί- γι’ αυτό
και τροποποιήθηκε. Για την καινούργια ιστορία είχαμε ανάγκη
το εξοχικό σπίτι στο Μπόμπιο, όπου φτάνει ο νεαρός Giorgio
για να «απαγάγει» τη μικρή ανιψιά του Elena, που η ανεύθυνη
μητέρα της την εγκατέλειψε και τώρα ζει με τις θείες της
Mariuccia και Letizia. Σκοπός του είναι να την ελευθερώσει και
να απελευθερωθεί και ο ίδιος από ένα παρελθόν που τον βαραί
νει, αυτή τη φορά χωρίς δολοφονίες και εγκλήματα. Η αρχική
ιδέα παραμερίστηκε κάπως, και το αποτέλεσμα είναι διασκεδαστικό και συνάμα φορτισμένο συγκινησιακά λόγω της συμμε
τοχής και της εμπλοκής μελών της οικογένειας και στοιχείων
που αφορούν στην οικογενειακή μας ιστορία- κάτι που ήταν
βαθιά ειλικρινές, ένα είδος προσωπικών σημειώσεων, το πρώτο
σχέδιο μιας ταινίας που δεν θα γίνει ποτέ. Ο χαρακτήρας της
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ταινίας Αδελφές βρίσκεται στο να διδάσκεις και να κάνεις σινεμά ταυτόχρονα, στο να αφηγείσαι αυτά που κάνεις, τη στιγμή
που το κάνεις. Εδώ υπάρχει και κάτι που ο θεατής δεν μπορεί
να δει: η προσωπική σχέση με μια ομάδα νέων ανθρώπων και
μελλοντικών σκηνοθετών, καθώς και ο πλούτος που αυτή η
σχέση περιέχει και που παραμένει ουσιαστικά μια ιδιωτική
στιγμή».
Μ. Β.

NINA (1999)
Nina
Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Marco Bellocchio,
Daniela Ceselli. Φ ωτογραφία: Sebastiano Bazzini. Ή χ ο ς:
Fabrizio Bacherini. Μ οντάζ: Francesca Calvelli. Η θοποιοί:

Fabio Camilli, Ennio Fantastichini, Lucia Tartaglia, Sara Bau
mann, Alessandra Bruno, Chiara Cefalú, Anna Mascino. Π αρα
γωγή: Tricshow srl., Zone Attive srl, Filmalbatros. Διάρκεια:
14'. Έγχρωμη. Η ταινία γυρίστηκε σε βίντεο.
Πρόκειται για μια σειρά από δοκιμαστικά για το ρόλο της Νίνα
στον Γλάρο του Τσέχωφ. Ο βοηθός σκηνοθέτη, στο ρόλο του Κόστια, λέει τις ατάκες στις οποίες ανταπαντούν οι νεαρές ηθοποιοί
που φιλοδοξούν να πάρουν το ρόλο της Νίνα. Μπροστά στα δακρυσμένα, χλωμά και θλιμμένα πρόσωπα των γυναικών, ο νεαρός
βοηθός μόλις και μετά βίας καταφέρνει να κρύψει τη βαθιά ταρα
χή που του προκαλεί αυτή η εφήμερη αναπαράσταση. Οι παρατη
ρήσεις και τα σχόλια του σκηνοθέτη, ανάμεσα στα δοκιμαστικά,
προσδιορίζουν το ρυθμό της αφήγησης· κάποια στιγμή, ο βοηθός
αρνείται να συνεχίσει. Μόνο τότε ο σκηνοθέτης αντιλαμβάνεται
την κατάστασή του, και τον αντικαθιστά στο ρόλο του Κόστια.

Η ΠΑΡΑΜΑΝΑ (1999)
La balia
Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Marco Bellocchio,

236

Daniela Ceselli, βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του Luigi
Pirandello. Φωτογραφία: Giuseppe Lanci. Σ κηνογραφία:
Marco Dentici. Κ οστούμια: Sergio Bailo. Ή χ ο ς: Maurizio
Argentieri Μ ουσική: Carlo Crivelli. Μ οντάζ: Francesca Cal
velli. Η θοποιοί: Fabrizio Bentivoglio (ο καθηγητής Μόρι), Va
leria Bruni Tedeschi (Βιτόρια), Maya Sansa (Ανετα), Jacqueline
Lustig (Μανταλένα), Giselia Burinato (η μαγείρισσα), Elda Alvigini (Λένα), Eleonora Danco (μια ασθενής), Fabio Camilli (o
μεσολαβητής), Pier Giorgio Bellocchio (Νάρντι, ο βοηθάς για
τρός του καθηγητή Μόρι), Michele Placido (Μπέλι, ο αριστο
κράτης ασθενής του Μόρι). ΙΙαραγωγή: Pier Giorgio Bellocchio για τη Filmalbatros. Διάρκεια: 106'. Έγχρωμη. Ιταλία.

Τα ζενερίκ «πέφτουν» πάνω σε μια εικόνα αγροτικής ζωής στην ύ
παιθρο. Σε μια σκοτεινή οθόνη, μια ανδρική φωνή ακούγεται να
μιλά. Το πρώτο κάδρο της ταινίας είναι δύο άνδρες σε μεσαίο πλά
νο. Ο ένας, τη φωνή του οποίου ακούγαμε στο σκοτάδι, ρωτά τον
άλλο «Μα, με ακούτε;» και εκείνος απαντά «Ναι, πώς, βέβαια».
Έξω βρέχει και ο ένας από τους δύο άνδρες κατευθύνεται στο
μπαλκόνι· στέκεται στη βροχή και γίνεται μούσκεμα. Ο άλλος άνδρας, ο ψυχίατρος-νευρολόγος Μόρι, βγαίνει από το δωμάτιο του
αρρώστου. Βρισκόμαστε σε μια αριστοκρατική βίλα κάπου στην ε
ξοχή. Η οικογένεια, ανήσυχη, συγκεντρώνεται δίπλα του και τον
ρωτά πώς είναι η κατάσταση του ασθενούς. Ο γιατρός απαντά «η ί
δια» και φεύγει. Στην επόμενη σκηνή, από το βαγόνι του τρένου του
που είναι σταματημένο σε κάποιο μικρό σταθμό, ο γιατρός βλέπει έ
να νεαρό ζευγάρι να φιλιέται με πάθος. Ξαφνικά, οι καραμπινιέροι
αποσπούν σχεδόν με τη βία τον άνδρα από την αγκαλιά της γυναί
κας και τον παίρνουν μαζί τους. Ρώμη, αρχές του αιώνα. Στους
δρόμους ταραχές, διαδηλώσεις και συγκρούσεις ανάμεσα στην α
στυνομία και τους σοσιαλιστές διαδηλωτές. Στο σπίτι του καθηγητή
Μόρι, η γυναίκα του Βιτόρια είναι ετοιμόγεννη και οι ετοιμασίες
της γέννας έχουν αρχίσει. Στο ψυχιατρείο όπου είναι διευθυντής, ο
καθηγητής εξετάζει μια ασθενή, η οποία αποδεικνύεται πως είναι
μια διαδηλώτρια που κατέφυγε εκεί και για την οποία δείχνει ιδι
αίτερο ενδιαφέρον ο Νάρντι, ο νεαρός βοηθός του Μόρι. Το μωρό
γεννιέται, επειδή, όμως, η μητέρα του δεν έχει καθόλου γάλα, οι
Μόρι αναγκάζονται να προσλάβουν μια τροφό. Ο γιατρός πηγαίνει
σε ένα χωριό και οδηγείται κάπου, όπου μια σειρά από κοπέλες με
γυμνά στήθη περιμένουν. Ο Μόρι διακρίνει ανάμεσά τους την κο
πέλα της σκηνής στο σταθμό, που ονομάζεται Ανέτα - την επιλέγει
ως τροφό και την παίρνει στο σπίτι του. Η Ανέτα, που δεν γνωρίζει
γραφή και ανάγνωση, έχει ένα παιδί με το σύντροφό της (χωρίς να
είναι παντρεμένη μαζί του), το οποίο αναγκάζεται να αφήσει στο
χωριό. Στο σπίτι του Μόρι, το μωρό την αποδέχεται, θηλάζει και
γρήγορα αναπτύσσεται μεταξύ τους μια «μητρική» σχέση. Το γεγο
νός αυτό προκαλεί μεγάλη ψυχική ταραχή στην αστή -και κάπως
στεγνή συναισθηματικά- φυσική μητέρα του παιδιού, η οποία βλέ
πει την Ανέτα να την υποκαθιστά στο ρόλο της μητέρας, σχεδόν ο
λοκληρωτικά. Αισθάνεται παραγκωνισμένη, άχρηστη και ίσως και
να ζηλεύει τη γήινη ομορφιά και τη γεμάτη χυμούς θηλυκότητα της
Ανέτα. Προσπαθεί να εδραιώσει μια σχέση μαζί της, προοφέρεται
μάλιστα να γράψει για λογαριασμό της μια επιστολή στο σύντροφό
της, ο οποίος είναι στη φυλακή για πολιτικούς λόγους. Μια μέρα, έ
χουν βγάλει βόλτα το μωρό στο πάρκο και, ενώ η Ανέτα το κρατά αγκαλιά και η Βιτόρια μιλά με κάποιες γνωστές της λίγο πιο πέρα,
δύο Τσιγγάνες κλέβουν από την ανήμπορη να αντιδράοει παραμάνα
τα σκουλαρίκια που της είχε χαρίσει η κυρία της, σε μια σκηνή με
γάλης έντασης, όπου η Βιτόρια δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Η κατά
σταση στο σπίτι επιδεινώνεται δραματικά και η Βιτόρια, στα πρό
θυρα της κατάθλιψης, απαιτεί από το σύζυγό της να διώξει την Ανέ
τα, αφού έχει φτάσει να νιώθει ξένη στο ίδιο της το σπίτι. Εκείνος
αρνείται προσπαθώντας να την πείσει να κάνει υπομονή για λίγο
καιρό, αφού η τροφός είναι απολύτως απαραίτητη για το μωρό. Στο
ψυχιατρείο, ο γιατρός έχει μια έντονη συζήτηση με το βοηθό του, ο
οποίος του λέει ότι είναι ερωτευμένος με τη νεαρή οοοιαλίστρια που
κρύφτηκε εκεί προφασιζόμενη την ασθενή, και ότι θέλει να εγκατα
λείψει την ψυχιατρική για να ασχοληθεί με πιο συγκεκριμένα
πράγματα. Στη διάρκεια αυτής της συζήτησης, ο καθηγητής Μορι

M A R C O

βλέπει από το παράθυρο τη Βιτόρια, η οποία έχει αποφασίσει να ε
γκαταλείψει το σπίτι τους. Τρέχει έξω για να τη συναντήσει, αλλά
αυτή έχει εξαφανιστεί. Λίγο αργότερα, διαπιστώνει ότι όντως έχει
φύγει από το σπίτι και έχει πάει να μείνει κάπου στην εξοχή. Η
Ανετα του δίνει να της διαβάσει ένα γράμμα από το σύντροφό της
και του ζητά να της μάθει να γράφει και να διαβάζει. Πράγματι, αρ
χίζει να της κάνει μαθήματα · έρχονται πολύ κοντά ο ένας στον <11λο και μια οικειότητα δημιουργείται ανάμεσά τους. Στο μεταξύ, δεν
έχει διαφύγει της προσοχής του γιατρού (και του θεατή) ότι η Ανέτα
φεύγει -σχεδόν τρέχοντας- από το σπίτι στα κρυφά, για λίγη ώρα,
πράγμα περίεργο αφού δεν γνωρίζει τη Ρώμη και, επιπλέον, επι
κίνδυνο σε μια περίοδο που η πόλη ταράζεται από συνεχείς διαδη
λώσεις. Ο γιατρός της επισημαίνει τον κίνδυνο και τα μαθήματα
συνεχίζονται. Μετά από μια επίσκεψη στον ασθενή της αρχικής
σκηνής, ο γιατρός πηγαίνει να συναντήσει τη σύζυγό του, η οποία
μοιάζει να έχει ηρεμήσει και συζητούν για λίγο κάνοντας έναν πε
ρίπατο στην εξοχή. Εκείνος της λέει τα νέα του σπιτιού, η Βιτόρια
τον ρωτά αν είναι ερωτευμένος με την Ανέτα και ο Μόρι το αρνείται. Κάποια μέρα, ο καθηγητής βλέπει την Ανέτα να βαδίζει γρήγο
ρα, πηγαίνοντας κάπου, και την ακολουθεί. Πέφτουν κυριολεκτικά
στη δίνη των συγκρούσεων των σοσιαλιστών διαδηλωτών (ανάμεσά
τους αναγνωρίζουμε το νεαρό βοηθό του γιατρού Μόρι και την κο
πέλα του ψυχιατρείου) και τελικά ο Μόρι ανακαλύπτει την Ανέτα
σε μια φτωχογειτονιά, να θηλάζει το δικό της μωρό, το οποίο όλο
αυτό το διάστημα βρισκόταν στη Ρώμη. Έτσι εξηγούνται οι ξαφνι
κές της απουσίες στη διάρκεια της ημέρας. Μένει κατάπληκτος, ορ
γίζεται, της λέει ότι τον εξαπάτησε με το χειρότερο τρόπο και απαι
τεί να φύγει αμέσως από το σπίτι του. Εκείνη το αρνείται κλαίγοντας και λέγοντάς του ότι αγάπησε και το δικό του παιδί όσο το δικό
της. Ο Μόρι γυρνάει στο σπίτι, βρίσκει το μωρό να κλαίει, το παίρ
νει αγκαλιά, το ηρεμεί και το βάζει για ύπνο. Η Ανέτα επιστρέφει
στο σπίτι και εκείνος, αφού το έχει ξανασκεφτεί, της ζητάει να μεί
νει. Εκείνη, όμως, του ανακοινώνει ότι θα φύγει, αφού το μωρό δεν
θέλει να θηλάσει πια από το στήθος της και άρα δεν την έχει ανά
γκη. Στο τέλος, ο καθηγητής Μόρι απελευθερώνει μια ασθενή του
από τα δεσμά της και της δίνει να διαβάαει ένα γράμμα που ο ίδιος
έχει γράψει για το σύντροφο της Ανέτα, καθ’ υπαγόρευσή της. Σε
παράλληλο μοντάζ βλέπουμε την Ανέτα να μπαίνει στο σιδηροδρο
μικό σταθμό με το μωρό της αγκαλιά, και τη Βιτόρια στο βαγόνι ε
νός τρένου να ταξιδεύει μόνη.
·φ·«Γιατί γύρισα μια ταινία για μια παραμάνα; Ο λόγος είναι α
πλός: η περίοδος του θηλασμού είναι σύντομη, αλλά θεμελιώ
δης για τη ζωή του ανθρώπου. Φυσικά, κάθε παιδί γεννιέται με
την ταυτότητά του, η σχέση του όμως με την τροφοδότρια μη
τέρα παραμένει καθοριστική. Η ιστορία ττ\ς Παραμάνας εξελίσ
σεται στην αστική τάξη της Ρώμης: μια γυναίκα, παντρεμένη
με ένα νευροψυχίατρο, γίνεται μητέρα. Η γέννηση του παιδιού
τής προκαλεί βαθύτατη κρίση. Το μωρά δεν πλησιάζει το στή
θος της κι εκείνη δεν αισθάνεται καμία αγάπη, καμία ιδιαίτερη
έλξη γι’ αυτό το μικρό πλασματάκι. Ασχολείται βεβαίως με την
ικανοποίηση των αναγκών του, αλλά δεν αποκτά τον παραμι
κρό συναισθηματικό δεσμό μαζί του. Στην Ιταλία των αρχών
του αιώνα, το μόνο που έμενε να κάνουν, δεδομένων των συν
θηκών, ήταν να απευθυνθούν σε μια παραμάνα. [...]

B E L L O C C H I O

Εμπνεύστηκα την ταινία μου από την ομώνυμη νουβέλα του
Pirandello. Το τέλος της θύμιζε Zola, καθώς η παραμάνα γινό
ταν πόρνη και το παιδί της πέθαινε. Ήταν μια αποτρόπαιη ι
στορία από την οποία ήθελα να απομακρυνθώ, καθώς ήταν πο
λύ χαρακτηριστική της αστικής εγκληματικής μετριότητας.
Απέφυγα, λοιπόν, τη σκληρότητα, την ωμότητα και τον ψεύτι
κο μοραλισμό, αλλά κράτησα τη δραματική δομή, αφού δεν
μπορείς να κάνεις ψυχολογία χωρίς δράμα. [...]
Δεν νομίζω πως έχει καμία σημασία το γεγονός ότι γυρίζω ται
νίες που διαδραματίζονται στο παρελθόν, εφόσον οι ιστορίες α
φορούν κάτι διαχρονικό: την αντίθεση ανάμεσα στη σύγχυση
της τρέλας και την εξωτερική ομορφιά, το συναισθηματικό
πλούτο. Θέλω να διευκρινίσω σε όσους κριτικάρουν τις ταινίες
«εποχής», ότι η ενασχόληση με την επικαιρότητα δεν καθιστά
μια ταινία επίκαιρη. Χωρίς αμφιβολία, το κοινό αισθάνεται καθησυχασμένο όταν παρακολουθεί μια ιστορία για τη Μαφία ή
για ένα έγκλημα στο οποίο αναφέρονται οι εφημερίδες. Αυτό εί
ναι δικό του θέμα. Προσωπικά, πιστεύω ότι δεν είναι αναγκαίο
να καθησυχάζουμε το κοινό. ? ?
Μ. Β.

Οι π ρ ά ξεις π ο υ δ εν φ αίνονται

τον Gianni Canoua
Τα μάτια, το στόμα. Μάτια που δεν βλέπουν, στόματα που δεν
μιλούν, όπως στη σκηνή της γέννας της Βιτόρια, όπου το ορθά
νοιχτο από τις ωδίνες στόμα μοιάζει να μη βγάζει κανέναν ήχο,
ή, όπως στη σκηνή στο νοσοκομείο, όπου η πιο όμορφη από τις
έγκλειστες «τρελές ψυχές» αρνείται να ακολουθήσει τη φλόγα
του κεριού με το βλέμμα της. Σχεδόν κανείς δεν ακούει ούτε βλέ
πει, όπως θα έπρεπε, στην ταινία του Marco Bellocchio. Ο μόνος
που λέει ότι «βλέπει» και «ακούει» είναι κάποιος που ούτε τον
βλέπουμε ούτε τον ακούμε ποτέ: ο φυλακισμένος σύζυγος της
παραμάνας (εκείνος που επάγγελμά του είναι «να προκαλεί ατα
ξία», σύμφωνα με την ωραία ρήση της γυναίκας του), αυτός που
έγραψε το «γράμμα από τη φυλακή», που μεταμορφώνει και ε
παναπροσδιορίζει τις σχέσεις ανάμεσα στους άλλους ήρωες.
«Ακούω τα πάντα και βλέπω πολλά, φαντάζομαι ακόμα και αυτό
που δεν φαίνεται», γράφει στην πιο δυνατή παράγραφο του
γράμματος. «Το “φαντάζομαι” είναι ρήμα;», ρωτά η παραμάνα
τον καθηγητή Μόρι. «Φυσικά!», απαντά εκείνος. «Και τι πράξη
είναι τούτο;», ξαναρωτά μπερδεμένη η κοπέλα. «Είναι μια εσω
τερική πράξη, που δεν φαίνεται», αποκρίνεται ο ψυχίατρος.
Η Παραμάνα είναι μια ταινία για τις πράξεις που δεν φαίνονται:
μια γραμματική των αισθημάτων, μια εγκυκλοπαίδεια των συ
ναισθημάτων, ένα συντακτικό του μη ορατού. «Δεν τα κατα
φέρνω να γράφω για πράγματα που δεν βλέπω», λέει η παραμά
να στον καθηγητή, που δέχτηκε -μετά τη φυγή της συζύγου
του- να μάθει γραφή και ανάγνωση στη γυναίκα που φροντίζει
το γιο τους. O Bellocchio επιχειρεί να το κάνει και για κείνη και
για μας. Γίνεται «παραμάνα» του δικού μας βλέμματος, και μας
διδάσκει εκ νέου πώς να βλέπουμε με «παιδαγωγικό» τρόπο,
σχεδόν αδιανόητο για τον ερμητικό και δύστροπο κινηματο
γράφο του. Με την Παραμάνα, o Bellocchio δημιουργεί μια ται
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νία φτιαγμένη από πράξεις που δεν φαίνονται: είναι σχεδόν μια
ταινία χωρίς ρήματα και με μια ανακόλουθη πλοκή. Όλες οι ο
ρατές πράξεις στην ταινία (η γέννα, η φυγή της συζύγου, οι συ
γκρούσεις στην πλατεία ανάμεσα στους έφιππους αστυνομι
κούς και τους διαδηλωτές σοσιαλιστές) είναι, συντακτικά, δευτερεύουσες προτάσεις: οι κύριες-οι πράξεις και οι κινήσεις που
ορίζουν την «αίσθηση» των χαρακτήρων- είναι σχεδόν κρυμ
μένες στην καρδιά και την ψυχή. Είναι «πηδήματα στο κενό»
και «όνειρα της πεταλούδας»: δεν φαίνονται, μπορείς μόνο να
τις φανταστείς. Εδώ o Bellocchio πειραματίζεται, όπως δεν είχε
ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν, με την καταγραφή της φαντασίας
που είναι φτιαγμένη από αμφιταλαντευόμενες κινήσεις και ελ
λείψεις, λοξές ματιές, αναμονή στο μισοσκόταδο, παραφύλαγμα
στο παράθυρο και αποκαλύψεις.
Τι φανερώνει μια ταινία σαν την Παραμάνα-, Για μια ακόμα φο
ρά: μια απόσταση. Αν Το όνειρο της πεταλούδας ακροβατεί ανάμε
σα στο λόγο και τη σιωπή, και Ο πρίγκιπας του Χόμπουργκ ανά
μεσα στο νόμο και την εξέγερση, Η παραμάνα ερευνά το χάσμα
που χωρίζει τις λέξεις από τα πράγματα, τα συναισθήματα από
την έκφρασή τους. Τα δύο επίπεδα δεν συμπίπτουν ποτέ: από τη
μια έχουμε το πώς θα ήθελαν οι πρωταγωνιστές να είναι τα
πράγματα και, από την άλλη, το πώς φοβούνται ότι είναι. Ακρι
βώς στη μέση βρίσκεται το βλέμμα. Όπως ο φυλακισμένος σύ
ζυγος της παραμάνας, έτσι και το επάγγελμα του Bellocchio εί
ναι να προκαλεί αταξία». Δεν απλοποιεί, περιπλέκει. Ανακα
τεύει βλέμματα, που ξεγλιστρούν γλυκά από το παραθυράκι του
ι ρένου που τρέχει, με κλεφτές ματιές σε απαγορευμένες εικόνες
στα σκοτεινά και με μια λήψη πανοραμική στα γεμάτα γάλα
στήθη νεαρών φτωχών γυναικών έπειτα, κάνει μια στάση για
να παρατηρήσει τις τρελές γυναίκες που κατεβαίνουν από τα δέ
ντρα στον κήπο ενός νοσοκομείου. Εδώ κι εκεί, εγώ κι εμείς, α
τομικό και συλλογικό: τα επίπεδα διασταυρώνονται, το νόημα
ί'ραπετεύει. Στο σύστημα των χαρακτήρων της ταινίας, για πα
ράδειγμα, οι γυναίκες είναι σύνολα, οι άνδρες είναι άτομα. Από
ι η μια πλευρά είναι ο καθηγητής Μόρι, ο σοσιαλιστής γιατρός
και ο ασθενής που τον υποδύεται ο Michele Placido: προσωπικό
τητες χαραγμένες από μοναξιά και απομόνωση, από την ανικα
νότητα να δημιουργήσουν σχέσεις παρά μόνο με εθελοντική
μορφή, όπως ο νεαρός γιατρός που αφήνει τη δουλειά του στο
νοσοκομείο για να συνταχτεί με τις ομάδες των διαδηλωτών.
Αντίθετα, από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες: πάντα σε ομάδες
(οι θείες και οι υπηρέτριες της οικίας Μόρι, οι υποψήφιες παρα
μάνες στη σκηνή όπου δείχνουν τα στήθη τους, οι τρόφιμοι της
ψυχιατρικής κλινικής), συμβολίζουν έναν τρόπο ύπαρξης ση
μαδεμένο από τη συνενοχή, την επαφή και την αλληλεγγύη. Η
μοναδική γυναίκα που είναι άτομο και όχι σύνολο (η Βιτόρια,
σύζυγος του Μόρι), προεξοφλεί με την αγωνία και τη νεύρωσή
της, την ανικανότητά της να περάσει από το «εγώ» στο «εμείς».
Μάσκες, ρόλοι, τροχιές διαφυγής: στο τέλος, όλα μοιάζουν να ανασυνθέτονται και να ξαναμπαίνουν σε τάξη. Αλλά αν στον
Πρίγκιπα του Χομπουργκ υπήρχαν εικόνες που διέψευδαν τις
λύοεις τις οποίες πρότεινε ο λόγος, αντίθετα, εδώ, οι λέξεις αμ
φισβητούν τον επίλογο των εικόνων. Ο καθηγητής Μόρι γρά
ψει και βάζει μια ασθενή να του διαβάσει το γράμμα που έχει
γράψει καθ’ υπαγόρευση της Ανέτα. Δεν έμαθε μόνο η παραμά
να από αυτόν, μα και αυτός από εκείνη. Για μια ακόμα φορά,

στη σχέση ανάμεσα στα μάτια και το στόμα, στο ρήμα και την
εικόνα, ο κινηματογράφος του Ββ11οα:1ύο βρίσκει το αμυδρό
φως του νοήματος, το πήδημα στο κενό.
·<Segnocinema-, τχ. 98, Ιούλιος-Αύγουστος 1999.
Μετάφραση: Δέσποινα Χαραυγή.

Α π ρ όσμ ενες καταιγίδες, εσω τερικές θύελλες

του Δημήτρη Μπάμπα
Μια νεαρή γυναίκα περιπλανιέται άσκοπα μέσα στους αχανείς
χώρους ενός αστικού σπιτιού. Μέσα από τους μισοφωτισμένους
διαδρόμους και τα σκοτεινά δωμάτια οδηγείται στην εσωτερική
αυλή. Πίσω από τα σιδερένια κάγκελα της πόρτας θα αντικρί
σει μια σκηνή, που θα της προκαλέσει την προσοχή: λουσμένες
από το εκτυφλωτικό φως του ήλιου (αυτό που λείπει από τα ε
σωτερικό του αστικού σπιτιού), δυο υπηρέτριες εκτελούν μια
αγροτική εργασία. Υπόμνηση μιας απουσίας; Η σκηνή προκα
λεί στη νεαρή γυναίκα ανάμεικτα συναισθήματα ευχαρίστησης
και ζήλιας. Λίγο αργότερα, η ίδια γυναίκα θα βρεθεί μέσα στην
εσωτερική αυλή. Τώρα ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος: βοη
θά τις υπηρέτριες να μαζέψουν τα ρούχα. Μια ξαφνική καται
γίδα είναι η αιτία. Η βροχή και οι λάμψεις από τις αστραπές φω
τίζουν το πρόσωπό της. Μια απρόσμενη ελευθερία καταλαμβά
νει αυτή τη νεαρή κοπέλα, μια ευθυμία αταίριαστη με την αυ
στηρότητα του χώρου την κυριεύει. Παραδομένη στις προστα
γές των στοιχείων της φύσης, αποκαλύπτει τη μυστική της
σχέση με το φυσικό κόσμο, τον κόσμο που απουσιάζει από τον
περίκλειστο χώρο του αστικού σπιτιού (αλλά και από τον συ
μπαγή οικιστικό ιστό της πόλης). Αυτές οι δύο σκηνές, που βρί
σκονται στο μέσο της αφήγησης στην ταινία Η παραμάνα του
Marco Bellocchio, μας υποδεικνύουν το κέντρο της δραματικής
πλοκής. Αυτό που καταγράφει η ταινία είναι η βίαιη, αναπά
ντεχη εισβολή στοιχείων που ανήκουν στο φυσικό κόσμο μέσα
σε ένα αποστειρωμένο, «πολιτισμένο» σύμπαν1. Όπως οι δυνα
τές ακτίνες του ήλιου και οι λάμψεις των αστραπών καταυγά
ζουν το γεμάτο έξαψη πρόσωπο της νεαρής γυναίκας, έτσι και
η ίδια η παρουσία της, η ανεπιτήδευτη δράση της θα φωτίσει,
με τη δύναμη και την ένταση της αστραπής, τους σκοτεινούς
χώρους μιας τυπικής, συμβατικής, συζυγικής ζωής. Παράλλη
λα, η ταινία καταγράφει πώς οι ένοικοι του σπιτιού -ένα ζευγά
ρι αστών- αντιδρούν απέναντι σε αυτή την απρόοπτη εισβολή,
πώς διαχειρίζονται, τόσο το σκότος μέσα στο όποιο ζουν, όσο
και το φως το οποίο ξαφνικά αντικρίζουν.
Έγκλειστοι και υπόδουλοι στη δυναστική εξουσία του αστικού
σπιτιού, οι κάτοικοί του (ο καθηγητής Μόρι και η σύζυγός του
Βιτόρια), απροετοίμαστοι, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το έλ
λειμμα της κοινής τους ζωής. Η αφετηρία είναι μια γέννα η α
δυναμία (ή η άρνηση) θηλασμού από την πλευρά του νεογέν
νητου είναι το πρόβλημα, που στον περίκλειστο χώρο του σπι
τιού θα πάρει απρόσμενα μεγάλες διαστάσεις, διαταράσσοντας
τις ισορροπίες της συμβατικής τους ζωής. Η λύση δεν είναι α
πλώς και μόνο η πρόσληψη ως τροφού της νεαρής γυναίκας. Η
μελαγχολία της λοχείας, στην οποία βυθίζεται η Βιτόρια, είναι
απλώς το επιφαινόμενο (και ως τέτοιο, γρήγορα αποκτά απροσ-

O Pier Giorgio Bellocchio σε μια σκηνή από την ταινία Η παραμάνα.
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δόκητες διαστάσεις, ακριβώς γιατί γίνεται αποκαλυπτική: απο
κομμένη η μητέρα από το νεογέννητο, βρίσκεται σε μια θέση α
δυναμίας, μπροστά σε ένα κενά). Η μη εκπλήρωση των μητρι
κών της καθηκόντων δεν είναι χωρίς σημασία, ούτε περιστασιακή: καταρχήν, κάνει φανερή, με τον πιο δραματικό τρόπο,
την απομάκρυνση του ζευγαριού από τη φυσική τάξη -η απώ
λεια, για τη μητέρα, του μητρικού ενστίκτου, είναι απόρροια
αυτής της απομάκρυνσης. Η ψυχρότητα, η αδυναμία έκφρασης
του συναισθήματος, η υποταγή στις ιεραρχικές δομές της επι
στήμης ή της εξουσίας, ο εγκλεισμός τους μέσα στον απομονω
μένο, αποστειρωμένο και ιεραρχικά οργανωμένο χώρο του σπι
τιού (όπου ούτε οι απόηχοι της κοινωνικής εξέγερσης δεν ει
σβάλλουν), οδηγούν το ζευγάρι μακριά από το ατίθασο και ανυ
πότακτο ρεύμα της ζωής και της φύσης. Αυτά τα δύο πρόσωπα
έχουν απομακρυνθεί (και λόγω θέσης, αλλά και λόγω πεποιθή
σεων, όπως συμβαίνει με τον καθηγητή) από το φυσικό κόσμο.
Και το τίμημα γι’ αυτή την απομάκρυνση θα το πληρώσει η Βιτόρια: η αντικατάστασή της στο μητρικό ρόλο από την Ανέτα
θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου, θα διαρρήξει τους δεσμούς,
θα αποσταθεροποιήσει τα σαθρά θεμέλια της οικογενειακής
τους ζωής, θα αμφισβητήσει τις βεβαιότητάς τους. Βρισκόμενη,
λόγω του φύλου της, σε μια θέση αδυναμίας, υπάκουη και υπο
ταγμένη, θα έρθει αντιμέτωπη με την πιο ευθεία αμφισβήτηση
του -προκαθορισμένου- ρόλου της ως μητέρας: η άρνηση του
νεογέννητου να τραφεί από το στήθος της είναι μια πράξη α
πόρριψης, μια επίθεση στο πρόσωπό της· συνειδητοποιεί, μέσω
αυτής και εξαιτίας της, το μάταιο της βούλησής της ως συζύ
γου, ως μητέρας, ως γυναίκας.
Επιπλέον, η ίδια η παρουσία της τροφού μέσα στο σπίτι δημι
ουργεί τις αναπόφευκτες συγκρίσεις και τον συνακόλουθο α
νταγωνισμό. Οι συγκρίσεις αυτές γρήγορα ξεφεύγουν από το
πλαίσιο της δραματικής πλοκής (μια σύγκρουση χαρακτήρων)
και τοποθετούνται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο: είναι μια σύ
γκρουση ταξική και συγχρόνως πολιτισμική. Ματαιόδοξη, ζη
λόφθονη, κτητική και δύσθυμη, η αστή Βιτόρια έχει μέσα στο
ίδιο της το σπίτι, στον προνομιακό της χώρο, την ντροπαλή, α
ποφασιστική, γεμάτη αυτοπεποίθηση και θηλυκότητα χωρική
Ανέτα. Η σύγκρουση αυτή (που μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα
άλλο επεισόδιο της πάλης των τάξεων, όπου αυτό που διεκδικείται είναι η μητρική σχέση) τροφοδοτεί όλο το πρώτο μισό
της αφήγησης: απέναντι στην αδέξια συμπεριφορά της Βιτόρια
υπάρχει η φυσικότητα της Ανέτα, απέναντι στη δυσθυμία και
την ψυχική της δυσανεξία υπάρχει η ευεξία, απέναντι στην
ψυχρότητα και την αμηχανία, η στοργή και η θέρμη. Αυτή η α
ντιπαράθεση, μέσα στο σύστημα της ταινίας, αντιστοιχίζεται
με μια ομάδα αντιθέσεων που είναι διάσπαρτες στη δραματική
πλοκή. Υπάρχει η αντίθεση ανάμεσα στη διαισθητική ευαισθη
σία και την ψυχρότητα, ανάμεσα στους γεμάτους ζωή δρόμους
της πόλης και στην απουσία ήχων στο εσωτερικό του αστικού
σπιτιού, ανάμεσα στην αγροτική, κοινοτική ζωή όπου συμμε
τέχει η Ανέτα και την αποστειρωμένη οικογενειακή ζωή των
συγγενών της Βιτόρια, ανάμεσα στους εξεγερμένους και τους
υποταγμένους, ανάμεσα στον γεμάτο αμηχανία για την επιστή
μη και τη ζωή νεαρό γιατρό και τον πλήρη βεβαιοτήτων καθη
γητή Μόρι. Είναι, τέλος, η αντίθεση ανάμεσα στην παραφορά
ιου ιιάθους και στα υπό έλεγχο και επιτήρηση συναισθήματα'.

Καθώς η Βιτόρια απομακρύνεται συναισθηματικά και σωματι
κά από το νεογέννητο, καθώς βυθίζεται στο σκοτάδι, και το
μαύρο σύννεφο της μελαγχολίας καλύπτει την ψυχή της, η ήτ
τα της είναι προδιαγεγραμμένη και βέβαιη: δεν έχει λόγο ύπαρ
ξης μέσα στο οργανωμένο σύστημα του αστικού σπιτιού. Πρέ
πει να αποχωρήσει.
Από την άλλη, στο πρόσωπο της Ανέτα θα αντικρίσουμε την ά
φατη χαρά της μητρότητας (η παρουσία της ακτινοβολεί ένα ε
σωτερικό φως, γίνεται η αληθινή κυρίαρχος του οίκου). Όταν η
Ανέτα δέχεται το δυνατό φως του ήλιου, που εισβάλλει με ορμητικότητα από το παράθυρο, όταν ξεγυμνώνει τον αριστερό της
μαστό για να θρέψει το νεογέννητο, μια σημαντική αλλαγή έχει
συντελεστεί σε αυτό το σπίτι: δεν πρόκειται για μια νίκη που έ
χει επιτευχθεί απλώς στο πεδίο της ταξικής πάλης, αλλά για την
επιβολή, την εγκαθίδρυση μέσα στο χώρο μιας μέχρι τώρα α
πούσας φυσικής τάξης. Σε αυτή την εικόνα, εμβληματική της
δυτικής εικονοποιίας3, από την οποία δεν λείπουν οι ερωτικές
παραδηλώσεις, απεικονίζεται η θηλυκότητα στην πλήρη ολο
κλήρωσή της· εδώ, αντικρίζουμε μια αληθινή γυναίκα, σε από
λυτη αρμονία με τη φύση, το ένστικτο, τα συναισθήματά της.
Η επιβολή της φυσικής τάξης μέσα στο αστικό σπίτι έχει κά
ποιες ουσιαστικές συνέπειες για τους ενοίκους του. Η σταδιακή
απώλεια της εξουσίας τους -πρώτα για τη Βιτόρια και μετά για
το γιατρό Μόρι- αμφισβητεί τις βεβαιότητες μιας ολόκληρης
ζωής. Τα δύο αυτά πρόσωπα οδηγούνται μέσα από δαιδάλους
και ατραπούς σε μια διαδικασία αυτογνωσίας. Αντικρίζουν το
κενό του κοινού τους βίου, ένα κενό που προκαλείται από την
ίδια την οργάνωση της κοινωνίας, από το ρόλο που τους επιφυ
λάσσεται λόγω της ταξικής τους θέσης, από τις συμπεριφορές,
τα ήθη, το ύφος ζωής που έχουν εγκολπωθεί. Το οριακό γεγο
νός της απώλειας της μητρικής σχέσης οδηγεί τη Βιτόρια σε ε
ξορία, σε περισυλλογή, σε ησυχασμό. Μακριά από την οικογε
νειακή εστία, προσπαθεί να επανασυνδεθεί με αυτό το κομμάτι
του εαυτού της που, λόγω της ταξικής της θέσης, έχει εγκαταλείψει: δηλαδή με το συναίσθημα και το ένστικτο. Καλείται να
ανακαλύψει ό,τι έχει θαφτεί κάτω από τα στρώματα του αστι
κού πολιτισμού. Στο σύστημα της ταινίας, το αστικό σπίτι και
η πόλη είναι μια φυλακή, ένας χώρος που αλλοιώνει το πρόσω
πο, που διαστρέφει τη φυσική τάξη, που συνθλίβει το ένστικτο
(μόνο μακριά από αυτόν το χώρο μπορούν τα πρόσωπα να ανακαλύψουν και να αποκαλύψουν την αληθινή ουσία της προσω
πικότητάς τους). Για τη Βιτόρια, η εκούσια απομόνωση οδηγεί
στην αλήθεια και, τελικά, στη μεταμόρφωση. Όμως, όπου και
να πάει η Βιτόρια, η παρουσία της Ανέτα θα την ακολουθεί σαν
σκιά: είναι έκθετη στις θύελλες που έχει προκαλέσει εντός της
η ανεπιτήδευτη μητρική παρουσία της Ανέτα.*
Διαφορετική είναι η περίπτωση για το σύζυγό της, τον γιατρό
Μόρι. Σε μια σκηνή ο καθηγητής Μόρι, εκπληρώνοντας την
παράκληση της Ανέτα, της διδάσκει γραφή και ανάγνωση. Ξε
κινά το μάθημα με την επισήμανση ότι είναι και για εκείνον η
πρώτη φορά (που διδάσκει). Καθώς τα μαθήματα διεξάγονται,
αυτό που γίνεται φανερό είναι το ερωτικό βλέμμα του καθηγη
τή προς τη μαθήτριά του. Πέρα, λοιπόν, από τη διδασκαλία, μια
σημαντική αλλαγή πραγματοποιείται: αντιμέτωπος με την α
νυπόκριτη και ανεπιτήδευτη γοητεία της Ανέτα, ο καθηγητής
Μόρι εγκαταλείπει τις άμυνες του, παραδίδεται αμαχητί στη
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λάμψη του προσώπου της. Κατά τη διάρκεια αυτών των μαθη
μάτων, οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί: η παρουσία της Ανετα θα ο
δηγήσει το σοβαρά καθηγητή στη σταδιακή συνειδητοποίηση,
στη συναισθηματική κατανόηση της κατάστασης. Η συνάφεια
και η επαφή του με την Ανετα τον απελευθερώνουν. Σε μια ο
ριακή στιγμή, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτή την αλλαγή
που έχει συντελεστεί. Η Ανέτα καλεί τον καθηγητή να πάρει
στην αγκαλιά του το νεογέννητο (είναι η πρώτη φορά που το
κάνει)· στη συνέχεια τον βλέπουμε να τραγουδά διατακτικά
και εμφανώς αμήχανα ένα νανούρισμα. Η μεταμόρφωση έχει
συντελεστεί: τώρα αντικρίζουμε το πρόσωπό του χωρίς τα ψι
μύθια της γνώσης ή του επαγγέλματος. Αναγνωρίζουμε μια πιο
συναισθηματική, πιο ενστικτώδη πλευρά της προσωπικότητάς
του. Γίνεται πιο διαλλακτικός, πιο ανοικτός στο διαφορετικό.
Περισσότερο ικανός να προσεγγίσει από άλλους, πιο συναισθη
ματικούς δρόμους τους ασθενείς του. Τώρα μπορεί να λύσει τα
δεσμά τους.5
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας, σε αυτά τα δύο πρόσωπα (τον
καθηγητή Μόρι και τη Βιτόρια) έχουν συμβεί εσωτερικές αλ
λαγές. Μη ορατές από το βλέμμα του θεατή, αυτές οι αλλαγές
μεταμορφώνουν το εσωτερικό τους τοπίο, αλλάζουν το χάρτη
των συναισθημάτων τους.6 Είναι οι στιγμές όταν οι ήχοι του
περιβάλλοντος σιγά-σιγά αποσύρονται και σβήνουν, όταν επι
κρατεί η σιωπή, όταν στην εικόνα εισβάλλει η μουσική. Αυτές
είναι οι στιγμές: τότε η θύελλα κυριεύει την ψυχή τους, τότε ο
άρρητος λόγος του συναισθήματος και του ενστίκτου, σαν μια
ξαφνική καταιγίδα, ανατρέπει τα πάντα. Τότε μεταγγίζεται στο
άνυδρο τοπίο της ψυχής τους η ζωτικότητα· τότε διδάσκονται
-ίσως για πρώτη φορά- την αρμονία και τη γαλήνη με τη φύση,
το συναίσθημα και το ένστικτο· τότε αλλάζουν. ΓΓ αυτά τα
πρόσωπα (και όχι για το νεογέννητο) υπήρξε η Ανέτα τροφός.
Και τώρα μπορεί να αποχωρήσει...
X. Ανάλογες εικόνες ξαφνικής εισβολής χης φύσης μέσα στον αστικό χώρο
είναι διάσπαρτες στην ταινία: σε μια από αυτές θα δούμε ένα κοπάδι να περ
νά μέσα στους στενούς δρόμους της πόλης. Επίσης, οι σκηνές της διαδήλω
σης και των συγκρούσεων μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως τέτοιες: καθώς
διαταράσσουν την ευταξία στον αστικό ιστό, επιτρέπουν να εισβάλει στους
στενούς δρόμους της πόλης, με ορμητικότητα και ένταση, το άτακτο και α
νυπότακτο ρεύμα της ζωής.
2. & μια σκηνή στην αρχή της ταινίας γινόμαστε μάρτυρες αυτού του
πλέγματος των αντιθέσεων. Ο γιατρός Μόρι, μέσα στο βαγόνι ενός τραίνου,
ξυπνά μόλις αυτό μπαίνει στο σταθμό. Αντικρίζει, από το παράθυρο, το γε
μάτος πάθος φιλί ενός ζευγαριού (είναι η Ανέτα και ο σύντροφός της ). Στο
επόμενο πλάνο βλέπουμε το γεμάτο συμβατική, συζυγική τυπικότητα φιλί
του Μόρι προς τη σύζυγό του Βιτόρια.
3. Στον πίνακα του Ελ Γκρέκο, Η Αγία Οικογένεια μ ε την Αγία Άννα (περί
που 1590-1595, ελαιογραφία σε πανί, Νοσοκομείο Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή,
Τολέδο), βρίσκουμε μια ανάλογη σκηνή. Όμως, για τις φωτιστικές συνθή
κες του πλάνου θα πρέπει να ανατρέξουμε στους πίνακες του Vermeer.
4. Αξίζει μιας επισήμανσης ο τρόπος που ο σκηνοθέτης χειρίζεται αυτή την
μεταμόρφωση. Παρουσιάζει ένα άδειο δωμάτιο, όπου ακούγεται η φωνή της
Βιτόρια καθώς νανουρίζει ένα μωρό. Λαμβάνοντας υπόψη την ασταθή ψ υ
χική της κατάσταση και τη μελαγχολία της, οι υποψίες για επιδείνωση είναι
εύλογες και αναπόφευκτες. Η συνέχεια, όμως, είναι διαφορετική: ο ήχος από
το κλάμα ενός μωρού και η είσοδος στο πλάνο της Βιτόρια που κρατά στην
αγκαλιά το μωρό μιας υπηρέτριας. Τώρα η Βιτόρια έχει υπερνικήσει τους
δαίμονες της μελαγχολίας, έχει «μάθει» να είναι μητέρα.
5. Στο τέλος της ταινίας, ο καθηγητής Μόρι λύνει τα δεσμά μιας άρρωστης
και της διαβάζει μια επιστολή που γράφει.
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6. Ο Gianni Canova σημειώνει σχετικά: «Η Παραμάνα είναι μια ταινία για
τις πράξεις που δεν φαίνονται: μια γραμματική των αισθημάτων, μια εγκυ
κλοπαίδεια των συναισθημάτων, ένα συντακτικό του μη ορατού».
Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2002.

Κ λεμμένη ομορφ ιά

του Frédéric Bonnaud
[...] Από τις πρώτες της κιόλας σκηνές, η ταινία φαίνεται ότι θα
έχει συνοχή, ότι δεν θα ενδώσει στις προφανείς αντιθέσεις, ού
τε στις δακρύβρεχτες συγκινήσεις που θα μπορούσε να υπαγο
ρεύσει η πλοκή της. Λογοτεχνική προσαρμογή ενός «κλασι
κού» ιταλικού έργου, Η παραμάνα λειτουργεί εξαρχής ως σχε
διάγραμμα. [...] Από την πρώτη σκηνή, με τις γυναίκες στα χω
ράφια (διακριτική αναφορά στον Millet), ως την επίσκεψη του
γιατρού στον ασθενή του, σε ένα σπίτι βυθισμένο στο μισοσκό
ταδο, η ταινία χαράζει το στιλιστικό της άξονα οριοθετώντας,
ταυτόχρονα, το ουσιαστικό της θέμα: πρόκειται για ένα σταυ
ροδρόμι μοναχικών υπάρξεων. Κοινωνική μοναξιά του ψυχία
τρου, που συνειδητοποιεί ότι η «θεραπεία» των τρελών γυναι
κών του ιδρύματος του σημαίνει μόνο τήρηση της τάξης· οικο
γενειακή μοναξιά της μητέρας, που νιώθει ακόμα πιο χαμένη αφότου εκπλήρωσε το καθήκον της αναπαραγωγής· επαναστατημένη μοναξιά της νεαρής παραμάνας, που προσλήφθηκε μέ
χρι τον απογαλακτισμό και μετά εκδιώχτηκε.
Η μεγάλη δύναμη του Bellocchio έγκειται στην ικανότητά του
να παραμένει προσκολλημένος στους ήρωές του, δημιουργώ
ντας, παράλληλα, ένα κοινωνικό και πολιτικό φόντο που βα
ραίνει πάνω τους σαν πέτρα. Ο κόσμος είναι αυτός που χρειάζε
ται θεραπεία, η κοινωνία είναι αυτή που πρέπει να μεταρρυθμι
στεί ολοταχώς.
Όμως, αντί να διευρύνει τεχνητά το πεδίο, ο Bellocchio πλη
σιάζει από πολύ κοντά τα πρόσωπα, ώστε να αποσπάσει την πο
λιτική σημασία της οδύνης: τη σιωπηλή κραυγή της γυναίκας
τη στιγμή του τοκετού, τη βουβή αγωνία της τρελής που καρ
φώνει το βλέμμα της στο ταβάνι, την εσωτερικευμένη αδυνα
μία του γιατρού. Αν και ήδη τρίζουν τα θεμέλια ενός παρωχη
μένου κόσμου, οι επερχόμενες μεγάλες μεταβολές είναι ακόμα
ανεξιχνίαστες και δεν γίνονται το αντικείμενο ενός άκρατου
λυρισμού. Αντίθετα, ο Bellocchio φανερώνει μεγάλη αυτοσυ
γκράτηση. Διαχέει, μέσα στην ταινία του, έξοχες εικόνες τις ο
ποίες ποτέ δεν υπογραμμίζει: οι γυναίκες που τρέχουν δίπλα
στο τρένο, οι τρελές που κατεβαίνουν από τα δέντρα, η βλοσυ
ρή στάση προσοχής των γυμνόστηθων χωριατισσών που ελπί
ζουν να επιλεγούν για να θηλάσουν το παιδί των πλουσίων. Με
αυτή τη σκηνή, που επιβάλλει στον αμήχανο θεατή το ρόλο του
ηδονοβλεψία, ο Bellocchio στέκεται πάλι στο ύψος των σπου
δαίων επιτυχιών του και επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά
ως ο σκηνοθέτης της ταραχής, του ευμετάβλητου αυτού σημεί
ου που χωρίζει την απόλυτη φρίκη από την αδιόρατη έκλαμ
ψη. Οριοθετεί, έτσι, μια ομορφιά πάντα απότομη, αφού εμπε
ριέχει την υπολανθάνουσα βαναυσότητά της. Η βιαιότητα της
ταινίας υποβόσκει συνεχώς και, όσο δεν εκτονώνεται, τόσο αυ
ξάνει η έντασή της.
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Ταυτόχρονα, Η παραμάνα είναι και μια ταινία γαλήνης. Ίσως
επειδή διερευνά τα ιστορικά θεμέλια της προσωπικής του δια
δρομής ως πολίτικου σκηνοθέτη, ο Bellocchio δεν διστάζει να α
φήσει μια αγωνιστική ταινία να κυλήσει προς το μελόδραμα.
Ενώ η αστική τάξη, μολυσμένη από την υστερία της απώλειας,
δεν προκαλεί το μίσος του θεατή, καθώς «έχει και αυτή τους
λόγους της» (όπως λέει και ο Renoir), η νταντά είναι ο πραγμα
τικός φορέας της αργής μετάβασης προς μια νέα ελπίδα, με τον
ίδιο τρόπο που ο νεαρός γιατρός και η «ωραία» ασθενής του α
ποτελούν τους πρωτοπόρους αυτής της ίδιας ελπίδας. Ο
Bellocchio ξέρει, συνήθως, να χαλιναγωγεί την προδιάθεσή του
για έναν έντονο αισθησιασμό των εικόνων και δεν διστάζει να
αφιερώσει, στις πιο άμεσα διδακτικές σκηνές, όλο τον απαραί
τητο χρόνο. Προφανής κορύφωση της θεωρητικής προσέγγι
σης της ταινίας αποτελούν οι σκηνές των μαθημάτων γραφής
και ανάγνωσης, εξίσου θαυμάσιες με εκείνες της ταινίας του
Truffaut Ένα αγρίμι στην πόλη. Εδώ, ο Bellocchio καταφεύγει
σε έναν υλισμό των αισθήσεων και των συναισθημάτων, που ε
μπλουτίζει την ταινία του: επίπονη βραδύτητα των πρώτων
βημάτων, τρίξιμο της πένας πάνω στο χαρτί, τρεμούλιασμα
των γραμμάτων, αγχωμένη προσήλωση της μαθήτριας και υ
περβολική υπομονή του καθηγητή. Χωρίς καθόλου δημαγω
γία, χωρίς επίσης να ευαγγελίζεται κάποια παιδαγωγική ανα
γέννηση, να ένας σκηνοθέτης που κατορθώνει να δώσει στην ι
δέα της γνώσης τον απελευθερωτικό της ρόλο. Έτσι, εφοδιαομένη με ελάχιστη γνώση, η παραμάνα θα μπορέσει επιτέλους
να ι ιπδράσει πάνω σε έναν εχθρικό κόσμο, αντί να υπομένει τα
χτυπήματά του. Το πιο συγκινητικό είναι ότι ο Bellocchio ιδιο
ποιείται αυτή τη γεμάτη εμπόδια διαδρομή και εμφανίζεται ως
σκηνοθέτης που ξαναμαθαίνει τις βασικές αρχές της τέχνης
του προκειμένου να την εφεύρει ξανά, με μεγαλύτερη άνεση
και μετριοφροσύνη. Το συμπέρασμα αυτής της καθ’ όλα θαυ
μαστής ταινίας μοιάζει με το τέλος μιας θεραπείας: «Δεν φοβά
μαι ό,τι δεν γνωρίζω».
-Les lnrockuptibles", 6 Οκτωβρίου 1999.
Μετάφρασή: Χρισιιάνα Λυγερή.
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τον Bernard Benoliel
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Ένας καλοντυμένος άνδρας, καθισμένος σε ένα τραίνο. Ενώ το
όχημα είναι σταματημένο σε κάποιον σταθμό, βλέπει μέσα από
το παράθυρο μια λαϊκή γυναίκα που φιλάει βιαστικά τον ερα
στή της. Από τη θέση του μέσα στο τραίνο που ξεκινά πάλι, ο
άνδρας την παρακολουθεί για όσο περισσότερο χρόνο μπορεί.
Απελευθερωμένο για μια στιγμή μονάχα, προστατευμένο από
κάθε αδιάκριτο βλέμμα, και χάρη στις ιδιότητες της όρασης, το
μάτι του επιλέγει κρυφά ένα σώμα που δεν μπορεί να αγγίξει.
Θα μπορούσαμε σχεδόν να συνοψίσουμε την Παραμάνα σε αυ
τό: πρόσωπα του χειμώνα, σε αναζήτηση μιας καθυστερημένης
άνοιξης, ηθοποιοί που προσπαθούν αργά να κατακτήσουν τα
κινηματογραφικά τους σώματα. Για τον Marco Bellocchio, ο άν
δρας στο βαγόνι αποτελεί μια ακριβή εικόνα της αστικής Ιταλίας του 1900, αυστηρά διαχωρισμένης (σε πρώτη, δεύτερη και

τρίτη θέση, άνδρες/γυναίκες, πλούσιους/φτωχούς, φυσιολογικούς/ανώμαλους), νευρωτικής και αποστειρωμένης, που βλέ
πει, με πόθο και φόβο μαζί, να περνά το τραίνο της Ιστορίας.
Καθώς έχει τα μάτια καρφωμένα πάνω στις δικές της γραμμές,
το να κοιτάξει παραδίπλα, μέσα από ένα παράθυρο, αποτελεί ή
δη προδοσία και παράβαση, άρα σκάνδαλο και απελευθέρωση.
Η προσωπικότητα αυτού του άνδρα, που στέκει πίσω από το
παράθυρό του, μας αποκαλύπτεται με ένα και μόνο πλάνο. Ο
καθηγητής Μόρι είναι γιατρός, προϊστάμενος σε μια ψυχιατρι
κή κλινική, όπου, αντί να γιατρεύει τους αρρώστους του, τους
παρακολουθεί αφοπλισμένος και γοητευμένος. Είναι παντρεμέ
νος, αλλά η γυναίκα του Βιτόρια παραμένει γι’ αυτόν ένα άλυ
το αίνιγμα. Ο ίδιος δεν ενστερνίζεται τις λαϊκές πεποιθήσεις και
προκαταλήψεις, και κλείνει τα αυτιά του όταν καθημερινά συ
ναντά στο δρόμο του την πολιτικοποιημένη μάζα με τη γροθιά
υψωμένη. Εν ολίγοις, είναι ένας άνθρωπος που φέρει βαρέως
την κοινωνική του θέση ή, μάλλον, που την απολαμβάνει αρρωστημένα· η ζωή, μέσα από τους παροξυσμούς και τις υστε
ρίες της, η ταραχώδης ζωή, τον αφοπλίζει και τον αποσβολώνει
μπροστά στο θέαμά της. Κατ’ ομοίωση, η σκηνοθεσία καταγρά
φει, από απόσταση, πλάνα και σκηνές που δονούνται εσωτερι
κά, πρόσωπα και σώματα ηθοποιών καταρχήν ανυπότακτα και
οχυρωμένα πίσω από ανυπόστατες θέσεις, που, τελικά, μετά α
πό μια βίαιη διαδικασία, απελευθερώνονται και μπαίνουν σε κί
νηση.
Το εντυπωσιακό στην Παραμάνα είναι πως, παρότι δεν υπάρ
χουν εντυπωσιακές κινήσεις του σώματος (εκτός από τη γέννα
που έχει γυριστεί σαν βιασμός), ούτε εξωτερίκευση των ερμη
νειών (όλοι οι ηθοποιοί παίζουν με έναν εσωτερικό τρόπο), η
πνευματική και σωματική μεταβολή είναι ριζική, αμετάκλητη
και αναμφισβήτητη. Στο τέλος, κανείς δεν παραμένει αυτός
που ήταν αρχικά. Εμφανώς, η άφιξη της αναλφάβητης παραμά
νας (μια λαϊκή και μινιμαλιστική εκδοχή του Terence Stamp
στο Θεώρημα του Pasolini) στους κόλπους του ψυχρού αυτού
ζευγαριού, στην καρδιά του ρημαγμένου από το κενό και τις α
ποστάσεις σπιτιού, παίζει το ρόλο μιας επανάστασης. Από έν
στικτο, δημιουργεί μια αναταραχή μέσα από την παθολογία της
αφής, τη φοβία της επαφής, το μίσος του σώματος. Επαναδραστηριοποιεί στον άνδρα και τη γυναίκα, με διαφορετικές αλλά
εξίσου αναγκαίες επιπτώσεις, μια αίσθηση μέχρι τότε ατροφι
κή. Η παραμάνα, όμως, δεν είναι μόνο ένας τεχνητός πυροκρο
τητής, ένας βολικός καταλύτης ή ένα μεταμφιεσμένο σύμβολο.
Είναι, παράλληλα, και ένα πρόσωπο της μυθοπλασίας: αν αλλά
ζει τους άλλους, συγχρόνως μεταμορφώνεται και η ίδια εξαιτίας τους. Και, φυσικά, είναι αυτή η αμοιβαιότητα της ροής,
αυτή η φευγαλέα στιγμή της ανταλλαγής, ταυτόχρονα με το ε
ρωτικό αποκορύφωμα της ταινίας, που εκτυλίσσεται στην αρ
χική σκηνή του μαθήματος της γραφής: η απόκτηση της γνώ
σης, η πρόσβαση σε μια διαδικασία έκφρασης, για τη γυναίκα
σημαίνει την εκ νέου ανακάλυψη της ευχαρίστησης, την ανα
γέννηση μιας αίσθησης χρησιμότητας για τον άνδρα (τον κα
θηγητή Μόρι), την αμοιβαία και συγχρονισμένη γέννηση του
έρωτα. Με άλλα λόγια, το χέρι αντικατέστησε πλέον το μάτι και
τα μαθήματα γραφής έγιναν συνεδρίες «ζωντανής ζωγραφι
κής», όπου σώμα και πνεύμα συμβαδίζουν.
Εκείνη τη στιγμή, ή -όπως λέμε στη μουσική- με αυτή την «κί-
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νηση», δημιουργείται Π αμοιβαία έλξη, που προκαλεί την πιο Η ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ (2000)
δυνατή συγκίνηση στη ταινία: ο Μόρι εξελίσσεται, εγκαταλεί
πει το νου και ανακαλύπτει τους δρόμους της καρδιάς, ενώ η L ’ affresco
γυναίκα μεταβαίνει απαλά από τον κόσμο του ενστίκτου στον
κόσμο της λογικής. Αυτό που, τελικά, δείχνει η Παραμάνα, εί Σ κηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Marco Bellocchio,
ναι η υπόγεια ορμή του πνεύματος και του κινηματογράφου Daniela Ceselli. Φωτογραφία: Giampaolo Conti, William San
του Bellocchio- δείχνει, χωρίς τυμπανοκρουσίες, κάτι που ξε tero. Ή χ ο ς: Maurizio Argentieri. Μ οντάζ: Francesca Calvelli.
περνάει ή υπερβαίνει το μάτι, την αόρατη διαδικασία μεταμόρ Η θοποιοί: Paolo Briguglia, Jacqueline Lustig. Παραγωγή: δή
φωσης των ανθρώπων, που φαινομενικά μοιάζουν αμετάβλη μος του Μπόμπιο, Filmalbatros (Ρώμη). Διάρκεια: 20'. Έγχρω
τοι: ο κινηματογράφος ως καζάνι όπου μεταλλάσσονται τα αν μη. Η ταινία γυρίστηκε σε βίντεο.
θρώπινα «μέταλλα» (αν αυτό γινόταν γνωστό, ο Bellocchio θα
κινδύνευε να καεί στη πυρά των μαγισσών). Επομένως, είναι Ένας νεαρός ηθοποιός, αποφασίζει να αποσυρθεί για ένα διάστη
λογικό, στο τέλος της ταινίας να διασκορπίζονται όλοι, έχοντας μα σε ένα μοναστήρι, κάπου στην επαρχία, για να μπορέσει να η
ο καθένας οδηγηθεί από τους άλλους σε έναν καινούργιο δρόμο, ρεμήσει και να συγκεντρωθεί, αφού ο δύσκολος ρόλος που πρέπει
όπου βαδίζει μόνος. Κι ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα το τραγικό να ερμηνεύσει τον έχει κάνει να χτίσει το ηθικό του. Η τυχαία, ό
σε αυτό. Παρότι η ταινία εξελίσσεται μέσα μια βαριά ατμόσφαι μως, συνάντηση με μια κοπέλα, που είναι συντηρήτρια έργων τέ
ρα, παραδόξως, η συσσωρευμένη ένταση δεν καταλήγει σε μια χνης, και φτάνει στο μοναστήρι για να φροντίσει μια παλιά τοιχο
καταστροφή, ούτε και γίνεται ευχάριστη. Ακόμα και για τον ί γραφία, τον οδηγεί σε μια απρόβλεπτη κατάσταση. Η Τοιχογρα
διο το σκηνοθέτη, η ταινία και το τέλος της μοιάζουν σαν μια έ φία πραγματοποιήθηκε με τους σπουδαστές του κινηματογραφι
κού σεμιναρίου Fare Cinema του Bellocchio, στο Μπόμπιο, τον
ξοδος από την κρίση.
Θα μπορούσαμε τότε να πούμε για την Παραμάνα ότι είναι μια Ιούλιο του 2000.
κλασική, ακαδημαϊκή ταινία, λογοτεχνικό σινεμά, ψυχολογι
κός πουαντιλισμός, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει τηλεοπτική ποιό
τητα (βέβαια, αν η τηλεόραση τροφοδοτούνταν από τέτοιου εί
δους ποιότητα, θα μέναμε πιο συχνά στο σπίτι...), και να σκεφτούμε ότι ο Bellocchio είναι ένας παρωχημένος και εξημερω
μένος ταραχοποιός. Αλλά, λέγοντας όλα αυτά, θα σφάλαμε, για Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ (2001)
τί ο σκηνοθέτης καταφέρνει εδώ τη συγχώνευση των αντιθέ II maestro di coro
των, όχι κατευνασμένος αλλά κατεύνασεικός, χωρίς ωστόσο να
αρνείται τη βία και συμφιλιώνοντας επιδέξια τις αιώνιες αγά Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Marco Bellocchio,
πες του: ψυχανάλυση και πολιτική, φαντασία και ιδεολογία, Daniela Ceselli. Φωτογραφία: William Santero, Matteo Fago,
διανόηση και επαναστατημένο ένστικτο, ενδοσκόπηση και πα- Marco Sgorbati. Μ οντάζ: Francesca Calvelli. Η θοποιοί: Paolo
γανιστική ζωτικότητα. Ξεκινώντας ανάποδα, η ταινία προβάλ Briguglia, Lucia Tartaglia. Παραγωγή: δήμος του Μπόμπιο,
λει -μέσω της σταθερότητας, της ακαμψίας και της ακινησίας- Filmalbatros (Ρώμη). Διάρκεια: 11'. Έγχρωμη. Η ταινία γυρί
τον ηθοποιό, το σώμα, και την κίνηση, με μια λέξη, τη σκηνο στηκε σε βίντεο.
θεσία.
Στο τελευταίο πλάνο, η γυναίκα του καθηγητή Μόρι αποχωρεί. Ένας νεαρός μουσικός μαγεύεται από το τραγούδι που μια μητέρα
Όπως η Ingrid Bergman στο Ευρώπη. 51, η βίαιη δοκιμασία που τραγουδά στη μικρή της κόρη. Ορόλος της μουσικής είναι βασικός
πέρασε (εκεί ήταν ο θάνατος ενός παιδιού, εδώ είναι η γέννησή στην ταινία και το κεντρικό μουσικό μοτίβο είναι μια τσιγγάνικη
του) τη βγάζει έξω από τον εαυτό της και τη σπρώχνει ορμητι μελωδία. Και αυτή η ταινία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
κά μέσα στον κόσμο, στην προκειμένη περίπτωση σε ένα τραί σεμιναρίου Fare Cinema, στο Μπόμπιο.
νο. Ο κύκλος δεν έχει κλείσει. Αντίθετα, το τραίνο δεν χρησι
μεύει πλέον για να παρατηρεί κανείς λαθραία τον κόσμο, σαν το
υποβρύχιο των παράνομων πόθων μας· είναι εκεί για να βοηθή
σει εκείνον ή εκείνη, που ανεβαίνει, να προχωρήσει πιο πέρα.
Στο τέλος της ταινίας, όλες οι ιστορίες συνεχίζονται.
«Cahiers du Cinéma-, τχ. 539, Οκτώβριος 1999.
Μετάφραση: Βαρβάρα Νεγκοπονλου.

ΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΦΙΚΤΟΣ (2001)
Un altro mondo è possibile
O Marco Bellocchio ήταν ένας από τους 58 σκηνοθέτες που
κινηματογράφησαν τις διαδηλώσεις και τις διαμαρτυρίες του
κόσμου ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, στη Γένοβα.
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ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ (2002)
L ’ora di religione - Il sorriso di mía madre
Σ κηνοθεσία-Σενάριο: Marco Bellocchio. Φ ωτογραφία: Pasquale Mari. Σ κηνογραφία: Marco Dentici. Κ οστούμια: Sergio
Bailo. Μουσική: Riccardo Giagni. Μ οντάζ: Francesca Calvelli.
Η θοποιοί: Sergio Castellitto (Ερνέστο Πιτσιαφουόκο), Jacque

line Lustig (Ιρένε, η σύζυγος του Ερνέστο), Chiara Conti (Ντιάνα), Alberto Mondini (Λεονάρντο, ο γιος του Ερνέστο), Gianni
Schicchi (Φιλίπο Αρτζέντι), Maurizio Donadoni (ο καρδινάλιος
Πιουμίνι), Gigio Alberti (Έτορε), Bruno Cariello (δον Πούνι),
Renzo Rossi (Μπαλντράκι), Piera Degli Esposti (η θεία Μαρία),
Donato Placido (Ετζίντιο), Gianfelice Imparato (Ερμίνιο), Toni
Bertorelli (ο κόμης Μπούλα), Pietro De Silva (Κούρτσιο Σάνταλι). Π αραγωγή: Marco Bellochio, Sergio Pelone για τη Filmalbatros/Rai Cinema. Διάρκεια: 102'. Έγχρωμη. Ιταλία.
O μικρός Λεονάρντο θέτει το εξής ερώτημα στη μητέρα του Ιρένε:
«αν ο Θεός, όπως μας είπε η δασκάλα στο σχολείο, είναι παντού,
τότε εγώ πού μπορώ να μείνω μόνος με τον εαυτό μου;» · ο μικρός
δεν θα πάρει απάντηση. Ο πατέρας του Λεονάρντο, γνωστός ζω
γράφος και εικονογράφος παιδικών βιβλίων Ερνέστο Πιτσιαφουόκο, ο οποίος βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγό του, δέχεται στο
στούντιό του μια επίσκεψη του δον Πούνι, εκπροσώπου του καρδι
νάλιου Πιουμίνι από το Βατικανό. Ο ιερέας του ανακοινώνει ότι ο
καρδινάλιος θέλει να του μιλήσει για ένα ζήτημα που βρίσκεται σε
εξέλιξη εδώ και τρία χρόνια, και αφορά στην αγιοποίηση της μητέ
ρας του. Ο Ερνέστο πέφτει από τα σύννεφα αφού ο ίδιος δεν γνω
ρίζει τίποτα για το ζήτημα, παρόλο που η υπόλοιπη οικογένεια -α
δέλφια, συγγενείς, θείες-, όχι μόνο είναι ενήμερη, αλλά συμμετέ
χ ε ι ενεργά στην υπόθεση, που ανακινήθηκε από το μεγαλύτερο α
δελφό του Ερνέστο, ο οποίος είναι ανώτατος αξιωματούχος της
Εκκλησίας. Ο θάνατος της μητέρας τους κρύβει μια ιδιότυπη ιστο
ρία: ο διανοητικά καθυστερημένος αδελφός του Ερνέστο, ο Ετζίντιο, ο οποίος αρεσκόταν να βλαστημά συνεχώς τα θεία, εξοργι
σμένος από τις συνεχείς παρατηρήσεις της μητέρας, τη μαχαίρωσε
και τη σκότωσε, σε μια κρίση νευρικού παροξυσμού.
Στο σπίτι, ο Ερνέστο συζητά με το γιο του Λεονάρντο, και ο μικρός
ιου θέτει το ερώτημα που τον απασχολεί. Εκείνος του απαντά ότι
δεν πιστεύει στο Θεό και του λέει -αστειευόμενος- να πει στη δα
σκάλα του των θρησκευτικών ότι, όχι μόνο δεν πρόκειται να γεράοουμε και να πεθάνουμε, αλλά μπορούμε να ετπλέξουμε την ηλικία
στην οποία θέλουμε να ζήοουμε αιώνια. Η σχέση πατέρα-γιου εί
ναι γλυκιά και τρυφερή. Μιλώντας με την Ιρένε, ο Ερνέστο ανα
ρωτιέται αν έκαναν καλά που έγραψαν τον Λεονάρντο στο μάθημα
των θρησκευτικών στο σχολείο'.
Ο Λεονάρντο πηγαίνει σε μια δεξίωση, ένα είδος θρησκευτικής
γιορτής, όπου είναι καλεσμένοι αξιωματούχοι της Καθολικής εκ
κλησίας. Εκεί, κάποιος κόμης Μπούλα, που μιλά στην ομήγυρη
για την αναγκαιότητα της παλινόρθωσης της Μοναρχίας ως αντίβα(Μ στην απόλυτη εξουσία του Πάπα, προκαλεί στον Ερνέστο ει
ρωνικό χαμόγελο. Ο κόμης προσβάλλεται και τον καλεί σε μονο
μαχία. Την επομένη, ο Ερνέστο συνοδεύει τον Λεονάρντο στο σχο
λείο και ζητά να μιλήσει στη δαοκάλα των θρησκευτικών. Συναντά
μια πανέμορφη κοπέλα, η οποία, όχι μόνο γνωρίζει τον ίδιο και το

έργο του, αλλά του λέει πως τον θεωρεί μεγάλο ζωγράφο- του εκ
μυστηρεύεται ότι και η ίδια ζωγραφίζει και γράφει, και μάλιστα
του απαγγέλλει ένα ποίημα του Αρσένι Ταρκόφσκι (πατέρα του
Αντρέι Ταρκόφσκι). Ο Ερνέστο μοιάζει μαγεμένος, κεραυνοβολη
μένος από την ομορφιά της κοπέλας, που ονομάζεται Ντιάνα Σε
ρ ένι. Εκείνη τη στιγμή, έρχεται ο οδηγός που θα τον πάει στο Βατι
κανό, στο ραντεβού του με τον καρδινάλιο Πιουμίνι. Ο Ερνέστο α
φήνει τηλέφωνο και διεύθυνση στη Ντιάνα, η οποία θέλει να του
δείξει κάποια έργα της, και φεύγει. Η συνάντησή του με τον καρδι
νάλιο γίνεται εν μέσω του πλήθους, σε μια τραπεζαρία όπου προοφέρεται φαγητό στους άπορους. Ο Πιουμίνι ζητά τη μαρτυρία του
γύρω από τον τρόπο δολοφονίας της μητέρας του (αφού ο Ετζίντιο
αρνείται να μιλήσει για το γεγονός): αν δηλαδή ο Ετζίντιο τη σκό
τωσε ή όχι στην διάρκεια του ύπνου της, γεγονός κεφαλαιώδους
σημασίας για τη διαδικασία αγιοποίησης, εφόσον σχετίζεται με τη
συγχώρεση που μπορεί να έδωσε ή όχι στον μητροκτόνο η μητέρα,
λίγο πριν πεθάνει. Ο Ερνέστο του λέει ότι δεν πιστεύει στο Θεό και
ότι δεν τον ενδιαφέρει να καταθέσει τη μαρτυρία του. Μαθαίνει, ό
μως, από τον καρδινάλιο, ότι την άλλη μέρα είναι προγραμματι
σμένη η συνάντηση της οικογένειας με τον Πάπα- ο Ερνέστο ανα
καλύπτει ότι οι πάντες είναι ενήμεροι, εκτός από τον ίδιο, και α
ποφασίζει να επισκεφτεί την αδελφή της μητέρας του, τη θεία Μα
ρία, η οποία κινεί τα νήματα όλης της ιστορίας. Βλέπουμε τη Ντιάνα να μπαίνει στο στούντιό του, κρατώντας ένα ντοσιέμε τα ζωγρα
φικά της έργα, ενώ εκείνος μόλις έχει βγει.
Στο σπίτι της θείας Μαρίας ο Ερνέστο ανακαλύπτει μια τεράστια
οθόνη, με το πρόσωπο της μητέρας του να χαμογελά: πρόκειται
για μια αναπαράσταση της δολοφονίας, με ηθοποιούς και φωτο
γράφους που «τραβάνε» τη σκηνή. Ο Ερνέστο αντιλαμβάνεται ότι
η οικογένεια στήνει μια κανονική «βιομηχανία» πάνω στην επι
κείμενη αγιοποίηση της μητέρας του. Η θεία Μαρία προσπαθεί να
τον πείσει να συμμετάοχει στην υπόθεση, να καταθέσει τη μαρτυ
ρία που του ζητείται, ενώ ταυτόχρονα του τονίζει πόσο σημαντικό
είναι για όλους να έχουν στην οικογένεια μια αγία, ως ένα είδος α
σφαλιστικού συμβολαίου για το μέλλον. Ο Ερνέστο της ζητά να αφήσουν έξω απ ’ όλα αυτά τον Λεονάρντο, ανακοινώνει ότι ο ίδιος
δεν θα πάει στη συνάντηση με τον Πάπα και φεύγει. Οταν επιστρέ
φει στο στούντιό του η Ντιάνα είναι ακόμη εκεί, αλλά μένει κρυμ
μένη και δεν εμφανίζεται.
Αργότερα, στην ψυχιατρική κλινική όπου νοσηλεύεται ο Ετζίντιο, ο
Ερνέστο συναντά τους αδελφούς του Ερμίνιο και Έτορε, με τους ο
ποίους διαφωνεί και συγκρούεται για την ιστορία της αγιοποίησης.
Στην κλινική συναντά κάποιον αρχιτέκτονα ο οποίος οδηγήθηκε
στην τρέλα από την ασχήμια του Βιτοριάνο (ενός μνημείου για τη Δό
ξα της Πατρίδας, που βρίσκεται στο κέντρο της Ρώμης) και εξαιτίας
του γεγονότος ότι ήθελε να το ανατινάξει και δεν τα κατάφερε. Ενώ
μιλά με τον τρελό αρχιτέκτονα, ο Ετζίντιο παθαίνει μια κρίση και
βλαστημά τον Χριστό και την Παναγία που στάθηκαν αιτία να σκο
τώσει τη μητέρα του- ο Ερνέστο τον αγκαλιάζει και τον παρηγορεί.
Επιστρέφει στο στούντιο, όπου βρίσκει τη Ντιάνα και της ζητά να τον
περιμένει μέχρι να επιστρέφει. Πηγαίνει στο σπίτι του, σε μια οικο
γενειακή συγκέντρωση, στην οποία παρευρίοκεται και ο Φιλίπο
Αρτζέντι (όνομα ενός χαρακτήρα της Κόλασης του Dante), ένας γνω
στός τους καρκινοπαθής, που υποτίθεται ότι θεραπεύτηκε από το άγγιγμα της μητέρας του, οαν από θαύμα. Ο Ερνέστο δεν αοχαλείται
μαζί τους και καταφεύγει στο δωμάτιο του γιου του, όπου ανακα\ύ-
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H Chiara Conti στο Χαμόγελο
της μητέρας μου.

O Sergio Castellitto και r¡
Jacqueline Lustig σε μια οκηνή
της ταινίας Το χαμόγελο της
μητέρας μου.
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πιει rin ο Λεονάρντο, όχι μόνο είναι ενήμερος για την επίσκεψη στον
Πάπα, altó και τονρωτά εάν θα πάνε. Ο Ερνέστο του μιλά για την α
ξία της συνέπειας ανάμεσα στα λόγια και τα έργα, και του αναφέρει
την πανέμορφη δασκάλα των θρησκευπκών. Ο Λεονάρντο, έκπλη
κτος, του απαντά ότι η δασκάλα του είναι πολύ άσχημη και ότι δεν οwpáCrtai Ντιάνα. Ο Ερνέστο φεύγει τρέχοντος για το στούντιο του,
altó η Ντιάνα έχει φύγει. Αρχίζει να πιστεύει ότι είναι βαλτή από
njv οικογένεια για να τον πείσει να πάρει μέρος στην ιστορία της αγισποίησης. Έρχονται ο αδελφός του Έτορε -μετανοημένος τρομο
κράτης- και ο Φιλίπο Αρτζέντι · ταυτόχρονα, φτάνει και η ειδοποίη07} για τη μονομαχία με τον κόμη Μπούλα. Ο Ερνέστο τους παίρνει
ως μάρτυρες και πηγαίνουν στον τόπο της μονομαχίας. Ως όπλο ορί
ζεται το ξίχρος. Μόλις διασταυρώνουν τα σπαθιά τους, ο κόμης Μπού
λα πετάει το ξίφος κάτω και αποχωρεί, ενώ ο Ερνέστο, οργισμένος,
θέλει να μονομαχήσει. Επιστρέφει στο στούντιο. Στον υπολογιστή του
καταστρέφει το Βιτοριάνο, χρησιμοποιώντας τη φιγούρα της Γκρα
ντίβα2, ενώ η Ντιάνα, πίσω του, τον παρακολουθεί. Μόλις την ανηλαμβάνεται την αρπάζει, τη φιλά και πέφτουν αγκαλιασμένοι στο πά
τωμα. Αργότερα, τους βλέπουμε να χωρίζουν στην εξώπορτα. Ο
Ερνέστο πηγαίνει τον Λεονάρντο στο σχολείο, ενώ, ταυτόχρονα, πα
ρεμβάλλονται σκηνές από τον προθάλαμο του Πάπα, όπου ολόκληρη
η οικογένεια περιμένει την ακρόαση από τον Άγιο Πατέρα.
1. Στα ιταλικά σχολεία, το μάθημα των θρησκευτικών είναι προαιρετικά.
2. Πρόκειται για το ανάγλυφο της Γκραντίβα (στο ένα τρίτο του φυσικού με
γέθους), μιας γυναικείας μορφής που βαδίζει. Το ανάγλυφο βρίσκεται στο
Μουσείο Chiaramonti στο Βατικανό, ενώ αντίγραφό του βλέπουμε σε εμφανή
θέση -και οε αρκετές σκηνές της ταινίας- στο στούντιο του Ερνέστο.
Η κοπέλα αυτού του ανάγλυφου είναι το θέμα της νουβέλας του Wilhelm
Jensen Γκραντίβα, μια πομπηιανή φαντασία ( 1903), την οποία ο Freud θα σχο
λιάσει σε μια ψυχαναλυτική προοπτική στο έργο του Το παραλτίρημα και τα ό
νομα στην -Γκραντίβα» (1907). (Σ.τ.Ε.)
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•φ· Η πνευματική εξουσία βασίζεται στις τελετουργίες και
στις συνήθειες, στο γεγονός ότι ο κόσμος, ακόμα κι αν δεν συμ
μετέχει ενεργά στη ζωή που ορίζουν οι θρησκευτικοί κανόνες,
φοβάται να παραιτηθεί από κάποια “ραντεβού”, όπως το βάπτισμα, το χρίσμα, το θρησκευτικό γάμο, τη θεία κοινωνία, την ά
φεση των αμαρτιών, τη στιγμή του θανάτου. Σε όλες αυτές τις
θρησκευτικές προκαταλήψεις υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να
χάνει κανείς αυτό που στην ταινία ονομάζεται “σίγουρες επεν
δύσεις”. Μετά, υπάρχει και η διάσταση της πίστης, που είναι
κάτι εντελώς παράλογο, ακόμα και αν το θέτει κάποιος ως ερώ
τηση που ζητά μιαν απάντηση. Η ταινία, όμως, δεν ασχολείται
με αυτό το ζήτημα. Ο πρωταγωνιστής κουβαλά κι ένα δικό μου
τρόπο να είμαι “κοσμικός”: κοιτάζει, από τη μια μεριά, την επί
σημη θρησκεία και, από την άλλη, τη σχέση του με τις ρίζες της
ζωής του, τη σχέση με τη μητέρα του. Κάνει ένα είδος απολογι
σμού, σαν να αναρωτιέται μέσα στη βαθιά, αληθινή “κοσμικόιητά” του, πόσο είναι ελεύθερος, πόσο έχει στ’ αλήθεια απελευ
θερωθεί από το χαμόγελο της μητέρας του. [...]
Οταν άρχισα το γύρισμα είχα το δίλημμα εάν θα έπρεπε να προ
τιμήσω τον τίτλο Το χαμόγελο της μητέρας μου, που συμπύκνω
νε το βαθύτερο νόημα της ταινίας. Είχε, όμως, ήδη βγει στις αί
θουσες η ταινία του Almodovar και μου φάνηκε ότι οι δύο τίτλοι θα έμοιαζαν ιιολύ μεταξύ τους· ακόμα, φοβήθηκα ότι θα ή

ταν ένας τίτλος πολύ επιτηδευμένος. Η ώρα των θρησκευτικών
μου φάνηκε πιο ουδέτερο, πιο μερικό και, ταυτόχρονα, πιο υ
παινικτικό.3[...]
Προσπάθησα να διατηρήσω κάποιες σταθερές παραμέτρους
στην πλοκή- ένα νήμα που να δένει την ταινία με την πραγμα
τικότητα. Όλα όσα συμβαίνουν δεν είναι οραματικά, δηλαδή
δεν χάνουν την επαφή τους με την πραγματικότητα. Βέβαια, υ
πάρχουν και καταστάσεις που αγγίζουν τα όρια. Για παράδειγ
μα, η δεξίωση. Κάποιος ιερωμένος μου είπε ότι η σκηνή του φά
νηκε σαν ένας χορός μεταμφιεσμένων ότι εκείνοι οι καρδινάλι
οι, οι παπάδες, δεν έμοιαζαν αληθινοί, πραγματικοί. Ξαφνικά, ο
Ερνέστο -και ίσως μαζί του και ο θεατής-, στη διάρκεια της
γιορτής, αναρωτιέται: μα πού βρίσκομαι τέλος πάντων; [...]
Η ατάκα της Ντιάνα: “στους ελεύθερους και δευτερεύοντες
χώρους απελευθερώνεται όλο σου το ταλέντο”, είναι κεφαλαιώ
δους σημασίας για την κατανόηση του χαρακτήρα του κεντρι
κού ήρωα. Είναι μια οξυδερκής παρατήρηση, που εκφράζει τις
αντιφάσεις του. Στην πραγματικότητα, όμως, ο ίδιος είναι βα
θιά ανικανοποίητος, νιώθει ευχαρίστηση μονάχα μέσα στο ελά
χιστο, στη λεπτομέρεια. Η ζωή του είναι πολύ κοινή, και είναι
ακριβώς στα περιθώρια, στους δευτερεύοντες χώρους, που κα
ταφέρνει να βάλει κάτι από τον πραγματικό εαυτό του: όπως οι
ζωγράφοι του παρελθόντος, που, επειδή έπρεπε να ζωγραφί
ζουν αποκλειστικά και μόνο Παναγίες, έβαζαν κάτι από τον ε
αυτό τους, κάπου στο βάθος του πίνακα... [...]
Ένας από τους αξιωματούχους της εκκλησίας που είδε την ται
νία, προτού αυτή βγει στις αίθουσες, έκανε μια πολύ οξυδερκή
παρατήρηση: παραλλήλισε τη βρισιά ενάντια στα θεία με την
κραυγή του Χριστού επάνω στο σταυρό. Δεν το είχα σκεφτεί,
αλλά είναι αλήθεια. Στην κραυγή της βρισιάς δεν υπάρχει τίπο
τα το προσβλητικό. Είναι μια κραυγή ολοκληρωτικής απελπι
σίας, για μια ζωή που πήγε στράφι. * 7
3. Στην Ιταλία η ταινία προβλήθηκε με τον τίτλο V ora di religione (Η ώρα
των θρησκευπκών), και με τον υπότιτλο II sorriso di mia madre (Τοχαμόγε
λο της μητέρας μου). Στην Ελλάδα θα προβληθεί με τον τίτλο Το χαμόγελο
της μητέρας μου. (Σ.τ.Ε.)
Μ. Β.

«O Marco Bellocchio πιστεύει πολύ στη δουλειά του ηθοποιού.
Έτσι, τουλάχιστον, νοιώθει ο ηθοποιός που δουλεύει μαζί του.
Σε μια “σύγχρονη” ταινία, αυτή η εμπιστοσύνη προς τους ηθο
ποιούς γίνεται ακόμα πιο αισθητή. Μιλάμε για χειρονομίες, για
τα λόγια που προφέρει ο ήρωας, στην ουσία όμως μιλάμε για ε
μάς, για ό,τι δικό μας κρύβεται πίσω από αυτές τις χειρονομίες,
από αυτά τα λόγια.
Ο Ερνέστο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας, είναι ένας άνθρωπος
του σήμερα: ώριμος, ανώριμος, συνεπής, ασυνεπής. Ξέρει τι
πρέπει να κάνει για να βοηθήσει το γιο του να μεγαλώσει, και
μάχεται όποιον του στέκεται εμπόδιο. Αυτό που συμβαίνει τον
αφήνει έκπληκτο. Βρίσκεται σε ένα σημείο στη ζωή του όπου
υποχρεώνεται να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του με τους
ρόλους που η ίδια η ζωή τού έχει καθορίσει να παίξει: του πατέ
ρα, του συζύγου, του γιου, του εραστή Πιστεύω ότι Το χαμό
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γελο της μητέρας μου είναι μια μοντέρνα ταινία με την καλύτε
ρη έννοια της λέξης, διότι ξαναδίνει στις ανθρώπινες σχέσεις
την υπέροχη, έναντι οποιουδήποτε άλλου δόγματος.»
Sergio Castellitto (Ηθοποιός)
Αν κάποιος πίστευε ότι ο διάλογος για την παρουσία, το ρόλο και
τη σημασία των καθολικών και της πίστης τους στη σύγχρονη ι
ταλική κοινωνία, είχε καταληξει σε ορισμένα, έστω ελάχιστα, ση
μεία σύγκλισης και συμφωνίας, η ταινία αυτή αντιπροσωπεύει
την πιο ξεκάθαρη και αποφασιστική διάψευση. Κάθε άλλο παρά
συμβάλλει στη συγκρότηση μιας πιο στέρεης κοινωνικής συμ
βίωσης, κάθε άλλο παρά γαλήνια αναμέτρηση ιδεών μεταξύ ανδρών και γυναικών, που σέβονται ο ένας τον άλλο, είναι. Το σε
νάριο, που έγραψε o Marco Bellocchio, κινείται σε μια μόνο κα
τεύθυνση: να πληροφορήσει το θεατή ότι μέχρι σήμερα εξαπατήθηκε. Γύρω από το ζήτημα της αγιοποίησης, λέει ο σκηνοθέτης,
υπάρχει ανέκαθεν ένας τεράστιος τζίρος και σε αυτόν στοχεύει η
εκκλησία προκειμένου να αποκομίσει κέρδη και να διαιωνίσει
την εξουσία της. Αυτό το επιχείρημα προβάλλεται ως μοναδικό
και απόλυτο. Το πρόβλημα δεν είναι αν ο σκηνοθέτης είναι άθεος
ή άπιστος, και αν είναι ελεύθερος ή όχι να χειριστεί τα θέματα
που προτιμάει. Είναι ο πολεμικός και αντι-διαλεκτικός τόνος
του, που δημιουργεί αμηχανία και ανησυχία. Δεν υπάρχει στην
υπόθεση της ταινίας ένας αντίλογος, μια φωνή διαφορετική.
Υπάρχει μόνο μια θέση προς απόδειξη, εκείνη που υποστηρίζει ό
τι η Καθολική εκκλησία και η Καθολική θρησκεία μόλυναν και
συνεχίζουν να μολύνουν την κοινωνική και πολιτική ζωή της
Ιταλίας. Ως σκηνοθέτης και ως παρατηρητής της επικαιρότητας
και της ιστορίας, o Bellocchio αποδεικνύει ότι δεν έκανε κανένα
βήμα εμπρός, από το 1965, όταν πρωτοεμφανίστηκε με την ται
νία Οι γροθιές στην τσέπη. Η συστηματική αποδόμηση των οικο
γενειακών και θρησκευτικών αξιών παραμένει ο μοναδικός, ο
προτιμώμενος στόχος του ακόμα και στην τρίτη χιλιετία. Δεν εί
ναι καθόλου παρήγορο ότι, αυτή η ασυνάρτητη, ευτελής σαν
διαφημιστική φυλλάδα ταινία, θα εκπροσωπήσει τον ιταλικό κι
νηματογράφο στο φεστιβάλ των Κανών, την πιο αξιόλογη διεθνή
κινηματογραφική βιτρίνα. Στο πλαίσιο της μεγαλύτερης δυνα
τής κατανόησης, η ταινία, από ποιμαντικής απόψεως, πρέπει να
χαρακτηριστεί απαράδεκτη και εντελώς παραπλανητική, επειδή
δεν προσφέρει τα αναγκαία στοιχεία ισορροπίας και πληροφόρη
σης, ώστε το κοινό να σχηματίσει δική του άποψη.
Εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης Ταινιών της Καθολικής Εκκλησίας:
Απαράδεκτη / Παραπλανητική.
Μετάφραση: Παναγιώτης Ράμος.

Ό νε ιρ ο μέσα στο όνειρ ο
του Παυίο ΰβ ΒβΓηαηϋηίε

Στο διαμέρισμά του, που έχει διαμορφώσει σε στούντιο έπειτα α
πό το διαζύγιο με τη γυναίκα του Ιρένε, ο Ερνέστο Πιτσιαφουόκο δέχεται την επίσκεψη ενός αμφιλεγόμενου ιερέα, του πατέρα
Πούνι, ο οποίος τον πληροφορεί για τη δικαστική διαδικασία,
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που αφορά στην αγιοποίηση της μητέρας του. Είναι αξιοπρόσε
κτη η επιλογή του ονόματος Pugni για το χαρακτήρα του ιερέα
(στα ιταλικά pugni σημαίνει γροθιές - Σ.τ.Μ.). Ύστερα από σα
ράντα χρόνια, οι γροθιές επανέρχονται στο έργο του Bellocchio,
αυτή τη φορά όμως είναι «έξω από τις τσέπες». Σε αυτή την πε
ρίπτωση, δεν πρόκειται για κάποια μορφή εξέγερσης ενάντια
στα ιδεολογικά στεγανά των αστικών θεσμών, αλλά για τη λε
πτομερή ανάλυση της παιδαγωγικής λειτουργίας, τόσο σε ατο
μικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο, η οποία εξασφαλίζει την α
γωγή στην ελευθερία της σκέψης, του λόγου και της πράξης.
Όσον αφορά στο παιδαγωγικό ζήτημα, η σύγχρονη προοδευτι
κή κουλτούρα έχει σημειώσει παταγώδη αποτυχία, τουλάχι
στον στην Ιταλία. Οι αξίες στις οποίες θα έπρεπε να βασίζεται
μια φωτισμένη ύπαρξη, τόσο σε ηθικό όσο και σε πολιτιστικό ε
πίπεδο, είναι ουσιαστικά εντελώς αποστειρωμένες· ο σύγχρο
νος, προοδευτικός παιδαγωγός απαιτεί από τον πολίτη να προ
σεγγίζει αυτές τις αξίες μέσα από τις εξής τρεις στάσεις ζωής: α
διαμφισβήτητη αγάπη, πωρωμένη αφοσίωση στο καθήκον και
συνειδητή, πλην όμως πειθαρχημένη, απογοήτευση. Η πρώτη α
φορά στην ομολογία πίστης, η δεύτερη έχει ιδεολογικό χαρα
κτήρα, και η τρίτη, και πιο διαδεδομένη, χαρακτηρίζεται από
τη σαγήνη του μηδενισμού. Με αυτό τον τρόπο, χωρίς εμφανή
τραύματα, παραδόθηκαν στην τηλεόραση δύο ή τρεις γενιές.
Το Χαμόγελο της μητέρας μου μιλάει ακριβώς για αυτό το εθνικό
ξεπούλημα του παιδαγωγικού λειτουργήματος. Μέσα από την
περιπέτεια του Ερνέστο Πιτσιαφουόκο, ενός καλλιτέχνη με δι
αύγεια πνεύματος, αλλά και κάπως χαμένου, ο Bellocchio σκια
γραφεί τη διαλεκτική σύνθεση μιας σύγχρονης Ιταλίας, η ο
ποία είναι αλυσοδεμένη στα δεσμά των δογμάτων της παλινόρ
θωσης, της πίστης και της επικοινωνίας. Με άλλα λόγια, αγά
πη, καθήκον, απογοήτευση. Με διάθεση γκροτέσκα, ο σκηνοθέ
της απεικονίζει μια χώρα αποσβολωμένη, κοκαλωμένη, βυθι
σμένη στα έγκατα του μηδενισμού.
Όπως και ο πρίγκιπας του Χόμπουργκ, έτσι και ο Ερνέστο εί
ναι ο υπνοβάτης-ήρωας μιας περιπέτειας ενάντια στο πεπρωμέ
νο, μιας διαλεκτικής αντιπαράθεσης της φαντασίας και του ο
νείρου προς μια ιδεοληπτική πραγματικότητα· ένα είδος μακια
βελισμού χωρίς τον Machiavelli, με τον οποίο είναι ζυμωμένο
το ιταλικό ήθος. Οι θεσμοί -και τα πρόσωπα που τους τροφοδο
τούν- είναι έτοιμοι να ξαναγράψουν την πραγματικότητα, λίγο
πριν ή λίγο μετά, αλλά ποτέ ακριβώς τη στιγμή που τα πράγμα
τα συμβαίνουν. Αυτόν το σκοπό υπηρετεί o humus pedagogicus της Εκκλησίας, του Σχολείου, του Πολιτισμού και των
Μ.Μ.Ε.. Το ήθος του πεφωτισμένου υπνοβάτη Ερνέστο προ
σπαθεί, αντίθετα, να καταγράψει την πραγματικότητα, διαμέ
σου της διαλεκτικής αντιπαράθεσης ανοιχτού-κλειστού, απέ
ναντι στις συνθέσεις που επιχειρούνται και στις πιθανές εξελί
ξεις. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα «ήθος wide shut» (αγγλικά
στο κείμενο - Σ.τ.Μ.).
Η δομή του «ονείρου μέσα στο όνειρο», θυμίζει το έργο του
Kubrick· κάθε «ξύπνημα» είναι μια δίοδος, ένα πέρασμα προς έ
να απώτερο επίπεδο του ονείρου. Η διαλεκτική αυτή είναι πο
λύ κοντά στη σκέψη του Benjamin: ο κινηματογράφος είναι το
«όνειρο» μέσω του οποίου ένας πολιτισμός μπορεί να κοιτάξει
το ίδιο του το παρελθόν. Χάρη στο όνειρο, είναι δυνατό να εξαλειφθεί το περιττό, το τυχαίο και το άφατο, εστιάζοντας στη
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λανθάνουοα σκέψη της κοινωνίας, η οποία σκέψη, μολονότι
δεν είναι διακριτή στην ορατή πραγματικότητα, παραμένει
σθεναρά ετοιμοπόλεμη και ενεργή.
Ετσι, ο Ερνέστο Πιτσιαφουόκο βιώνει την προσωπική περιπέτειά του μέσα σε ένα συμπαγές, ονειρικό εικοσιτετράωρο. Ο υ
πνοβάτης ήρωας περιφέρεται άσκοπα από τη μια οικογενειακή
συγκέντρωση στην άλλη, ξαπλώνει και κοιμάται στο κάθισμα ε
νός ταξί, πηγαίνει σε φανταστικές δεξιώσεις, όπου μια ομάδα μασκαρεμένων σκηνοθετεί απόκρυφες ιεροτελεστίες εξουσίας (μια
ακόμα αναφορά στην ταινία του Kubrick)· διεισδύει στο παρελ
θόν της οικογένειάς του· επισκέπτεται τις θείες του, που είναι α
ξεπέραστες στην τέχνη της προσποίησης· συνάμα, επισκέπτεται
τον τρελό, υβριστή και μητροκτόνο αδελφό του (το αγκάλιασμα
του οποίου θυμίζει εκείνο του δολοφόνου στην ταινία L ’
humanité του Bruno Dumont), καθώς και τους άλλους αδελφούς
του, που είναι απογοητευμένοι και ανίκανοι (όπως ο γιατρός,
πρώην τρομοκράτης και μετανοημένος τώρα πια). Στην αίθουσα
των καθηγητών του σχολείου, συναντάει ξαφνικά τη Ντιάνα,
μια κοπέλα που μοιάζει να έχει βγει από πίνακα του Botticelli· νο
μίζει ότι πρόκειται για την καθηγήτρια των θρησκευτικών του
γιου του, αλλά η κοπέλα είναι μια ύπαρξη με σχεδόν θεϊκή υπό
σταση, όπως η Αριάνα, η νεαρή που εμφανίζεται στο τέλος της
ταινίας Το δωμάτιο του γιου μου, του Nanni Moretti- μια Άρτεμιςκυνηγός η οποία τον πετυχαίνει με το βέλος της, τον οδηγεί στη
γη της ομορφιάς και της αρμονίας και, στη συνέχεια, περνά τη
νύχτα της στο σπίτι του χωρίς να εμφανιστεί, σε ένα διαλεκτικό
βραχυκύκλωμα μεταξύ ονείρου και εγρήγορσης. [...]
Ο κινηματογράφος, λοιπόν, η τέχνη του κινηματογράφου, ο
νειρεύεται και ξυπνάει ξανά την Ιστορία, έτσι ώστε ο εξολο
θρευτής άγγελος (o Angelus Nouus του Benjamin1) να κατεβεί
τα σκαλιά του Βωμού της Πατρίδας, κουβαλώντας μαζί του μια
αποκαλυπτική παλιγγενεσία. Ο κινηματογράφος μπορεί έτσι
να ξυπνήσει την Ιστορία, να την ονειρευτεί και πάλι, εστιάζο
ντας στις κρυφές ή και στις φανταστικές επιθυμίες των νικη
τών και των νικημένων. Πέρα από τη βλασφημία του αδελφούφονιά, που δεν είναι παρά η αυθόρμητη κραυγή πόνου κάποιου
που δεν έχει πια τσέπες για να κρύψει τις γροθιές του, αυτό που
αναδεικνύει η ταινία είναι η ιδιότητα της τέχνης να σε κάνει να
ονειρεύεσαι, να ξυπνάς και να ονειρεύεσαι ξανά, με μάτια ανοιχτά-κλειστά στον κόσμο και στην ψυχή· και είναι ακριβώς αυ
τό που αποτελεί την πραγματική βλασφημία της ταινίας. Ενά
ντια στην τέχνη της απόδρασης ή της εσωστρέφειας (στην ο
ποία κάποτε είχε περιπέσει και ο ίδιος ο σκηνοθέτης), o Bellocchio αντιπαραθέτει την παιδαγωγική -αλλά όχι διδακτική- τέ
χνη του, μέσω της οποίας ο θεατής καλείται να ξαναβάλει στο
παιχνίδι εκείνα τα πεδία του ήθους (πίστη, καθήκον, απογοή
τευση) που η κυρίαρχη κουλτούρα τα κατάντησε παγωμένα α
πολιθώματα. [...]
Το μοντάζ κάνει τις είκοσι τέσσερις ώρες να φαίνονται μία ή και
είκοσι εβδομάδες, ενώ η συγκροτημένη διαλεκτική της ταινίας
αναδύεται μέσα από την εναλλαγή των φλας μπακ και των φλας
φόργουορντ: τα περάσματα από το όνειρο στην εγρήγορση και
πάλι στο όνειρο, υποστηρίζονται από τις διαδρομές της μηχανής
λήψης. Η κινηματογραφική κάμερα μοιάζει να κοιμάται, δου
λεύοντας στο ρελαντί, με παύσεις και λειτουργικές αλλαγές
πλάνων, όταν ξαφνικά ξυπνά και «συλλαμβάνει» τον ήρωα με έ

να πανοραμίκ που μοιάζει με χαστούκι. Και αυτός, αποδέχεται
τελικά στο πρόσωπό του το αποτέλεσμα αυτού του ραπίσματος,
δηλαδή το χαμόγελο της μάσκας της αγιοποιημένης μητέρας και
ξεπερνά με ένα διαλεκτικό άλμα κάθε αδύναμη σκέψη: από την
αναξιόπιστη απογοήτευση μέχρι το μεταφυσικό κυνισμό, που α
νέκαθεν μας προσβάλλουν, μας εκβιάζουν και μας ταλαιπω
ρούν.
«Segnocinema<·, τχ. 115, Μάιος-Ιούνιος 2002.
Μετάφραση: Isabelle Taruffi.
1. Πρόκειται για έναν πίνακα του Paul Klee, τον οποίο αναφέρει ο W alter
Benjamin στην ένατη θέση για τη Φιλοσοφία της Ιστορίας. (Σ.τ.Ε.)

Το χαμόγελο τ ο υ κ ο σ μ ικ ο ύ 1

του Emiliano Morreóle
Το Χαμόγελο της μητέρας μου αρχίζει σαν καφκική παραβολή,
από την ανάποδη. Ένα πρωί, στο σπίτι του Ερνέστο εμφανίζε
ται ένας ιερωμένος του Βατικανού και του ανακοινώνει ότι άρ
χισε μια «ανακριτική» διαδικασία, που αφορά στην αγιοποίηση
της μητέρας του. Η κατάσταση στην οποία εμπλέκεται ο ήρω
ας, δεν είναι λιγότερο στενάχωρη από εκείνη των δύστυχων
πρωταγωνιστών στα μυθιστορήματα Ο ττυργος και Η δίκη.
Έχοντας συναίσθηση της κατάστασης, ο Ερνέστο προσπαθεί
να αντισταθεί, αλλά σε κάθε του βήμα σκοντάφτει σε μια από
λυτη, ιδεολογική -και όχι φυσική- εξουσία. Η ταινία διαπερνάται από την αίσθηση μιας πανταχού παρούσας υπερβατικής ε
ξουσίας- μιας εξουσίας, που είναι η έκφραση της οριστικής νί
κης της Εκκλησίας (η Εκκλησία ως η Μοναδική Σκέψη, ως η
Μοναδική Επιλογή και ως ο Υπέρτατος Σύμμαχος της Μοναδι
κής Σκέψης).
Η αριστουργηματική ταινία του Bellocchio, μια όαση στο σύγ
χρονο ιταλικό κινηματογράφο, είναι επίσης μια εξαιρετικά επί
καιρη ταινία, που καταγράφει τις παρορμήσεις και τις μύχιες
νευρώσεις μιας ολοκληρωτικά εκτεθειμένης υποκειμενικότη
τας· με άλλα λόγια, η ταινία ασχολείται με τη μοναχικότητα του
κοσμικού. Η θεία Μαρία είναι εκείνη που κινεί τα νήματα της ι
στορίας, σε μια σκηνή σχεδόν διδακτική: πρέπει πάνω από όλα να
σωθεί η οικογένεια: «τα παιδιά σας πρέπει να επανακτήσουν την
προνομιούχα θέση, την οποία μας στέρησαν τα χρεοκοπημένα
σας ιδεώδη». Χωρίς προστάτη, χωρίς νονό, χωρίς έστω έναν πα
τέρα, δεν είσαι τίποτα· πρέπει κάπου να ανήκεις: στην Εκκλησία,
στο Ινστιτούτο Gramci, στο τάγμα των Φραγκισκανών, στο κυ
νηγετικό κλαμπ- ειδεμή, ρισκάρεις να παραμείνεις στην ανωνυ
μία, και να μην εμφανιστείς ποτέ στην τηλεόραση. Μια «διε
στραμμένη» συνέπεια, όσον αφορά στον απώτερο σκοπό, ενώνει
την οικογένεια, την εκκλησία, την αστική τάξη και την κοινω
νία του θεάματος. Η Γυναίκα του Ερνέστο/Μητέρα του Λεονάρντο/Οικογένεια του σήμερα, εισβάλλει βίαια οε μετωπικό πρώτο
πλάνο, ενώ η μουσική του δελτίου ειδήσεων, που σχολιάζει αυτό
το θεατράκι της πολιτικής, κατακλύζει το σπίτι. [...]
O Bellocchio ακολουθεί τη βασική ποιητική αρχή που υιοθετεί
και ο ήρωάς του: την εξαιρετική σημασία των «άχρηστων και
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O Sergio Castellitto και o
Maurizio Donadoni σε μια
σκηνή της ταινίας Το χαμόγελο
της μητέρας μου.

O Sergio Castellitto και η
Chiara Conti.
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δευτερευόντων χώρων». Σε αυτόν τον λιτό, μαγικό και ταυτό
χρονα ανησυχαστικό ρεαλισμό, που υποστηρίζεται συνεχώς α
πό ένα σαρκαστικό χιούμορ, η εκκλησία κινηματογραφείται με
έναν τρόπο που έχουμε δει σε πολύ λίγες ταινίες· έτσι ακριβώς
όπως θα φαινόταν πραγματικά στο βλέμμα ενός παρατηρητή
που κοιτά από έξω: ακατανόητη και γοητευτική, γελοία και ε
κτυφλωτική και, συνάμα, ανίκανη να δώσει πειστικές απαντή
σεις. Πράγματι, το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να δώσεις απα
ντήσεις, γίνεται το θέμα της ταινίας, το ίδιο της το ύφος. Με
τον ίδιο τρόπο που ο Ερνέστο διεκδικεί την αξία της συνέπειας
όταν μιλά με το γιο του: δεν γίνεται άλλα να λες και άλλα να κά
νεις. Τα πάντα είναι περίπλοκα: το χαμόγελο του κοσμικού,
του Ερνέστο, πηγάζει από το χαμόγελο της ψευτοδασκάλας
των θρησκευτικών η φωνή του ίσως και να τρέμει πραγματι
κά, καθώς διακηρύσσει τον αθεϊσμό του. Έτσι, ο κινηματογρά
φος μετατρέπεται σε ένα πρωταρχικό όργανο για την έρευνα
γύρω από την υπόσταση του πραγματικού.
Το Χαμόγελο της μητέρας μου είναι μια από τις πιο εξαίσιες εικαστι
κά ταινίες του ιταλικού κινηματογράφου των τελευταίων δεκαε
τιών, καθώς και μια από τις πιο προσεκτικά δομημένες, αφού μοιά
ζει σχεδόν με «μυθιστόρημα». O Bellocchio έγραψε ένα πολυσύνθε
το σενάριο, πολύπτυχο και πολυεπίπεδο, εντελώς έτοιμο να σκηνοθετηθεί και να λάμψει. Είναι μια ταινία με στέρεα δομή και με ιστο
ρίες που ξετυλίγονται αβίαστα, ένα «ρομάντζο» που ακολουθεί τη
δομή του αστικού δράματος του 18°” και 19°“ αιώνα, χωρίς να γίνε
ται γλυκανάλατο. Αυτό σημαίνει μια επαναφορά της μεγάλης αστι
κής παράδοσης, την οποία ο ίδιος ο Bellocchio είχε αποποιηθεί στις
παλαιότερες ταινίες του. Η ταινία εμπεριέχει πάρα πολλά, διακριτι
κά δοσμένα, φροϋδικά στοιχεία, ενώ διακρίνεται ο σαρκασμός του
Τσέχωφ, καθώς φυσικά και η επιρροή του Pirandello. Από τις πιο
πάνω επιδράσεις πηγάζει και ο φανταστικός ρεαλισμός της, ο οποί
ος αντικατοπτρίζεται και στην ονοματολογία της: Πιτσιαφουόκο
(πυρακτωμένος), καρδινάλιος Πιουμίνι (πούπουλα), δον Πούνι
(γροθιές), είναι μερικά από τα ονόματα που θα άρεσαν πολύ στο
συγγραφέα από το Αγκριτζέντο (πόντιος, χωρίς την αναφορά στον
Pirandello και τον Kafka, θα ήταν εντελώς ακατανόητο το πιο σου
ρεαλιστικό επεισόδιο της ταινίας, δηλαδή η μονομαχία με τον κόμη
Μπούλα). Παρών είναι ακόμα εδώ, περισσότερο από οπουδήποτε
αλλού, o Buñuel, στον οποίο δεν είχε αρέσει η ταινία Οι γροθιές στην
τσέπη γιατί ήταν υπερβολικά σαφής· όμως θεωρώ ότι θα είχε «ερω
τευτεί» αυτή την ταινία, ειδικά τη σκηνή όπου οι ιερείς απομακρύ
νονται βιαστικά στο τέλος της δεξίωσης.
Στο Χαμόγελο της μητέρας μου υπάρχει επίσης, έξοχα διατυπω
μένος, όλος ο προηγούμενος Bellocchio: όχι μόνο της ταινίας Οι
γροθιές στην τσέπη, ενσωματωμένης στο χαρακτήρα του μητροκτόνου αδελφού, αλλά και του Εν ονόματι του Πατρός· βρίσκου
με ακόμα, την αίσθηση των χώρων της ταινίας Πήδημα στο κε
νό, ενώ υπάρχουν σαφείς αναφορές και στην ταινία Ο διάβολος
στο κορμί της.
Η σχέση του Bellocchio με την αστική τάξη φαίνεται από το συ
σχετισμό ανάμεσα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους·
από τον τρόπο που ο κινηματογράφος του είναι φτιαγμένος από
ταράτσες και παράθυρα, από μπαλκόνια και άδεια δωμάτια και
από τον τρόπο που το ένα εισχωρεί μέσα στο άλλο· δίοδοι επι
κοινωνίας που διαμορφώνουν ένα λαβυρινθικό πλέγμα .. Όλοι
μπαινοβγαίνουν από τα παράθυρα, τα μπαλκόνια και τις στέγες

του Bellocchio, κρυφά ή μπουσουλώντας, ξεγλιστρούν, το σκάνε και εντέλει βγαίνουν έξω. (...]
Ο Bellocchio είναι ένας μαέστρος στη δραματουργική συσσώρευ
ση της έντασης. Η ταινία, δομημένη με τέλεια δεξιοτεχνία, όχι
μόνο εικαστικά αλλά και μουσικά, έχει τουλάχιστον δύο κορυ
φαίες στιγμές: τη βλαστήμια και την καταστροφή του Ιερού Βω
μού αφιερωμένου στη Δόξα της Πατρίδας. Η διαφορά που χωρί
ζει τον Bellocchio από την επόμενη γενιά έγκειται απλά στο γε
γονός ότι ο Bellocchio «έκανε» στη Νουβέλ Βαγκ, όπως λένε ότι ο
τάδε «έχει κάνει» στην Αντίσταση, ή ο δείνα «έκανε το ’68»· η συ
νεισφορά του, που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους,
είναι η κραυγή και το τραγούδι· αυτό το κάτι παραπάνω στην κι
νηματογραφική σύλληψη μιας υποκειμενικότητας, που κανείς
δεν μπόρεσε να ξεπεράσει έως τώρα. Πρόκειται για μια κληρονο
μιά που ο κινηματογράφος των τελευταίων δεκαετιών έχει πα
ραμερίσει. Για τη Νουβέλ Βαγκ μπορούμε πλέον να χρησιμοποι
ούμε τον όρο που χρησιμοποιούσαν οι εκφραστές της για τους
κινηματογραφικούς πιονέρους: ότι ο κινηματογράφος τους είναι
ο κινηματογράφος των χαμένων μυστικών, που πρέπει να ανα
καλυφθούν εκ νέου- η Νουβέλ Βαγκ παραμένει σταθερά πρωτο
πόρα σε σχέση με ό,τι γίνεται σήμερα στον κινηματογράφο.
Η ταινία δεν δίνει απαντήσεις (ο Bellocchio είναι ένας από τους
λιγότερο ιδεολόγους σκηνοθέτες της Ιταλίας και ο κινηματο
γράφος του είναι φτιαγμένος εξ ολοκλήρου από εικόνες και έν
στικτο) και αυτό που βλέπουμε με συγκίνηση, μπορεί να μας
φαίνεται λίγο, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό: ο έρωτας και τα παι
διά, ένα είδος ευλογίας ολότελα κοσμικής, παρόμοιας σχεδόν με
μια ριζοσπαστική εξέγερση. Το Χαμόγελο της μητέρας μου είναι
μια ταινία αναρχική, αλλά ταυτόχρονα «κουβαλά» το κύρος της
αυθεντίας· είναι ίσως η πρώτη ταινία του Bellocchio που «μετα
φέρει» μια τέτοια προοπτική. Η άρνηση της οικογένειας ισοδυναμεί με τη δυνατότητα, την αναγκαιότητα της διαιώνισής της.
Στην ανατροφή του παιδιού κυριαρχεί το συναίσθημα· η σχέση
του Ερνέστο με το γιο του συνίσταται σε χάδια, αστεία, αγκα
λιάσματα, γέλια, σιωπές και είναι αυτό τελικά που διασώζεται.
«Αφήστε τον Λεονάρντο ήσυχο», λέει με ύφος απειλητικό ο Ερ
νέστο όταν μπαίνει στο σαλόνι της μοχθηρής οικογένειάς του, α
ποκλειστικά και μόνο για να πάει στο δωμάτιο του γιου του -το
μόνο δωμάτιο που τον ενδιαφέρει. Είναι δύσκολο να βρει κανείς
στο σινεμά ένα παιδί με τόσο θετικό χαρακτήρα (ειδικά μετά τον
Freud) και συνάμα τόσο ελάχιστα ενοχλητικό- και μια ταινία με
ένα τέλος ευτυχές αλλά και τόσο συνεπές, συγκροτημένο και ο
λοκληρωμένο· μια κατάληξη που να μη χάνει ούτε την αίσθηση
του παρόντος και των ορίων της πράξης, ούτε και την αίσθηση
της αναγκαιότητας και της ατομικής ευθύνης.
Η Γκραντίβα, που καταστρέφει τα Ιερά και τα Όσια της Πατρί
δας, και η Ντιάνα, η γυναίκα που σώζει τον Ερνέστο, είναι το ί
διο πρόσωπο· τις παρακολουθούμε στο ίδιο πλάνο, τη στιγμή
που το κορίτσι μπαίνει στο σπίτι του Ερνέστο- η σκηνή της κα
τάρρευσης του Βιτοριάνο στο κομπιούτερ είναι γυρισμένη με
εναλλακτικό μοντάζ, κινηματογραφημένη με βάση το χορευτι
κό πηγαινέλα της Ντιάνα μέσα στο σπίτι. Η ταινία κλείνει με
μια μικρή, αλλά συνάμα μεγαλειώδη επαναστατική πράξη. Ο
Ερνέστο και ο Λεονάρντο δεν θα πάνε στη μακάβρια προκαθο
ρισμένη συνάντηση με τον Πάπα.
Δεν χρειάζεται να το αποσιωπούμε: υπάρχουν και εξω-κινημα-
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τογραφικοί λόγοι που μας έκαναν να αγαπήσουμε αυτό το μά
θημα αναγκαιότητας του κινηματογράφου- ένα μάθημα που έ
χει τη φρεσκάδα θαλάσσιας αύρας. Ακόμη καλύτερα: αγαπάμε
αυτή την ταινία για την άποψη που υιοθετεί γύρω από θέματα
που αφορούν και τον κινηματογράφο και τη ζωή. Κάτι που συμ
βαίνει πια μονάχα με σκηνοθέτες που ήταν εικοσάρηδες στη δε
καετία του ’60.
1. Μετάφραση της λέξης «laico», που στην ιταλική γλώσσα σημαίνει μη-εκκλησιασιικός. Αναφέρεται σε κάποιον που δεν αποτελεί μέρος του κλήρου
και η συμπεριφορά και η εν γένει στάση του δεν δεσμεύεται από θρησκευτι
κ ούς κανόνες και δόγματα. (Σ.τ.Ε.)

■•Cinefórum», τχ. 415, Ιούνιος 2002.
Μετάφραση,: Isa b elle Taruffi.

Η αρχαιολογία τ ο υ λ α β ύ ρ ινθ ου

του Νίκου Σαββάτη
Εξ ορισμού το ταξίδι, το όνειρο, τα φευγαλέα ερεθίσματα, κά
ποια παράξενα και σημαντικά περιστατικά, καταδικασμένα στη
λήθη και τη φθορά, γεννούν στο σκηνοθέτη την επιθυμία της
μεταμόρφωσής τους σε κινούμενες εικόνες. Σύμφωνα με τον
Bellocchio, η μήτρα της τελευταίας ταινίας του με το διχασμένο
τίτλο Η ώρα των Θρησκευτικών-To χαμόγελο της μητέρας μου ή
ταν μια πρωταρχική, «απλή» εικόνα: ο ζωγράφος Ερνέστο Πιτσιαφουόκο δέχεται την επίσκεψη ενός ιερέα, που του αναγγέλ
λει ότι η μητέρα του πρόκειται να ανακηρυχθεί αγία από το Βα
τικανό. Αυτή η απροσδόκητη συνάντηση στέλνει τον ανήσυχο
ζωγράφο σε μια παράλογη, κινηματογραφική περιπλάνηση, που
κάποιες στιγμές φέρνει στο μυαλό τις δαιδαλώδεις διαδρομές του
ονειροπόλου Marcello Mastroianni στο λυκόφως της φελλινικής
σατιρικής και κοινωνικής πασαρέλας. Ωστόσο, η διάφανη, εγκε
φαλική και λεπτομερειακά επεξεργασμένη «traumnovella» του
Bellocchio, θα μπορούσε να ειδωθεί και ως η μινιμαλιστική, άλ
λη όψη της ψυχοσεξουαλικής οδύσσειας του ήρωα της ταινίας
Μάτια ερμητικά κλειστά. Όπως ο ανυποψίαστος γιατρός του
Kubrick, έτσι και ο άθεος ζωγράφος του Bellocchio (το είδωλο
του σκηνοθέτη μέσα στη μυθοπλασία) βιώνει αυτή την «απλή»
εικόνα ως ακραίο παραλογισμό και γλιστράει στην απώλεια της
πραγματικότητας. Αλλά αντίθετα από τον πρώτο, που σχοινο
βατεί ανάμεσα στη δική του σεξουαλική αποστέρηση και την α
χαλίνωτη ελευθεριότητα ενός εχθρικού περίγυρου, ο δεύτερος
ταξιδεύει στις πηγές της θεματολογίας του δημιουργού του, στη
μυστηριώδη ήπειρο, όπου η ανάγκη της θρησκείας συμπλέκεται
με το οιδιπόδειο. Εκεί θα ανακαλύψει, έκπληκτος, μια μεγάλη
οικογενειακή συνωμοσία, που αγνοούσε για πολύ καιρό. Τα α
δέλφια, οι καταπιεστικές θείες και η εν διαστάσει σύζυγός του έ
χουν κατασκευάσει τις προϋποθέσεις και κινητοποιήσει το μη
χανισμό της αγιοποίησης της μητέρας του, ελπίζοντας να ξαναδώσουν κοινωνικό κύρος στη διαλυμένη, από το βάρος μιας α
ποτρόπαιης μητροκτονίας, αστική οικογένειά τους. Είναι λοι
πόν η στιγμή, που ο φιλελεύθερος καλλιτέχνης πιέζεται ασφυ
κτικά να αρνηθεί τον αγνωστικισμό του, να ξεκαθαρίσει τους
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λογαριασμούς του με το τραυματικό παρελθόν και να συμμετάσχει εκ των υστέρων στη δημιουργία ενός ψέματος.
Όπως δηλώνει ο τίτλος της, αυτή η προσωπική εκδοχή της ται
νίας μυστηρίου πρέπει να διαβάζεται σαν μάθημα ιδεών. Υπάρ
χει κάτι πολύ βασικό και στοιχειώδες (κάτι σχολικό·,) στον τρό
πο με τον οποίο ο Ββΐΐοοοάίο αντιπαραθέτει τον καθολικισμό
στην ελεύθερη βούληση και τον επανακαθορίζει ως εμπόδιο
της κοινωνικής αλλαγής. Πώς αλλιώς, όμως, ένας κινηματο
γραφιστής, που ξεκίνησε από φιλοσοφικές σπουδές και αργότε
ρα ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ψυχανάλυση, θα μπορούσε να
ξανανοίξει την προβληματική γύρω από τη θρησκεία στην Ιτα
λία της «ελέω Θεού» διαρχίας των μέσων ενημέρωσης και του
Πάπα; Με δεδομένη την απόλυτη σύγχυση γύρω από οτιδήπο
τε πνευματικό, με την αριστερή κοινωνική κριτική να προσπα
θεί να ξαναγεννηθεί από τις στάχτες και να ξαναβρεί την αποτελεσματικότητά της μπροστά στη μπερλουσκονική λαίλαπα, ο
ΒβΙΙοοΠπο είχε μόνο μια δυνατότητα: να ξεκινήσει από το «Α»
και να ακολουθήσει το μονόδρομο της «κοινής» λογικής, υπονομεύοντάς τη με τη σκοτεινή οπτική του.
Ήδη από την πρώτη σκηνή της ταινίας, ο Λεονάρντο, ο μικρός
γιος του Ερνέστο, που έχει αρχίσει να διδάσκεται θρησκευτικά
στο σχολείο, μπροστά στην εμβρόντητη μητέρα του εκδηλώνει
τη δυσφορία του ενάντια στην άγρυπνη επιτήρηση του Θεού,
διεκδικώντας πρώιμα την ανεξαρτησία του από το συμβολικό
πατέρα. Λίγο αργότερα όμως, μεταθέτει την αγωνία του στον
πραγματικό πατέρα του, διαφωνώντας με την αθεΐα του, που του
στερεί την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Προς στιγμή στριμωγμένος
στη γωνία, ο Ερνέστο προσπαθεί να γλυκάνει την ταραχή του
παιδιού, με την ουτοπική θεωρία ότι σε λίγο οι άνθρωποι θα είναι
αθάνατοι, θα έχουν τη δυνατότητα να διαλέγουν την πιο ευτυχι
σμένη περίοδο της ζωής τους και να την παγώνουν αιώνια στο
χρόνο. «Πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνω;», επιμέ
νει το παιδί. «Περίμενε λίγα χρόνια μέχρι να βρεις την πρώτη
σου αγάπη», απαντάει ο πατέρας του, αποκαλύπτοντας στους θε
ατές τη βασική αρχή μιας κοσμοθεωρίας, σύμφωνα με την οποία
μόνο ο έρωτας δίνει νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη.
Μακριά από τέτοιες λεπταίσθητες ψυχικές ανταλλαγές και με
ταφυσικές αναταράξεις, οι υπόλοιποι, απόλυτα προσγειωμένοι,
ενήλικοι της οικογένειας Πιτσιαφουόκο επικαλούνται τη θρη
σκεία κυνικά, με τη δηλητηριώδη «χρηματιστηριακή» ορολο
γία της εποχής μας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, τη θεωρούν μια σί
γουρη επένδυση με υψηλές αποδόσεις, από εδώ ως την αιωνιότη
τα. Οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας που εμπλέκονται στην ιστο
ρία, παρουσιάζονται αδιαφανείς, αινιγματικοί, αυστηρά σχημα
τικοί. Ο καρδινάλιος Πιουμίνι, στον οποίο ο Ερνέστο πρέπει να
καταθέσει την εκδοχή του για τη δολοφονία της μητέρας του α
πό τον ψυχωτικό αδελφό του, αποδεικνύεται επιπλέον ένας θα
νατερά επιδέξιος «ιεροεξεταστής», που παγιδεύει τον άπιστο με
την κατ’ επίφαση «επικοινωνιακή» (σύμφωνα με το ολέθριο ι
δίωμα της τηλεόρασης) ανεκτικότητά του. Στη συναρπαστική
σκηνή της ακρόασης, μια από τις καλύτερες της ταινίας, χειρί
ζεται με χειρουργική ψυχρότητα τον Ερνέστο, που του δηλώ
νει με απόλυτη ειλικρίνεια την αθεΐα του. «Κι όμως, όταν το ο
μολογήσατε, η φωνή σας έτρεμε ανεπαίσθητα», του απαντάει,
προσπαθώντας να κλονίσει τη βεβαιότητά του.
Σε αυτή την εξίσωση της θρησκείας με τα στερεότυπα, το κραυ-
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γαλεα διαιρετικό πρόσωπο είναι η Ντιάνα, η όμορφη και επι
θυμητή «δασκάλα» θρησκευτικών του Λεονάρντο, που σαγη
νεύει τον Ερνέστο, όχι μόνο με την εμφάνισή της, αλλά και με
τη γλώσσα της ποίησης. Στην παράξενη γνωριμία τους στο σχο
λείο του μικρού, απαγγέλλει αισθαντικά ένα μυστικιστικό ποίη
μα του πατέρα του Αντρέι Ταρκόφσκι, και ο ευάλωτος στην ο
μορφιά ζωγράφος αφήνεται να παρασυρθεί σε μια διαδικασία α
ποπλάνησης, που αντιστρέφει το νόημα και μεταμορφώνει την
πραγματικότητα σε τελετουργικό σημείων. Όπως πάντα, η α
ποπλάνηση κορυφώνεται σε ένα παράλογο παιχνίδι παρουσίας
και απουσίας, στις σχεδόν ονειρικές σκηνές, όπου η Ντιάνα
μπαινοβγαίνει στο διαμέρισμα του Ερνέστο, τον παρακολουθεί
χωρίς να γίνεται αντιληπτή κι αφήνει πίσω τα σημάδια της.
Αλλά, πού ακούστηκε ποτέ η θρησκεία να χρησιμοποιεί τη
στρατηγική του διαβόλου, τη στρατηγική της αποπλάνησης,
που ανέκαθεν καταλύει την τάξη του Θεού; Άραγε, ο ζωγράφος
θα έπρεπε να εμπιστευτεί περισσότερο τις ενστικτώδεις αμφιβο
λίες που νιώθει πρωτοβλέποντας το γοητευτικό πρόσωπο της
«δασκάλας», ή να ακούσει πιο προσεκτικά την αποκαλυπτική ι
στορία του Φιλίπο Αρτζέντι; Αυτός ο πιστός καθολικός με το ό
νομα ενός προσώπου της Θείας Κωμωδίας, ο οποίος γιατρεύτη
κε από τον καρκίνο (το μοναδικό «θαύμα» της μητέρας του
Ερνέστο) και στο πρώτο μέρος της ταινίας κυριολεκτικά γδύνε
ται από κάποια Ρουμάνα πόρνη σε ένα τρένο, διηγείται σε ανύ
ποπτη στιγμή πώς ο πατέρας του Αγίου Θωμά χρησιμοποίησε
μια κοινή γυναίκα για να βάλει σε πειρασμό το γιο του. Έτσι
και η «δασκάλα» των θρησκευτικών είναι μια απάτη, ένα προ
κλητικό δόλωμα, που οι συγγενείς έχουν στήσει μπροστά στα
μαγεμένα μάτια του Ερνέστο, για να κάμψουν τις αντιστάσεις
της λογικής του και να τον πάρουν στο δικό τους στρατόπεδο.
Στη σχεδόν σουρεαλιστική περιπλάνησή του στο βασίλειο των
φαρισαϊκών εκμεταλλευτών της θρησκείας, ο Ερνέστο συναντά
ει κι έναν από τους πιο επικίνδυνους εχθρούς της: το σκοτεινό
κόμη Μπούλα, που πρεσβεύει την παλινόρθωση της ιταλικής
μοναρχίας, ως αντιπερισπασμό στην απόλυτη εξουσία του Πάπα.
Θιγμένος από το ειρωνικό χαμόγελο με το οποίο ο Ερνέστο αντι
μετωπίζει το φασιστικό παραλήρημά του σε μια κοινωνική συ
γκέντρωση, ο κόμης δεν διστάζει να τον προκαλέσει σε μονομα
χία Και ο Ερνέστο σπεύδει να την αποδεχτεί, προσπαθώντας με
μια παράφορη, σχεδόν «αμλετική» χειρονομία να σπάσει τον α
σφυκτικό κλοιό της αδράνειας, στον οποίο μια άρρωστη συνομωσία καταδικάζει το λογικό του. Κινηματογραφημένη με την πα
γερή διαύγεια του εφιάλτη, η σκηνή της μονομαχίας, η πιο ομοι
όμορφη και λειτουργική της ταινίας, καταλήγει σε φιάσκο, γιατί
ο κόμης τη διακόπτει πριν καλά-καλά αρχίσει, κρίνοντας τον α
ντίπαλό του γελοίο και αμελητέο. Στα χέρια του αδελφού του,
και τουρτουρίζοντας από την πρωινή ψύχρα, ο Ερνέστο ξαναγυρίζει στην καθημερινότητα, καταρρέει αβοήθητος στο οικογενει
ακό μελόδραμά του, με κάτι από την τραγική ματαιότητα του
Μπάρυ Λύντον. Στην πραγματικότητα, δεν είναι μόνο ταπεινω
μένος από ένα αριστοκρατικό τελετουργικό που τον ξεπερνάει,
αλλά συντετριμμένος από τη δύναμη του πεπρωμένου. Η σκιά
του θανάτου τον έχει αγγίξει για μια στιγμή, η σκιά που προκάλεοε ένα «θανατερό» χαμόγελο - το χαμόγελο της μητέρας του,
που, όπως όλοι επιβεβαιώνουν, ο Ερνέστο έχει κληρονομήσει.
Τι περισσότερο από τη συνοχή και την ένταση της ερμηνείας

του Sergio Castellitto μπορεί να δικαιώσει στα μάτια του θεατή
αυτόν τον ήρωα, που γκρεμίζεται πριν χτιστεί και κυριολεκτικά
άγεται και φέρεται σε ένα λαβύρινθο από οικογενειακά μυστικά
και ψέματα, μίση και προδοσίες, εκκλησιαστικές μηχανορρα
φίες, απάτες του έρωτα και την ανάγκη του να αναθεωρήσει συ
νολικά το ρόλο του ως πατέρα; Τα δύο πρόσωπα της αδιαλλαξίας
ενός καλλιτέχνη, αθεράπευτα ερωτευμένου με τον έρωτα και
την ελευθερία, και αιώνια στερημένου από τη μητρική αγάπη.
Ζωγραφίζοντας το πορτρέτο αυτού του νέου ευρωπαίου αντιΟιδίποδα, o Bellocchio αντιπαραθέτει την αρχαϊκότητά του σε
μερικές κραυγαλέα νεωτερικές και ελαφρώς ανόητες δραματι
κές καταστάσεις (ο Ερνέστο πρέπει να υποστεί την οικογενεια
κή του τραγωδία, τη σφαγή της μητέρας του από τον αδελφό
του, να ξανα-σκηνοθετείται σαν φωτορομάντζο ή να ενταφιάζε
ται στο ηλεκτρονικό επέκεινα του Διαδικτύου). Ωστόσο, αυτό
που μετράει πραγματικά είναι ο «αιώνιος» ηθικός πυρήνας του,
η ασυμφιλίωτη με τον αγελαίο κομφορμισμό επαναστατικότητά
του, και η ασυμβίβαστη με τη θεσμοποιημένη θρησκεία αναζή
τηση της απεριόριστης αγάπης. Η εξέγερσή του ενάντια στην
τυραννική θρησκοληψία της μητέρας του και η επίμονη απόρ
ριψη της αγιοποίησής της είναι -όπως πάντα στον Bellocchioμια απεγνωσμένη διαμαρτυρία του γιου για τη συναισθηματική
αναπηρία της μάνας, την αδυναμία της να δώσει στα παιδιά της
το βάλσαμο της αληθινής αγάπης αντί για το «δηλητήριο», που
τελικά πληρώνει με τη δολοφονία της. Στη σκηνή που ο ψυχωτικός δολοφόνος πιέζεται να παραδεχτεί ότι δεν σκότωσε τη μη
τέρα του στον ύπνο της (όπως συνέβη πραγματικά), αλλά ύστε
ρα από έναν άγριο καβγά τους για την αδιάκοπη, βλάσφημη βω
μολοχία του (όπως ψευδώς διατείνεται η οικογένεια για να επι
τύχει την αγιοποίηση της μάρτυρος), μόνο ο Ερνέστο φέρεται υ
ποδειγματικά χριστιανικά. Όταν ο καταραμένος μητροκτόνος
σπάει την πολύχρονη σιωπή του για να ουρλιάζει στα μούτρα
των παρευρισκόμενων συγγενών και εκκλησιαστικών λειτουρ
γών τις χειρότερες βλασφημίες, ο Ερνέστο, χωρίς να διστάσει,
εκδηλώνει την αγάπη και τη συγγνώμη του στον αδελφό του με
ένα σφιχτό αγκάλιασμα. O Bellocchio αναφέρει σε μια συνέντευ
ξή του ότι τρεις ιερείς, που είδαν μαζί του την τελική κόπια της
ταινίας, παρατήρησαν ότι υπάρχει κάτι από την κραυγή του
Χριστού σε αυτό το ουρλιαχτό του πληγωμένου θηρίου.
Το ότι ο Ερνέστο είναι το μοναδικό πρόσωπο της ταινίας, που
μπορεί να νιώσει αληθινή αγάπη (όπως αποκαλύπτει αυτή η
σκηνή και η βαθύτατα τρυφερή σχέση του με το γιο του), δεν
σημαίνει ότι θα καταλήξει να προσεγγίσει τη θρησκεία. Αρνούμενος να συμμετάσχει στην επίσημη τελετή της αγιοποίησης,
στην προσπάθεια της αστικής του οικογένειας να καλύψει τη
σήψη της, αποδεικνύει ότι η απομάκρυνσή του από τη θρησκεία
είναι οριστική και αμετάκλητη. Ό χι όμως και από τη μητέρα
του. Στο τελευταίο πλάνο της ταινίας, κοιτάζει τον Λεονάρντο
να ανεβαίνει τρέχοντος τα σκαλιά του σχολείου του και το πρό
σωπό του φωτίζεται ακόμα μια φορά από το χαμόγελό του, το
χαμόγελο της μητέρας του. Ύστερα χαμηλώνει για μερικά δευ
τερόλεπτα το βλέμμα και βγαίνει αποφασιστικά από το κάδρο...
Διφορούμενη συμφιλίωση; Αναιμικό φινάλε; Μάλλον το α
προσδόκητο ξύπνημα στην πραγματικότητα, από μια παράξενη
υπνωτική αφήγηση, η τελευταία συγχορδία μιας άριας. Το Χα
μόγελο της μητέρας μου δεν είναι μόνο μια προφανής αρχαιολο-
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για των νεανικών θεμάτων του δημιουργού -ο αστικός κόσμος
της παρακμής, οι τρελοί για «λύσιμο» και οι εξεγερμένοι ενά
ντια στη φάρσα του πολιτισμού-, αλλά και μια εξαιρετικά δαιδαλώδης επιστροφή στην πιο παραδοσιακή ιταλική τέχνη: την
όπερα. Χωρίς να επιδεικνύει τον υπέρμετρο εστετισμό του
Visconti, στην τελευταία του ταινία ο Bellocchio νιώθει περισ
σότερο από ποτέ την ανάγκη να ντύσει τη συμπαγή θεατρικό
τητα του μελοδραματικού του υλικού με μια εικαστική (φωτογραφική/σκηνογραφική) εργασία, χάρμα οφθαλμών. Αλλά, ε
πειδή το αυτί είναι ο πιο βαθύς δίαυλος της ψυχής, η μουσική
αναλαμβάνει να δώσει στο ταξίδι του Ερνέστο τη σκοτεινή του
πνευματικότητα. Στην ιδιαίτερα φροντισμένη ηχητική μπάντα, οι πρωτότυπες συνθέσεις του Riccardo Giagni υφαίνονται
με αποσπάσματα από θρησκευτικά έργα (π.χ. του John Tave
ner) και η εξώκοσμη φωνή της Valentina Karakhanian, σε εκ
στατικά, παραδοσιακά, αρμένικα κομμάτια, ανυψώνει το λαβύ
ρινθο της ταινίας κάπου ανάμεσα στη γη και τον ουρανό.

B E L L O C C H I O

από την οποία αρχίζει να διαμορφώνεται το θέμα της διάσημης τρι
λογίας του (Ριγκολέτο, Τροβατόρε, Τραβιάτα) και πιο συγκεκριμέ
να αυτό της Τραβιάτα, του πιο γνωστού και αγαπημένου του έργου.
Η ταινία επικεντρώνει επίσης την προσοχή της στην περίπτωση μιας
δεκαπεντάχρονης κοπέλας με εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες, ό
πως φάνηκε από τα δοκιμαστικά στο Δημοτικό Θέατρο, και η οποία
αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην αστική παράδοση του τό
που και το μέλλον της λυρικής όπερας. Ο Bellocchio λέει σχετικά με
αυτή την ταινία: «Θυμάμαι τη φωνή της μητέρας μου που τραγου
δούσε χαμηλόφωνα τις άριες Tutte le feste cd tempio ή Saloe
dimora. Αγαπούσε επίσης πάρα πολύ και την Τραβιάτα, αλλά δεν
ξέρω, ίσως λόγω του ήροχι ή του θέματος, δεν την τραγουδούσε μπρο
στά μας. [...] Θυμάμαι ακόμα ένα δίσκο με τα πιο γνωστά ποιήματα
του Valente Faustini, σε απαγγελία του Nino Castellini. Εκείνα τα
ποιήματα με συγκινούσαν. [,..]'0λα αυτά μου έχουν αφήσει ανεξίτη
λες αναμνήσεις και αποτελούν το πνεύμα της Πιατσέντζα».

Αθήνα, Οκτώβριος 2002.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΝΩ
ΣΤΟΝ ΘΕΙΟ ΒΑΝΙΑ ( 2 0 0 2 )
ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΜΕΡΑ

(2002)

Oggi è una bella giornata

Σκηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σενάριο: Marco Bellocchio, Da

Σκηνοθεσία; Marco Bellocchio. Σενάριο: Marco Bellocchio,
Daniela Ceselli. Φωτογραφία: William Santero, Matteo Fago,
Marco Sgorbati. "Ηχος: Bruno Pupparo. Μουσική: Enrico Pesce.
Μοντάζ: Francesca Calvelli. Ηθοποιοί: Hristo Jivkov, Gianni

Schied, Paolo Kessisoglu, Elena Bellocchio, Alessia Mazzenga,
Benedetta Sartori. Παραγωγή: δήμος του Μπόμπιο, Filmalbatros
(Ρώμη). Διάρκεια: 13'. Έγχρωμη. Η ταινία γυρίστηκε σε βίντεο.
Ελεύθερα βασισμένη σε ένα διήγημα του Μπουλγκάκωφ, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού γιατρού, που υπηρετεί σε ένα ορει
νό χωριό και που αναγκάζεται να κάνει μια πολύ δύσκολη και λεπτή
χειρουργική επέμβαση σε ένα κοριτσάκι. Η ταινία πραγματοποιή
θηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Fare Cinema, στο Μπόμπιο.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Appunti per un film su zio Vania
niela Ceselli, βασισμένο στο θεατρικό έργο του Τσέχωφ Ο θείος
Βάνιας. Φωτογραφία: Luigi Marinucci. Κοστούμια: Daria
Calvelli. Μ οντάζ: Lorenzo Ciccinato. Η θοποιοί: Pier Giorgio
Bellocchio, Pietro De Silva, Livia Patta. Παραγωγή: Πανεπι
στήμιο της Ρώμης «La Sapienza», Trickshow. Διάρκεια: 12'.
Έγχρωμη. Η ταινία γυρίστηκε με ψηφιακή κάμερα.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ

(2003,

σε στάδιο

προετοιμασίας)
Buongiorno, buonanotte
Προσωρινός τίτλος της ταινίας που ετοιμάζει o Marco Bel
locchio αυτό το διάστημα και η οποία αφορά στην απαγωγή,
την αιχμαλωσία και το τραγικό τέλος του Aldo Moro.

(2002)

Addio del passato
Σκηνοθεσία-Σενάριο: Marco Bellocchio. Φ ωτογραφία: Pasquale Mari. Σκηνογραφία-Κ οστούμια: Sara Renzi. Μ οντάζ:
Francesca Calvelli. Π αραγωγή: Marco Bellocchio, Sergio Pe-

lone για τη Filmalbatros, Δημοτικό Θέατρο της Πιατσέντζα.
Διάρκεια: 47'. Έγχρωμη. Η ταινία γυρίστηκε σε βίντεο.

Στα μέρη της Πιατσέντζα και στις μνήμες των ανθρώπων μπορούμε
να ξαναβρούμε τους απόηχους της μουσικής και του μελοδράματος
του Verdi. Η ταινία βασίζεται στην επιστολογραφία του Verdi, μέσα

Τα σχόλια του Marco Bellocchio και των συνεργατών του, που συνοδεύ
ουν τις ταινίες της φιλμογραφίας, προέρχονται από δηλώσεις και συνε
ντεύξεις που έχουν δημοσιευτεί στον περιοδικό και τον ημερήσιο τύπο
(«Filmicritica», «Bianco e ñero», «Cinefórum», «Cinema e cinema», «Sentieri selvaggi», «Cahiers du Cinéma», «Cinecritica», «L’ Unità», «Paese Se
ra», «La Stampa», «La Repubblica», «L’ Avanti!», «Le Monde»), από τα βι
βλία: Il cinema italiano d ’ oggi 1970-1984 raccontato dai i suoi protagonisti, επιμ. F. Faldini, G. Fofi, εκδ. Mondadori, Μιλάνο, 1984· Parla il ci
nema italiano, του Aldo Tassone, εκδ. Formichiere, Μιλάνο, 1980· Italia
oggi, επιμ. Omar Calabrese, εκδ. Casa Usher, Μιλάνο 1985- Marco
Bellocchio, Catalogo ragionato, επιμ. Paola Malanga, εκδ. Olivares, Μιλά
νο, 1998· καθώς επίσης και από τα Pressbook και τα σενάρια των ταινιών.
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ΘΕΑΤΡΟ
Τίμων, ο Αθηναίος

B E L L O C C H I O

Gianni Pulone, Alessandro Quasimodo, Alberto Ricca,
Armando Spadaro, Mario Ventura, Piero Vida. Πρεμιέρα: Pic
colo Teatro di Milano, 30 Δεκεμβρίου 1969.

του William Shakespeare, σε μετάφραση του Eugenio Montale
Σ κηνοθεσία: Marco Bellocchio. Σκηνικά-Κ οσχούμια: René
Allio. Μ ουσική: Riccardo Giagni. Η θοποιοί: Salvo Randone
(Τίμων), Franco Parenti (Απεμάντο), Antonio Attisani, Carlo
Bagno, Gastone Bertolucci, Claudio Besestri, Gisella Burinato,
Constantino Carrozza, Donato Castellaneta, Gianfranco Cifali,
Roberto Colombo, Guerrino Crivello, Piero Domenicaccio,
Renzo Fabris, Ottavio Fanfani, Nice Fiorentini, Giampiero
Fortebraccio, Paolo Granata, Ezio Maraño, Andrea Matteuccci,
Pino Micol, Ignazio Pandolfo, Luciano Pavan, Roberto Pescara,

Μάκβεθ
του William Shakespeare
Σ κηνοθεσία: Marco Bellocchio. Φωτισμοί: Pasquale Mari.
Σκηνικά: Marco Dentici. Κ οστούμια: Sergio Bailo. Μουσική:
Carlo Crivelli. Η θοποιοί: Michele Placido (Μάκβεθ), Fabio
Camilli (ΜακΝταφ), Sandra Toffolatti (Λαίδη Μάκβεθ). Π αρα
γωγή: Teatro di Roma. Πρεμιέρα: Teatro India της Ρώμης,

Ιούλιος 2002.

ΩΣ Η Θ Ο Π Ο Ι Ο Σ

Ακόμα, έχει «δανείσει» τη φωνή του στις ακόλουθες ταινίες:

Η ενοχή και η τιμωρία (1961)
Francesco d’ Assisi (1966) της Liliana Caoani
Συζητάμε, συζητάμε (1969)
Planeta Venere (1972) της Elda Tattoli
Διακοπές στην κοιλάδα Τρέμπια (1980)

Οι γροθιές στην τσέπη (1965)
Η Κίνα είναι κοντά (1967)
Σαλό ή 120 μέρες στα Σάδομα (1975) του Pier Paolo Pasolini
Porci con le ali (1977) του Paolo Pietrangeli
Ο πρίγκιπας του Χάμπουργκ (1997)
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Το ανήσυχο βλέμμα του Marco Bellocchio
του Θωμά Λιναρά

256

O Marco Bellocchio γεννήθηκε στην Πιατσε'ντζα το 1939, τε
λευταίος γιος -μαζί με το δίδυμο αδελφό του Camillo- μιας α
στικής οικογένειας με οκτώ παιδιά. Ο πατέρας του ήταν δικη
γόρος και η μητέρα του καθηγήτρια. Φοίτησε σε εκκλησιαστι
κό γυμνάσιο και λύκειο.
Με την αποφοίτησή του γράφεται στη Φιλοσοφική σχολή του
Καθολικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου. Ανάμεσα στα ενδιαφέροντά του εκείνης της εποχής είναι η ποίηση, η ζωγραφική
και η υποκριτική. Εγκαταλείπει τη φιλοσοφία και παρακολου
θεί μαθήματα στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, αλλά μια προσω
ρινή απώλεια της φωνής του τον αναγκάζει να εγκαταλείψει
αυτή την προοπτική. Παρόλ’ αυτά, επιμένει, και το 1959 μετα
κομίζει στη Ρώμη, όπου παρακολουθεί μαθήματα υποκριτικής
στη Σχολή Κινηματογράφου. Τον επόμενο χρόνο, αλλάζει και
πάλι κατεύθυνση και μετεγγράφεται στο τμήμα σκηνοθεσίας.
Αυτή η υπερκινητικότητα θα χαρακτηρίσει, εξάλλου, όλο του
το έργο.
Στο πλαίσιο των σπουδών του, πραγματοποιεί τις ταινίες μικρού
μήκους Η ενοχή και η τιμωρία (1961) και Ο Τζινέπρο γίνεται άνδρας (1962), που είναι η διπλωματική του εργασία. Το 1963, κερ
δίζει μια υποτροφία για το Slade School of Fine Arts στο Λονδίνο,
όπου σπουδάζει με την καθοδήγηση του Thorold Dickinson.
Ένα χρόνο μετά παρουσιάζει τη διατριβή του (η οποία δυστυχώς
έχει χαθεί) με θέμα τη μέθοδο διδασκαλίας των ηθοποιών, στο έρ
γο των Michelangelo Antonioni και Robert Bresson.
Την πρώτη του ταινία, Οι γροθιές στην τσέπη (1965), θα τη γυ
ρίσει στο εξοχικό σπίτι της οικογένειας στο Μπόμπιο, λίγο έξω
από την Πιατσέντζα, με χρήματα που θα του δανείσει ο μεγα
λύτερος αδελφός του Tonino, που είναι δικαστής. Το «χειροποί
ητο» αυτό έργο θα προκαλέσει έναν πραγματικό σεισμό στον ι
ταλικό κινηματογράφο, με το νεωτερικό και αντικομφορμιστικό του στιλ και με το ανελέητο και καταλυτικό του βλέμμα πά
νω στο θεσμό της οικογένειας. Η ταινία θα απορριφθεί από το
Φεστιβάλ Βενετίας, αλλά θα παιχτεί στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, όπου και θα βραβευτεί, τραβώντας τα βλέμματα όλης της
ευρωπαϊκής κριτικής επάνω στον εικοσιεξάχρονο δημιουργό
της. Οι γροθιές στην τσέπη (ο παράξενος τίτλος προέρχεται από
ένα ποίημα του Rimbaud) έσπασαν οριστικά και αμετάκλητα
κάθε δεσμό με τη νεορεαλιστική παράδοση, η οποία, υπόγεια ή
φανερά, κυριαρχούσε ακόμα στον ιταλικό κινηματογράφο.
Την ίδια περίοδο, o Marco Bellocchio δημοσιεύει ποιήματα και
γράψει στο ριζοσπαστικό περιυδικό-μήτρα της Νέας Αριστερός,
•Quaderni Piacentini», που διευθύνει ο αδελφός του Pier
Giorgio. To 1967 σκηνοθετεί την ταινία Η Κίνα είναι κοντά, μια
καυστική σάτιρα του πολιτικού οπορτουνισμού και του αμορα
λισμού της ιταλικής κοινωνίας, όπου το σεξ χρησιμοποιείται ως
μέ°° κοινωνικής αναρρίχησης από τους ταξικά «κατώτερους»

ήρωες, που αποδεικνύονται περισσότερο -ή τουλάχιστον το ίδιοκυνικοί με τους εκπροσώπους της κυρίαρχης τάξης. Η ταινία
βραβεύεται στο Φεστιβάλ Βενετίας από μια επιτροπή στην ο
ποία προήδρευε ο Alberto Moravia. Αμέσως μετά, ο Bellocchio ε
μπλέκεται ενεργά με το φοιτητικό κίνημα, στα πανεπιστήμια
του Τορίνο και της Ρώμης· βασισμένος σε αυτή την εμπειρία
του, θα σκηνοθετήσει το νεο-μπρεχτικό επεισόδιο Συζητάμε, συ
ζητάμε (όπου παίζει και ο ίδιος), στη σπονδυλωτή ταινία Amore
e rabbia. Το επαναστατικό κλίμα του ’68 τον βρίσκει μέλος της
εξωκοινοβουλευτικής οργάνωσης της άκρας Αριστερός, Ένωση
Ιταλών Κομμουνιστών, για λογαριασμό της οποίας θα γυρίσει,
το 1969, δύο ντοκιμαντέρ πολιτικής προπαγάνδας: Ο λαός της
Καλαβρίας ξανά με ψηλά το κεφάλι και Ζητώ η κόκκινη και εργα
τική Πρωτομαγιά. Οι ταινίες ήταν ενταγμένες μέσα στο αυστη
ρό πλαίσιο του μαρξιστικού-λενινιστικού δόγματος και σήμερα
έχουν μόνο ιστορική αξία, ως αρχειακό υλικό.
Το 1968, η οικογένεια Bellocchio θα δεχτεί ένα ισχυρό πλήγμα
με την αυτοκτονία του δίδυμου αδελφού του Marco, Camillo.
Έχοντας κλείσει την μαρξιστική-λενινιστική του παρένθεση, ο
Bellocchio σκηνοθετεί, το 1971, το Εν ονόματι του Πατρός, όπου
συναντούμε μνήμες της θητείας του στα Καθολικά σχολεία.
Πρόκειται, βέβαια, για μακρινούς απόηχους εκείνης της περιό
δου και όχι για αυτοβιογραφία. Κάθε αυτοβιογραφικό στοιχείο
που εντοπίζεται στο έργο του, είναι τόσο ισχυρά φιλτραρισμένο,
επεξεργασμένο και διαμεσολαβημένο, ώστε να αποκλείει οποια
δήποτε ταύτιση τέτοιου είδους. Σε αυτή την ταινία -ίσως την
πιο εξπρεσιονιστική του ιταλικού κινηματογράφου- ο Belloc
chio τινάζει στον αέρα την εκπαίδευση που παρέχει η Καθολική
εκκλησία, η οποία και θα αντιδράσει έντονα, καταγγέλλοντας το
έργο ως υβριστικό απέναντι στη θρησκεία, την εκκλησία και
τους θεσμούς της. Το 1972, γυρίζει την ταινία Βιασμός στην
πρώτη σελίδα (τη μόνη κατά παραγγελία ταινία της φιλμογραφίας του και τη μόνη, επίσης, μαζί με το Ονειρο της πεταλούδας,
της οποίας δεν υπογράφει το σενάριο). Παρόλο που ο ίδιος ο
Bellocchio τη θεωρεί την πιο αδύναμη δουλειά του, ο Βιασμός
στην πρώτη σελίδα έχει μια «προφητική» διάσταση, αφού τόλμη
σε -σε μια δύσκολη και ταραγμένη εποχή- να καταγγείλει με ε
ντιμότητα, ειλικρίνεια και, κυρίως, με σαφήνεια τη διαπλοκή
εκδοτικών, πολιτικών, δικαστικών και οικονομικών συμφερό
ντων. Το 1973, αρχίζει να κάνει ψυχανάλυση, ενώ, το 1974 γεν
νιέται ο γιος του Pier Giorgio, καρπός του γάμου του με την η
θοποιό Gisella Burinato. To 1975, και ενώ στην ιταλική κοινω
νία κυριαρχεί μια πολεμική γύρω από το μέλλον των ψυχιατρι
κών ιδρυμάτων και την «απελευθέρωση» των ασθενών, δέχεται
μια πρόταση από τη νομαρχία της Πάρμα για να γυρίσει ένα
σχετικό ντοκιμαντέρ. Μαζί με τους Stefano Rulli, Silvano Agosti
και Sandro Petraglia σκηνοθετεί το Όλοι ή κανένας / Τρελοί για
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«λύσιμο», δίνοντας βήμα και λόγο στους ψυχικά ασθενείς· στην
ταινία, τα αίτια της «τρέλας» και η θεραπεία της αντιμετωπίζο
νται ως φαινόμενο που αφορά συνολικά στην κοινωνία και
στους μηχανισμούς επανένταξης του «διαφορετικού», έξω από
τη μονοδιάστατη σχέση ψυχασθενη-ψυχιατρείου.
Με το Θριαμβικό εμβατήριο (1976), o Bellocchio μετατρέπει σε
κινούμενες εικόνες τη ρήση «εκεί που αρχίζει ο στρατός, στα
ματά η λογική»: μέσα από μια σχέση αφέντη-δούλου, τους οποί
ους ερμηνεύουν αντίστοιχα ο Franco Nero και ο Michele
Placido, αναλύεται με οξυδέρκεια η δομή ενός καταπιεστικού
θεσμού (θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όλοι, ακόμα και εκείνοι
που αμφισβητούν το έργο του, θεωρούν τον Bellocchio ως έναν
από τους καλύτερους Ευρωπαίους σκηνοθέτες, όσον αφορά
στη διδασκαλία των ηθοποιών).
Το 1977, γυρίζει το Γλάρο, την καλύτερη, ίσως, κινηματογρα
φική μεταφορά έργου του Τσέχωφ. Εδώ o Bellocchio, εμβαθύνοντας στη σχέση θεάτρου-κινηματογράφου, αναζητά εκείνο
το σημείο όσμωσης ανάμεσά τους, που θα μετουσιώσει το δια
χρονικό κείμενο του Τσέχωφ σε παλλόμενη κινηματογραφική
εικόνα. Ταραχή, ανησυχία, «τρέλα», άγχος και αγωνία του δη
μιουργού για την τέχνη του: συναισθήματα που «στάζουν» από
κάθε καρέ αυτής της εξαιρετικής ταινίας, τα γυρίσματα της ο
ποίας, υπήρξαν ένας πραγματικός γολγοθάς για το σκηνοθέτη,
το συνεργείο και τους ηθοποιούς.
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Τον Απρίλιο του 1977, απογοητευμένος από την ατομική ψυ
χανάλυση, παρακολουθεί ένα από τα σεμινάρια του αιρετικού
ψυχαναλυτή Massimo Fagioli και μαγεύεται. Η γνωριμία και η
πολύχρονη φιλία του με τον Fagioli, όχι μόνο θα τον βοηθήσει
να ξεπεράσει τις εσωτερικές του αντιφάσεις, αλλά θα επηρεάσει
βαθιά και το έργο του. Η σχέση τους θα προκαλέσει πολλές πο
λεμικές και διαμάχες, που αφορούν στην ίδια την υπόστασή
του ως καλλιτέχνη.
Μετά την ταινία Η μηχανή κινηματογράφος, (1978), ένα ντοκι
μαντέρ γυρισμένο με την ίδια ομάδα συνεργατών του Τρελοί
για «λύσιμο», με θέμα τους ανθρώπους που ποδοπατήθηκαν,
τρελάθηκαν ή κινήθηκαν στο περιθώριο βιομηχανίας των ονεί
ρων, ο Bellocchio επιστρέφει «σπίτι» με τις Διακοπές στην κοι
λάδα Τρέμπια (1979-1980). Η ταινία, γυρισμένη στη διάρκεια
των διακοπών της οικογένειας Bellocchio και των φίλων της
στο Μπόμπιο, είναι ένα εντελώς ιδιαίτερο και αταξινόμητο έρ
γο, κάτι ανάμεσα σε home movie, ημερολόγιο σημειώσεων, ντο
κιμαντέρ με υπόθεση... εν τέλει, ένα μεταμφιεσμένο, αυτοβιογραφικό φιλμικό κείμενο, που φέρει την προσωπική σφραγίδα
του δημιουργού του.
Το 1980, ο Bellocchio σκηνοθετεί το Πήδημα στο κενό, την κο
ρυφαία, κατά την άποψή μας, ταινία του, χαρίζοντας στους
πρωταγωνιστές της Michel Piccoli και Anouk Aimée, τα βρα
βεία ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κανών.
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Το Πήδημα στο κενό, μια εκθαμβωτική ταινία (αν και γυρισμέ
νη σχεδόν εξολοκλήρου στο ημίφως ενός διαμερίσματος, που
μοιάζει βυθισμένο στον πάτο της θάλασσας), πραγματεύεται,
μέσα από ψίθυρους, υπαινιγμούς, πνιγμένους θορύβους και
σβησμένους ήχους, την «τρέλα» που κατοικεί στη φυσιολογικότητα. Την ίδια περίοδο, ο Bellocchio χωρίζει με τη γυναίκα
του Gisella Burinato, η οποία έπαιζε, μαζί με τον εξάχρονο γιο
τους Pier Giorgio, στο Πήδημα στο κενό.
Το 1982 γυρίζει Τα μάτια, το στόμα, τη μόνη «αυτοβιογραφική»
-με την έννοια της κινηματογραφικής αυτο-αναφοράς- ταινία
του. Με το έργο αυτό ο Bellocchio ξαναγυρίζει στα ταραγμένα ε
φηβικά τοπία της πρώτης του ταινίας, για να κλείσει έναν ανοι
χτό λογαριασμό και να ξεπληρώσει ένα παλιό χρέος προς τη μη
τέρα, την οποία είχε γκρεμίσει στο βάραθρο, δεκαεπτά χρόνια
πριν, στις Γροθιές στην τσέπη. Αμέσως μετά, με αφορμή το ομώ
νυμο κείμενο του Pirandello, ρίχνεται στην περιπέτεια του
Ερρίκου A (1984), όπου επανέρχεται η σχέση φυσιολογικότή
τας και «τρέλας»· μιας τρέλας που για τον Ερρίκο δεν είναι πα
ρά ένα προσωπείο, το τελευταίο καταφύγιο απέναντι στην υπο
κρισία και το ψέμα της «πραγματικής» ζωής. Σε αυτή την ται
νία, ένα κομψοτέχνημα του διφορούμενου και της αμφισημίας,
τα σύνορα ανάμεσα στη θεατρική και την κινηματογραφική α
ναπαράσταση διαρκώς συγχέονται και υπονομεύονται, για να
ακυρωθούν τελικά με ένα έξοχο coup de grâce του αξεπέραστου
Marcello Mastroianni.
Δύο χρόνια αργότερα, με την ταινία Ο διάβολος στο κορμί της
(1986), την πιο φωτεινή δημιουργία της καριέρας του (υπέροχα
φωτογραφημένη από το μόνιμο συνεργάτη του Giuseppe Land),
θα αποθεώσει τη χαρά της ζωής μέσα από την ερωτική πράξη και
την απελευθερωμένη σεξουαλική ενέργεια μιας ακόμα «τρελής»
ηρωίδας: η Maruschka Detmers ακτινοβολεί με μια διαβολική ο
μορφιά και «θεραπεύεται» μονάχα όταν ακολουθεί το δρόμο της
καρδιάς της. Αυτή η ταινία, όπου ο έρωτας είναι «bigger than
life», παρεξηγήθηκε και κατασυκοφαντήθηκε στην εποχή της
(λόγω της παρέμβασης του Fagioli στα γυρίσματα), ενώ σήμερα
θεωρείται μια από τις κορυφαίες στιγμές του δημιουργού της.
Η ανατρεπτική δύναμη της «τρέλας» και του σεξουαλικού εν
στίκτου κυριαρχεί και στη Μάγισσα (1988), όπου η τετρακοσίων ετών ηρωίδα, διαρρηγνύοντας τα δεσμά του χώρου και
του χρόνου, διεκδικεί το δικαίωμα στην ερωτική πράξη, που θα
την απελευθερώσει από τη φυλακή της. Ο δρόμος προς την ε
λευθερία αυτών των «σημαδεμένων» από τη διαφορετικότητά
τους ηρωίδων, περνά πάντα από τις πύλες του ασυνείδητου και
σχετίζεται άμεσα με την έκρηξη μιας φυλακισμένης σεξουαλι
κότητας. Όταν, τελικά, στην ταινία Η καταδίκη (1991), επιτυγ
χάνεται η απελευθέρωση αυτής της σεξουαλικότητας, η ταρα
χή που προκαλείται στο επίπεδο του συνειδητού είναι τόσο με
γάλη, ώστε η ηρωίδα να απαιτεί (με το πρόσχημα του βιασμού)
τη φυλάκιση του άνδρα που την οδήγησε στη χώρα της ηδονής.
Στην Καταδίκη, η οποία βραβεύτηκε με την Αργυρή Άρκτο στο
Φεστιβάλ Βερολίνου, το παιχνίδι παίζεται ανάμεσα στο νόμο
της επιθυμίας και στους κανόνες των κοινωνικών συμβάσεων.
Το 1991, ο Bellocchio ιδρύει τη δική του εταιρεία παραγωγής,
τη Filmalbatros, στην οποία συμμετέχει ως εταίρος και ο γιος
του Pier Giorgio. Μετά την κινηματογραφική μεταφορά του
μονόπρακτου του Pirandello Ο άνθρωπος με το λουλούδι στο
H Chuira Conti οιην ιαινία Το χαμόγελο ιη ς μηιόμας μου.
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στόμα (η πρώτη του δουλειά σε βίντεο), με πρωταγωνιστή τον
Michele Placido, o Bellocchio σκηνοθετεί το Όνειρο της πετα
λούδας (1994), σε σενάριο του Massimo Fagioli και με παραγω
γό το γιο του Pier Giorgio. Πρόκειται για μια παράξενη ταινία,
σχεδόν βουβή, αφού ο ηθοποιός-ήρωας δεν μιλά παρά μόνο επά
νω στη σκηνή του θεάτρου, ερμηνεύοντας κλασικά κείμενα.
Ταινία αστρικής αλλά και παγερής ομορφιάς (έξοχα φωτογραφημένη από τον Γιώργο Αρβανίτη και με γυρίσματα στην
Ελλάδα), το Όνειρο της πεταλούδας κινείται ανάμεσα στους αρ
χαϊκούς μύθους και στο λόγο των τραγικών.
Τον Ιανουάριο του 1995, o Marco Bellocchio γίνεται πατέρας για
δεύτερη φορά: γεννιέται η κόρη του Έλενα, από τη σχέση του με
τη μοντέρ Francesca Calvelli, με την οποία συνεργάστηκε στο
Όνειρο της πεταλούδας. Την ίδια χρονιά γυρίζει το ντοκιμαντέρ
Τσακισμένα όνειρα: συλλογισμοί και παραληρήματα, με το οποίο α
ναζητά τις αιτίες της ολοκληρωτικής πολιτικής και υπαρξιακής
ήττας, που υπέστη η γενιά του. Το 1996 επιστρέφει στη Σχολή
Κινηματογράφου της Ρώμης, ως καθηγητής τώρα πια, ενώ, το
καλοκαίρι του 1997 παρουσιάζει, στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, τη
μικρού μήκους ταινία του Έλενα, όπου πρωταγωνιστεί, στο ρόλο
του εαυτού της, η δυόμισι ετών κόρη του. Ακολουθεί η ταινία Ο
πρίγκιπας του Χόμπουργκ, γυρισμένη εξολοκλήρου στη Βουλγα
ρία, με παραγωγό και πάλι το γιο του Pier Giorgio. Ο Πρίγκιπας
του Χόμπουργκ είναι μια ταινία που μοιάζει να ονειρεύεται τον ε
αυτό της, όπως ακριβώς και ο υπνοβάτης ήρωάς της. Ο πρίγκιπας
(ένας ακόμη παρορμητικός μέχρι «τρέλας» ήρωας), κυνηγώντας
τη χίμαιρα της ουτοπίας, παραβαίνει το νόμο του Πατέρα και δια
σχίζει σε κατάσταση ενύπνιου τη σκοτεινή κοιλάδα του θανάτου,
για να ξυπνήσει τελικά στεφανωμένος στο θάμβος της ζωής.
Ακροβατώντας με θαυμαστό τρόπο ανάμεσα στο ημίφως και τις
σκιές (ο Giuseppe Land μεγαλουργεί και πάλι), ανάμεσα στην πα
ραίσθηση και το όνειρο, Ο πρίγκιπας του Χόμπουργκ είναι η πιο
«απογειωμένη» ταινία του Bellocchio.
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Το 1998, ο Bellocchio αναλαμβάνει τη διεύθυνση του νεοσύστα
του Φεστιβάλ Adriaticocinema, όπου, κατά τη διάρκεια ενός
συνεδρίου για το παρόν και το μέλλον του ιταλικού κινηματο
γράφου, προκαλεί με τη θαρραλέα εισήγησή του μια μεγάλη, έ
ντονη, αλλά και γόνιμη αντιπαράθεση απόψεων. Την επόμενη
χρονιά, επιστρέφει εκ νέου στο έργο του αγαπημένου του συγ
γραφέα από το Αγκριτζέντο. Στην ταινία Η παραμάνα (βασι
σμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Pirandello), η αποστειρωμέ
νη από αισθήματα και μητρικά ένστικτα, «καλλιεργημένη» α
στική οικογένεια, έρχεται αντιμέτωπη με τη θηλυκότητα και
τη ζωτικότητα της Μητέρας-Φύσης, όπως αυτή εκφράζεται στο
πρόσωπο της «ακαλλιέργητης», αλλά γεμάτης από τους χυμούς
της ζωής νεαρής τροφού.
Το 1999, σε συνεργασία με το πολιτιστικό τμήμα του δήμου
του Μπόμπιο, αρχίζει μια σειρά από κινηματογραφικά σεμινά
ρια με τον τίτλο Fare Cinema και με στόχο να μεταγγίσει σε νέ
ους ανθρώπους την κινηματογραφική του πείρα, τις προσωπι
κές του εμπειρίες και το πάθος του για τον κινηματογράφο.
Το 2002, στην τελευταία του ταινία, Το χαμόγελο της μητέρας
μου (η οποία ξεσήκωσε την οργή της Καθολικής εκκλησίας ενα
ντίον του), ο «υπνοβάτης» Ερνέστο δεν μεταγγίζει μόνο την α
ξία της συνέπειας λόγων και πράξεων στο μικρό του γιο Λεονάρντο, αλλά και τον διασώζει από το βασίλειο των ζωντανώννεκρών του Βατικανού, για να τον οδηγήσει στο ασφαλές λιμά
νι της πρώτης αγάπης.
«Μα, αυτό δεν φτάνει», είναι ο τίτλος ενός ποιήματος του Αρσένι Ταρκόφσκι, πατέρα του Αντρέι, που η Chiara Conti διαβάζει
στον μαγεμένο από την ομορφιά της Sergio Castellitto, σε μια
σκηνή της ταινίας Το χαμόγελο της μητέρας μου.
Μα, αυτό δεν φτάνει: θα μπορούσε να είναι το motto που δια
περνά ολόκληρο το έργο του Marco Bellocchio, εκφράζοντας
την ευαισθησία, την ανησυχία, την αγωνία ενός μεγάλου δημι
ουργού για την τέχνη, τον άνθρωπο, τον κόσμο.

O Sergio Castellitto
σε μια σκηνή της
ταινίας Το χαμόγελο
της μητέρας μου
(δεξιά διακρίνεται το
αντίγραφο του
ανάγλυφου της
Γκραντίβα).
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